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Noul cartier de locuințe din Bulevardul Republicii-Ploîești. Aici locuiesc peste 1 500 de familii. 
(Foto : R. COSTIN)

Buna aprovizionare a populației 
necesită, printre alte produse, can
tități mari de legume. De aseme
nea, se cere ca producerea lor să 
fie eșalonată în tot cursul anului 
îneît să existe legume proaspete nu 
numai în lunile de vară și. toamnă, 
ci și iarna și primăvara devreme. 
Cu sprijinul organelor de partid și 
al consiliilor agricole, numeroase

gospodării colective au extins cultura legumelor și au 
obținut rezultate bune atît în ce privește produc
țiile, cît și veniturile realizate. Astfel, gospodăria co
lectivă din Dobroiești-București a cultivat în acest 
an 150 ha cu legume în ogor propriu și alte 140 ha 
culturi duble și intercalate. Obținînd producții mari, 
gospodăria a realizat din valorificarea lor un venit de 
3 000 000 lei. Realizări însemnate au obținut și gospo
dăriile colective Vărăști, regiunea București, Tichilești, 
regiunea Galați, Teslui, regiunea Argeș, și. altele.

în prezent, în fața gospodăriilor colective și de stat 
stă sarcina de a pregăti producția anului viitor și de 
a obține recolte, mari. Ținîndu-se seama de cerin
țele sporite de consum ale populației, este necesar 
ca organele locale de partid și consiliile agricole să 
îndrume gospodăriile colective ca la întocmirea planu
rilor de producție să stabilească măsuri concrete pen
tru dezvoltarea producției de legume. Pentru obține
rea unor rezultate cît mai bune atît în ce privește 
producerea cît și în valorificarea legumelor, este nece
sar ca aceste culturi să fie concentrate în zonele și ba
zinele cu cele mai favorabile condiții naturale și eco
nomice și care se află în apropierea centrelor de consum 
mari- De asemenea, consiliile de conducere din gospo
dăriile colective vor trebui să prevadă cultivarea unui 
sortiment cît mai variat.

Baza producției de legume se pune încă din toamnă 
și iarnă. Iată de ce în aceste zile trebuie să se între
prindă o serie de acțiuni care să asigure viitoarea re
coltă. Principala preocupare a gospodăriilor colective 
și de stat trebuie să fie asigurarea unor producții 
mari de legume timpurii. în toamna acestui an, în uni
tățile agricole socialiste s-au însămînțat și plantat 
circa 5 700 ha cu salată, spanac, ceapă verde etc. — 
cele mai bune rezultate obținîndu-se în regiunile 
București, Oltenia, Dobrogea și Galați. Nu s-au rea
lizat suprafețele prevăzute pentru aceste culturi mai 
ales în regiunile Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov. Experiența arată că se pot obține rezultate 
bune chiar și atunci cînd semănatul culturilor timpu
rii sè face în „ferestrele“ de iarnă, deoarece sămînța 
fiind în pămînt va putea încolți și crește imediat după 
topirea zăpezilor.

Cele mai multe dintre legume se înmulțesc prin răsad 
și de aceea este necesar ca încă din iarnă să se facă 
amenajarea răsadnițelor și însămînțarea lor. Aceasta 
impune să se ia urgent măsuri pentru revizuirea și 
repararea răsadnițelor vechi și să se asigure materia
lul necesar pentru amenajarea altora noi.

Gospodăriile colective trebuie să se bucure de spri
jin din partea consiliilor agricole pentru procurarea 
utilajelor necesare la confecționarea ghivecelor nu
tritive, a utilajelor de irigat, a polietilenei, sîrmei și 
altor materiale necesare în legumicultura. De aseme
nea, o mare atenție trebuie acordată asigurării semin
țelor din speciile și soiurile care au fost contractate de 
către gospodăriile colective.

în timpul iernii, mulți colectiviști participă la cercu
rile legumicole din cadrul învățămîntului agrozooteh
nic. Este necesar să se acorde cea mai mare atenție 
bunei desfășurări a cursurilor, pentru ca ei să-și în
sușească cunoștințe temeinice din legumicultură.

Stabilindu-se din timp măsuri concrete tehnice și 
organizatorice pentru dezvoltarea legumiculturii, se va 
asigura obținerea unor recolte mari de legume nece
sare bunei aprovizionări a populației.

CU PLANUL ANUAL

INDCPJLINIT
55 întreprin

deri din regiu
nea Brașov

Pînă ieri, 55 de întreprinderi și. 
organizații economice din regiu
nea Brașov au raportat îndepli
nirea planului anual de produc

ție. Colectivele de muncitori, tehnicieni, ingineri și pro-
iectanți din aceste întreprinderi au dat peste plan în 

. 11 luni însemnate cantități de produse industriale, cum 
! sînt : 1216 tone ciment, 24 798 tone cărbune brut, 27 000 
rulmenți, 1 630 metri cubi cherestea,' 5 000 tone îngră
șăminte chimice, 430 tone mase plastice și rășini sin
tetice, 804 tone, celuloză, 300 tone .coloranți organici, 
708 000 metri pătrați 
și altele.
25 întreprin
dea! din regiu

nea Argeș

țesături de lină, bumbac, ' mătase

La 9 decembrie, muncitorii 
Trustului, minier Argeș au scos la 
suprafață ultimele tone de cărbu
ne in contul planului anual. In 

frunte se află minerii de la Schitu Golești și Godem
care, au extras mai mult de 4 000 și respectiv 6 000 tone 
de cărbune peste plan. Aceste succese se datorase în 
mare măsură mai bunei organizări a producției, folo
sirii pe scară mai largă a metodelor de muncă avan
sate, extinderii mecanizării lucrărilor în subteran. Pînă 
în prezent, 25 de întreprinderi industriale și organizații 
economice din regiunea Argeș au anunțat realizarea 
sarcinilor anuale de. plan. In 11 luni, producția globa
lă industrială a regiunii a înregistrat o creștere de 
peste 340 milioane lei față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Colectivul oțelăriei electrice de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara a raportat îndeplinirea pla
nului anual de producție cu 19

Colecîivuî 
oțelărâeî 

electrice tte ia
Hunedoara'

zile înainte de termen; Acest succes se datorește în
deosebi sporirii continue a indicelui de utilizare a 
cuptoarelor. Oțelarii de aici au asimilat anul acesta fa
bricația unor noi mărci de oțeluri speciale, cu rezis
tență înaltă. Ei au sporit producția de oțel pentru 
rulmenți cu peste 15 la . sută față de realizările 
anului trecut. Prin gospodărirea judicioasă a materia
lelor, prețul de cost a fost redus cu 19 lei pe tona de 
oțel elaborat.

Pînă acum și-au îndeplinit planul anual de produc
ție 20 de întreprinderi industriale și unități economice 
din regiunea Hunedoara.

Stație noeă de televiziune la lași
Tncepînd cu ultima 

săptămînă a lunii noiem
brie, locuitorii regiunii 
Iași au putut recepționa 
mai bine programul Stu
dioului de televiziune 
București ; vechea stație 
provizorie a fost înlocui
tă cu o stație nouă și pu
ternică.

Pînă acum au fost con
struite șase stații de te
leviziune de putere pen
tru difuzarea programe
lor studioului central. 
Trei din ele au început să 
transmită programele în 
1963.

!

Peste 1 400 000 de spectacole
cinematografică

continuă
Refeaua 

de stat. este. în 
dezvoltare. In anul 1963 la 
sate au fost date în folo
sință 700 de noi cinemato
grafe. La Constanța, Plo
iești, Cluj s-au deschis ci
nematografe cu ecran pa
noramic. In regiunea Plo
iești, la- Mizil și Comarnic, 
la București, în cartierul 
Giulești și șoseaua Giur
giului, au fost construite 
cinematografe moderne în-

zestrate cu aparataj nou. 
Se va termina. în curînd 
construirea unor cinemato
grafe la Galați, Gherla, 
Năsăud, Suceava, Lupeni. 
In prezent, în peste 90 la 
sută din localitățile urbane 
există cinematografe cu 
ecran lat. In unsprezece 
luni ale anului 1963 au fost 
prezentate peste 1 400 000 
spectacole dintre care cir
ca S50 000 la

In urma ploilor și înghețului din 
ultimele zile, pe străzile Capitalei 
s-a format un strat subțire de polei. 
Pentru ca circulația autovehiculelor 
și a pietonilor să nu aibă de suferit, 
Sfatul popular al Capitalei a. luat o 
serie de măsuri gospodărești : pe 
arterele cu circulație intensă au 
fost împrăștiate cantități mari de 
nisip și sare, mașinile au fost echi
pate cu lanțuri antiderapante, s-a 
trecut la curățirea străzilor.

Este nevoie ca și în continuare 
sfatul popular să acționeze opera
tiv, să. mobilizeze toate forțele de 
care dispune — echipe de lucru și 
utilaje — îneît poleiul format să

nu stinjenească circulația. Trebuie 
acordată atenție tuturor străzilor, 
nu numai celor centrale, să se asi
gure posibilități ca. toate mijloacele 
de transport in comun să funcțio
neze normal.

Măsurile luate de Sfatul popular 
al Capitalei trebuie să fie sprijini
te de toți cetățenii. Este în intere
sul fiecăruia să curețe neîntîrziat 
porțiunea de trotuar din dreptul 
casei. De asemenea, este de aștep
tat ca. întreprinderile, instituțiile și 
unitățile comerciale să ia aceleași 
măsuri pentru a asigura în perma
nență buna circulație în oraș.

sate.

Vacanța de iarnă în școlile de 
cultură generală (cursuri de zi și 
pedagogice) va începe sîmbătă 21 
decembrie 1963, după ultima Oră de 
curs și va dura pînă în ziua de 9 
ianuarie 1964 inclusiv. Zilele de 
19—21 vor fi folosite pentru lucră-

rile.de încheiere a trimestrului I și 
pentru pregătirea acțiunilor menite 
să asigure odihna și recrearea ele
vilor.. în școlile profesionale tehni
ce și tehnice de maiștri, vacanța va 
începe la aceeași dată și va dura 
pînă în seara de 5 ianuarie 1964.

Brazi pentru pomul de

Din Miercurea Ciuc, 
Gura Humorului și din alte 
regiuni muntoase au în
ceput să sosească zilele a- 
cestea în orașele din în
treaga țară primii brazi 
pentru sărbătorirea tradițio
nalului pom de iarnă. Uni
tățile comerciale vor des-

iarnă
de. cantități' face, în afară 

sporite de podoabe și dul
ciuri, cu 200 000 mai mulți 
brazi decît anul trecut. In 
Capitală s-au înființat, în 
piețe și pe lingă unitățile 
Aprozar, circa 200 de cen
tre de desfacere a brazilor.

(Agerpres)
J

Pîegătim producția anului viitor

Colaborare strînsă între serviciile
de concepție și secțiile de producție

Colectivul Uzinelor „Strungul“ din 
Arad are de îndeplinit în cursul 
anului viitor importante sarcini de 
producție. Pentru aceasta au fost 
luate o serie de măsuri pregătitoare 
care să asigure fabricarea de strun
guri cu performanțe tehnice supe
rioare celor realizate .pînă acum. 
Succesul în realizarea de utilaje de 
malt nivel tehnic este asigurat, în 
mare măsură, de activitatea pe care 
o desfășoară inginerii, proiectanții 
și tehnologii din serviciile de con
cepție și, mai ales, de colaborarea 
acestora cu personalul tehnic și 
muncitorii fruntași din sectoarele de 
producție. Tocmai de aceea, comite
tul de partid și conducerea uzinei 
noastre acordă o atenție deosebită 
întăririi continue a colaborării din
tre serviciile de concepție și secțiile 
productive.

Un prim pas în această direc
ție a fost întărirea serviciilor de 
concepție cu cadre de specialiști din 
sectoarele productive. Astfel, au fost 
trecuți să lucreze în sectoarele de 
concepție inginerii Ion Crist.olovea- 
nu, Mihai Mendel, Nicolae Lübek, 
maiștrii Ștefan Damian, Constantin 
Ghiurița și alții. Acești tovarăși, lu- 
crînd ani de-a rîndul nemijlocit în 
secțiile de fabricație, au acumulat o 
bogată experiență practică și, în fe
lul acesta, pot aduce o contribuție 
substanțială la munca de concepție. 
La început, activitatea acestor to
varăși a fost axată pe perfecționa
rea constructivă a tehnologiei de fa
bricare a strungului S.N.-400.

Ridicarea 
valorificarea 
și propuneri 
structiye și

calității strungurilor, 
a numeroase sugestii 
de îmbunătățiri con- 

tehnologice venite din

partea muncitorilor și tehnicienilor 
din secțiile productive 
cini mereu sporite în 
viciilor de concepție.
parte dintre aceste 
s-au realizat cu 
altele au rămas 
aceea, s-a simțit 
care să asigure 
strînsă între producție și concepție, 
care să urmărească și să coordone
ze aplicarea măsurilor propuse de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Conducerea uzinei a înființat un 
birou de pregătire a fabricației în 
care lucrează cinci tehnicieni și in
gineri.

în cadrul acestui birou s-a alcă
tuit o comisie de omologare a pro
ceselor tehnologice cu scopul de a 
perfecționa fiecare tehnologie în 
parte, la fața locului. Muncitorii din 
secțiile productive au posibilita
tea să-și spună părerea asupra teh
nologiei elaborate, să facă propu
neri de îmbunătățire, a muncii de 
concepție, întărind astfel substan
țial colaborarea între producție și 
concepție. Comisia de omologare a 
consemnat toate observațiile și pro
punerile juste în notele de sesizări. 
Pe baza acestor note, biroul de pre
gătire a fabricației repartizează sar
cini serviciilor de concepție, urmă
rind îndeaproape rezolvarea acesto
ra în termenele stabilite.

în privința colaborării dintre ser
viciile de concepție și secțiile pro
ductive, se pot enumera multe 
exemple care au contribuit în mare 
măsură la bunul mers al producției. 
Iată cîteva exemple : la elaborarea 
proiectelor de amplasare a utilaje
lor pentru organizarea fabricației pe

ridică sar- 
fața ser- 

o 
nu 
iar 
De

Uneori, 
propuneri 

operativitate, 
nerezolvate, 

nevoia unui organ 
o colaborare mai

familii de piese au fost consultați 
numeroși muncitori, maiștri, tehno
logi și ingineri din «adrul secțiilor 
de producție. Aceștia au făcut pro
puneri prețioase. De pildă, tov. 
Gheorghe Boboc a sesizat că poli- 
zoarele de ascuțit cuțitele pentru 
mașinile așchietoare nu erau am
plasate rațional. S-a restudiat am
plasarea acestor utilaje, stabilindu- 
se un loc mai potrivit pentru poli- 
zoare. Maistrul Andrei Tita a pro
pus ca, în cadrul liniei pe care o 
conduce, pe strungurile universale 
să nu fie repartizate repere care se 
pot executa la alte 
punerea a fost de 
acum executîndu-se 
pere 
cate.

La 
gice
SDV-uri pentru reperele importante, 
proiectanții și tehnologii se consul
tă de fiecare dată cu muncitorii care 
vor executa aceste repere, precum 
și cu tehnologul de atelier. După a- 
ceea se trece la elaborarea definiti
vă a documentației. De asemenea, 
la instalarea utilajelor noi, a căror 
mînuire cere un studiu prealabil, 
cum e cazul strungului semiautomat 
cu comandă program, secțiile pro
ductive colaborează îndeaproape cu 
serviciile tehnice. Ele dau tot spri
jinul pentru ca mînuirea acestor uti- 

să fie cunoscută de muncitorii 
le vor deservi. La fabricarea

pe strungurile

strunguri. Pro- 
un real folos, 
peste 30 de re
cele mai indi-

elaborarea proceselor tehnolo- 
și întocmirea proiectelor de

laje 
care

ALEXANDRU AROMÎNESEl 
inginer șef la Uzinele 

„StrunguF'-Arad

Prezentarea scrisorilor de acreditare

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit la 13 decembrie 1963, 
la Consiliul de Stat, pe ambasadorul 
extraordinar și. plenipotențiar al Re-

Republicii Arabe Unite

brî-La una dintre sondele din regiunea Argeș :
gadicrul Silviu Pupăzescu și laborantul Gheorghe Glie-
boianu urmăresc noroiul care se tratează cu barit.

(Foto : AGERPRES)

La una dintre sondele din regiunea Argeș : bri
gadierul Silviu Pupăzescu și laborantul Gheorghe Ghe- 
boianu urmăresc noroiul care se tratează cu barit.

(Foto : AGERPRES)

Lucrările conferinței pe țară 
a Uniunii Compozitorilor

Lucrările conferinței pe țară a 
Uniunii Compozitorilor au continuat 
vineri, în sala mică a Palatului R.P. 
Romîne

în ședința de dimineață, prezidată 
de compozitorii Liviu Comes și 
Gheorghe Dumitrescu, au continuat 
discuțiile la darea de seamă asupra 
creației muzicale și a activității-or
ganizatorice a Uniunii Compozitori
lor și la raportul Comisiei de revizie. 
Au luat cuvîntul compozitorul Ion 
Chirescu, dirijorul George Georges
cu, președintele Consiliului muzicii, 
directorul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“, compozitorii 
Gheorghe Dumitrescu, Carmen Pe
tra, Dumitru Bughici, Zoltan Aladar 
(Tg. Mureș), Zeno Vancea, muzico
logul Viorel Cosma, sculptorul Ion 
Jalea, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici, compozitorul Sabin Dră- 
goi, Octavian Nistor, secretar al C.C. 
al U.T.M., compozitorii Anatol Vie- 
ru, Tudor Ciortea, Tiberiu Olah

în ședința de după-amiază, în con-» 
tinuarea discuțiilor, au luat cuvin- 
tul muzicologul Octavian Lazăr Cos
ma, compozitorii FI. Mălineanu și 
Sergiu Sarchizov, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, dirijorul Mi
hai Brediceanu, directorul Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Romîne, 
compozitorii Ovidiu Varga, Aurel 
Stroe și Laurențiu Profeta.

Delegații la conferință au aprobat 
în unanimitate activitatea Comitetu
lui Uniunii Compozitorilor și a Co
misiei de revizie.

Conferința a aprobat apoi în una
nimitate Statutul modificat al Uniu
nii Compozitorilor.

Ședința de după-amiază a fost pre
zidată de muzicologul Octavian La
zăr Cosma și compozitorul Alfred 
Mendelsohn.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres),

publicii Arabe Unite în Republica 
Populară Romînă, Mohamed Fahmy 
Hamad, care și-a prezentat, scrisori
le de acreditare.

(în pap. V-a cuvîntările rostite)

Colectivul Uzinelor ..Strungul" din Arad a îndeplinit și depășit planul de 
producție pe 11 luni. Plănui producției globale a fost depășit cu 1 la sulă, 
cel al producției marfă cu 0,18 la sută, iar sarcina de creștere a productivității 
muncii cu 3 la sută. în fotografie : aspect din secția de recepționate a strun
gurilor.
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producției bunurilorCreșterea
de larg consum, îndeosebi a ace
lora de folosință îndelungată, îmbu
nătățirea calității lor, strădania pro
ducătorilor pentru creșterea presti
giului mărcii fabricii au permis ex
tinderea vînzării cu termen de ga
ranție. Certificatul care însoțește la 
cumpărare obiectele din această ca
tegorie — mașini de spălat rufe, as
piratoare de praf, aparate de radio, 
televizoare, frigidere, garnituri de 
mobilă, magnetofoane etc. — dă 
cetățeanului dreptul la întreținere 
sau. la eventuale reparații, în mod 
gratuit, într-o 
stabilită. Acest 
identitate al aparatului 
deci o simplă formalitate, 
îi poate părea cîte unui 
care uită să-1 întocmească 
înmîneze, ci o obligație 
cumpărător, care impune 
rea tuturor condițiilor 
pentru onorarea ei.

Defectarea unui obiect nou 
desigur, un accident care nu 
zintă gravitate dacă atunci

„Metalul“-Tg. Mureș, 
al 

din

perioadă dinainte 
adevărat act de 

nu este 
așa cum 
vînzător 
sau să-l 
față de 
asigura- 
necesare

țiunea“-Iași, 
centrul de pe calea Floreasca 
cooperativei „Metalo-casnica“ 
Capitală, „Decorativa“-Ploiești etc* 
Mina meșterului, corectitudinea lui 
se simt nu numai în reparațiile 
mari, dar și în cele mărunte, care 
nu sînt niciodată de disprețuit, de
oarece pot pricinui defecțiuni mai 
grave dacă nu sînt făcute la vreme. 
Dar nu toate unitățile de depanare 
prezintă solicitantului o carte de vi
zită care să garanteze efectiv o de
servire conștiincioasă și operativă. 
Pè adresa unora dintre ele se pri
mesc încă reclamații în legătură cu 
calitatea depanărilor și slaba utili
zare a aparatelor de măsură și con
trol cu care sînt înzestrate. O astfel 
de faimă și-au creat cooperative ca 
„TehnocasniCa“ din Brăila, „Pres
tarea“ din Pitești, „Unirea Mește
șugarilor“ din Curtea de Argeș etc, 
ai căror depanatori repară de mîn- 
tuială aparatele aduse de cetățeni 
în termen de garanție, nu-și fac 
datoria potrivit obligațiilor contrac
tuale.

A fi bun meseriaș nu înseamnă 
numai să ai un bagaj bogat de cu
noștințe tehnice și teoretice, ci și 
o înaltă exigență față de ceea ce 
iese din mîinile tale, spirit de răs
pundere față de cei care îți solicită 
serviciile. Păstrînd proporțiile, se 
poate spune că vii la meșter cu un

este, 
pre- 
cind 

urmează a fi reparat intră pe mîna 
unui specialist. Și astfel de specia
liști sînt mulți. La dispoziția cum
părătorilor se află — numai în 
drul cooperației meșteșugărești 
peste 600 de unități și puncte 
întreținere și reparare, în care 
crează peste 1 800 de depanatori 
lificați. în Capitală se numără mai aparat defect cu încrederea bolna- 
bine de 20 de unități cu acest . ro- 
fil ; pe măsura creșterii volumului 
mărfurilor vîndute în termen de ga
ranție se lărgește și rețeaua unită
ților cooperației meșteșugărești care 
se ocupă în special de întreținerea 
și repararea acestora. Noi centre au 
fost și sînt în curs de organizare în 
diverse raioane din țară. Pentru ri
dicarea calificării lor, echipe de de
panatori au făcut practică, prin rota
ție, la diferite uzine mari de speciali
tate, din țară și de peste hotare, iar 
ingineri și tehnicieni bine pregătiți exigența, calificarea cooperatorilor, 
din întreprinderile producătoare 
s-au deplasat în regiuni, unde i-au 
instruit atît pe depanatori, cît și pe 
lucrătorii din magazine în legătură 
cu funcționarea și repararea tipu
rilor noi de aparate care se vînd 
în condițiile amintite. Fără a epui
za problemele legate de vînzarea în 
termen de garanție, iată cîteva as
pecte care arată cum își îndeplinesc 
unitățile cooperației meșteșugărești 
obligațiile ce le revin în această 
privință.

Calitate, operativitate 
și contrariul lor

ca-

de
lu-
ca-

în multe unități, reparațiile 
termen de garanție se execută 
conștiincios. Foarte rare — adevă
rate excepții — sînt reclamațiile 
care se primesc în legătură cu acti
vitatea unor cooperative ca „Presta-

în

vului care se adresează unui medic. 
Această încredere nu trebuie înșe
lată. Dar poate ea oare să rămînă 
nezdruncinată atunci cînd repara
ția amintește de zicala „na-ți-o 
frîntă, că ți-am dres-o“ ? Faptul că 
mai sînt destule unități ale coope
rației meșteșugărești unde calitatea 
depanărilor nu este corespunzătoa
re impune UCECOM-ului, conduce
rilor acestor centre măsuri pentru 
a spori spiritul de răspundere față 
de solicitanții de reparații, cît și

Bună deservire exclude, în a- 
ceeași măsură, și tărăgănarea. To
varășa E. P. din Bistrița a fost ne
voită să bată mult 
cooperativa „Unirea“ 
pentru a-și repara 
termen de garanție, 
nătoare sînt multe 
tiva „Avîntul“ din 
„Tehnica Nouă“ din
asemenea unități, depanatorii uită 
pe semne că datorează respect atît 
cetățeanului, cît și 
disponibil, care nu 
nici un caz într-un 
totul nejustificat.

Scrisori sosite la 
sizează că la fel de greu se. repară

EM. MIHÄILESCU

drumurile la 
din localitate 

televizorul în 
Cazuri asemă- 
și la coopera- 
Galați, și la 
Sibiu etc. In

timpului său 
trebuie irosit în 
„du-te vino“ cu

redacție ne se-

(Continuare in pag. Va)
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In centrul dezbaterilor
problemele economice

muncii, 
produselor, 

economii la

rezultate a 
măsură in

competentă, a

și extinderea • cest sprijin ne-a folosit, dar ar fi fost 
mai bine venit dacă l-am fi primit 
cu cîteva luni mai devreme.

Piteștiul este un .oraș în plină muncitorilor, să organizeze schim- colectiv să analizeze activitatea în- 
dezvoltare industrială. Aici a fost buri de experiență pentru mai buna treprinderii. Fără îndoială că și a- 
construită Fabrica de. tananți „Ai’”’ " ' 
geșul", iar de . çurînd.. a intrat. 
parțial în funcțiune Combinatul de 
industrializare a lemnului, una din 
cele mai mari șl mai moderne între
prinderi de acest fel din țară ; au 
fost dezvoltate și reutilate cu mașini 
de înaltă productivitate!. ; „ÎextUa“- 
Pitești, întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton. 
Amploarea dezvoltâÿBiiîndÙstri’aïà ;a 
orașului este ilustrată ■ grăitor de 
creșterea. valorii 
circa 52 milioane 
proape un miliard

Pregătind 
anului

folos ir o.„a mașinilor
. metodelor.. de lucru avansate, să 

dezvolte asistența tehnică în schim
burile II și III, Aplicarea acestor 
măsuri a contribuit ca în primele 11 
luni ale anului planul de producție 
să fie îndeplinit la toți indicatorii. 

Scoțînd în evidență experiența 
înaintată a unor colective de între
prinderi, conferința a analizat pe 
larg, sarcinile ce Tgvin di-gMizațulor 
de(parțid;și conducerilor întreprin- 

producției de la derilor pentru buna pregătire a pro- 
lei în 1948 la a- ducției anului viitor, astfel’îneît 
lei in 1963. ' - ........

Munca de partid 
pe șantierele de construcție

producția 
viilor

în mod firesc, conferința orășe
nească de partid a acordat o mnre 
atenție activității organizațiilor de 
partid din întreprinderile industria
le. Darea de seamă a arătat că, 
datorită eforturilor oamenilor mun
cii în frunte cu comuniștii, în pri
mele 11 luni ale anului, planul pro
ducției globale în întreprinderile o- 
rașului a fost îndeplinit în propor
ție de 102,5 la sută, a crescut sim
țitor. productivitatea muncii, s-a 
îmbunătățit calitatea 
s-au realizat însemnate 
prețul de-cost.

La obținerea acestor 
contribuit în însemnată 
drumarea concretă, 
activității organizațiilor de partid și 
conducerilor întreprinderilor de că
tre comitetul orășenesc de partid. In 
ședințe de birou și plenare ale co
mitetului orășenesc, s-a analizat pe
riodic stadiul îndeplinirii planului în 
marile întreprinderi, au fost stabi
lite măsuri pentru generalizarea ex
perienței înaintate și înlăturarea de
ficiențelor. Una din metodele folo
site cu bune rezultate a fost trimir 
terea pentru o perioadă mai înde
lungată în întreprinderi a unor co
lective, formate din activiști de 
partid și specialiști, care să ajute la 
perfecționarea organizării produc
ției, la îmbunătățirea activității or
ganizațiilor de partid. Pretutindeni 
activitatea acestor colective și-a do
vedit eficiența. Iată un exemplu.

La începutul acestui an, întreprin
derea „Textila“ întîmpina unele 
greutăți în realizarea sarcinilor de 
plan, Secretarii și ailți membri ai bi
roului comitetului orășenesc au venit 
în întreprindere și au ajutat o pe
rioadă mai îndelungată comitetul de 
partid și organizațiile de bază să re
partizeze mai judicios membrii și 
candidații de partid pe secții și 
schimburi, să ridice nivelul muncii 
politice de masă. Conducerea., între
prinderii și co-mitetul. sindicatului au 
fost îndrumate să îmbunătățească 
cursurile de ridicare a calificării

Colaborare sirlnsă

zero, ’ șase tehnicieni
din serviciul 

participat efectiv în, sec- 
însușirea produsului, 
muncitorii 

de funcționare

seriilor 
ingineri 
șef au 
ție la 
jutînd 
modul 
zitivelor proiectate. în acest fel 
fabricația seriei zero s-a realizat în 
condiții mult mai bune decît la pro
dusele anterioare. După realizarea 
seriei zero, se organizează la nivelul 
conducerii uzinei ședințe de analiză 
a deficiențelor constatate în fabri
cație. La aceste analize participă șe- 
fii serviciilor de concepție și condu
cerile secțiilor. Pe baza discuțiilor 
purtate ,și a sesizărilor făcute, se 
întocmesc planuri de măsuri pe sub- 
ansamble. cu sarcini concrete. Reali
zarea acestora este urmărită zi de zi 
de inginerul șef de concepție, iar 
săptămînal, în cadrul ședințelor o- 
perative, se arată sțadiul rezol
vării. Lucrînd în felul acesta, am 
reușit să obținem în cele 11 luni 
ale anului realizări de seamă în în
deplinirea planului : planul produc
ției globale a fost depășit cu 1,36 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 3,66 la șută. După 10 luni, e- 
cbnomiile la prețul de cost depă
șesc cu 870 000 lei sarcina planifi
cată.

întărind continuu colaborarea în
tre serviciile de concepție și secțiile 
de producție — pe baza experienței 
dobindite — vom îmbunătăți calita
tea produselor noastre, iar prin mă
surile care vor fi luate sîntem con
vinși că vom obține anul viitor 
rezultate și mai însemnate în pro
ducție, asigurînd întreprinderilor 
constructoare mașini-unelte de înalt 
nivel tehnic.

Și 
tehnolog

a-
să cunoască 

a dispo-

în Pitești au luat o mare dezvol
tare atît construcțiile industriale cît 
și cele de locuințe ; de la conferința 
anterioară și pînă în prezent au fost 
date în folosință aproape 2 500 de 
apartamente.

Creșterea rolului organizațiilor de 
partid în viața șantierelor a stat 
permanent în atenția comitetului 
orășenesc. întărirea organizațiilor de 
bază prin primirea în rîndurile 
membrilor și candidaților de partid 
a peste 100 dintre cei mai pricepuți 
constructori, oameni înaintați, cu 
rezultate din cele mai bune în pro
ducție și în activitatea obștească, re
partizarea judicioasă a membrilor și 
candidaților de partid în locurile 
cele mai importante ale producției 
au dus la îmbunătățirea muncii de 
partj-țl Ps șantiere. Măsurile luate de 
conducerile șantierelor pentru mai 
buna organizare a muncii, asigura
rea din timp cu documentație tehni
că și materiale, sprijinite printr-o 
susținută muncă politică desfășurată 
de organizațiile de bază, au contri
buit ca planul la producția globală 
pe 11 luni să fie îndeplinit în pro
porție de 101 la sută.

— Cu toate progresele înregistra
te, nu ne putem mulțumi cu rezul
tatele obținute — a arătat tov. Gri- 
gore Poriceanu, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
nr. 1 construcții-montaj. Faptul că 
n-au fost încă realizate sarcinile de 
plan privind darea în folosință a 
locuințelor dovedește că în activita
tea noastră mai sînt încă destule 
neajunsuri. Nerespectarea termene
lor ’de dare în folosință nu se dato- 
rește unor cauze obiective, ci defi
ciențelor existente în munca noas
tră. Voi da un exemplu. Din lipsă de 
cărămidă, 
„Ceair" s-au 
timpul verii. Dar de unde aducem 
cărămida ? Din regiunea noastră, 
de la întreprinderea de industrie 
locală „Progresul“, subordonată sfa
tului popular regional, care este de 
altfel și beneficiarul nostru. Dacă 
exista mai multă grijă pentru apro
vizionarea acestui șantier cu cără
midă nu eram nevoiți să lucrăm a- 
cum „în asalt“.

în conferință s-a arătat că pentru 
buna desfășurare a producției în 

______ _____ , anul viitor, conducerea întreprinde- 
cuvînfcul lor necesitatea ca îndruma- Tii nr. 1 construcții-rpontaj a asigu- 
rea și sprijinul date de comitetul 
orășenesc de partid organizațiilor de 
partid, conducerilor întreprinderilor 
să aibă un caracter sistematic, ope
rativ.

— Orice ajutor folosește, dar cu 
atît mai mult cînd este dat. la timp 
— a spus tov. Gh. Nicolae,.directo
rul întreprinderii de poduri metalice 
și prefabricate din beton. Dar ope
rativitatea nu caracterizează întot
deauna activitatea comitetului oră
șenesc, Deși din luna mai pînă în 
.septembrie întreprinderea noastră a - 
întîmpinat greutăți serioase în înde-. . 
plinirea planului, copai totul orășe
nesc s-a mărginit să ne dea indicații 
generale, fără a ne ajuta concret să 
găsim mijloacele de a înlătura greu
tățile ivite. în schimb, în luna oc
tombrie, cînd am reușit să îndepli
nim planul în proporție . de 105 la 
sută și o parte a rămînerii în urmă 
fusese recuperată, a fost trimis un

planul să fie îndeplinit la toți indi
catorii încă din prima lună.

Cu mult , interes au ascultat dele
gații la conferință cuvîntul ing. Vic
tor Chelul directorul Combinatului 
de industrializare â lemnuiui'Pitești.

— O întreprindere nouă ridică în
totdeauna probleme din cele mai

complexe —. a arătat vorbitorul. Cu 
atît mai mult au constituit pen
tru noi un ajutor prețios îndrumă
rile ce ne-au fost date de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și de cei
lalți conducători de' partid și de stat 
cu ocazia vizitei făcute recent la com
binat. Indicațiile cu privire la ridi
carea calificării muncitorilor, îngri
jirea și folosirea mașinilor moderne 
cu care sînt dotate cele 7 fabrici ale 
combinatului, la îmbunătățirea cali
tății produselor ne călăuzesc întrea
ga noastră activitate. Pentru a 
realiza anul viitor o producție 
mai mare am pus în centrul 
preocupărilor noastre problemele le
gate de calificarea și ridicarea cali
ficării muncitorilor, specializarea 
maiștrilor, inginerilor și tehnicieni
lor. Conducerea întreprinderii și co
mitetul sindicatului au întocmit un 
plan de măsuri care prevede ca 800 
de muncitori să urmeze, cursuri de 
calificare și ridicare a calificării. 
Munca politică de masă este îndrep
tată spre a sprijini în diferite forme 
acțiunea de folosire din plin a mași
nilor și utilajelor, îneît să fie atin
să capacitatea proiectată a tuturor 
fabricilor. Vom extinde experiența 
colectivului fabricii de plăci fibro- 
lemnoase care, numai după două 
luni de la intrarea acesteia în func
țiune, a reușit să atingă capacitatea 
de producție proiectată.

Mai mulți delegați au subliniat în

lucrările pe șantierul 
desfășurat greoi în

rat din timp documentația tehnică 
necesară, a fost deschis un front de 

iernii pentru un 
apartamente.
A

de delegați au luat

necesară, a fost 
lucru pe timpul 
mare număr de

Aproape 30 <’
cuvîntul în cadrul lucră'rilor confe
rinței, care au prezentat experiența 
organizațiilor de partid, a colective
lor din oare fac parte, au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea activi
tății în diferite domenii de activi
tate. '

Conferința a adoptat o hotărîre 
care prevede măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității de partid 
în toate domeniile de activitate. Co
mitetul orășenesc de partid, care are 
o experiență bogată, este chemat să 
concentreze toate forțele 
lor din Pitești pentru 
hotărârii luate.

comuniști- 
înfăptuirea

în cadrul acțiunii largi în curs 
de desfășurare pentru valorifi
carea unor terenuri din lunca inun
dabilă a Dunării, datorită efortu
rilor susținute ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din uni
tățile aparținînd Comitetului de 
Stat al Apelor, s-a terminat și în

diguirea incintei Olt-FIămînda- 
Seaca pe o suprafață de 6 300 ha. 
în această incintă se află în plină 
construcție Combinatul de îngrășă
minte chimice de Ia Turnu-Mă- 
gurele, situat pe o platformă a că
rei înălțime esto menită să evite 
pericolul revărsării Dunării la orice 
nivel. Pentru realizarea platformei 
s-a folosit metoda modernă, de 
mare eficacitate, a hidromecaniză- 
rii (așa cum se vede și în fotografia 
alăturată), utilizîndu-se drăgi elec
trice refulante de mare capacitate. 
Constructorii întreprinderii de uti
laj terasier din cadrul Comitetului 
de Stat al Apelor și-au realizat 
sarcinile de plan pe anul 1963 cu 
două luni înainte de termen. în 
prezent, continuă lucrările de 
menajare a platformei.

„Ritm intens pe șantierele de construcții"
După publicarea 

colului cu titlul de 
sus („Scînteia“ nr. 
a.c.), organizațiile 
construcții criticate 
tru unele deficiențe 
pregătirea, lucrărilor 
timpul iernii 
răspunsurile trimise re
dacției măsurile luate.

în , cadrul Trustului 
1 construcții-montaje 
București s-au urgentat 
lucrările

. spațiilor 
încălzire 
betoane, 
te liste 
utilajele 
care trebuie asigurate, 
într-o recentă adunare 
generală lărgită a orga
nizației de partid din 
trust s-a analizat stadiul 
pregătirii lucrărilor pen
tru iarnă. Urmărirea a- 
plicării măsurilor luate, 
din 10 în 10 zile, de către 
dispecerii trustului a dat 
bune rezultate. Pînă la 1

' decembrie, pe majorita
tea șantierelor lucrările 
pregătitoare pentru iar-

arti- nă erau 
mai șantierul 
6034’ 

de
pen- 

în 
pe 

arată în

de închidere a 
de lucru și 

a
Au
cu
Și

de 
stațiilor de 

fost stabili- 
materialele, 
instalațiile

țerminate. La 
din Focșani 

s-au montat două cazane 
care asigură apa caldă și 
încălzirea spațiilor ; la 
șantierul din Doicești a 
început să funcționeze o 
instalație provizorie de 
încălzire. în prezent con
ducerea trustului și-a în
dreptat atenția spre a- 
cele șantiere unde mai 
sînt rămîneri în urmă.

Noi măsuri pentru bu
na pregătire a lucrărilor 
pe timpul iernii desprin
dem și din răspunsul tri
mis redacției de între
prinderea 6 construcții 
Craiova : au fost stabili
te noi termene pentru 
executarea unor lucrări 
în ordinea urgenței lor ; 
s-au dat în funcțiune și 
sînt în montaj noi ca
zane pentru asigurarea 
căldurii ; au fost amena
jate stațiile de betoane 
pe o serie de șantiere ; 
s-a asigurat o bună par
te din stocurile de agre
gate de rîu pentru lucră
rile din iarnă etc.

trei procese tehnologice 
în diferite schele petro
liere. Mica mecanizare va 
fi extinsă punîndu-se ac
cent pe introducerea în 
producție a unui hou dis
pozitiv.“

La acest articol am 
primit răspuns și de la 
Trustul de foraj-extracție 
din Tîrgoviște : „Com
baterea viiturilor de ni
sip la sondele care ex
ploatează straturi slab 
consolidate — se arată în 
răspuns — constituie în 
prezent una din proble
mele de bază ce ne preo-

cupă. Continuăm intro
ducerea unor procedee 
moderne de tratament la 
sonde, cu ajutorul sub
stanțelor tensioactive. De 
asemenea, o atenție deo
sebită se acordă în sche
le folosirii depline a ca
pacităților de producție. 
Ne străduim să extindem 
noi metode pentru îmbu
nătățirea procedeelor teh
nologice de intensificare 
a extracției și de crește
re a factorului de recu
perare a țițeiului din ză- 
cămînt".

BACĂU (coresp. „Scînteii“). —'n 
Ieri și-a început lucrările cea de-a 
3-a sesiune tehnico-științifică a în
treprinderii de hîrtie și celuloză ‘ 
„Steaua roșie“ din Bacău. Alături
de muncitori, tehnicieni și ingineri, o 
din întreprindere, la sesiune parti- - 
cipă cadre didactice de la Institu- 
tul politehnic din Iași, specialiști de ■» 
la Institutul de cercetări și prpiec-

de hîrtie și celuloză .. 
în cadrul sesiunii, ale “ 
durează trei zile, vor 
17 lucrări. ,a

»rt

țări hîrtie, celuloză și stuf, din în-, 
treprinderile 
din țară etc. 
cărei lucrări 
fi prezentate

Consfătuire regională 
de medicină generală

„Cti autobuzul și tramvaiul prin orașe
și centre muncitorești"

„PosiBîHtăți de sporire a productivității
muncii în sectorul îoraj-c.itractic“

Trustul foraj-extracție 
din Ploiești ne-a trimis 
următorul răspuns la ar
ticolul apărut sub acest 
titlu în „Scînteia“ 
6 074. „Considerăm
față de sarcinile sporite 
de producție, trebuie să 
îmbunătățim tehnologia

nr.
că

publicarea, în 
nr. 6071, a arti- 
titlul de mai sus, 
redacției au so-

combaterii viiturilor de 
nisip printr-o mai ' bună 
utilizare a agregatelor de 
pom,pare. Pipă acum 
și fost efectuate
astfel de operații. In ce 
privește extinderea me
todelor de recuperare se
cundară sînt în pregătire

au
163 de

După 
„Scînteia“ 
colului cu 
pe adresa 
șit mai multe răspunsuri în 
legătură cu măsurile luațe 
pentru îmbunătățirea trans
portului în comun.
- Iată ce ne scrie Comite
tul executiv al Sfatului 
popular al orașului Brăila : 
„înțr-adevăr, au fost cazuri 
cînd, din cauza retragerii 
de pe trasee a unor auto
Imre cu defecțiuni tehnice, 
nu s-au mai respectat gra
ficele de circulație,, Pentru 
a evita asemenea defec
țiuni, întreprinderea de 
transport orășenesc a în
ființat o echipă de . meca
nici care remediază cu 
prioritate defecțiunile teh
nice accidentale. Se apordă, 
de asemenea, o mai mare ■ 
atenție reparațiilor curente,, 
Pentru descongestionarea

liniilor, s-a trecut la de
calarea programului de lu
cru al întreprinderilor. S-a 
hptărît ca o parte din mij
loacele de transport exis
tente să circule pînă la 
orele 23 ; pe unele artere 
circulă, tot timpul nopții, 
două trenuri de tramyai.

în răspunsul Cpmitetu- 
lui executiv al Sfatului 
popular al orașului Craiova 
se arată că în urma orga
nizării muncii, la garaje, 
acum se dau zilnic 8—10 
autobuze mai mult în cir
culație.

întreprinderea de repara
ții auto nr. 2 Tg. Mureș ne 
răspunde că s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea 
calității reparațiilor capita
le ale autobuzelor, contri
buind astfel Ia mai buna 
fun.cționfH'e ;a- mijloacelor 
de transport în comun,

BAIA MARE (coresp. „Scîn- 
teii"). — Ieri s-a deschis la Baia 
Mare prima consfătuire regională de 
medicină generală din regiunea Ma
ramureș Organizată sub egida fi
lialei Maramureș a Uniunii șocietă- • 
ților de științe modicale — secția de 
medicină generală — la consfătuire- -, 
participă peste 100 de cadre sani
tare din regiune, activiști pe tărîmul 
vieții obștești etc. Participanții vot 
audia și dezbate 19 referate știin» 
țifice pe teme privind reumatologia,

■)rji

Noi construcții pe litoral
în stațiunile balneare de pe lito

ralul Mării Negre, ca și în orașul 
Constanța, se află în lucru noi con
strucții. La Mamaia se conturează 
de pe acum impunătoarea clădire a 
cazihoulul-bar, care va. fi 'data în fo
losință în vara anului viitor, iar la 
Eforie-sud se ridică o casă de odih
nă eu o capacitate de 360 de locuri 
pe serie. La Mangalia se află în con
strucție încă 6 blocuri, precum și un 
complex de ateliere pentru deservi
rea populației locale și a vizitato
rilor veniți la odihnă și tratament,STĂNEL

La fiecare început de an universi
tar sînt date în folosință cămine 
noi, care oferă studenților condiții 
bune de viață și de învățătură. Este 
o dovadă grăitoare a grijii pe care 
partidul și statul nostru o poartă ti
neretului studios. în noul peisaj al 
centrelor universitare din țară, con
strucțiile destinate căminelor stu
dențești se încadrează ca elemente 
arhitectonice moderne,

— Cum vă simțiți în cămin ? 
Poate fi el gospodărit mai bine ? A- 
ceste întrebări au fost adresate mai 
multor studenți, directori și admi
nistratori de cămine din centrele 
universitare București, Iași, Cluj și 
Galați, de către redactori și cores
pondenți regionali ai ziarului.

„NE SIMȚIM CA ACASĂ"

— Aici, la căminele din Groză
vești, ne simțim ca acasă — răspund 
Florentina și Iuliana Popescu, vii
toare chimiste, în prezent locata
rele camerei 405 deseori evidențiată 
pentru curățenia ei. Și asemenea 
lor pot răspunde toți cei peste 2 500 

studenți care locuiesc în acest

Pentru a li se asigura condiții (le locuit din ce în ce mai bune, studenților 
Inicurcstcni li s*2u d<it în folosințu o scrie clc cămine noi, confoi»übilc. In fotogiafic • 
Vedere* parțială a Complexului de cămine studențești din Grozăvești.
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complex studențesc al Universității 
din Capitală. ,

Eforturile constructorilor celor 
șase cămine de a crea un ansamblu 
arhitectonic trainic și frumos, fi
nisat cu îngrijire, sînt continuate 
acum de preocuparea studenților 
pentru gospodărirea acestor bunuri. 
O ambianță asemănătoare întîlnim 
și la căminele noului complex stu
dențesc din Cluj, la căminele Insti
tutului politehnic din Galați etc.

— Cum ați asigurat ca în cămin 
să domnească ordinea și curățenia ?

— în primul rînd datorită studen
ților, atitudinii lor de respect față 
de bunurile pe'care le folosesc, ne 
încredințează tovarășa Maria Cetean, 
administratorul unuia din căminele 
complexului clujean.

Pe cei mai mulți din locatari i-am 
găsit în biblioteci și în sălile de 
lectură special amenajate, studiind 
sau lucrînd la întocmirea proiecte
lor. Asociațiile studenților și comi
tetele de cămin se ocupă de păstra
rea bunurilor și gospodărirea avu
tului obștesc. în centrul universitar 
Iași, emisiunile stațiilor de radiofi- 
care, programul cluburilor cuprind 
tot mai frecvent probleme de pregă
tire în vederea examenelor, discuții 
între studenții din primul și din ul
timul an pe teme profesionale, in
formații științifice etc. In timpul 
liber, studenții din căminele nr. 1 și 
nr. 3 din Cluj participă la scurte con
ferințe, seri literare și muzicale

CERTAȚI CU ORDINEA

locatari ai căminului nr. 10, ale că
ror calcule „desfășurate“ pe pereți, 
au silit administrația să repete lu
crările de zugrăvire. Sînt satirizați 
toți cei care ignoră faptul că respec
tarea ordinei. curățeniei și discipli
nei în cămin este o îndatorire ele
mentară a vieții în comun, un atri
but al comportării civilizate, cei care 
uită de eforturile făcute pentru a li 
se crea condiții de învățătură și via
ță tot mai bune,

Din păcate, atitudini înapoiate 
față de păstrarea avutului obștesc 
se întîlnesc și în alte părți. Deși de 
curînd instalați, studenții noului că
min al Institutului politehnic din 
Galați nu se îngrijesc de buna în
treținere a mobilierului, de curățenia 
camerelor, iar comitetul de cămin 
nu-și îndeplinește atribuțiile, nu se 
ocupă de formarea unei opinii a co
lectivului de tineri împotriva celor 
nedisciplinați. La căminul nr. 3 de 
pe Drumul Taberei, unde locuiesc 
studenți ai Institutului medico-far- 
maceutic din București, în unele ca
mere se mai pot vedea aspecte din 
ce în ce mai rar întîlnite în viața de 
cămin a studenților, care denotă ne
glijența celor care locuiesc în cămin : 
paturi lăsate în neorânduială, iar pe 
mese, alături de cărți, borcane, res
turi

Oare e tiresc ca asemenea negli
jențe să se răsfrîngă asupra condi
țiilor de pregătire profesională a stu
denților ? Iată "o problemă căreia ar 
fi necesar să-i acorde mai multă a-,
tenție rectoratul și conducerea admi
nistrativă a Institutului de construc
ții, pentru ca lipsurile semnalate să 
fie grabnic lichidate.

Deficiențe în administrarea cămi
nelor se întîlnesc și în centrul uni
versitar Iași. La căminul comple
xului II al Universității „Al. I. 
Cuza“ și în alte părți, constructorii 
n-au executat corespunzător insta
lațiile electrice necesare camerelor 
de călcat, iar neglijențele la finisare 
au avut ça urmare defectarea dușu
rilor, deteriorarea unor uși etc. în 
blocurile C și D ale complexului 
Tîrgușorul Copou — aparținînd 
Universității — lipsesc unele obiec
te mărunte : chiuvete, becuri, mături 
pentru curățenie. Cauza ? Locatarii 
sînt studenți ai institutelor agro
nomic și pedagogic, iar conducerile 
administrative ale acestor instituții 
își declină reciproc răspunderea 
pentru procurarea obiectelor amin
tite și, în general, pentru gospodări
rea imobilelor. Asemenea lipsuri nu 
au nici un temei, constituie o notă 
rea pentru cei chemați să se îngri
jească de bunurile materiale ale că
minelor.

TEATRE : Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (în Studioul de concerte al 
Radioteleviziunli) : Concert simfonic — 
(orele 20) ; Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Maeștrii cîntareți clin 
Nürnberg — (orele 19) ; Teatrul de stat 
de operetă : Paganini — (orele 19,30) ; 
Teatrul Național „I L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) ; Macbeth — (orele 20) ; (Sala 
Studio) : Nora — (orele 15,30) ; Adam și 
Eva — (orele 19,30) ; Teatrul „Bucla 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Comedia erorilor — (orele 
16) ; Portretul — (orele 19,30) ; Teatrul 
,.C I. Nottara" (Sala Magheru) : Cio- 
cirlia — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Unchiul Vania — (orele 20) ; Teatrul de 
Comedie : Svejk în al doilea război mon
dial — (orele 19,30) ; Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Corabia cu un sin
gur pasager — (orele 19,30) ; Studioul de 
teatru al Institutului de artă teatrală' si 
cinematografică „I. L. Caragiale" : 
Steaua fără nume — (orele 20) : Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 19) ; (la sala 
din str. Eremia Qrigorescu, fost cinema 
,.V. Aleesandri“) ; Misterul cismei — lo
vele 19,30) ; Teatrul regional București : Ș'l — 1 / * «... ■— . -
lese de stat ;
20). ------- '
(Sala Savoy) : 
șoară — (orele 
— (orele 20) ; 
174) : Palatul

L.

etc.

DE CĂMIN

de alimente, scaune rupte.
MAI MULTĂ ATENȚIE

PROBLEMELOR
ADMINISTRATIVE

înfrățirea între popoare 
20,30), Tomis (9.30; 11,15; ' 
13,30; 20,30). Pe Donul 
HJ-jț) : Chltlirgl (.15.3Pj -18; 
din Troia — einemaEoop : 
.11,45; 14; 16,15;
zeștl (16; 18,15 
cinemascop : 
Lupii la stînă 
boiul vesel ;

' 18,30, 20,30). 
(10: 12; 14; 16;
nemascop : Munca (14; 16,15; 18,30; 20.45). 
Vară și fum — cinemascop : Popular 
(16; 18.15, 20,30), Acord final : Arta (18; 
18,15; 20,30). Taniango : Moșilor (15: 17; 
19; 21) Hamlet ț viitorul (15,30; 18.15; 
20.45). Misterele Parisului — cinemascop : 
Co’entlna (14,30; 16,30: 18,30; 20.30).' Călă
torie spre centrul pămintului — cinema
scop — (ambele serii) : Volga (10; 12,80; 
15; 17,45; 20,30). Electra : Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Tragedia optimistă — cinema
scop : Luceafărul (15,30; 18; 20,30). Prin
tre oameni buni : 
18; 20). Dăi înainte 
(15; 17; 19; 21). I.a 
trogenl (15; 17; 19;
nemascop : pacea (16, 18; 20). Maria Can 
rtclaria : Adesgo (15,30; 18; 28,15). Cel meii 
mare spectacol : Cosmos (16; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii, 19.10 — Cu Silvia Çhiços 
despre descoperiri mari și mici : emisiu
ne muzjcal-dfstractivă .pentru cocli de 
Titi Acs. 19,40 — In fața hărții. 19.50 — 
Muzică populară rommească. 
Teatru în studio : 
de Friderich Dürrenmatt. 22.00 
ușoară. In încheiere • Buletin de 
sport și buletin meteorologic.

(14; 16, 
13; 14,45. 
liniștit

20.30).
Dacia

12,30; 21). Dardée
; 20,30). Trei plus două — 
Crîngași (16; 18,15: 20,30). 

: Unirea (10; 18; 20). Râz- 
Flaeăra (10,30; 14,30; 16,3'J. 
Vîrsta dragostei : Miorița 
18.15; 20,30). Tinerii — ci-

18. Ju;
{seri a 
Elena
(9,36;

; Bu-

-i
«
t 
p

t
Drumul Sării ("6; 

fără grijă Ferentari 
vîrsta dragostei ; C'o- 
21). Harakiri - cl-

Dracul uitat — (orele 20) ; Teatrul evre- 
ic ; Mutter Courage — (orele 
Teatrul satiric muzical „C. Tänase“ 

Expoziția de muzică u- 
16) ; Revista de altădată 
(Sala din Calea Victoriei 
melodiilor — (orele 20) ; 

Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) ■ A 
fugit un tren — (orele 16) ; Circul de 
stat ; Aventurile Iul Don Quijote în are
nă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Cînd vine pisica 
Patria (10; 12,15; 14,30; 
Gri vița (10; 12; 14; 16; 

18,15; 20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Republica (9; 11; 13; 14,45; 16,45; 
18,45; 21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Aurora (10; 12, 14; 16; 16; 20; 22), Me
lodia (9; 11;. 13; 15; 17; 19; 21), Modern 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Ucigașul și fata : 
Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Excelsior 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Tudof — cinema- 
scop (anahsle serii) ; Tineretului (9,30; 
13; 16,30; 20), Lumina (9; 12,15; 15,30; 19), 
Feroviar (9,30; 13; 16,30; 20), Flamura 
(9,30; 13; 16,30; 20). Primul reportaj — ci
nemascop . Carpați (10; 12: 14; 16) Seara 
prietenilor filmului : Cprpațl (orele 19). 
camelia; TL-.;.: 
18,45; 21)1 A dispărut o navă : 
(orele 11), Central (10; 12,15; 14,30; 
in, 21,15). Cucerirea Everestulu» 
nemascop ; Unipn „(15; 17; 19; 21). 
greșul (15,30; 18; 20,15) Program pentru 
cdpii (orele 10). Ah, acest tineret • Doina 
(11,30; 14,30; 16,110; 18,30; 20,30). Moara dia
volului : Timpuri Noi (de la 10—21 în 
continuare). Contele de Monte Cristo — 
cinemascop (ambele serii) : Giulești (10; 
13,15; 16,45; 20). Arhiva secretă de pe 
Elba : Bucegi (10; 12; 14; 16; 18; 20), Lira 
(15,30; 18; 20,30). Trei zile după nemurire :

★

Aspectele întîlnite cu prilejul rai
dului denotă că rectoratele, deca
natele, organizațiile de partid sînt 
chemate să intervină eficient și o- 
perativ pentru înlăturarea lipsurilor 

\ existente în cămine, cu atît mai 
mult cu cît se apropie sesiunea de 
examene din iarnă. Este necesar să 
se asigure studenților condiții tot 
mai bune pentru studiul individual. 
Asociațiilor studenților, sprijinite 
îndeaproape de organizațiile U.T.M., 
le revine sarcina de a intensifica 
munca de educare a tineretului u- 
niversitar în spiritul păstrării și în
treținerii cu toată grija a avutului 
obștesc. Acolo unde se constată a- 
bateri repetate, comitetele de cămin 
să propună decanatelor sau rectora
telor adoptarea unor măsuri admi
nistrative împotriva celor nedisci
plinați. Conducerile administrative 
ale instituțiilor de învățămînt su
perior, cei care locuiesc în cămine, 
sînt chemați să asigure gospodărirea 
exemplară a imobilelor, a camere
lor de locuit și de studiu, pentru ca 
fiecare dintre studenți să se simtă 
„ca la el acasă“.

— cinemascop :
16,45; 19; 21,15),

20.25 —
„Un joc neobișnuit“

Muzică 
știri,

$

m va h 
vrem ea (

De menținerea în bune condiții 
căminelor, de asigurarea confortu

lui necesar se ocupă cu grijă servi
ciile administrative din institutele de 
învățămînt superior. Din păcate, u- 
nele dintre ele nu se ocupă sufi
cient de asigurarea întregului mobi
lier necesar, de gospodărirea imobi
lelor. La căminul „Matei Voievod“, 
care găzduiește peste 750 de studenți

a
« 
r 
i 
t

în timpul raidului am întîlnit și 
unii locatari certați cu ordinea de 
cămin, cu respectarea curățeniei. 
Nu a fost greu să le aflăm numele. 
Atitudinea lor este, pe bună drep- ai, Institutului de, construcții din Ca
late, luată în „țepii“ „Ariciului“, la 
gazetele de perete satirice, „Ariciul" 
căminului nr. 9 de la complexul stu
dențesc din Cluj arată că sînt multe 
geamuri sparte din neglijența loca
tarilor. Cei oare locuiesc în camera 
nr. 28, studenți la Facultatea de 
științe naturale, lasă deseori dezor
dine cînd pleacă la cursuri. Sînt 
criticați și unii studenți agronomi,

și

pitală, două săli de lectură n-au încă 
mobilierul de oare este nevoie.

— Uncie consultă studenții cărțile 
de la bi-și tratatele împrumutate 

bliotecă ?
— Deocamdată, nu le 

fiindcă stau încuiate. în 
nu sînt încă. 
Ana Vărău, 
nului.

consultă 
bibliotecă 

. rafturi, răspunde tov. 
administratorul cămi-

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 15, 16 și 11 decembrie : Vremea 
se va menține umedă, cu cerul variabil, 
mai mult acoperit. Precipitații sub for
mă de lapoviță și ninsoare vor cădea 
mai ales în jumătatea de sud a țării.

Tem
peratura staționară ia început, apoi in 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și minus 14, iar maximele 
între minus 4 și plus 6 grade.

In București : Vreme umedă, cu cer 
mai mult noros. Temporar lapoviță și 
ninsoare. Vint moderat. Temperatura 
va scădea ușor către sfîrșitul intervalu
lui.

Victoria (9,45; 12; 14,15; 1G,SO;
: Cultural

16,45;
-ci- _ .. __  .
Pro- . Vîțit potrivit din sectorul vestic.
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Nr. 6106

au învățat meseria de la ei, iar a- 
cum o duc mai departe, răspîndind 
prestigiul uzinei în întreaga țară.

Marinari pe uscat

S C î N T E I A

din salopetele lor vătuite

sufletul
De Ia foc Ia gheață în acest PACE

al grupului ; de profesie lă-

joase a cabinei, descinzînd fie- 
în postura sa firească, fără să 
că vor găsi un musafir. Pri
sosește Boca : un băiat subțire.

local. Reclădită 
ruinele bombar- 
fabrici de chi- 

moștenea o zes-

doi sînt, 
ai uzinei :

aducem
depărtat teritoriu

ei înșiși, oameni 
Andone din 1950 
1952. Un timp au 

„sedentari“ (cum le 
ironie,' să spună),

se 
riguros. Aplecați deasu- 
compresor muncesc doi

— Urcați pe pun
te și de acolo e 
simplu! îi cunoaș
te oricine... mă a- 
sigură dispecerul. 
După cîteva minu
te mă aflu în pra
gul unei cabine în
guste, undeva la tribordul pupei. Ca
bina, tăiată direct în coasta oblică 
a vasului, e plină cu utilaje zvelte, 
montate acolo într-un mod cît 
poate de 
pra unui 
oameni.

Pe una 
descopăr pinguinul, emblema „Teh- 
nofrigului“ clujean, și chiar poseso
rul salopetei, un tînăr brunet, cu 
gesturi decise, îmi pare cunoscut. 
Este Ion Andone, pe oare de 
atîtea ori l-am zărit pe panoul frun
tașilor, sau poate și aievea, în vreu
na din halele uzinei. Vag știut și el, 
chipul celuilalt, gesturile lui migă
loase, atît de specifice muncitorilor 
din ramura montajului, mă întorc 
cu gîndul la timpul, nu prea depăr
tat nici el,’ cînd întîmplarea va fi 
făcut să ne întîlnim.

„Tehnofrigul“ a fost multă vreme 
o întreprindere mijlocie, cunoscută 
mai mult pe plan 
complet, în 1949, pe 
date ale unei foste 
brituri, noua uzină 
tre extrem de sumară. Tinerii entu
ziaști de atunci — erau numai patru
zeci de oameni — montînd acoperi
șurile, instalînd mașini și tot ei ma- 
nevrîndu-le pe urmă, au izbutit să 
„dea producție“ într-un timp record, 
ba, în plus, să treacă repede la crea
rea de noi prototipuri. O mare ambi
ție, de a prelungi neastîmpărul crea
tor al începuturilor prin fapte mereu 
proaspete, a însoțit mereu munca 
acestor oameni. în cîțiva ani, com
presoarele „Tehnofrig“ au ajuns să 
fie cunoscute și apreciate. Aproape 
nu există azi în țară o „instalație de 
frig“ unde să nu fie prezent un a- 
gregat produs de uzina clujeană.

Dat fiind specificul acestor agre
gate, montarea lor la fața locului 
trebuie încredințată acelorași 
meni, producătorilor lor. Așa 
născut, acum zece ani, originala 
milie a montorilor „nomazi“ de
Tehnofrig. La început era compusă 
din patru-cinci oameni ; astăzi, cînd 
uzina și-a sporit simțitor efectivul, 
familia călătoare a ajuns să nume
re și ea patruzeci de membri. Parcă 
simbolic, exact atîția cîți fuseseră 
cu toții pionierii din 1949. Sînt de
sigur alți oameni. „Veteranii“ au 
rămas să muncească în uzină, a- 
casă, în halele ridicate la vremea 
„tinereței“ lor. Dar fiecare din a- 
cești alți patruzeci de tineri sînt 
elevii lor, le-au trecut „prin mînă“,

oa- 
s-a 
fa
la

1
È

cercului literar 
încă pe cînd erau 
astăzi, cînd ocupă 
didactice în comu- 
Sarasău. membri

sale, la care astăzi parti- 
tinerii muncitori construc- 

ai Combinatului industrializării

te;

Expoziții

au

Galeriile Fondului 
din Calea Victoriei 
este deschisă expo-

expozilia des
en prilejul 
centenarului

Manifestări educative 
pentru tineret

Comitetul pentru cultură 
fi artă al regiunii Bucu
rești a inițiat, în colabo
rare cu comitetul regional

Cu prilejul centena
rului prof. dr. I. Can

tacuzino

Plastic
nr. 132 
ziția pictorului Hrandt A- 
vakian. Artistul prezintă 40 
de lucrări în ulei — pei
saje, flori, naturi statice.

In sala Galeriilor de artă 
din bd. Magheru nr. 20 s-a 
deschis expoziția pictoriței 
Mimi Șaraga-Maxy care în
fățișează vizitatorilor 30 de 
lucrări în ulei — compozi
ții, portrete, natură statică.

La Biblioteca Academiei 
R. P. Romine este vizitată 
cu interes 
chisă recent 
sărbătoririi 
nașterii prof. Ion Cantacu
zino. Sînt prezentate nu
meroase documente, foto
grafii și alte materiale pri
vind intensa activitate ști
ințifică și didactică, munca 
cetățenească a savantului.

Dr. I. Cantacuzino a fost 
și un iubitor al muzicii, ar
telor plastice și literaturii. 
Expoziția înfățișează cîteva

se întorc la

combinate chimice,

Zărindu-mă și auzind că-i caut, 
montorii de pe „Brașovul“ își pără
sesc uneltele și mă întîmpină puțin 
surprinși. Fiind, mereu musafiri și 
mereu pentru puțină vreme, s-au 
dezobișnuit să fie căutați.

Aici, la șantierul naval din Ga
lați, în subsolul unei nave, ne aflăm 
parcă într-un fel de ambasadă a u- 
zinei din Cluj. Totul e însemnat cu 
emblema „Tehnofrigului“ : nu nu
mai salopetele, dar și carcasele 
emailate ale compresoarelor, și 
uneltele, pînă și schița în ozalid ră
masă desfăcută lîngă agregat. Vor
bind despre directorul Trofin Sime- 
drea, despre montorul Fazekaș sau 
despre sudorul Ieremiaș, nu facem 
altceva decît să 
uzinei 
al ei.

Cei 
vechi
și Ion Turos din 
lucrat și ei ca 
place, cu ușoară 
au fost pe urmă trimiși pe șantiere,
iar de patru ani nu fac altceva de
cît să colinde orașele țării, în tovă
rășia compresoarelor. Stau cîteva 
săptămîni într-un loc, isprăvesc ce 
au de făcut, pe urmă
Cluj. Pe urmă, ciclul se reia de la 
capăt. Spitale, 
fabrici alimentare, cantine, labora
toare de cercetări — în toate aces
tea există un compresor asupra că
ruia mîinile lor vor fi zăbovit.

— Dar avantajul e reciproc, îmi 
spune Andone. Din fiecare loc nou 
ai de învățat cîte ceva... De pildă 
aici, la Galați...

Chemați să monteze instala
țiile frigorifice ale cargourilor de 
4 500 tone, clujenii s-au văzut puși 
dintr-odată în fața unei situații deo
sebite. în primul rînd, nici unul din 
ei nu mai urcase vreodată pe un 
vas. Pe urmă, trebuiau să monteze 
compresoarele într-un spațiu extrem 
de înghesuit. în sfîrșit, răspunderea 
muncii lor a crescut nelimitat : de 
buna funcționare a compresoarelor 
depinde, mai ales în sezonul cald, 
cînd alimentele sînt expuse alterării, 
sănătatea și viața întregului echipaj 
de cursă lungă. Au trebuit să se a- 
plece nopți întregi asupra cărților 
de specialitate, să se consulte cu gă- 
lățenii, ba, în cîteva rînduri, pentru 
a se familiariza cu terminologia na
vală, să frecventeze chiar cursurile 
de calificare ale șantierului. Exa

s

Vedere parțială a noii hale de montaj a uzinelor „Tehnofrig“ din Cluj

grăitoare documente în a- 
cest sens : fotografii luate 
în timp ce vizita expozițiile 
marilor noștri pictori, re
produceri după valoroasa 
lui colecție de gravură și 
pictură conținând lucrări 
ale artei universale, pagini 
din traducerea pe care a 
făcut-o după libretul ope
rei lui Wagner „Tristan și 
Isolda". In expoziție se află, 
de asemenea, prefața scrisă 
de savant pentru catalogul 
expoziției artă roinî-

nească organizată la Paris 
în 1925.

Ultimele panouri înfăți
șează aspecte din realiză
rile Institutului „Dr. I. 
Cantacuzino" în anii re
gimului nostru.

La expoziția „Dr. I. Cantacuzino .

■SS!

menul adevărat l-au susținut însă 
după terminarea lucrului pe întîia 
navă, cînd au fost invitați, potrivit 
obiceiului, să participe la prima ei 
ieșire în largul mării. Patru zile și 
patru nopți au stat de veghe, cu 
schimbul, asupra aparatelor, pentru 
a verifica mersul instalației. La în
toarcerea pe uscat, bucuroși că totul 
s-a isprăvit cu bine, au expediat o 
telegramă uzinei, raportînd îndepli
nirea misiunii.

Acum au ajuns să monteze com
presoarele pe „Brașov“, al patrulea 
din cargourile lor. Le place să spu
nă „cargoul nostru“, „cargourile 
noastre“, accentuînd parcă asupra 
faptului că, de un an încoace, exis
tența acestora ar fi de neconceput 
fără aportul lor. Au legat prietenii 
cu oamenii, s-au obișnuit cu felul 
lor de a vorbi („la început, pentru 
că vorbesc repezit, nu știam cînd 
vor să glumească și cînd să se cer
te“, îmi mărturisește Turos), s-au 
deprins și ei să vorbească marină- 
rește, iar Andone a trecut, cu ocazia 
probei celui de-al treilea vas, și prin 
încercarea supremă a unei furtuni 
de gradul al șaptelea. întreg șan
tierul îi cunoaște și le respectă mun
ca, adoptîndu-i în familia lui.

Și, dacă mă gîndesc bine, nu sînt 
într-adevăr apropiați acești oameni 
de felul de viață al marinarilor ? Nu 
numai aceștia, dar toți tovarășii lor, 
care lucrează departe de casă...

Despărțindu-ne, 
marinăresc și 
gîndit...

— Marinari 
îmi răspunde, 
în serios, Andone. Și în ochi îi ci
tesc o lumină moale, care se stră
duiește să fie veselă cu orice preț.

Slăbiciune pe care, e drept, un 
marinar de profesie și-ar fi mascat-o 
printr-un rotocol gros de fum, 
din tradiționala sa pipă.

schițez un salut 
le spun la ce m-am

de apă sau de uscat ? 
mai în glumă, mai

scos

Discuție deschisă
an-La marginea portului Brăila e 

un alt vas, „Tîrnava“ al cărui 
altul decît de a cutreiera a- 

Seara, vasul rămîne nemișcat 
chei, în vreme ce dinăuntrul 

corat 
rol e 
pele. 
lîngă
lui răzbat în serpentine acordurile 
unei benzi de magnetofon.

„Tîrnava“ nu e însă proprietatea 
Navromului, ci a Combinatului de 
celuloză și hîrtie Brăila, care 
a organizat în cabinele ei conforta
bile un adevărat cămin plutitor. Un 
fel de baracă, în fond, dar cît de 
originală ! Administratorul e înlo
cuit de vechiul căpitan al vasului, 
obligat de o datină a mării, deveni-

U.T.M., o serie de acțiuni 
menite să contribuie la 
educarea tineretului. Se or
ganizează conferințe care 
vor trata despre : „România 
pe glob ieri și azi“, „Res
pectarea legilor statului 
nostru“, „Trăim în era cos
mică“, „A existat religia 
din totdeauna ?“, „Ce și 
cum să citim“, „Politica ex
ternă a R. P. Române — 
politică activă de pace și 
colaborare internațională“ 
etc. Sint prevăzute de ase
menea simpozioanele: „Mă
rețele perspective deschise 
tineretului patriei noas
tre", „Poeții cîntă Repu
blica" ș. a. Membri ai bri
găzilor științifice se vor în- 
lilni cu tineri și vor da răs
punsuri la întrebările puse 
de ei.

Primele manifestări de 
acest fel au și avut loc. La 
Călărași s-a prezentat con
ferința „Chipul moral al 
tînărului zilelor noastre“, 
iar laBlejești, raionulVide- 
le, o brigadă științifică a 
răspuns la o serie de între
bări pricind probleme de 
politică internațională, e- 
ducația în familie, educa
ția estetică, probleme de 
astronomie etc.

echipei, „interioriza
se va putea da orice 
de grea, fără ca el să

ta lege, sa rami- 
nă permanent pe 

__  aesna bord, împreună cu 
’m Imm intresul echipai-0 I 5 „Comanda“ a fost

III transformată în
birou, iar salonul 
vasului în club. 

Cabinele sînt încălzite cu calorifer, 
în timp ce apa curgătoare e obți
nută din mari cazane aflate în cală. 

La această adresă i-am găsit pe 
alți zece montori de la „Tehnofrig“, 
sosiți să instaleze la Chiscani cea 
mai mare dintre „fabricile“ de frig 
realizate de uzina clujeană. Com
presorul de 560 000 kilocalorii pe 
oră, construit anume pentru acest 
scop, atinge dimensiunile unui au
tomobil. Am văzut o hală întreagă 
înțesată simetric cu astfel de com- 
presoare, apoi, afară, un păienjeniș 
de țevi și de cilindri uriași (consti
tuind ei singuri o fabrică aparte !) 
— și tot se cheamă că am parcurs 
abia întîia secțiune a operei pe care 
viitorul o arată și mai complicată. 

Fiind mai numeroși decît colegii 
lor din Galați, clujenii de la Chis
cani trăiesc mai puternic viața de 
colectiv. Iată-i pe rînd, în cadrul 
ușii 
care 
știe 
mul 
pe care știu din chiar această clipă 
că nu-1 va întrece nimeni în ele
ganță și ospitalitate. Este „junele- 
prim" 
cătuș. Sosit de la cumpărături cu 
două cămăși sub braț, este cel care 
va face oficiul de gazdă : îmi vor
bește despre Chiscani într-o colora
tură inginerească, exactă.

Mihai Kiss : omul care nu 
va scoate întreaga seară o vorbă, 
dar care va surîde din cînd în cînd, 
cu bonomie, încurajînd cu zîmbete- 
le lui buna dispoziție a tuturor. „Bă
iatul bun“ al 
tul“, căruia i 
lucrare, oricît 
crîcnească.

Gligor Fărcaș : adolescentul de 
treizeci de ani, entuziastul, ghi
dușul, omul care face liniște în jur 
cînd vorbește, iubit și ascultat de 
toți. Liantul moral al echipei. Este 
sudor de precizie.

Ion Chifor : melancolicul taciturn, 
ale cărui priviri vor spune tot tim
pul exact 
mereu la 
care n-ar 
izolat de 
are. un specialist de nădejde, modest 
și întreprinzător.

Iată că, în ordinea sosirii, am fă
cut cunoștință cu toți, adunați acum 
ca în jurul unei mese rotunde. în- 
chipuiți-vi-i apărînd în ușa cabinei, 
așa cum vin de la lucru, cu micile 
tîrguieli burlăcești sub braț, după 
ce au făcut un mic ocol „prin cen
tru“. închipuiți-vi-i pe urmă aflînd 
că sînt căutați : aceeași uimire de 
oameni dezobișnuiți 
musafiri. Cîte n-au 
oaspetelui ! Dar cine 
ceapă ? Despre ce să vorbească mai 
întîi ? Despre excursiile din balta 
Brăilei ? Despre revelionul petrecut 
odată în plin Bărăgan ? Despre „sta
ția de frig“ montată la Maliuc ? 
Despre soțiile și copiii de-acasă, ale 
căror scrisori le citesc uneori în 
comun ? Sînt multe de spus, și fie
cărei amintiri îi va veni " rîndul. 
Despre un singur lucru nu vorbesc 
însă oamenii aceștia : despre viitoa
rea lor misiune, despre locul și tim
pul ei. Dar, fără ca ei să-și dea 
seama, acest viitor apropiat este 
mereu în gîndurile și, indirect, în 
vorbele lor, pentru că el le-a pă
truns în viață și nu-i va lăsa multă 
vreme în pace, ținîndu-i mereu în 
neastîmpăr.

ROMULUS RUSAN

ce gîndește. Și va gîndi 
unison cu ceilalți. Omul 
avea puterea să trăiască 
echipă și în care echipa

să primească 
ei să-i spună 
și cum să în-

op Gheorghe, Pop Onuț a 
Codrii, Pop Ioan-Turcuț, 
Pop loan-Măzăran, Naghy 
Mihai, Bența Vasile, Ni- 
chita loan, Dorea loan al 

lui Ilie, în sfîrșit alți cîțiva colecti
viști de la Mireșul Mare, așezat 
undeva pe plaiurile Maramureșului, 
stăteau acum în anticamera mare a 
sediului și vorbeau cu președintele 
Vasile Dorea și cu inginerul Samoi- 
lă Gabor. Vorbeau însuflețit despre 
apă.

După-amiaza abia dacă trecuse, 
înserarea sta gata să cadă și încă
perea se umpluse de umbră ; 
fuioare de fum de țigară se destră
mau sub tavan. Oamenii erau de 
vîrste diferite, unii cărunți, și între 
cel mai tînăr și cel mai bătrîn din 
grup se deschidea spațiul a nu mai 
puțin de patru decenii. Aveau, va- 
săzică, în legătură cu ceea ce dis
cutau, și experiențe de viață dife
rite și asta urma să se vadă în 
logica, în judecățile și în concluziile 
fiecăruia.

Ceea ce m-a uimit, cel puțin la 
început, pe mine, ascultător venit 
din afară de sat, departe deci de a 
cunoaște profunzimea și continuita
tea narațiunii aceleia, a fost solida
ritatea lor nu numai de opinie, 
dar, pînă la un anume punct, și a- 
fectivă : vorbeau despre apă cu 
triumf, ca despre ceva subordonat 
voinței lor, ca despre ceva care le 
respectă dorințele și nici nu poate 
face altfel și, în același timp, cu re
gret, ca despre ceva care ar fi fost 
bine să fie totdeauna așa și nu fu
sese.

Crescuți într-o necontenită uni
tate cu natura, maramureșenii — 
agricultori, păstori, și în același 
timp, lucrători la pădure așa cum 
sînt codrenii dinspre Șomcuta care 
fac legătura cu șesul — au dobîndit 
cu vremea trăsături de caracter 
proprii bărbaților tenace, nesupuși 
la resemnare și înfrîngere. Tradiția 
populară cerea, de altfel, acolo, ca 
băieții să capete o educație potri
vită acestei meniri, ursită la naștere 
de tatăl care ținea un bolovan în 
mînă : „să fi cocon tare ca piatra, 
apa să nu te poarte, jocul să nu te 
mistuie, vîntul să nu te clintească, 
glonțul să nu te strice“ ; despre apă 
se vorbea înainte de toate. Nici nu 
putea să fie altfel de vreme ce ge
nerație după generație oamenii

anului
ce s-a înjghebat

în primăvara 
cîteva zile după 
la Sighet cercul literar care poartă 
numele marelui poet George 
Coșbuc, a sosit o scrisoare pe adre
sa cercului. Plicul purta timbrul și 
ștampila poștei din Sighet. Era în
desat cu manuscrise, printre care 
se afla un răvaș scris cu litere mă
runte, migălite : „Dragi tovarăși, — 
așa începea răvașul — am aflat cu 
multă bucurie despre înființarea 
cercului literar în localitatea noas- 

trimit

viața munci

Vasile Coste- 
inspirate din

tră. M-am hotărît să vă 
unele compoziții și aș dori să-mi 
dați sugestii și părerile dvs. asupra 
acestora“. Și autorul scrisorii, după 
ce arăta că are nevoie de aceste pă
reri și lămuriri „pentru a putea 
compune și mai frumoase lucruri“ 
în viitor, scria în încheiere : „Eu 
sînt un simplu muncitor brutar și 
compun, după cum puteți vedea, nu
mai lucrări legate de 
torilor“.

într-adevăr, tînărul 
niuc a trimis versuri 
viața nouă a oamenilor muncii, mai 
bine zis a compus cîntece, așa cum 
se exprimase chiar el în scrisoare, 
multe din ele fiind gîndite pe melo
dii populare cunoscute. Și astăzi. 
Vasile Costeniuc — instructor al 
Clubului muncitoresc „I. C. Frimu“ 
— scrie versuri, prezentări de pro
grame, texte de brigadă artistică 
de agitație, pentru care arată o deo
sebită vocație.

De la primirea de către cercul li
terar a scrisorii amintite, mulți ti
neri și-au adus lucrările în ședin
țele 
cipă 
tori 
lemnului, Tarasan Dumitru, Blaga 
Ion Viorel, Covaciu loan, funcțio
nari, cadre didactice și elevi. loan 
Fedco și Ion Ardeleanu și-au citit 
poeziile în cadrul 
„George Coșbuc“ 
elevi. Ei sînt și 
posturi de cadre < 
nele Bîrsana și : 
activi ai cercului.

luptat la Mireș cu apa — sa o în
depărteze sau să o aducă.

Am fost pe Valea Ruginoasei. De 
pe șoseaua ninsă nici nu bănuiești 
existența vreunei văi dincolo de te- 
rasamentul înalt al căii ferate. E o 
vale stranie, cu o lungă alee șer
puitoare, plină de sălcii pe o par
te și pe alta, cu un șanț îngust a- 
coperit pe fund cu un strat subțire 
de zăpadă afinată. Urcînd către Co
drul Mireșului, șanțul acela se bi
furcă. Altă alee, alte sălcii. Conflu
enței celor două perechi de rîn- 
duri de sălcii vechi, uscate și pline 
de chiciură, i se zice Balta Unghiuri. 
Dar nu e nici o baltă acolo, ci nu
mai arătură pestriță și, într-o parte, 
sub Capul Dealului, iarăși nea înso
rită și strălucitoare.

Drumurile pe care abia încape o 
sanie erau, pînă astă primăvară, 
albii ale pîraielor Ruginoasa și Ti- 
holțul ; Ruginoasa venea din pădu
rea de pe Capul Dealului și întîl- 
nea Tiholțul la Balta Unghiuri ; 
după asta curgeau împreună spre 
Someș. Vreme de ani de zile, către 
sfîrșitul lunii martie, partea de al
bie comună ceda debitului și atunci 
era prăpăd. Apa tulbure începea să 
se reverse. Cînd potopul acesta se 
întîmpla să izbucnească noaptea, 
consătenii lăsați acolo să păzească, 
aprindeau șomoioage de paie, che
mând în ajutor tot satul. Insă urma
șii oamenilor acelora dintre care 
mulți luptaseră în armata lui Doja 
și în răscoale iar unii, nesuferind 
batjocora ciocoiască, se duseseră 
haiduci în codru — se zice că și 
Pintea ar fi fost codrean de prin 
părțile locului și ar fi avut sălaș pe 
Prisaca, la izvorul Tiholțului, unde 
este și o fîntînă a lui — ajunseseră 
să se frîngă pe rînd, neputincioși 
dinaintea apei.

Ce să fi făcut împotriva ei ?
Ceva ar fi trebuit făcut ; nu înca

pe îndoială că lucrul cel mai bun ar 
fi fost să se care zeci de tone de 
piatră pe Capul Dealului, să se ri
dice împotriva Ruginoasei cîteva 
diguri stăvilitoare și apoi, așa ca 
astăzi, să se sape fiecărui pîrîu o 
altă albie — una pe sub pădure, iar 
alta pe la marginea Remeților. Ală
turi, și cu toate astea izolați între 
ei prin semnele aspre ale haturilor, 
oamenii aceia, altfel energici, veneau 
atunci numai să privească după o

Tinerii creatori primesc îndru
mări și sfaturi din partea unor 
membri cu experiență ai cercului 
— poeți, profesori de literatură, 
folcloriști. Multe din lucrările mem
brilor cercului literar, îmbunătățite 
în urma discuțiilor, au fost publi
cate în presa locală și regională. 
Cercul literar „George Coșbuc“ a 
redactat într-un timp chiar cîteva 
pagini literare, care au apărut în 
ziarele „Pentru socialism“ din Baia 
Mare și „Viața liberă“ din Sighet, 
bucurîndu-se de atenția cititorilor. 
Ar fi bine ca asemenea pagini lite
rare ale cercurilor să apară cu mai 
multă regularitate în presă.

O dată cu dezvoltarea mișcării ar
tistice de amatori, îndeosebi a bri-

Din activitatea cercului literar
„George Coșhuc“ din Sighet

un contact creator cu 
artistice de agitație, co
la alcătuirea programelor

literar depune și o bogată 
cultural-educativă

găzilor artistice de agitație, mem
brii cercului literar „George Coșbuc“ 
au înțeles necesitatea de a sprijini 
aceste formații, străduindu-se să 
realizeze texte valoroase, care să 
contribuie la ridicarea conștiinței 
socialiste a maselor. Astfel, membri 
ai cercului literar „George Coșbuc“ 
au stabilit 
brigăzile 
laborînd 
acestora.

Cercul 
activitate cultural-educativă de 
masă, organizînd seri literare, ma
nifestări la Casa raională de cul
tură, în cluburile muncitorești, la 
stația de radiofieare locală. De un 
interes deosebit s-au bucurat seri 
literare pe teme ca „Poeții lumii cîn- 
tă pacea“, „Viața nouă a patriei o- 
glindită în literatură“, „Viața nouă 
a țărănimii oglindită în poezie“ etc. 
Cercul literar „George Coșbuc“ este 
prezent și la sărbătorirea marilor 
aniversări ale literaturii noastre și 

împotrivire nespornica și inutila, 
cum se despică pământul, cum pro
gresează viitura și plecau îndărăt 
îndurerați de pierderea năpraznică 
a semănăturii, simțindu-și fiecare pe 
beregată juvățul aspru al sărăciei.

Pe ei îi biruiau atunci toate vi
tregiile naturii, prisosul de apă ca 
și apa prea puțină, fiindcă erau și 
pământuri, cele din dreapta Some
șului, bunăoară, care sufereau de 
sete. Bineînțeles, nimeni nu știa că 
solurile cu pricina au o textură 
medie spre ușoară, stau pe un strat 
de nisip și pietriș curat care le să
răcește cu totul capacitatea de reți
nere a apei. Nici unul din cei care 
discută azi în anticamera de la se
diul gospodăriei, pe atunci flăcău, 
nu cunoștea datele climatologice 
pentru punctul lor, nici ce sînt a- 
celea precipitații inconstante în fa
zele. de vegetație a plantelor, nici ce 
este un strat de apă freatică.

Soarele se ridica la fel ca și în 
ziua de azi, risipind aerul obscur și 
luînd rouă, apoi se încingea, aburii 
se ridicau de pe Someș și piereau 
sub cerul senin; atunci foaia po
rumbului începea să se moaie și să 
se facă sul, ca papirusul, lucerna se 
subția și se albea, iar griul se clă
tina ca și cînd i-ar ji sugrumat 
cineva rădăcinile în obezi fierbinți. 
Totul se petrecea la cîțiva pași de 
Someș care, atunci, curgea netulbu
rat mai departe. Cîțiva inimoși în
cercaseră odată să scoată apa din 
Someș cu găleata, dar cît poate să 
facă omul cu o găleată-două la 
douăzeci de mii de metri pătrați ?

Sigur că da, ceva ar fi trebuit 
făcut ; nu încape îndoială că lucrul 
cel mai bun ar fi fost sistemul de 
irigații de azi, adică o pompă de 12 
țoii care să ridice ISO de litri pe 
secundă la 8 metri înălțime, patru 
sau cinci mii de metri liniari de 
canale, patru sau cinci mii de metri 
cubi de terasamente, stăvilare, că
deri de apă, podețe. Dar abia cînd 
ambiția și puterea de muncă ale oa
menilor au fost înmănuncheate sub 
forma plină de învățăminte a gos
podăriei colective, foștii nevoiași de 
la Mireș au lovit elementele natu
rale potrivnice, biruindu-le și su- 
punîndu-le. Mai sistematic, mai si
gur și mai plin de cutezanță decît 
oricînd, modul lor de a gîndi și de 
a acționa avu, de data asta, un mo
bil moral și economic de altă pro
porție. El pornea de la sentimentul 
necesității de a acționa în folosul

LA INDUSTRIA BUMBACULUI“
(Din grafica Hortensiei Masichievici)

ale literaturii universale. S-au or
ganizat, astfel, seri literare închi
nate clasicilor literaturii noastre, 
Eminescu, Coșbuc, Sadoveanu, To- 
pîrceanu. în colaborare cu Biblio
teca raională și cu bibliotecile 
cluburilor sindicale, membrii cer
cului sînt programați la întîlniri cu 
cititorii, recenzii de cărți, procese 
literare.

în ultimul, timp, cercul literar 
„George Coșbuc“ a căutat să-și lăr
gească activitatea, astfel îneît ea să 
nu se mărginească numai la orașul 
Sighet. Grupuri dc membri ai cer
cului se deplasează la sate pentru 
a prezenta programe literare, pen
tru a sta de vorbă cu cititorii și a 
culege folclor local. Această activi
tate a și început, un grup deplasîn- 
du-se la Săpînța unde a oferit un 
program literar urmărit cu multă 
atenție de colectiviști, care au um
plut sala căminului cultural. Alți 
membri ai cercului, însoțiți de o 
formație muzicală a Casei raionale 
de cultură, au vizitat casele memo
riale „George Coșbuc“ și „Liviu Re- 
breanu“ și au dat un program, li- 
terar-muzical la Năsăud și în satul 
lui Coșbuc. Această deplasare a fost 
deosebit de instructivă și pentru 
membrii cercului literar, constituind 
un prilej de a-și îmbogăți cunoștin
țele despre cei doi mari scriitori 
romîni.

în curînd, în primăvara anului 
1964, cercul literar „George Coșbuc“ 
împlinește 10 ani de activitate. 
Membrii cercului nu uită însă că în 
1964 se aniversează 20 de ani de la 
Eliberare. Cercul literar se pregă
tește să sărbătorească marea ani
versare cu noi realizări în promova
rea și propagarea literaturii noastre 
clasice și actuale, în descoperirea de 
noi valori literare, în culegerea de 
folclor nou, pentru a contribui astfel 
la vasta operă de construcție cultu* 
rală.

LUDOVIC BRUCKSTEINEß’
n» ir 

totdea- 
P entra 
specia- 
pentru 

Maramureș

propriei lor bunăstări viitoare și de 
la. convingerea, întărită cu dovezi, 
că pentru așa ceva le vor sări în a- 
jutor, dacă va fi nevoie, oameni a 
căror pricepere va rezolva ceea ce 
numai puterea lor de muncă 
putea birui ușor și pentru 
una. Așa s-a și întîmplat. 
ampla lucrare a irigațiilor, 
liști de la Oficiul regional 
îmbunătățiri funciare 
au întocmit un proiect cuprinzător.

Aceasta este limba nouă a sem
nelor care au apărut în ultimii trei 
ani și, îndeosebi în primăvara tre
cută și în primăvara aceasta, pe pă
mântul Mireșului ; semne legate alt
fel de oameni și de apa altădată 
deficitară sau excesivă însă oricum 
pedepsitoare. îndepărtată astăzi, ca 
să lase în circuitul agricol aproape 
50 de hectare, adusă prin țevi și 
răspîndită cu aspersorul peste alte 
cîteva zeci de hectare de grădină, 
peste porumb și peste lucerna, apa 
sporește veniturile anuale ale gos
podăriei cu aproape jumătate dc 
milion de . lei.

Someșul curge, 
mur, sub un strat 
malurile înalte de 
Ici, colo, aproape 
proaspăt deschisă 

acum, fără mur- 
dc gheață și sub 
la Mireșul Marc, 
de cîte o copcă 

se observă urm'’
ale unor copite care pot să fie și dc 
cerb fiindcă la vremea aceasta cer
bii încă mai coboară, venind dir. 
pădurile apropiate ale Fersigului, să. 
bea din Someș. O destindere depli
nă, o binemeritată odihnă se simte 
în stratul alb, unificator, care um
ple acum șanțuri și acoperă cuptoa
re de cărămizi, în țurțurii care s-au 
prins pentru prima oară de streși
nile cîtorva grajduri, a puierniței, a. 
îngrășătoriei și a altor construcții 
noi. Cartofii stau ascunși în silozuri, 
sub straturi de omăt, de pământ. și 
de paie și respiră doar prin răsuflă- 
tori ; 100 de vagoane de coceni cu 
borhot, cu tocătură de pepeni si 
frunză de varză, 1 000 de tone de. 
otavă, de baltă și de porumb stau 
așezate temeinic la păstrare. A.tîtca. 
lucruri mai mari sau mai mici cite 
au trebuit să fie făcute au fost fă
cute și a început să se simtă pretu
tindeni răgazul ; ceva din fiziono
mia generală a anotimpului, lent și 
foarte solemn, a trecut rostogolin- 
du-se prin aer asupra tuturor. Dar 
e numai un răgaz aparent, pentru că 
în anotimpul acesta de meditație 
colectiviștii de la Mireș desăvîrșesc 
in sine cunoștințe încă nedesăvîrșite.

Pentru ei schimbarea, continuă. Și 
sub semnul acesta, al unor noi acu
mulări, intră ei în primul pătrar al 
anului care vine.

MIRCEA TACCIU
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Printre exponatele care înfățișează aspecte ale dezvol
tării științei și culturii în Capitală. (Foto: M. ANDREESCU)

® Corpuri ces-eșîi ajunse în 
plodează stelele ? ® Perechi

masei și energiei este valabilă și la scara 
particolelor elementare, avem de-a face 
în realitate nu cu dispariția masei, ci cu 
transformarea ei în energie. Intr-adevăr, 
odată cu anihilarea unei asemenea pe
rechi particolă-antiparticolă, se eliberea
ză o cantitate uriașă de energie, echi
valentă masei celor două particole.

Acest proces poate fi realizat și în 
sens invers : furnizînd o cantitate sufi
cientă de energie, putem crea o pereche 
particolă-antiparticolă. Dacă am putea

dată și a prilejuit multe nedumeriri as
tronomilor.

Novele sînt stele slabe, care suferă 
brusc o explozie gigantică, căpătînd o 
strălucire de sute de mii de ori mai 
mare decît a Soarelui. Ele au fost nu
mite „novae" (stele noi) din cauză că 
la început s-a crezut că fenomenul de 
explozie ar reprezenta nașterea unei 
stele noi. Termenul este, desigur, ne
potrivit, deoarece acestea sînt stele 
ajunse în pragul bătrîneții.

pragul bătrâneții ® De ce ex- 
cindate : particole-antiparti- 

cole e Surse nemaiîntîlnite de energie

într-o scrisoare adresată redac
ției, tovarășul Gheorghe Sfedu, pro- 

' fesor la Școala de 8 ani nr. 42 din 
București, întreabă dacă in afară de 
„antimaterie", prezentată la rubrica 
„Știință și tehnică pentru toți" din 
7 septembrie, mai există și alte for
me ale materiei. Răspundem la în
trebare, publicînd articolul de mai 
ios.

ș vrea să încep prin a reaminti 
/A®, cîteva date despre plasmă. După 

cum se știe, la temperaturi foarte ridica
te (de ordinul milioanelor de grade) nu
cleele atomilor — dezgolite de învelișul 
de electroni — se deplasează haotic, cu 
viteze extrem de mari, iar la ciocnirea 
lor se dezlănțuie reacții termonucleare 
cu degajarea unor enorme cantități de 
energie.

Sub formă de plasmă la energii mari, 
materia există în Univers, în stele — 
a căror strălucire se datorește tocmai 
energiei eliberate în urma reacțiilor 
termonucleare ; pe pămînt ea se rea
lizează artificial, în instalații experimen
tale extrem de complicate și doar pen
tru infime fracțiuni de secundă. Cînd 
fizicienii vor reuși să mențină un timp 
mai îndelungat materia sub formă de 
plasmă la energii înalte, ei vor fi în 
măsură să realizeze reacții termonu
cleare dirijate. Atunci omenirea va fi 
în posesia unei surse de energie care 
depășește cu mult energia atomică.

Avem motive să credem că în Uni
vers există surse și mai puternice de e- 
nergie. Astfel, în nucleul central al ste
lelor, în care materia se găsește sub 
formă de plasmă, se produc reacții ter
monucleare ce folosesc drept „combu
stibil" hidrogenul. Deși rezervele de hi
drogen de care dispune o stea sînt 
Foarte importante, după un timp — fie 
cl și extrem de lung — acestea se di
minuează. în aceste stele, foarte bătrî- 
ne, nucleu] central este extrem de dens, 
cu o temperatură foarte ridicată. Dar 
comportarea unora dintre ele — a ste
lelor cunoscute sub denumirea de „no
vae" și „Supernovae“ — este foarte ciu-

Supernovele, după cum indică însuși 
numele lor sînt stele care explodînd, au 
o -strălucire și mai mare decît novele. 
După ce explozia a luat sfîrșit, în lo
cul novei sau al supernovei rămîne o 
stea slabă, înconjurată de imenși nori 
de substanță gazoasă, care se îndepăr
tează cu viteze mari de locul exploziei.

Cum se poate explica această re
vărsare uriașă de energie care 
nici nu mai poate fi pusă pe seama 

reacțiilor termonucleare ? Problema nu 
a găsit încă un răspuns sigur. O ipole- 
ză foarte interesantă a fost emisa de 
fizicianul sovietic prof. D. A. Frank- 
Kamenețki. Pentru lămurirea ei va tre
bui să facem o mică paranteză.

Se știe astăzi că fiecărei particole ele
mentare (cele mai mici particole de ma
terie cunoscute) îi corespunde o așa- 
numită antinarticolă, avînd aceeași 
masă, dar toate celelalte proprietăți in
verse. Astfel, electronului îi corespunde 
antielectronul, cu aceeași masă, dar cu 
sarcină electrică pozitivă și nu nega
tivă (din care motiv a lost denumit po- 
zitron), protonului îi corespunde anti- 
protonul, tot cu sarcină negativă ș.a.m.d.

Proprietatea caracteristică a unei pe
rechi particolă-antiparticolă este aceea 
că, venind în contact, ele se anihilează, 
„dispar“. Cum însă legea conservării

în funcțiune5„Mecan-2

La Institutul de energetică al Academiei R. P. Romîne 
funcționează un calculator electronfc analogic „MECAN-1“, 
intrat în funcțiune încă în anul, 1960. Mașina a fost 
concepută, proiectată și executată în cadrul institutului de 
către un colectiv de ingineri' și tehnicieni condus de ing. 
V. Popov, membru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne. Ea conține 32 de amplificatoare operaționale, din
tre care 24 pot fi folosite ca integratoare, permițînd rezol
varea unor ecuații diferențiale ordinare cu coeficienți 
constanți, pînă la ordinul 24, respectiv sisteme de ecuații 
algebrice pînă la 32 de necunoscute.

Probleme complexe — cum este, de pildă, repartiția op
timă a sarcinilor în sisteme electroenergetice — au făcut 
necesară construirea unui alt auxiliar de calcul, care să per
mită rezolvarea ecuațiilor diferențiale neliniare. Același co
lectiv de specialiști a început din anul 1961 proiectarea și 
realizarea unui calculator analog de tip neliniar — „ME- 
CAN-2“. La realizarea practică a mașinii au contribuit spe
cialiști de la Uzinele „Electronica“ și întreprinderea de ma
terial didactic. „MECAN-2“ conține 96 de amplificatoare 
operaționale, 24 de elemente neliniare universale și 24 de 
elemente de înmulțire. Această mașină, intrată în funcțiune 
cu întreaga capacitate, a fost utilizată pînă acum la rezol
varea unor probleme complexe legate de buna funcționare 
a sistemului energetic.

Ing. N. TÄTARU
cercetător principal la Institutul de energetică 

al Academiei R. P. Romîne

In lumea virusurilor

?
o

realiza condițiile necesare apariției a- 
cestor perechi și menținerii acestui a- 
mestec, am dispune de o sursă nemai- 
întîlnit de puternică de energie. într-o 
asemenea stare a materiei ar apare în 
permanență perechi care, anihilîndu-se, 
ar elibera o energie extrem de mare. 
Pentru a crea o pereche electron-pozi- 
tron (cea mai „ușoară" pereche posi
bilă) este necesară o energie egală cu 
dublul masei unui electron, adică o e- 
nergie de un milion de electron-volți. 
Această energie corespunde temperatu
rii fantastice de zece miliarde de grade. 
Iar pentru producerea unei perechi pro- 
ton-antiproton, energia necesară este 
de aproape două mii de ori mai mare 1 
Este vorba deci de temperaturi față de 
care cele ale plasmei par tot atît de 
mici ca și temperaturile cu care sînteni 
obișnuiți noi față de cea a plasmei. Se 
realizează oare condiții atît de fantas
tice undeva în Univers ?

upă ipoteza prof. Frank-Kame- 
!" nețki, această stare a materiei 

(pentru care a propus denumirea de epi
plasmă) ar putea exista în nucleul su
pernovelor. Deci încă o stare posibilă 
a materiei — epiplasma. în nucleul a- 
cestor stele, în care se realizează tempe
raturi și presiuni uriașe, materia s-ar 
găsi sub forma unui fluid nuclear

t

compus din neutroni, protoni și e- 
lectroni. La ciocnirile dintre doi 
neutroni iau naștere particole foarte 
instabile (mezoni), care se pot dezinte
gra în perechi de particole și antiparti- 
cole. Astfel, în epiplasma va exista un 
amestec de materie și antimaterie în
tr-un echilibru dinamic : în permanență 
se vor anihila particole și antiparticole
— eliberînd mari cantități de energie
— dar în permanență vor fi create alte 
perechi noi. Așadar, presupunînd că nu
cleul central al supernovelor este format 
din epiplasma, s-ar putea explica stră
lucirea lor extrem de puternică.

Ce se întîmplă însă cu epiplasma 
după ce explozia a luat sfîrșit ? Există 
o serie de fenomene astronomice care 
par să furnizeze explicația dorită. Norii 
uriași de gaze care „fug" de la locul 
exploziei s-ar putea să fie împinși toc
mai datorită energiei eliberate prin ani
hilările succesive care au loc în epi
plasma. Din observație se știe de ase
menea că în apropierea locurilor unde 
s-au petrecut explozii ale supernovelor 
sînt situate surse de, radiații care ar pu
tea proveni și ele din epiplasmă.

Sxjn de mult, cunoscutul astrofizi- 
cian sovietic acad. V. A. Ambar- 

țumian a emis o ipoteză îndrăzneață cu 
privire la existența unei substanțe pre- 
stelare, din care ar fi luat naștere toate 
stelele care populează galaxiile Univer
sului. Una din proprietățile esențiale ale 
acestei substanțe prestelare ar fi o imen
să cantitate de energie potențială. Epi
plasma pare să îndeplinească această 
condiție. S-ar putea obiecta însă că 
materia se află sub formă de epiplasmă 
în stelele care au parcurs un drum 
lung în evoluția Universului și, deci, ar 
li greu să explicăm apariția epiplasmei 
înainte de apariția stelelor. Toate a- 
cestea sînt probleme la care știința nu 
a găsit, deocamdată, un răspuns defi
nitiv. Dezvoltarea 
a astronomiei, vor 
rezolvarea lor.

Un lucru poate 
destul de multă siguranță și _____
în Univers există surse energetice mult 
mai puternice decît cele cunoscute de 
noi, natura lor rămînînd pentru moment 
încă necunoscută.

fizicii, a 
contribui

fi însă

astrofizicii, 
desigur la

afirmat cn 
anume că

IOANA MAKAROVKCI 
Institutul de fizică atomică 

al Academiei R. P. Romine

O interesantă întîlnire
!

în Sala anilor 1900—1944
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în ultima vreme s-au 
făcut importante renovări 
în interiorul clădirii Mu
zeului de istorie a orașu
lui București. S-au reor
ganizat sălile, a fost îm
bunătățită prezentarea 
exponatelor. De la înce
putul anului și pînă în 
prezent, prin sălile mu
zeului s-au perindat a- 
proximativ 240 000 de ce
tățeni.

Dar în 
fășoară 
pe care
cunosc. Iată pe scurt cî
teva aspecte ale muncii 
colectivului său de cer
cetători și muzeografi.

muzeu se des- 
și o activitate 
vizitatorii nu o

Lucrări de speciafifaSe

care interesează, nu nu
mai pe specialiști, dar ?i 
publicul larg. La elabo
rarea ei contribuie nu
meroși oameni de știință 

' — academicieni, profe
sori universitari, de la 
Facultatea de istorie, cer
cetători de la Institutul 
de istorie al Academiei 
R.P.R.

Sub tipar se află acum 
o carte care va înmănun- 
chea numeroase studii și 
cercetări privind istoria 
Bucureștiului, descrierea 
metodelor de conservare 
și restaurare a obiectelor 
de muzeu folosite etc. 
Volumul se intitulează 
„Materiale de istorie și 
muzeografie“, are peste 
500 pagini și este bogat 
ilustrat.

ganizate în acest an 50 
de expoziții volante înfă- 
țișînd aspecte ale dezvol
tării Bucureștiului pe 
care le-au vizionat peste 
61 000 de cetățeni.

La case de cultură, în 
școli, în mari întreprin
deri, lucrătorii muzeului 
au ținut anul acesta, în 
fața a peste 16 000 de 
persoane, conferințe pri
vind istoria orașului. Pe 
aceste teme au avut loc 
simpozioane, concursuri 
pentru tineret.

tul orașului — au' fost 
descoperite de acești oa
meni. Ei participă 
activ la lucrările de pe 
șantierele de cercetări 
arheologice care se fac in 
multe puncte ale Capi
talei.

Fotografierea orașului

La Institutul de infra- 
microbîologie al Academiei 
R. P. Romîne, în cadrul cer
cetărilor care urmăresc cu
noașterea relațiilor între vi
rusuri și boala canceroasă, 
au fost abordate lucrări în 
legătură cu boala Hodgkin. 
Agenți inframicrobieni din 
ganglionii' unor bolnavi au 
fost izolați pe ou embrionat. 
Ei au putut fi adaptați apoi

pe șoarece alb și la culturi 
celulare. Cercetările se des
fășoară în direcția obținerii 
unor mijloace pentru diag
nosticul timpuriu al bolii și 
eventuala preparare a unui 
vaccin eficient.

Dr. M. GRUIA 
șef de laborator 

la Institutul 
microbiologie 

miei R. P.

de infra- 
al Acade- 

Romîne

Tehnologie îmbunătățită 
de piepazare a minereurilor
Specialiștii sectorului de 

cercetări miniere din Baia 
Mare au elaborat tehnologia 
unei noi metode de flotare 
a blendei și piritei. Prin a- 
plicarea noului procedeu, la 
exploatările miniere Băiuț și 
Baia Borșa se economisesc 
anual, în procesul de prepa
rare, peste 100 tone de acid 
sulfuric. A sporit mult și 
randamentul de extracție a 
zincului și piritei, iar calita
tea concentratului s-a îm
bunătățit simțitor. Cercetă-

rile au pus în evidență posi
bilități practice de Sporire a 
vitezelor de flatare, pe baza 
cărora s-au preconizat mă
suri tehnico-organizat orice. 
Ca urmare, au crescut indi
cii de utilizare a celulelor de 
spălare. Totodată, cercetăto
rii au experimentat și ur
mează să pună în aplicare o 
tehnologie îmbunătățită de 
preparare a minereurilor, 
care asigură obținerea de 
concentrate mai pure.

Recent a avut loc la Londra cel de-al X-lea 
Congres organizat de Asociația internațională 
de 'cercetări hidraulice, la care au participat 
peste 500 de oameni de știință și cercetători 
de specialitate din întreaga lume. în nume
roase comunicări despre noile cercetări în 
hidraulica coastelor au fost dezbătute cele 
mai actuale probleme privind teoria valuri
lor, protecția lucrărilor de coastă, miș
carea debitului solid sub acțiunea curenților 
de coastă și a valurilor, curenții de densita
te, acțiunea mareelor etc. Ținînd seama că 
lucrările de coastă necesită importante fon
duri de investiții, cercetările au adîncit aces
te probleme prin studii pe model și efectua
rea de măsurători cu aparatură modernă asu
pra elementelor hidraulice naturale. Intere
sante au fost discuțiile pe marginea comuni
cărilor făcute de dr. F. Allen, directorul labo
ratorului din Wallingford (Anglia), prof. dr. 
D. Harleman (S.U.A.) și alții despre dinamica 
estuarelor supuse la maree în condițiile unei 
stratificații de salinitate și densitate.

Contribuția cercetătorilor noștri, concreti
zată în trei comunicări privind unele proble
me legate de acțiunea valurilor și transportul 
de aluviuni pe litoralul Mării Negre, au sus
citat interesul congresiștilor atît prin funda
mentarea experimentală, cît și prin con
cluziile științifice la care s-a ajuns.

Corelația între prevenirea inundațiilor și 
construcția barajelor, problemă de o deosebi
tă actualitate, a fost tratată de mai mulți spe
cialiști, deși în ce privește stăpînirea fenome
nelor de viitură există încă dificultăți. Fără 
a se ajunge la soluții mai concrete necesare 
proiectanților de baraje, s-au remarcat comu
nicările care au pornit de la o fundamentare 
teoretică a relațiilor ce exprimă corelația între 
gradul de asigurare și elementele economice 
corespunzătoare. Referatele de sinteză ale 
prof. A. Stucky (Elveția) și prof. V. Yevdje- 
vich (S.U.A.), bazate pe o amplă documenta
ție statistică, reprezintă un material util pen
tru proiectarea marilor baraje.

Un colectiv al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., prin dr. O. Vasiliev, a stabilit o 
schemă diferențiată, fundată pe metoda rețe
lelor pentru studiul undei de viitură într-un 
mare sistem fluvial. Această lucrare se afir
mă cu mare perspectivă în tehnica amenajă
rilor complexe.

Lucrarea „Corelarea între construcția ba
rajelor și scurgerea în regim torențial a 
viiturilor“, prezentată de un colectiv al Aca
demiei R. P. Romîne sub conducerea acad. 
D. Dumitrescu, a trezit mult interes în spe
cial prin aportul la rezolvarea problemelor de 
cercetare a torențiior.

Discuții interesante s-au purtat și în jurul 
problemei vibrațiilor hidroelastice. Cele două 
aspecte diferite derivate din fenomenele de 
elasticitate a fluidelor — efectul distructiv 
asupra instalațiilor hidraulice și folosirea utilă 
a acestor vibrații ca mijloc de transmisie și 
captare a energiei — au atras un număr im
portant de cercetători, care au pus în discuție 
probleme noi legate de calculul vibrațiilor 
folosind metodele moderne de calcul. Prof. 
Ch. Jaeger (Anglia) a înfățișat în lucrarea 
„Vibrațiile și rezonanțele in marile instalații 
hidroelectrice“ evoluția rapidă a acestei ra
muri moderne a hidraulicii, perspectivele și 
importanța ei, subliniind contribuția școlii de 
hidraulicieni romîni în frunte cu ing. Gogu 
Constantinescu la fundamentarea teoretică a 
unor probleme complexe. Cele două teme cu 
referire la transmisiunile sonice cu disconti
nuitate și ejecția sonică, prezentate de dele
gația noastră, au fost apreciate prin aportul 
lor la cunoașterea unor caracteristici ale so- 
nicității.

In alte comunicări au fost tratate probleme 
ale dezvoltării moderne a mașinilor și mate
rialului hidraulic. Specialiști din Anglia, Fran
ța și Olanda au apreciat lucrarea delegației 
noastre cu privire la hidroaspirația gravita
țională.

în toate secțiile, cît și la cele două simpo
zioane despre transportul de aluviuni și 
tehnica laboratoarelor, țara noastră a fost pre
zentă cu nouă comunicări, unele fiind soliei-

täte de specialiști de peste hotare pentru a 
fi puse în aplicare. Ele au întărit interesul 
pentru cunoașterea lucrărilor noastre hidro
tehnice. Aș sublinia faptul că am avut bucu
ria să constat în timpul lucrărilor oficiale și 
în discuții că, pe lîngă hidrauilicieni mai vîrst- 
nici, au devenit cunoscuți și apreciați mulți 
dintre cercetătorii noștri tineri.

In vizita de studii ce a urmat congresului, 
am văzut patru din cele mai mari laboratoare 
de cercetări hidraulice din Anglia, uzinele hi
droelectrice Clachan, Fimlaring, Pitlochry, 
Kincardine și porturile Londra, Oban, (Sco
ția) și Edinburg, precum și alte obiective hi
drotehnice, institute de învățămînt de specia
litate La laboratorul din Wallingford, specia
lizat cu precădere în cercetarea pe model a 
lucrărilor portuare și maritime, am remarcat 
aparatura electronică de măsură și de calcul 
care contribuie la ridicarea nivelului cercetă
rii pe modele reduse. Plăcut impresionați au 
fost congresiștii de echipamentul ce se folo
sește la studiul cavitației mașinilor hidrauli
ce de mari dimensiuni în Laboratorul națio
nal de hidraulică de la Kilbride (Scoția). La 
uzina Glenfield din Kilmarnock am luat 
cunoștință despre metodele industriale de în
cercare a mașinilor și instalațiilor hidraulice 
de mari dimensiuni. In vizita făcută, munci- ■ 
torii și inginerii englezi au insistat să se infor
meze asupra metodelor noastre de lucru și 
realizărilor din țara noastră. Alegerea în 
fruntea unei subcomisii noi a autorului aces
tor rînduri, primirea ing. C. Iamandi ca 
membru al Asociației internaționale de cer
cetări hidraulice, acceptarea propunerilor 
noastre ca teme pentru viitorul congres, ilus
trează aprecierea cercetărilor hidraulice și a 
celorlalte realizări hidrotehnice din țara 
noastră.

Lucrările congresului constituie o impor
tantă etapă în dezvoltarea cercetării științifi
ce din acest domeniu. Am avut prilejul de a 
cunoaște lucruri utile cercetării din țara noas
tră în domeniul hidraulicii, ale cărei succese 
dobîndite pînă acum constituie un impuls în 
afirmarea și mai intensă a noului îh realiza
rea viitoarelor lucrări hidrotehnice.

I

Colectivul muzeului lu
crează în prezent la e- 
laborarea unei lucrări de 
mari proporții privind 
istoria Capitalei țării 
noastre. Va fi o lucrare

Expoziții, conferințe, 
simpozioane

în numeroase școli, 
cluburi, instituții, în par
cul Herăstrău, au fost or-

Prietenii muzeului
Peste 1 400 de bucu- 

reșteni, prieteni ai aces
tui muzeu, dau un ajutor 
important cercetătorilor 
în munca vastă pe care 
o desfășoară. Sînt oa
meni de toate vîrstele și 
profesiile — muncitori, 
oameni de cultură și 
artă, profesori, gospodi
ne. Numeroase exponate- 
mărturii — amănunte in
teresante privind trecu-

Anul acesta, muzeogra
fii au început o acțiune 
interesantă : fotografie
rea străzilor, piețelor Și 
a caselor din oraș. După 
cum se știe, lucrările de 
sistematizare și moderni
zare, noile construcții 
schimbă de la an la an 
înfățișarea orașului. Toa
te aceste schimbări sînt 
înregistrate pe peliculă. 
In fototeca muzeului au 
intrat pînă acum peste 
3 000 de fotografii înfăți- 
șînd arhitectonica și in
teriorul caselor vechi, 
străzi, piețe, magazine.

Cabanele turistice 
sezonulin

de iarna
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). 

Cabanele turistice din regiunea 
Argeș se pregătesc pentru a-i 
primi cit mai bine pe vizitatori 
în timpul iernii. La cabana Voi
nă, din raionul Muscel, aprovi
zionarea cu alimente este în 
bună parte asigurată; la alte 
cabane, întreprinderea de gos
podărie orășenească Ctmpulung 
Muscel a adus îmbunătățiri 
care au mărit gradul de con
fort, s-a introdus lumina fluo
rescentă. S-au efectuat lu
crări de protejare a mi- 
crohidrocentralei pe timpul 
iernii. Continuă amenajarea și 
înzestrarea cu mobilier și ca- 
zarmament nou. S-a îmbunătă
țit mult confortul și la cabana 
Giuvala din apropierea trecă
torii Bran.

De asemenea, s-au luat mă
suri pentru instalarea unor noi 
indicatoare și împrospătarea 
marcajului pe traseele turis
tice care duc pe muntele Văcă
rea și pe Valea cu Jepi, spre re
fugiul Iezăr, cit și pe drumurile 
turistice ce pornesc de la ca
bana Voina spre muntele Pă
pușa, spre plaiul lui Patru sau 
Piatra Craiului.

Prof. ing. V. HAR NAI 
Institutul de petrol, gaze și geologie 

din Bururești

Pe Valea Prahovei

■sac.

ION PLEAVĂ

Colecistită este inflamația 1 
fierii — denumită în termeni 
dicali vezica biliară 
Acesta se prezintă sub forma unui 
mic rezervor anexat canalelor de 
scurgere a bilei, avînd un rol im
portant în transportul bilei și în di
gestie. Bila (fierea) este secretată în 
mod continuu de către ficat, scurgîn- 
du-se în căile biliare extrahepatice. 
Canalul cistic este acela care duce 
bila în vezica biliară, unde este de
pozitată temporar, suferind un pro
ces de concentrare. De aici, în 
timpul meselor, deci periodic, ea 
este evacuată de contracția colecis
tului prin același canal cistic, văr- 
sîndu-se în prima porțiune a intes
tinului subțire, duodenul. Aici bila 
se amestecă cu sucul pancreatic, 
duodenal și alimentele prelucrate de 
stomac, avînd un 
rol important în 
procesul de diges
tie. în rezumat, 
funcția colecistu
lui constă în trans
formarea bilei fluide, secretată con
tinuu de ficat, într-o bilă concen
trată, evacuată intermitent în duo
den în timpul meselor.

Colecistul se poate îmbolnăvi, in- 
flamîndu-se, ceea ce duce la apari
ția afecțiunii numite colecistită. 
Boala, mai frecventă la femei de
cît la bărbați, apare de obicei între 
30—50 de ani, mai ales la mîncă- 
cioși, a căror vezică biliară este 
suprasolicitată din cauza alimenta
ției prea bogate.

Un rol important în producerea 
acestei boli joacă și infecțiile, fie 
ele generale — cum este în cazul fe
brei tifoide — fie cele localizate în 
tubul digestiv, ca în gastro-entero- 
colita sau apendicita cronică netra
tată la timp. în aceste cazuri, pere
tele vezicii biliare se congestionează, 
se îngroașă, iar conținutul devine mai 
vîscos și se infectează latent (cole- 
cistita cronică necalculoasă). Uneori 
însă, schimbarea acidității bilei, in
fecția și alți factori duc la preci
pitarea coloizilor din bilă care, îm
preună cu compuși grași (choleste- 
rolul), formează așa-zisele pietre la 
vezica fierii 
racterizează 
culoasă.

Colecistită 
manifestă de obicei prin dureri pu
ternice, localizate în jumătatea 
dreaptă a părții superioare a abdo
menului, imediat sub marginea coas
telor (regiunea hepato-biliară), ira
diind în spate și în brațul drept. A- 
ceste dureri apar sub forma unei 
crize violente — colică hepatică — 
care succede în general o masă bo
gată în sosuri grase, picante sau 
gălbenușuri de ou (alimente ce 
produc contractarea vezicii biliare). 
Se adaugă adesea grețuri, vărsături 
și febră, iar după încetarea crizei 
persistă dureri surde la palparea re
giunii mai sus amintite și o ușoară 
colorație galben-verzuie a globilor 
oculari ; acest subicter conjunctival, 
cum este numit, dispare după 
timp.

Colecistitele necalculoase se 
nifestă mai puțin zgomotos și 
racteristic, prin dureri epigastrice,

bășicii 
i ' me- 

sau colecistul.

SFATUL MEDICULUI

pierderea poftei de mîncare, 
țuri, limba încărcată, diaree 
semne ce pot apărea în urma 
emoții, a unui efort mai mare sau 
a unei mese copioase. Palparea a- 
tentă a regiunii hepato-biliare ns 
indică însă suferința colecistului.

Apariția semnelor de mai sus ne
cesită consultarea medicului care, 
în cazul colicei hepatice, trebuie 
chemat de urgență prin intermediul 
serviciului de salvare. Numai me
dicul este în situația de a preciza 
diagnosticul și a lua măsuri de tra
tament. Folosirea calmantelor îna
inte de a consulta medicul poate as
cunde unele manifestări semnifica
tive ale bolii, ducînd uneori la erori 
cu urmări grave. Confirmarea diag
nosticului de colecistită necesită de- 

obicei internarea 
în spital atît pen
tru executarea u- 
nor examene com
plimentare de la
borator și radiolo- 
efectuarea trata-

gre- 
etc.. 
unei

(calculii biliari), ce ca- 
colecistita cronică cal-

cronică calculoasă se

un

ma-
ca-

gie, cît și pentru 
mentului medical. în cazul colecis- 
titelor cronice necalculoase, un tra
tament medicamentos urmat de res
pectarea strictă a regimului alimen
tar (fără grăsimi, picanterii, ouă 
etc) și o cură cu ape minerale duce 
la vindecarea bolii.

în colecistitele calculoase, de cele 
mai multe ori este necesară inter
venția chirurgicală constînd în ex
tirparea colecistului bolnav (cole- 
cistectomia), completată ulterior de 
tratamentul medicamentos igieno- 
dietetic și hidro-mineral. Respecta
rea tratamentului prescris și a in
dicației operatorii este absolut ne
cesară deoarece colecistită netrata
tă, mai ales cea calculoasă, poate 
duce în timp la grave complicații 
ca : icter (gălbinare), pancreatită; 
diabet, ciroză hepatică sau chiar la 
cancerizarea vezicii biliare.

Boala poate apărea și în forme a- 
cute. Colecistitele acute sînt produ- , 
se de infectarea gravă a colecistului 
(colecistită purulentă), care uneori 
poate putrezi (colecistită gangre- 
noasă) sau chiar perfora, ducînd la 
peritonită. Uneori, infecția prinde 
totalitatea căilor biliare (angiocolită).

în formele acute ale bolii, pacien
tul, care de cele mai multe ori este 
un vechi suferind de colecistită, ma
nifestă, pe lîngă colica hepatică mai 
sus descrisă, contractarea mușchilor 
pereților abdominali, febră, frisoa
ne, puls frecvent, stare generală al
terată, vărsături biliare și, de multe 
ori, icter (gălbinare). în aceste ca
zuri, suferindul trebuie transportat 
de urgență într-un serviciu de chi
rurgie, unde va primi o asistență 
complexă și calificată, capabilă să 
ducă atît la vindecarea accidentului 
acut, cît și la suprimarea cauzelor 
sale. Dar evitarea formelor grave 
ale colecistitei acute constă, în pri
mul rînd, în depistarea precoce și 
tratarea corectă o colecistitelor cro
nice.

Dr. MIHAI GÏLORTEANU 
Lector universitar
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Preieirtareä scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Arabe Unite 

, Cuvintările rostite
în cuvîntul său, ambasadorul 

R.A.U. și-a exprimat bucuria pe 
care o are de a fi acreditat în cali
tate de ambasador în R. P. Romînă 
și a transmis președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne cele mai 
bune urări din partea președintelui 
Gamal Abdel Nasser, a guvernului și 
poporului Republicii Arabe Unite, 
precum și din partea sa. în continu
are el a arătat că succesele istorice 
obținute de R. P. Romînă în toate 
domeniile au trezit o mare admirație 
și prețuire din partea poporului 
R.A.U., care urmărește cu deosebit 
interes lupta rodnică a poporului ro- 
mîn pentru ridicarea nivelului de 
trai și înfăptuirea cu entuziasm a 
bunăstării pe calea socialismului.

Ambasadorul și-a exprimat încre
derea că există posibilități largi de 
colaborare între poporul romîn și 
poporul R.A.U. și a declarat că el 
nu-și va precupeți eforturile în ve
derea întăririi legăturilor trainice 
de prietenie care se dezvoltă între 
cele două țări.

Răspunzînd ambasadorului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a mulțu
mit pentru urările adresate și l-a 
rugat să transmită președintelui Ga
mal Abdel Nasser, guvernului și po
porului Republicii Arabe Unite cele 
mai bune urări de fericire și prospe
ritate din partea Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, a guvernului și po
porului romîn.

Exprimîndu-și satisfacția pentru

înalta apreciere acordată de poporul 
R.A.U. succeselor obținute de po
porul romîn în opera de desăvîrșire 
a construcției socialismului, pre
ședintele Consiliului de Stat a asi
gurat pe ambasador că poporul ro
mîn urmărește cu simpatie și sa 
bucură sincer de succesele Republi
cii Arabe Unite pe calea dezvoltării 
sale economice și culturale.

Sînt de acord cu dv. — a spus 
președintele — că există posibilități 
largi de colaborare rodnică între ță
rile noastre în toate domeniile și am 
convingerea că dezvoltarea continuă 
a relațiilor prietenești dintre R. P. 
Romînă și R.A.U. corespunde pe de
plin intereselor popoarelor noastre, 
în încheiere l-a asigurat pe amba
sador că în eforturile sale, îndrep
tate spre întărirea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări, se va 
bucura de sprijin deplin din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului 
R. P. Romîne și a sa personal.

între președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și ambasadorul Mo
hamed Fahmy Hamad a avut loc a- 
poi o convorbire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convorbire au 
asistat Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Ambasadorul R.A.U. a fost însoțit 
de membrii ambasadei. (Agerpres)

Semnarea protocolului privind schimburile de mărfuri pe anul 1954 
intre R. P. Romînă și R. A. U.

în urma tratativelor purtate la 
Cairo a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri pe anul 
1964 între R. P. Romînă și R.A.U., 
în baza acor/dului comercial și de 
plăți pe termen lung, încheiat anul 
trecut între cele două părți. Proto
colul prevede o creștere importantă 
a schimburilor pe 1964 față de anul 
în curs. R. P. Romînă va livra în 
R.A.U. mașini și echipament indus
trial, produse din lemn, chimicale, 
produse agro-alimentare și altele,

importînd în schimb din această 
țară bumbac, orez, țesături textile, 
arahide și altele.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Ilie Voicu, secretar 
general la Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea R.A.U. de 
H. Labib, subsecretar de stat la Mi
nisterul Economiei.

La semnare au fost prezenți M. 
Nicolaescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R.A.U., și membrii celor 
două delegații.

Semnarea planului de colaborare științifică 
între Academia R. P. Romîne și Academia Maghiară de Științe
A fost semnat vineri planul de co

laborare științifică pe anii 1964-1965 
între A.cademia R.P. Romîne și Aca
demia Maghiară de Științe.

Planul prevede numeroase teme de 
colaborare în cercetările de matema
tică, fizică, științe tehnice, biologie, 
medicină și științe sociale. In ve
derea întăririi legăturilor științifice 
între cele două academii, se prevăd, 
de asemenea, vizite reciproce de oa
meni de știință, participări la dife
rite manifestări științifice, conferin
țe, congrese, precum și schimburi de 
experiență în rezolvarea unor pro
bleme actuale ale cercetării științi
fice.

Planul a fost semnat la București 
din partea Academiei R. P. Romîne 
de acad. Constantin Daicoviciu, 
membru al Prezidiului, iar din

partea Academiei Maghiare de 
Științe de acad. György Hajos,

La semnare au fost de față Jenö 
Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă. și membri ai amba
sadei.

★
Cu acest prilej, Academia R. P. 

Romîne a oferit un dejun la Casa 
oamenilor de știință.

Seara, ambasadorul R. P. Ungare 
în R. P. Romînă, Jenö Kuti, a ofe
rit un cocteil.

Au participat reprezentanți ai 
Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne, membrii delegațiilor Acade
miei R. P. Romîne și Academiei 
Maghiare de Științe, alți academi
cieni, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Informații
Vineri seara a părăsit țara, în- 

dreptîndu-se spre Atena, o delega
ție a Consiliului Național al Femei
lor, condusă de Gabriela Bernachi, 
vicepreședintă a acestui consiliu, 
care, la invitația Ligii de prietenie 
greco-romîne, va face o vizită în 
fGrecia.

★
In cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, vineri seara a a- 
vut loc în Capitală o festivitate, or
ganizată de Comitetul național pen
tru apărarea păcii, Uniunea scriito

rilor și Uniunea artiștilor plastici 
din R.P.R., consacrată aniversării a 
100 ani de la nașterea lui Tzi Bai-și, 
poet și pictor chinez. Au luat parte 
Stanciu Stoian, membru în Comite
tul național pentru apărarea păcii, 
secretar general al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de cultură și artă, 
studenți bucureșteni. Au fost de față 
Șiu Gien-guo, ambasadorul R. P. 
Chineze în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei. Despre viața și opera 
lui Tzi Bal-și a vorbit Petru Co- 
marnescu, critic de artă.

(Agerpres)

în memoria luptelor muncitorești din 13 Decembrie 1918

Depuneri de coroane la placa 
comemorativă

Vineri dimineața, delegații de oa
meni ai muncii au depus coroane de 
flori la placa comemorativă închi
nată memoriei luptătorilor pentru 
libertate, pentru pace, democrație și 
o viață mai bună, asasinați mișelește 
la 13 Decembrie 1918 în Piața Tea
trului Național din Capitală.

La solemnitate au luat parte re-

din Capitală 
prezentanți ai Consiliului local al 
sindicatelor din orașul București, 
foști particlpanți la demonstrația 
din Piața Teatrului Național, dele
gați ai oamenilor muncii din între
prinderile bucureștene, pionieri. Ei 
au păstrat un moment de reculegere 
în amintirea celor căzuți.

(Agerpres)

e r m e n u de ga
(Urmare clin pag. I-a)

sau se înlocuiesc garniturile defec
te de mobilă de către întreprinderi 
producătoare ca „30 Decembrie“ 
din Adjud, întreprinderea de indus
trie locală mixtă din Baia Mare etc.

Piese mult așteptate

. Mulți cetățeni sînt însă puși pe 
drumuri, amînați de pe o zi sau o 
Șăptămînă pe alta din pricină că 
unitățile respective de deservire nu 
sînt aprovizionate la timp sau în 
cantități corespunzătoare cu piese 
de schimb. Cum să satisfaci opera
tiv cerințele, cum să înlocuiește un 
reper stricat, dacă nu ai cu ce, dacă 
întreprinderea care a produs apa
ratul nu livrează și piese de 
schimb ? Iată o problemă care me
rită o deosebită atenție. Deși au 
obligații contractuale să livreze ast
fel de piese potrivit necesităților, 
unele întreprinderi furnizoare ca 
uzinele „6 Martie“ Zărnești, „Elec
tromotor“ din Timișoara și altele 
„se lasă greu“, nu-și onorează an
gajamentele, parțial sau total Dar, 
după cum se știe, contractul nu 
poate ține loc de reper !

Cel mai indicat să cunoască felul 
cum se comportă în exploatare un 
aparat sau altul cumpărat in ter
men de garanție este tehnicianul 
depanator din unitățile de deser
vire. Sesizîndu-1'la timp pe produ
cător de calitatea necorespunză
toare a unor piese, el poate contri
bui astfel la înlăturarea operativă 
a vreunui defect de fabricație prin 
modificarea și îmbunătățirea pe 
parcurs a procesului tehnologic. 
Sînt însă numeroase cazurile cînd, 
din pricina lipsei de preocupare a

unor unități ale cooperației mește
șugărești pentru îmbunătățirea ca
lității produselor din categoria res
pectivă, colaborarea dintre ele și 
furnizori este ca și inexistentă.

Tărăgănarea reparațiilor prici
nuită de lipsa pieselor de schimb 
are cîte odată drept cauză și faptul 
că prețul acestora nu se stabilește 
o dată cu acela al produsului. In 
astfel de cazuri, deși piesele există 
în depozit, nu pot fi folosite de u- 
nitățile de deservire.

De multe ori însă, depanarea este 
întîrziată de drumul lung și compli- 
cat pe care trebuie să-1 parcurgă 
piesele de schimb de la furnizor 
pînă la unitatea de deservire, tre- 
cînd prin două depozite „de tran
zit“ — acela central al UCECOM-u- 
lui și al uniunii regionale a coope
rativelor meșteșugărești respective. 
Dacă ne gîndim la formele, dispo
zițiile de livrare, facturările etc. 
implicate de această călătorie, ne 
dăm seama lesne cît timp se pre
lungește așteptarea celui care po
sedă un aparat defect pînă ce îl 
poate folosi din nou. Este necesar 
ca organele de resort din Ministe
rul Comerțului Interior, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și UCECOM să analizeze cu atenție 
această problemă și să găsească 
formele cele mai corespunzătoare și 
mai operative de aprovizionare a 
unităților de deservire cu piese de 
schimb.

Sînt și cazuri, ce-i drept izolate, 
cînd tărăgănarea reparațiilor este 
pricinuită de modul defectuos în 
care se aprovizionează depozitul 
central UCECOM, care solicită în
treprinderilor comerțului cu ridi
cata doar cîte o piesă-două și nu
mai atunci cînd are neapărat ne
voie de ele. Cum e și firesc, din

Ämoasaflorin R. î». Koinînc 
primii öc președintele 

Rcpuölieii ®uincca
CONAKRY 13 (Agerpres). — Cu 

ocazia plecării definitive din Repu
blica Guineea, ambasadorul R. P. 
Romîne, Gheorghe Popescu, a fost 
primit în audiență, la 12 decem
brie, de către președintele Republicii 
Guineea. Seku Ture. La întrevedere 
au asistat ministrul de stat Diallo 
Saifulaye și ministrul de externe, 
Louis Lansana Beavogui.

Plenara C. C. al P. C. U. S. 
și-a încheiat lucrările

In urma tratativelor care au avut 
loc într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, s-a semnat, la 
București, în ziua de 13 decembrie, 
protocolul privind livrările recipro
ce de mărfuri între R. P. Romînă și 
R. P. Polonă pe anul 1964.

La baza acestui protocol au stat a- 
cordul comercial de lungă durată, în
cheiat între cele două guverne pe 
anii 1961—1965, precum și protoco
lul sesiunii a IlI-a a Comisiei mixte 
guvernamentale romîno-polone pen
tru colaborare economică.

în cadrul protocolului semnat, 
R. P. Romînă va livra în R.P. Polo
nă: utilaj de foraj, aparataj electric, 
rulmenți, mașini-unelte, utilaje pen
tru rafinării, locomotive Diesel-elec- 
trice, poduri rulante, radiatoare și 
băi de fontă, precum și produse .pe
troliere, geamuri, diverse produse 
chimice, cherestea de fag, mobilă, 
straguri, conserve de fructe și legu
me, bunuri de consum agroalimenta- 
re și industriale și altele.

R. P. Polonă va livra în R. P. Ro-

a-mină: mașini-unelte, motoare, și 
gregate Wola, generatoare electrice, 
mașini pentru industria textilă, di
verse mașini miniere și de construc
ții, aparataj de măsură și control, 
fabrici pentru plăci fibrolemnoase, 
fabrici de beton ușor, rulmenți, pre
cum și cocs metalurgic, laminate, fe
roaliaje, celofibră, diverse produse 
chimice, conserve de pește, bunuri 
de larg consum industriale și altele.

Protocolul prevede creșteri față 
de contingentele stabilite pentru 
anul acesta.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de N. Anghel, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, iar 
din partea polonă de I. Kutin, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

La semnare au participat mem
brii delegațiilor romînă și polonă, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului Exterior.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. Polone 
la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru transporturi

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc cea de-a 14-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru transporturi. La lu
crările ședinței au luat parte dele
gațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S., precum 
și observatori din partea Cubei și 
ai Comitetului Organizației căilor 
ferate a țărilor socialiste.

Comisia a adoptat recomandări cu 
privire la îndeplinirea hotărîrilor 
Consfătuirii din iulie 1963 a primi
lor secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne 
ale țărilor participante la C.A.E.R. 
Comisia a aprobat planurile tema
tice ale lucrărilor sale pe anul 1964.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de prietenie și colaborare.

După cum s-a anunțat, în cadrul 
aranjamentului de schimburi cultu
rale și tehnico-științlfice între cele 
două țări, un grup de petroliști ro
mîni a făcut o vizită în S.U.A., iar 
n delegație de specialiști americani 
au fost oaspeții țării noastre.

Ion Dumitru, adjunct al ministru
lui industriei petrolului și chimiei, 
conducătorul grupului romîn, a avut 
o convorbire cu un redactor al A- 
genției romîne de presă „Agerpres“, 
căruia i-a declarat printre altele :

Am stat în S.U.A. aproape o lună, 
în această perioadă am vizitat cînr- 
puri petrolifere și gazeifere, rafină
rii și institute de cercetări și proiec
tări din domeniul prelucrării țițeiu
lui. Din acestea aș vrea să mențio
nez cîteva : Centrul de cercetări și 
proiectări al societății Esso din 
statul New Jersey, unde se fac stu
dii și se elaborează tehnologii noi în 
domeniul prelucrării țițeiului și al 
petrochimiei, instalații de foraj și 
extracție a țițeiului șl gazelor, de 
prelucrare și transportat gaze, la so
cietățile Texas, Eastern, Humble Oil, 
Standard .Oil, Phillips, Ol Paso, 
Union și Mobil Oil, precum și rafi
năria Bayway din New Jersey.

De la C. E. C.
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni face cunoscut depunătorilor 
care economisesc pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri că începînd de la 
1 ianuarie 1964, obligațiunile C.E.C. 
vor fi puse în vînzare de către uni
tățile Casei de Economii și Consem- 
națiuni fără taloane. La tragerile la 
sorți lunare ce se vor efectua după 
această dată vor participa toate o- 
bligațiunile, aflate asupra depunăto
rilor, cu sau fără taloane. De ase
menea, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut depunăto
rilor care economisesc în vederea 
cumpărării de autoturisme că după 
data de 1 ianuarie 1964 vechimea 
depunerilor pe obligațiuni C.E.C. se 
va stabili pentru obligațiunile cu 
taloane potrivit vechimii acestora, 
iar pentru obligațiunile fără taloa
ne — de la data depunerii lor spre 
păstrare la unitățile C.E.C.

rantie
momentul trimiterii unei adrese de 
către depozit la I.R.C.M. și pînă ce 
piesa de schimb ajunge la unitatea 
de depanare căreia îi este necesară, 
trece o bună bucată de timp. în 
felul acesta, explică tovarășii de la 
depozitul UCECOM, „se evită crea
rea de stocuri supranormative de 
piese de schimb“. Dar de cînd oare 
un depozit este scutit de obligația 
de a depozita ? Fără a depozita, nu 
poți livra.

★

Vînzarea cu termen de garanție 
este o metodă înaintată de deser
vire, care și-a dovedit pe deplin 
utilitatea. Este bine că Ministerul 
Comerțului Interior studiază posi
bilitatea ca aceste condiții de des
facere să fie extinse și la alte măr
furi. Dar garanția să fie și ea, cum 
s-ar spune, garantată la rîndul ei. 
Măsurile care se vor lua de către 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini — pentru asigurarea pie
selor de schimb ; de UCECOM — 
pentru reparații operative, de cea 
mai bună calitate, extinderea cen
trelor de deservire, înzestrarea lor 
cu toate aparatele de măsură și 
control necesare, cît și în ce pri
vește munca educativă în rîndurile 
depanatorilor ; de Ministerul Co
merțului Interior — pentru onora
rea, sub toate aspectele, a garanției 
la care are dreptul cumpărătorul, 
vor conferi certificatului ce însoțeș
te obiectul sau aparatul din această 
categorie mai multă greutate în 
ochii posesorului. O cît mai bună 
colaborare între aceste instituții, cît 
și eforturile permanente ale între
prinderilor pentru calitatea produ
selor, vor contribui la îmbunătăți
rea deservirii de acest fel.

de
pe

Un util schimb de experiență 
tehnico - științifică

Declarația condlucătoraini grupiîlul de petroliști romîsd 
care a vizitat S.U.A.

Ne-am putut da seamg astfel 
nivelul tehnic înalt al industriei
troliere americane. Ne-am interesat 
mai îndeaproape de extinderea au
tomatizării și aplicarea procedeului 
de combustie . subterană, probleme 
actuale și pentru industria petrolieră 
din țara noastră.

Pretutindeni am fost bine primiți, 
petroliștii și specialiștii americani 
ne-au răspuns cu amabilitate la în
trebări, arătîndu-ne ceea ce ne-a 
interesat. Marea majoritate a petro
liștilor americani cu care am stat de 
vorbă au manifestat interes de a cu
noaște cît mai multe din realizările 
obținute de industria noastră petro
lieră. Unii ne-au solicitat detalii în 
legătură cu rezultatele obținute de 
noi în forajul cu turbina, în aplica
rea unor metode de recuperare se
cundară și în desfășurarea cercetă
rilor de specialitate.

Pe șantiere, în rafinării, la insti
tute de cercetări, ca și cu prilejul 
vizitelor făcute în diverse orașe, am 
avut posibilitatea să cunoaștem și 
să apreciem ospitalitatea poporului 
american.

în încheiere, tov. Ion Dumitru a 
declarat : Asemenea vizite de docu
mentare tehnică-științifică între 
țări cu bogată experiență în dome
niul petrolului sînt reciproc utile.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Plenara C.C. al P.C.U.S. au luat 
sfîrșit, la 13 decembrie, discuțiile pe 
marginea raportului lui N. S. Hruș- 
ciov „Dezvoltarea rapidă a indus
triei chimice — condiție fundamen
tală pentru creșterea producției a- 
gricole și a bunăstării poporului“.

Cuvîntul de încheiere a fost rostit 
de către N. S. I-Irușciov.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o hotărîre în care aprobă programul 
expus de N. S. Hrușciov privind

dezvoltarea continuă a industriei 
chimice a U.R.S.S. pe următorii șap
te ani (1964—1970).

în cadrul plenarei au fost exami
nate de asemenea probleme orga
nizatorice. Plenara l-a eliberat pe 
Vladimir Șcerbițki din funcția^de 
membru supleant al Prezidiului 
al P.C.U.S. Piotr Șelest a fost 
membru supleant al Prezidiului 
al P.C.U.S.

Cu aceasta lucrările Plenarei 
al P.C.U.S. au luat sfîrșit

c.c. 
ales 
C.C.

c.c.

Cercelăfori dinîir-o serie de țări pe bordul nioîonaveî sovietice 
„Estonia"

In Antarctica a început o nouă 
fază a cercetărilor științifice; spre 
cel de-al șaselea continent se în
dreaptă acum cercetători din diferi
te țări ale lumii. Sarcina lor însă nu 
e deloc ușoară deoarece clima an
tarctică foarte aspră ascunde încă 
multe taine.

Din portul Leningrad au plecat 
spre Antarctica motonava „Estonia“ 
și nava diesel-electrică „Obi“. Pe 
bordul motonavei „Estonia“ se află 
peste o sută de savanți din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia și Ungaria. 
Loi- li s-au alăturat, în portul Le 
Hâvre, savanți din f ranța și A.nglia.

Indonezia: Acțiuni de protest împotriva 
creării Federației Malayeze

Detașamentul reunit de savanți va 
întreprinde în continuare o serie de 
ample cercetări asupra celui 
6-lea continent.

Ziarul francez „Le Monde“ 
ționează că cei cinci savanți 
cezi ce s-au îmbarcat pe nava „Es
tonia“ vor participa la prima 
campanie glaciologică franco-sovie- 
tică în Antarctica. Scopul cercetări
lor, ce vor fi întreprinse de-a lungul 
parcursului de 1 500 km Vostok-Mir- 
nîi, este de a găsi răspuns la între
barea: cantitatea de gheață din An
tarctică crește sau scade? De aseme
nea, vor fi studiate vitezele de depla
sare a ghețurilor și vechimea aces
tora. Metoda de aflare a vechimii cu 
ajutorul carbonului 14 va permite să 
se afle vîrsta și compoziția ghețu
rilor.

de-al

men- 
fran-

DJAKARTA 13 (Agerpres). — La 
Djakarta și în alte orașe din Indo
nezia continuă să aibă loc mitinguri 
de protest împotriva creării Fedèra- 
ției Malayeze în componența căreia 
a fost inclus în mod arbitrar și Ka- 
limantanul de nord. în aceste zile 
se împlinește un an de la răscoala 
armată a patrioților din Brunei și 
din alte posesiuni engleze situate pe 
teritoriul Kalimantanului.

în rezoluțiile adoptate, participan- 
ții la mitinguri se pronunță în spri
jinul recunoașterii guvernului Ka
limantanului de nord în frunte cu 
Aman Azahari, guvern format în 
timpul răscoalei înăbușite de tru
pele coloniale în luna decembrie 
anul trecut.

Luînd cuvîntul la mitingul care 
a avut loc la 11 decembrie la Dja-

karta, conducători ai diferitelor 
partide politice și organizații de 
masă din Indonezia au condamnat 
crearea Federației Malayeze, care 
constituie o încercare de menținere 
a dominației coloniale în această 
regiune a Asiei de sud-est. Aii 
Sastroamidjojo, președintele Parti
dului național indonezian, Lukman, 
prim vicepreședintele C.C. al P.C. 
din Indonezia, și alte personalități 
politice au subliniat -
Malayeză este un 
lonialismului.

Participanții la 
inițierea unei

Poziții divergente 
în conducerea S- L

că Federația 
produs al neoco-

hotărît 
pentru 

strîngerea unui fond destinat aju
torării patrioților care continuă 
lupta de eliberare a Kalimantanului 
de nord.

miting au 
campanii

Stare excepțională în Federația Arabici de sud
ADEN. 13 (Agerpres). — Agenția 

Reuter anunță că după incidentul 
care a avut loc recent pe aeropor
tul din Aden, în Federația Ara- 
biei de Sud a fost decretată sta
rea excepțională. Totodată, au fost 
inte'rzise adunările organizate de 
Congresul sindicatelor din Aden. 
Numărul persoanelor arestate sub : 
acuzația de „activitate subversivă“

se ridică la 300. Peste 200 de locui
tori ai Adenului au fost deportați pe 
insula Kamaran.

Reprezentanții Congresului sindi
catelor din Aden au adresat un me
saj înaltului comisar englez K. Tre- 
vaskis, în care cer organizarea unei 
întrevederi în vederea discutării si
tuației care s-a creat în Aden.

-------------- '❖MW?---------------- ------------------

In vederea meciului de duminică

Pregătirile rugbiștilor romîni la Toulouse
PARIS 13 (Agerpres). — Echipa 

de rugbi a R. P. Romîne a efectuat 
joi primul antrenament pe stadio
nul Municipal din Toulouse, unde 
va întîlni duminică puternica repre
zentativă a Franței. După cum 
transmite 
„France 
o bună

a Franței, 
corespondentul agenției 

Presse“, jucătorii au arătat 
condiție fizică pe terenul

æB®

ROMA 13 (Agerpres). — După ho- 
tărîrea lui Pietro Nenni de a renun
ța la funcția de secretar general al 
Partidului Socialist Italian, pe care 
nu o poate cumula cu aceea de vice
președinte al noului guvern, a avut 
loc la Roma o ședință plenară a C.C. 
al P.S.I. în cursul căreia a fost ales 
în această funcție Francesco de 
Martino, fostul secretar general ad
junct.

Reprezentanții aripii de stînga nu 
au participat la alegerea lui Mar
tino. Ei au părăsit ședința plenară 
refuzînd să ia parte la lucrări, ex- 
plicînd că atitudinea lor este deter
minată de faptul că adepții lui 
Nenni au refuzat să examineze și să 
pună la vot propunerea de a se con
voca un nou congres al Partidului 
Socialist Italian. Socialiștii de stîn
ga, care reprezintă aproximativ 48 
la sută din Partidul Socialist Italian, 
îi reproșează lui Nenni de a nu fi 
respectat condițiile puse de recentul 
congres m legătură cu participarea 
socialiștilor la guvernul condus de 
democrat-creșțini.

După părerea aripii de stînga, 
programul guvernamental acceptat 
de Nenni obligă pe socialiști să ur
meze o politică ce contravine carac
terului de clasă al P.S.I.

într-o declarație făcută după pă
răsirea plenarei- C.C, al P.C.I., lide
rul aripii de stînga, Tullio Vecchetti, 
a lăsat să înțeleagă că va vota îm< 
potriva guvernului Moro.

In
Astăzi,

cîtevâ
. de la orele 17, în sala Recolta 

din Capitală se desfășoară dubla întîlnire 
internațională de gimnastică dintre repre
zentativele școlare ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. Duminică dimineața, în sala 
Floreasca, are loc meciul masculin de bas
chet dintre cele două selecționate școlare. 
Jocul începe la orele 11.

★
O echipă combinată de fotbal a cluburi

lor Progresul București și Petrolul Ploiești 
va întreprinde un turneu de oîteva jocuri 
în Izracl. Combinata cuprinde printre alții 
pe Mîndru, Ionescu, Pahonțu, Ioniță, Cari- 
caș, Oaidă, Badea, Mateianu, M. Voinea, 
Stoiceseu, I. Popescu. Datele întîlnirilor 
urmează să fie stabilite la sosirea echipei 
în Izracl.

★
într-un meci internațional de fotbal des

fășurat la Arad, echipa U.T.A. a învins cu 
scorul de 2—1 (1—1) formația cehoslovacă 
Tatran Preșov.

★
Echipa de handbal (tinerel) a orașului 

București și-a început turneul în U.R.S.S. 
jucînd la Baku cu echipa Dinamo. Gazdele 
au terminat învingătoare cu scorul de 
13—12.

■Ar
Finala turneului internațional de fotbal 

din II. D. Vietnam se va disputa intre e- 
chipelc T.S.K.A. Moscova și Partizan Ti
rana. Fotbaliștii sovietici au învins în se
mifinale pe Dukla Praga cu 2—1 (0—0), iar 
Partizan a întrecut cu 1—0 (0—0) pe Hon- 
ved Budapesta. Steaua București s-a întîl- 
nit din nou cu Vorwärts Berlin pentru sta
bilirea clasamentului de la locurile 5 la 8. 
Steaua a învins cu 4—2.

★
„Criteriul primei zăpezi", concursul de 

doschidere a sezonului internațional de 
schi, reunește în stațiunea Val d'Isère 
(Franța) pe cei mai buni specialiști ai pro
belor alpine din Austria, Elveția, Italia, 
S.U.A., Belgia. R. P. Polonă, Franța. Sla- 
lomul uriaș rezervat bărbaților a fost cîști
gat de tînărul schior elvețian Willy Favre.

Proba de slalom feminin a revenit schi- 
oarei franceze Annie Famose.

★
Din cauza timpului nefavorabil, nici ieri 

nu s-a putut disputa la Tirana, meciul de 
fotbal dintre echipele Dinamo Tirana și 
Rapid București din cadrul turneului bal
canic. Meciul urmează să aibă loc du
minică.

desfundat care va pune probleme 
ambelor formații.

Fără modificări de ultimă oră, 
„15“-le romîn va avea următoarea 
componență : Penciu, Wusek, Iri- 
mescu, Rahtopol, Ciobănel, Chimic, 
Stănescu, Iliescu, Demian, Moraru, 
M. Rusu, Preda, lonescu, lordäches- 
cu. Teofilovici.

Echipa Franței este cea anunțată 
după jocul de selecție de la Tarbes. 
Specialiștii așteaptă cu mare interes 
evoluția jucătorilor Abadie și Ca
banie, care debutează în prima li
nie. Antrenorii, care se bazează mult 
pe rutina fraților Boniface, pe forța 
lui Razat și abilitatea lui Claude 
Lacaze, speră ca echipa Franței să 
dea satisfacție.

Hochei Mâine începe 
upa Dunării“

Timp de trei zile (15, 16 și 17 
cembrie), pe patinoarul artificial 
August“ din Capitală se va desfășura 
competiția internațională de hochei pe 
gheață dotată cu „Cupa Dunării“. Pe 
lista participanților figurează selecțio
natele orașelor Sofia, Belgrad și Bucu
rești. în această perioadă, în Capitală 
va fi prezentă și echipa elvețiană Le 
Locle. Aceasta împreună cu selecțio
nata de tineret a orașului București vor 
participa, de asemenea, în cadrul tur
neului, fără ca rezultatele lor să con
teze în clasamentul „Cupei Dunării“.

Iată programul complet al turneului : 
15 decembrie ora 17 : Le Locle—Bucu
rești (tineret), ora 19 : București (se
niori)—Sofia; 16 decembrie ora 
București (s)—Le Locle, ora 19 : 
grad—Sofia ; 17 decembrie ora 17 : Le 
Locle—-București (t), ora 19 : Bucu
rești (s)—Belgrad.

de-
„23

1.7 :
Bel-

Campionatul republican de șah
Aseară, în runda a 12-a a campio

natului republican masculin de șah, 
liderul clasamentului, Ghițescu, a 
făcut remiză cu Nacu. Același rezul
tat a fost consemnat în partidele: 
Pavlov-Ciocîltea, Radovici-Reicher, 
Soos-Szabo, Partoș-Nacht și Miti- 
telu-Botez. Stanciu a cîștigat la 
Troianescu, Alexandrescu la Vais- 
man și Gunsberger la Șuteu. S-a în
trerupt partida Neamțu-Șutiman. 
Partida : Ciocîltea-Neamțu, între-

ruptă în runda a 11-a, a fost dată 
remiză.

După 12 runde în clasament con
duce Ghițescu cu 8 Va puncte, urmat 
de Ciocîltea și Radovici cu cîte 8 
puncte, Stanciu, Soos — 7 'h puncte, 
Nacu 7 (1) puncte, Pavlov, Botez 
6 'A puncte etc.

Astăzi au loc partidele din cea 
de-a 13-a rundă.

(Agerpres)

*
din liderii partidului demo- 

Scelba, fost mi.nis-
Unul 

crat-creștin, 
tru și președinte al Consiliului, a 
declarat 
deputați 
trist, că 
cuții și 
majorității, deoarece sînt împotriva 
formulei guvernului de centru-stîn- 
ga și a colaborării cu socialiștii. Un 
alt grup de 4—5 deputați, adunați 
în jurul lui Giuseppe Pella, 
clarat că nici ei nu vor vota 
guvern.

Fostul ministru Pacciardi 
dul republican) a declarai 
va vota pentru încredere în 
nul de centru-stînga întrucî: 
situează pe o poziție de drea

în numele a 30 de 
aparținînd curentului cen- 
ei nu vor lua parte la dis- 
că nu se asociază votului

au de- 
pentru

Constatările unui grup 
de sociologi americani

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
La Washington s-a deschis joi se
siunea „Comitetului național pen
tru cercetarea situației din regiuni'e 
sărace ale Statelor Unite“. Pe ordi
nea de zi a sesiunii se află raportul 
pregătit timp de mai mulți ani 
un grup 
care se 
ceea ce 
unui număr de 20 000 000 de cetă
țeni ai Statelor Unite. Cel mai mare 
procent al acestor persoane se af'ă 
în rîndurile populației de culoare, 
ale locuitorilor din regiunile rurale 
și ale bătrînilor.

de 
de sociologi americani. n 
subliniază dificultățile în 
privește nivelul de trai al

în timpul desfășurării partidei dintre Ghițescu și Nacu
(Foto : M. CIOC)

Protestele armatorilor 
vest-europeni

LONDRA 13 (Agerpres). — Confe
rința miniștrilor în a căror compe
tență intră transporturile navale din 
principalele zece țări vest-europene 
și-a deschis lucrările la Londra. în
tr-un memorandum se examinează 
consecințele noii legi maritime ame
ricane, „Bonner Act“, care permite 
Comisiei federale maritime a S.U.A. 
de a cere tuturor armatorilor stră
ini, care efectuează transporturi na
vale în porturile S.U.A., să declare 
beneficiile realizate de pe urma a- 
cestor transporturi. Potrivit memo
randumului, consecințele acestei mă
suri sînt deosebit de serioase, pu
țind duce la o încetinire sau suspen
dare a operațiilor din și spre S.U.A. 
în același timp, se arată că această 
lege va împiedica continuarea ope
rațiilor și efectuarea transportu
rilor societăților vest-eurôpene că
tre dien ții lor comerciali din S.U.A.
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Festivitățile consacrate preluării Sesiunea O.N»U
Bizertei de către Tunisia HoSărîrî privind două inițiative 

aïe R. P. Romîne

Vizita ministrului de externe 
al R. P. Romîne în Austria

TUNIS 13 (Agerpres). — în Tuni
sia au început festivitățile consa
crate evacuării bazei militare de la 
Bizerta de către trupele franceze. La 
festivități iau parte președintele al
gérien Ben Bella, președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, prin
țul moștenitor al Libiei, Hassan 
Ridha, o delegație guvernamentală 
marocană condusă de Boutaleb, re
prezentant al regelui Hassan al II- 
lea, precum și delegații din alte țări.

Cînd președintele Tunisiei, Bur- 
ghiba, însoțit, de oaspeții străini, a 
sosit la Bizerta, mii de tunisieni i-au 
primit cu ovații. în momentul intră
rii lor în Bizerta, au 
salve de tun.

Bizerta a îmbrăcat 
bătoare. Străzile și 
împodobite cu drapele de stat 
Tunisiei. Locuitorii orașului s-au a-

răsunat 21 de

săr- 
sînt 
ale

haine de 
clădirile

Prima sesiune a Parlamentului Kenyei 
independente

NAIROBI 13 (Agerpres). — La 13 
decembrie s-a deschis prima sesiune 
a Parlamentului Kenyei indepen
dente.

Luînd cuvîntul, primul ministru, 
Jomo Kenyatta, a afirmat că guver
nul său are încredere în succesul o- 
perei de construire a țării și a cerut 
poporului să-și unească toate forțele 
în realizarea acestui scop.

El a adresat o telegramă pre
ședintelui Consiliului de Securitate, 
cerîndu-i să supună discuției con
siliului cererea Kenyei indepen
dente de a fi primită în Organizația 
Națiunilor Unite. Primul ministru 
exprimă hotărîrea guvernului Ke
nyei de a respecta obligațiile în
scrise în Carta O.N.U.

Premierul englez despre 
delectarea experiențelor 

nucleare subterane

LONDRA 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru englez, Douglas Home, 
a declarat în Camera Comunelor, 
referindu-se la reluarea lucrărilor 
Comitetului celor . 18 state pentru 
dezarmare la 21 ianuarie la Geneva, 
că există posibilitatea inițierii de 
discuții științifice anglo-americano- 
sovietice în problema detectării ex
periențelor nucleare subterane.

Răspunzînd deputatului laburist 
Philip Noel-Baker, premierul a a-, 
dăugat că în cadrul discuțiilor ști
ințifice anglo-sovieto-americane ar 
putea fi eventual studiate și alte 
probleme în afara detectării expe
riențelor nucleare subterane. Dar, a 
spus el, elaborarea unei metode de 
detectare a experiențelor nucleare 
subterane rămîne prima sarcină a 
savanților anglo-sovieto-americani, 
deoarece ea îngăduie generalizarea 
Tratatului de la Moscova cu privire 
Ia interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, sub apă și în 
spațiul cosmic. 

dunat pe străzile pe care mii de tu
nisieni și-au pierdut viața în vara 
anului 1961, în luptele pentru eva
cuarea trupelor străine.

Luînd cuvîntul, președintele Bur- 
ghiba a declarat deschise festivită
țile care vor dura trei zile. Referin
du-se la relațiile dintre țările arabe, 
președintele Tunisiei a arătat că a 
avut întrevederi atît cu președin
tele Ben Bella cît și cu președintele 
Nasser. „Victoria Tunisiei, a decla
rat .apoi președintele Nasser, este 
victoria tuturor țărilor arabe“. Pre
ședintele Ben Bella a arătat că 
„festivitățile de la Bizerta sînt un 
nou prilej pentru a discuta proble
me privind consolidarea raporturilor 
noastre și elaborarea unor formule 
care să ducă la întărirea statelor a-

a

I

rabe și la ajutorarea lor pentru 
ajunge din urmă țările moderne".

Consiliul de Securitate a fost con
vocat pentru luni după-amiază în- 
tr-o ședință specială, consacrată e- 
xaminării cererilor de admitere în 
Organizația Națiunilor Unite ale Ke
nyei și Zanzibarului. în cursul ace
leiași zile, recomandarea Consiliului 
de Securitate urmează să fie discu
tată 
rală, 
rind

și aprobată de Adunarea Gene- 
numărul membrilor O.N.U. spo- 
astfel la 113.

© usai pauză m tratativele de la Bruxelles
BRUXELLES 13 (Agerpres). — în 

discuțiile miniștrilor agriculturii ai 
celor șase țări ale Pieței comune 
(C.E.E.) a intervenit acum o pauză 
de cîteva zile.

După cum se știe, sesiunea trebuia 
să rezolve numeroase probleme lega
te de stabilirea unei politici agricole 
comune a C.E.E. pe baza unificării 
prețurilor agricole, a unui regim pen
tru produsele din carne, produsele 
lactate și orez, de definitivarea acor
dului referitor la crearea fondului 
agricol special destinat subvenționă- rezolvarea problemelor agricole ale 
rii țărilor care vor fi afectate de uni
ficarea prețurilor la produsele agra
re. precum și fixarea unor prețuri 
comune la cereale. în același timp, 
la cererea insistentă a R.F.G., sesiu
nea, la care vor participa începînd 
de la 18 decembrie și miniștrii de 
externe ai celor „șase“, va trebui să 
definească poziția pe care o vor a- 
dopta țările Pieței comune la viitoa
rele tratative tarifare din cadrul 
G.A.T.T., cunoscute și sub denumirea 
de ..runda Kennedy“.

Mersul discuțiilor din săptămîna 
aceasta a creat o atmosferă de pesi
mism în cercurile C.E.E. de la 
Bruxelles. După cum a declarat mi
nistrul agriculturii al Olandei, W. 
Barend Biesheuvel, deocamdată nu 
se întrevede cum vor putea fi rezol
vate toate aceste probleme pînă la 
sfîrșitul anului. El și-a exprimat pă-

NEW YORK 13. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : în ședința din diminea
ța zilei de 13 decembrie, Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărît în una
nimitate ca punctul intitulat „Ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europene apar
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite“ să fie transferat spre dez
batere celei de-a 19-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. Totoda
tă, președintele Adunării Generale 
a anunțat că a cerut secretarului 
general al O.N.U. să includă acest 
punct în ordinea de zi a sesiunii vii
toare.

în aceeași ședință, Adunarea Ge
nerală a aprobat în unanimitate re
zoluția latino-americană privitoare 
la punctul propus de delegația R. P. 
Romîne — „Măsuri pentru promo
varea în rîndurile tineretului a 
idealurilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare“. 
După cum s-a mai anunțat, rezolu
ția subliniază printre altele necesi
tatea adoptării unei Declarații în 
ceasta problemă și discutarea ei 
prioritate la viitoarea sesiune 
Adunării Generale a O.N.U.

*
Adunarea Generală a adoptat, la 

13 decembrie, în unanimitate două 
rezoluții privitoare la colaborarea 
internațională în domeniul folosirii 
pașnice a spațiului cosmic.

a-
CU

a

a celor

Franței 
Bruxe-

rerea că „numai un miracol“ va pu
tea face ca data de 31 decembrie, 
propusă de Franța pentru stabilirea 
unei politici agrare comune 
șase, să poată fi respectată.

Referindu-se la poziția 
față de tratativele de la 
lies, ministrul de externe al Franței 
Couve de Murville, a declarat că 
Franța insistă asupra respectării ca
lendarului agricol, așa cum a fost 
menționat de președintele de Gaulle, 
menținîndu-se ca dată limită pentru

Pieței comune, 31 decembrie 1963. 
Couve de Murville a afirmat că din 
partea R. F. Germane se manifestă 
la tratativele de la Bruxelles „un 
oarecare imobilism“.

Referindu-se la alte probleme, 
printre care situația din Cambodgia. 
el a afirmat în cadrul declarației 
făcute în fața Comisiei pentru afa
cerile externe a Adunării Naționale, 
că Franța își afirmă din nou poziția 
sa de sprijinire a neutralității Cam- 
bodgiei și este de acord cu confe
rința preconizată de primul ministru 
Norodom Sianuk.

în cursul declarației el a relevat 
că președintele de Gaulle „se va în- 
tîlni în februarie cu cancelarul Er
hard“. în ce privește eventuala în
trevedere cu președintele S.U.A., el 
a menționat că „în principiu ea este 
stabilită“.

VIENA 13.—Corespondentul Ager
pres St. Deju transmite :

Ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
vizitat la 13 decembrie întreprin
derile de aparate optice Eumig din 
Viena. El a fost întîmpinat de către 
conducerea întreprinderii care l-a 
însoțit prin secțiile uzinei.

La prînz. ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Romîne a oferit o masă 
în saloanele ambasadei la care au 
participat cancelarul federal dr. Al
fons Gorbach, vice-cancelarul dr. 
Bruno Pittermann, Franz Korinek, 
ministrul finanțelor, Franz Olah, 
ministrul de interne, Ludwig Stei
ner. secretar de stat în M.A.E. al 
Austriei. Franz Jonas, primarul Vie- 
nei, dr. ~ 
Austriei 
nalități 
Austria.

A fost prezent ambasadorul R.P. 
Romîne la Viena, Mircea Ocheană.

în timpul prînzului au 
te toasturi.

Ziarele vieneze din 13 
acordă un loc de frunte 
Austria a ministrului afacerilor 
terne al R. P. Romîne, Corneliu Mă
nescu.

Ziarul „Wiener Zeitung“, oficio
sul guvernului, publică pe prima pa
gină o informație amplă sub titlul 
„Relațiile dintre Austria și Romînia

Paul Wetzler, ambasadorul 
la București, și alte perso- 
ale vieții politice din

decembrie 
vizitei în 

ex-

satelit 
/ 
calcul

prelucrează informațiile primite.

fost rosti-

i

TOKIO. 40 000 de tineri mun
citori și artiști amatori din Japonia 
au luat parte la festivalul tradi
țional al cîntecului, demonstrînd 
pentru pace. în fotografie : aspect 
din timpul festivalului.

PNOM PENH. Norodom Sianuk a 
anunțat că a rechemat pe ambasado
rul Cambodgiei la Washington, pre
cum și întregul personal al ambasa
dei, cu excepția atașatului cultural. El 
a declarat că a luat aceste măsuri în 
semn de protest împotriva „atacurilor 
violente ale presei americane“ la a- 
dresa Cambodgiei.

BAGDAD. Postul de radio Bag
dad a anunțat că guvernatorul militar, 
generalul R. Mosleh, a ordonat pune
rea sub sechestru a tuturor proprietă
ților aparținînd unui număr de 71 de 
cunoscuți lideri ai partidului Baas din 
Irak.

CARACAS. Dr. Raul Ramos Gime- 
nez, candidatul fracțiunii dizidente a 
partidului „Acțiunea democratică“ la 
alegerile prezidențiale care au avut 
loc la 1 decembrie în Venezuela, a a- 
nunțat că partidul său va introduce 
o acțiune în fața Curții Supreme 
pentru a obține anularea acestor a- 
îegeri, deoarece guvernul a falsificat 
rezultatul scrutinului pentru a avan
taja pe candidatul său.

LEOPOLDVILLE. Potrivit relată
rilor agenției U.P.I., unități rebele ka- 
tangheze cu un efectiv de 2 000 de 
oameni masate în apropiere de fron
tiera cu Angola au fost înconjurate 

se dezvoltă bine“ și cu subtitlul 
„Cuvîntări călduroase la masa ofe
rită de guvernul federal în cinstea 
ministrului de externe romîn“. De 
asemenea, ziarul publică textul inte
gral al toasturilor rostite cu acest 
prilej de cancelarul Gorbach și 
Corneliu Mănescu.

Ziarul „Die Presse“, publică, sub 
titlul „Ministrul de externe al Ro- 
mîniei e pentru dezvoltarea colaboră
rii“, o informație despre masa ofe
rită de cancelarul Gorbach și subli
niază că în toastul său, Corneliu 
Mănescu a relevat prietenia tradi
țională dintre cele două țări. Ziarul 
arată, de asemenea, că „discuțiile 
care au avut loc la Ministerul de 
Externe s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească“.

în relatarea ziarului ..Österrei
chische Neue Tageszeitung“ se men
ționează că posibilitățile de colabo
rare dintre Austria și Romînia sînt 
departe de a fi epuizate.

Ziarul „Neues Österreich“, sub ti
tlul „Vizita de stat romînă“, arată că 
în cuvîntarea de salut adresată oas
petelui romîn, cancelarul Gorbach a 
arătat că relațiile prietenești exis
tente între Austria și Romînia și-au 
găsit expresia în dezvoltarea conti
nuă a schimburilor culturale și 
mărfuri dintre ceie două țări.

de trupele O.N.U. și unități ale ar- 
matei' naționale congoleze. ’

PHENIAN. Ansamblul artistic „Pe- 
rinița“ și-a încheiat turneul în R.P.D. 
Coreeană. El a dat opt spectacole în 
diferite orașe care au fost vizionate 
de 12 000 de spectatori și s-au bucu
rat de succes.

SOFIA. Cea de-a 5-a sesiune a A-, 
dunării Populare a R. P. Bulgaria și-a 
încheiat lucrările. Agenția B.T.A. a- 
nunță că a fost adoptată legea cu 
privire la planul economiei naționale 
și legea cu privire la bugetul de stat 
pe anul 1964. Adunarea Populară a 
adoptat de asemenea o hotărîre în le
gătură cu informarea prezentată de 
Boris Velcev, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.C.B., 
șeful delegației parlamentare bulgare, 
care a vizitat recent U.R.S.S., pre
cum și o serie de legi, printre care 
unele modificări la codul penal.

WASHINGTON. Președintele S.U.A. 
a declarat reprezentanților de frunte 
ai diferitelor ministere că vor trebui 
să facă față unei perioade de restric
ții bugetare severe și le-a cerut să 
procedeze la o reexaminare aprofun
dată a cheltuielilor. Pe de altă parte

cosmos-23“
al Pămîntuîui

iwu satelit artiHdal 
lansat în l. K.
în 
un

MOSCOVA 13 (Agerpres).
ÄSS : La 13 decembrie 1963, 

Uniunea Sovietică a fost. lansat 
nou satelit artificial al Pămîntului 
— „Cosmos-23“.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific pentru continua
rea cercetărilor asupra spațiului 
cosmic în cadrul programului anun
țat de TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o orbită 
avînd următorii parametri : perioa
da inițială de revoluție — 92,9 mi
nute, depărtarea maximă față de 
suprafața Pămîntului (la apogeu) — 
613. km, depărtarea minimă (la pe- 
rigeu) — 240 ; km, unghiul de încli-

ministrul apărării a anunțat joi că în 
viitorii trei ani și jumătate urmează 
să fie desființate 33 de baze militare 
americane, dintre care 30 se află pe 
teritoriul S.U.A. Aceste baze, comen
tează agenția vest-germană D.P.A., 
nu mai sînt necesare în actualul sta
diu de dezvoltare a tehnicii militare. 
Potrivit agenției Associated Press, 
președintele Johnson a declarat, în 
cadrul unei întrevederi cu principa
lele personalități ale Ministerului Apă
rării al S.U.A., că nu intenționează 
să renunțe la forța la care s-a ajuns 
în ultimii trei ani. El a menționat ne
cesitatea de a se depune eforturi 
stăruitoare pentru a lupta împotriva 
a ceea ce a numit „acțiunile subver
sive“ din Vietnamul de sud și regiu
nea Caraibilor“.

DALLAS. După cum anunță ziarul 
„Times Herald“ din Dallas, Jack- 
Ruby, ucigașul lui Lee Oswald, asa
sinul prezumtiv al președintelui Ken
nedy, a fost supus unui examen psi
hiatric care nu a- arătat, însă, vreun 
indiciu de deficiență mintală. Avoca
tul lui Ruby a declarat joi că clientul 
său dispune de acum de suma de 
100 000 dolari în vederea înaintării u- 
nei cereri de punere în libertate pe 
cauțiune. 

nație al orbitei față de planul Ecua
torului — 40 grade.

în afară de aparatajul științiixe, 
la bordul satelitului se află un ra- 
dioemițător care funcționează pe 
frecvența de 20,005 Megaherți, un 
sistem de radio pentru măsurători 
precise asupra elementelor orbitei, 

radiotelemetric pentru 
__ ......... TL.Ț.Ț a datelor 
privind funcționarea dispozitivelor 
și aparatajului științific.

Aparatajul instalat pe 
funcționează normal.

Centrul de coordonare și

un sistem 
transmiterea pe Pămînt a

ATENA 13 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul din 
Atena al agenției France Presse, șe
ful procuraturii din Salonic a cerut 
trimiterea în judecată a unui grup 
de ofițeri superiori ■ greci, implicați 
în asasinarea deputatului Lambra- 
kis. Totodată, procurorul a cerut 
trimiterea în judecată, sub acuzația 
de asasinat cu premeditare, a lui 
Spiros Goțamanis și a lui Emma- 
nuelisis, care se aflau pe motocicleta 
care l-a rănit mortal pe Lambrakis.

Potrivit agenției France Presse, o- 
fițerii superiori la care se referă 
procurorul din Salonic sînt : gene
ralul Constantin Mitsou, fost inspec
tor al jandarmeriei din Grecia de 
nord, colonelul Evthimios Kamout- 
sis, fost director al poliției din Sa
lonic, și locotenent-colonelul S. Dia- 
mandopoulos, fost subdirector al po
liției din Salonic. Procurorul a ce
rut ca acești ofițeri să fie puși sub 
stare de arest preventiv. Pe de altă 
parte, procurorul a apreciat, că nu 
este necesară punerea sub acuzare 
a colonelului Constantin Dolkas, fost 
director al siguranței din Salonic.

asua

I /Vl A G
Nu știu ce întîmplare a făcut ca 

primul port în care a ancorat car- 
go-ul nostru, „Dobrogea“, în lunga 
lui călătorie de peste cinci luni, să 
fie Ancona, ba chiar „Molo Troiani“. 
Căci poate nici o altă urbe din lume 
nu e atît de strîns legată de răsări
turile poporului romîn ca Ancona. 
„Molo Traiani“ este străvechea dană 
de pe care au pornit odinioară spre 
Dacia galerele, corăbiile și carave- 
lele încărcate de legiuni, iar marina
rii flotei — la timona căreia stătea în 
toga sa purpurie, fluturată de vînt, 
Traian — navigatori vestiți și luptă
tori curajoși, erau anconeji. După 
primii pași pe chei ne întîmpină un 
majestuos Arc de triumf, înălțat 
spre slava împăratului Traian, a 
victoriilor sale. Autorul Arcului de 
triumf e același cu constructorul 
podului peste Dunăre de la Turnu 
Severin : Apolödor din Damasc...

La Ancona fiecare pas e istorie. 
De pe „Cole sacro“, orașul ni se în
fățișează de o deosebită frumusețe 
— cu bulevardele sale largi, cu pie
țe aglomerate, cu parcurile peste 
care tronează crestele cocotierilor și 
construcțiile noi păstrînd severita
tea geometrică a liniilor, dar con- 
trastînd prin vioiciunea culorilor cu 
sobrele edificii ale veacurilor trecu
te. întregul peisaj e colorat de albă- 
strimea .mării spre care izbucnesc 
îndrăzneț dane, faruri și vase albe 
legănate de mare, de dealuri verzi și 
un cer siniliu de o transparență cris
talină. Tabloul e de o armonie și u- 
nitate clasică, cu toate că la definiti
varea ei au conlucrat multe secole 
de istorie. Coloanele grecești alături 
de masive fortificații romane, edifi
ciile luminoase ale Renașterii alături 
de basoreliefurile și dantelăriile ba
roce și liniile simple, culorile vesele 
ale construcțiilor ultimilor ani.*

în pauza de prînz și-n după-amie- 
ze. cuburile de beton ale digului se 
populează, transformîndu-se într-o 
plajă sui-generis. După orele de lucru 
vin aici marinari de pe vasele co
merciale acostate în port, docheri și 
muncitori de pe șantierele navale. 
Cunoștințele aici, pe dig, se înjghe
bau simplu :

— De pe ce vas ?
— Dobrogea...
Mario e un tînăr bine legat, bron

zat, cu părul negru ondulat și ochii 
negri. Să aibă vreo 25 de ani. A 
venit împreună cu doi prieteni ai 
săi. de aceeași vîrstă, s-au aruncat 
în apă se zbenguiesc, se întrec, apoi

se scufundă și aduc sus, pe dig, cîte 
o mînă de scoici negre. Iese la ivea
lă o pîine mare albă și cuțitele în
cep să desfacă cochiliile negre. Mie
zul e înghițit cu poftă. Probabil 
că priveam scena cu prea multă 
curiozitate deoarece tînărul cu pă
rul negru ondulat îmi întinde o 
scoică desfăcută, poftindu-mă :

— Grazie, no, grazie — repet ne- 
putîndu-mi ridica ochii, ca hipno
tizat, de la masa galbenă, gelati
noasă. Acum insistă toți trei.

— N-am mai mîncat niciodată — 
caut să mă eschivez.

— Cu atît mai mult — și trei 
mîini îmi întind trei scoici...

N-am mai putut refuza. Sînt în- 
tr-adevăr delicioase scoicile. A fost

începutul prieteniei noastre cu Ma
rio, Maciste și Pietro, tineri munci
tori la șantierele navale. Mario și 
prietenii săi nu știu amănunte deo
sebite despre Romînia. Cunosc însă 
esențialul : că face parte din „campo 
del socialismo e della pace“, că e 
o țară unde poporul și-a luat desti
nele în mîini și o transformă într-o 
țară înaintată economic ; practic — 
că e o țară care, dacă înainte des
cărca în porturile italiene numai 
materii prime, azi exportă și produ
se finite. întrebările lor, curgînd 
nestăvilite, demonstrează sete de 
cunoaștere. Firea sinceră, prietenoa
să a anconejilor, interesul lor des
chis pentru țara și poporul nostru, 
întîlnind de partea noastră recipro
citate, au dus la prietenii temeinice 
cu echipajul nostru.

împreună cu Mario, Maciste și 
Pietro vizitam orașul metru cu me
tru, ne opream îndelung în fața 
edificiilor sale istorice, urcam și co
boram superbele serpentine din Via 
Panoramica, hoinăream pe dealurile 
sale sau ne plimbam, cînd se lăsa 
seara, pe bulevardele curate, lumi
nate viu de neonul multicolor al re
clamelor. Cîte „obiective“ nu sînt de 
vizitat la Ancona ! Dacă ar fi numai 
bisericile : San Domenico, un ames
tec de baroc și neoclasic, cu un uriaș 
tablou al lui Tizian deasupra alta
rului principal; dacă ar .fi numai 
străvechile edificii civice : Palazzo 
degli Anziani (sec. XII) în care fas
tul stilului roman merge mînă în 
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mînă cu sobrietatea liniilor gotice. 
Aici întîlnim pînze semnate de Ti
zian, Cri vel li și Pomarancio ; monu
mentalul Palazzo Ferretti conside
rat, pe drept, ca una din cele mai 
reprezentative opere arhitecturale 
ale Italiei celei de-a doua jumătăți 
a veacului XVI...

Dar Ancona nu e numai un măreț 
vestigiu al istoriei, ci și un oraș con
temporan în continuă dezvoltare. în 
prezent, numărul locuitorilor săi 
este în jur de 100 000. Construcțiile 
cu linii suple, aeriene — multă sti
clă și culoare — iau pe rînd locul 
dărîmăturilor războiului (orașul a 
suferit imens de pe urma bombar
damentelor din timpul celui de-al 
doilea război mondial) îmbinîndu-se 
într-o originală armonie cu turlele 
bătrînelor biserici și fațadele cu ba
soreliefuri și fresce ale Renașterii.

Portul său ocupă locul al cincilea 
(după Veneția, Trieste, Brindisi, 
Bari) printre porturile Italiei la Ma
rea Adriatică. Tonajul mărfurilor 
încărcate și descărcate la Ancona în 
anul 1961 a fost de peste un milion 
de tone.

La dane, prevăzute cu moderne 
instalații portuare,, descarcă și în
carcă cargouri arborînd pavilioane 
a diferite țări apropiate și îndepăr
tate. Se lucrează intens și rapid. 
Una din primele mele cunoștințe, 
un docher italian, mi-a spus :

— Ori de cîte ori vine un nou vas 
în portul nostru mi se încălzește 
inima. Viața unui port depinde de 
comerț. Cu cît vor acosta pe cheiuri 

Vcdere din portul Ancona

mai multe nave cu atît va înflori și 
orașul nostru, va fi mai mult de 
lucru.

Cuvintele interlocutorului meu nu 
exprimă doar un adevăr general, 
ele reflectă realități italiene foarte 
concrete, evocate și confirmate în 
convorbirile pe eare le-am avut cu 
diverși oameni. Este cunoscut că în 
decursul unei perioade de timp, e- 
conomia italiană a avut o conjunc
tură favorabilă, datorită atît unor 
factori comuni pentru o serie de 
țări vest-europene — înnoirea 
pitalului fix, aplicarea unor noi 
realizări ale tehnicii — cît și unor 
factori specifici — valorificarea' u- 
nor noi surse de energie, etc. Rit
mul anual mediu al creșterii pro
ducției industriale, care a fost de 
5 la sută în perioada 1950—1958 a 
ajuns la 9 la sută în 1961 față de 
1960 ; corespunzător s-au lărgit po
sibilitățile de export ale țării — în
tre 1950—1960 valoarea exportului 
italian a crescut de aproape patru 
ori. Totuși, se sublinia aci, conjunc
tura favorabilă n-a soluționat o se
rie de probleme acute — nivelul șo
majului (1 500 000 de oameni), criza 
de locuințe, migrația forței de mun
că (peste 2 milioane de oameni au 
emigrat în căutare de lucru în pe
rioada postbelică).

Chiar în timp ce mă aflam în Ita
lia, ziarele scriau cu îngrijorare des
pre fenomene de instabilitate în e- 
conomie — referindu-se la faptul că 
în 1962, ritmul creșterii economice 
s-a încetinit la o serie de indicatori; 
în cursul anului, creșterea prețuri
lor .a cunoscut un ritm de 1 la sută 
pe lună ; în ce privește balanța co
mercială și de plăți se prevedea un 
deficit de 1 500 miliarde lire pînă la 

ca- liene care se arată

sfîrșitul anului. Asigurarea unei sta
bilizări a prețurilor, combaterea spe
culei, îndeosebi în domeniul con
strucțiilor de locuințe, apărarea li
rei sînt apreciate de factorii 
economici și politici italieni ca pro
bleme deosebit de urgente. Relatînd 
aspecte ale intensificării concuren
ței, în legătură cu procesele de „in
tegrare" din cadrul Pieței comune, 
ziarele subliniază adeseori însem
nătatea problemei piețelor, și se 
fac ecoul cercurilor de afaceri ita- 

interesate în
dezvoltarea largă a relațiilor econo
mice mondiale.

Au dreptate prietenii mei anco
neji. Cît de pașnică, plăcută, este 
priveliștea vaseloi- ancorate în radă, 
fluturarea laolaltă, în briza mării, a 
steagurilor diferitelor țări ! în calele 
lor vasele duc nu numai petrol și 
mașini, grîu și laminate, ci înseși, 
materializate, ideile colaborării paș
nice, apropierii între popoare. Co
merțul, fără discriminări, schimbu
rile pe baze reciproc avantajoase, 
apropie oamenii, stimulează relații
le între state, contribuie açtiy la 
cauza întăririi păcii — iată o idee 
pe care aveam să o întîlnesc, în 
cercuri din cele mai variate, expri
mată în diferite limbi ale pămîntu
lui, în întreg parcursul lungii noas
tre călătorii.

★
Ridicînd ancora, pornim spre sud. 

Adriațica e liniștită și albastră. O- 
colim capul Santa Maria di Leuca și 
intrăm în strîmtoarea Messina — 
rămîne în dreapta pintenul cizmei 
italice — în stînga apare Sicilia. 
Cîmpia catană, vîrful de hermină al 
mărețului „II Monte“ (Etna) care 
și-a strîns pe versante flora întregii' 

Europe și, în 
sfîrșit, faimoasele 
stînci, spaime ale 
corăbierilor de o- 
dinioară, Scylla și 
Caribda. Stîlpi de 
înaltă tensiune 
transportă peste 
strîmtoare curen
tul electric conti
nental. Si iată ră
sărind din adîncul 
golfului „Conca
d’Oro“ printre

crestele cocotieri
lor — Palermo. 
Aici și-a trăit ul
timele zile în exil, 
înconjurat de prie
tenii săi italieni, 
conducătorul re
voluției din 1848, 
Nicolae Bălcescu. 
Aveam să-i întîl- 

nesc monumentul, în „Giardino Ga
ribaldi“ alături de conducătorii „ri- 
sorgimento“-ului italian. Tradiții 
vechi de prietenie.

Ca și la Ancona, și aici străzile 
străvechi, cu monumentele lor 
arhitecturale dăinuind deasupra 
secolelor se împletesc cu liniile 
drepte ale bulevardelor străjuite de 
noua arhitectură. Dar ceea ce deo
sebește, totuși, Palermo de orașele 
din nord sînt contrastele — aici mult 
mai puternice și mai evidente. Car
tierele sărace încep imediat ce ne 
îndepărtăm puțin de centru, pe uli
țele înguste și întortocheate, nu pă
trunde soarele. Se resimte o anumită 
preocupare pentru a scoate Sicilia 
din sărăcia seculară ; s-au făcut in
vestiții pentru construcția unor fa
brici (spre a stăvili emigrația masi
vă a populației din cauza lipsei de 
ocupare a mîinii de lucra), se ridi
că construcții edilitare menite să 
îmbunătățească treptat acuta pro
blemă a locuințelor.

Dar cunoscuta problemă a sudului 
italian nu a dispărut. Mi-a căzut în 
mînă un număr recent al revistei e- 
conomice „Bancaria“, în care prof. 
Di Nardi arăta, într-un articol, că 
termenii contrastului dintre nord și 
sud nu s-au modificat în mod sub
stanțial. în sud, venitul pe ■ lo
cuitor era în 1950 de 42,8 la sută 
față de cel înregistrat în zonele din 
Italia centrală și nordică. în 1961 
procentul menționat a reprezentat 
46 la' sută. Autorul era de părere că 
un factor care duce la menținerea 
acestei situații e acela că resursele 
acumulate tind să fie reinvestite în 
nord, iar forța de muncă este atrasă 
în continuare în aceeași direcție, ca 
și peste hotare. *

Ultima „duminică siciliană“ o pe
trec pe o plajă din apropierea ora
șului. N-are nisip auriu — ci 
pietriș ; n-are cabine multicolo
re și solarii, trambuline și tobo
gane — în schimb, e voie bună, ve
selie, iar apa mării e la fel de al
bastră, la fel de răcoroasă și... gra
tuită. E minunată, apa aceasta grea, 
în care aproape nu te poți scufunda, 
sărată de-ți ustură ochii.

Nu mulți își pot permite să-și pe
treacă duminicile pe renumita plajă 
de la Mondello, situată nu departe, 
însă orice familie de muncitor poate 
plăti un bilet de autobuz pînă aici. 
Multe familii au venit cu far
furii și sticle de bere, cu cas
troane vîrfuite cu salată de roșii și 
cartofi, cu colaci albi și fructe. Mai 
încolo, la umbra unei clădiri, după 
aparențe, veche de veacuri — mă
găruși. Cîteva familii au venit cu 
carozza — care siciliene pe două 

roți — autentice produse de artă 
populară nealterată de secole.

Sus, pe șosea, la umbra cîtorva 
palmieri, o mică „trattoria“. Se mă- 
nîncă cu poftă, cu savoare, pe pre
țuri la jumătate ca în oraș, mai ales 
macaroane. Nici „adevăratele“ spe
cialități siciliene nu lipsesc de aici : 
scoicile cu lămîie, melcii de diferite 
specii, caracatițele...

Intru în vorbă cu un bătrînel, 
slab — Giuseppe Flora. La o pri
vire mai atentă, vecinul nostru, cu 
toate că are fața plină de riduri, nu-i 
chiar atît de bătrîn. Are mușchii 
brațelor viguroși, palmele aspre și 
mari. Un nas ascuțit, ochii negri, 
iscoditori și ageri. Să aibă vreo 65 
de ani. E cu soția lui, femeie mai 
în vîrstă, ocupată mereu cu pregă
tirea prînzului, și o pereche de ti
neri.

— De unde sînteți ? — ni se a- 
dresează bătrînelul, adueîndu-ne cîte 
o piersică mare cît un pumn.

— Din Romînia.
— Ce faceți pe la noi ?
— Marinari. Descărcăm și plecăm 

mai departe... Ca marinarii...
— E greu departe de patrie.
Ochii i se încețoșează : — Și fiul 

meu mai mare e marinar. Nici nu 
știu pe unde navighează, sub ce pa
vilion...

• Apoi, ochii i se luminează iar, 
plini de căldură și încredere :

— Cum e pe la voi ?
îi povestim. Ne invită să luăm 

masa cu ei. Nu-1 putem refuza ; ne 
privește cu atîta bunătate. Bătrîriul 
scoate o hîrtie de 1 000 și trimite un 
băiețel după cîteva sticle de bere.

— Mîncați băieți, mai luați — ne 
îmbie tot timpul. Ca și cum ați fi 
acasă.

Stăm pe țărm cufundați în tăcere 
privind îneîntați zborul bărcilor cu 
motor, pînzele albe umflate de vînt 
ale iolelor, siluetele navelor venind 
și dispărînd la linia orizontului. 
Trece, în zare, și un port-avion — 
aflu că e din flota a 6-a.

Bătrînul îmi „prinde“ privirea. 
Spune : ei, o să vină și timpurile să 
vedem numai și numai vase comer
ciale... Să aducă în porturi numai 
bucurie, prietenie și pace...

La despărțire ne-a sărutat pe o- 
braji.

Sus, de pe șosea, ne-am mai în
tors privirile să-i facem bătrînului 
un ultim semn de bun-rămas. Stă
tea, drept, pe malul mării, ca un 
arbore cu rădăcinile adînc înfipte în 
sol, neclintit, ridieîndu-și spre Cei' o 
palmă mare și aspră. Alături de el 
stăteau cei doi tineri. Și parcă ne 
saluta de plecare — Sicilia. Bun ră
mas, Giuseppe Flora !
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