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în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei

ALH COM OEINTREPRINUER1 ISI HO ANGAJAMENTE
In întrecerea socialistă Elevi din clasa I a Școlii de 8 ani nr. 99 din Capitală, la prima lecție după vacanță.

Acolo unde timpul se măsoară 
in tone de metal

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). 
In fiecare dimineață, toate secțiile 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
— principala bază siderurgică a ță
rii — își dau întîlnire la serviciul 
producției. Prin intermediul telefoa

Angajamentele siderurgiștilor hunedoreni prevăd:
DEPĂȘIREA PLANULUI ANUAL DE PRODUCȚIE CU :
— 5 000 tone fontă ;
— 10 500 tone oțel Martin și electric ;
— 6 000 tone blumuri :
— 5 000 tone laminate finite ;
— 2 000 tone cocs metalurgic ;
— 22 000 tone aglomerat feros.
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PRODUSELOR SIDERURGICE 

PRIN :
— ridicarea rezistenței cocsului la minimum 71 la sută la toba 

„micum“ și respectarea unei umidități de maximum 5 la sută ;
— realizarea indicelui de bazicitate de 1,1 la aglomeratul feros;
— reducerea declasatelor la fontă cu 15 la sută față de norma 

admisă.
REDUCEREA PRINCIPALELOR CONSUMURI SPECIFICE, 

FAȚA DE NORMELE PLANIFICATE, CU :
— 4 kg cărbune pe tona de cocs;
— 10 kg cocs pe tona de fontă;
— 0,7 kg utilaje de turnare și 0,8 kg combustibil convențional pe 

tona de oțel Martin.
REALIZAREA ÎN ACEST AN A UNOR ECONOMII SUPLIMEN

TARE LA PREȚUL DE COST ÎN VALOARE DE 4 MILIOANE LEI.

nelor și difuzoarelor, în mai puțin 
de o oră se raportează in modul cel 
mai sintetic, mai operativ, realizările 
și perspectivele imediate, ale fiecărei 
secții. Cine nimerește la o astfel de 
„teleîntîlnire" poate lesne să înțe
leagă. că in expresii ca : „De la în
ceput peste, ieri peste“. „Indicatori 
normali". „Sortiment întocmai", răz
bat succesele de fiecare zi ale side- 
rurgiștilor hunedoreni.

Graficele înregistrează însemnate 
realizări. Domnește peste tot acea

Cu aceleași instalații, 
mai multe produse chimice

în adunările pentru dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1964, mun
citorii, tehnicienii și inginerii Com
binatului chimic Făgăraș au făcut 
numeroase propuneri menite să asi
gure valorificarea din plin a rezer
velor interne de folosire a instala
țiilor și utilajelor chimice, reduce
rea consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale, realizarea 
peste plan de produse chimice de ca
litate, la un preț de cost mai scăzut.

Centralizînd aceste propuneri, co
lectivul combinatului și-a luat ur
mătoarele angajamente în întrece
rea socialistă pe anul 1964 :

SA PRODUCĂ PESTE PLA
NUL ANUAL:

— 2000 tone azotat de amo- 
niu-îngrășămînt :

— 250 tone fenol ;
— 150 tone rășini pentru 

plăci aglomerate ;
— 100 tone insecticid-dibu- 

tox.
SA DEPĂȘEASCĂ sarci

nile ANUALE DE PLAN LA 
PRODUCȚIA MARFĂ CU 
2 000 000 LEI.

SA REALIZEZE PE ÎNTRE
GUL AN ECONOMII SUPLI
MENTARE LA PREȚUL DE 
COST DE 2 000 000 LEI ȘI BE
NEFICII PESTE PLAN DE 
1 000 000 LEI.

în vederea economisirii me

DIN TOATA ȚARA
nouă secție Unități ale cooperației de consumO

de utilaj petrolier
La Uzina mecanică din Cîmpina 

a Intrat recent în funcțiune, cu în
treaga capacitate, o secție nouă 
care produce prăjini de pompare și 
mufe pentru extracția țițeiului. 
Noua secție este înzestrată cu uti
laje moderne, Tn cea mai mare 
parte produse în țară, întregul 
proces de producție fiind mecani
zat. Capacitatea anuală a secției — 
care se întinde pe circa 3 000 mp — 
este de 60 000 prăjini și mufe.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In 
regiunea Cluj au fost construite anul 
trecut 36 de unități comerciale noi ale 
cooperației de consum: magazinele 
universale din comunele Mèra și Un- 
guraș, complexul comercial din Nă- 
săud etc. 32 de unități au fost rea- 
menajate, iar 65 modernizate și 
utilate cu mobilier nou.

In anul 1964 se vor construi și da 
in folosință 13 magazine universale 
sătești, printre care cele din Maeru, 
raionul Năsăud, Gîrda, raionul Cîm- 
peni, Luna, raionul Turda, și un com
plex comercial în centrul minier Baia

atmosferă calmă, firească, dar în a- 
celași timp intensă de lucru care 
lasă să se întrevadă certitudinea u- 
nor noi succese în producție.

Acesta este tabloul succint al zi
lelor cînd siderurgiștii hunedoreni au 

dezbătut sarcinile de plan pe 1964 
pentru fiecare secție și schimb în 
parte. Și n-a fost echipă sau briga
dă care să nu-și fi cîntărit și chib
zuit bine forțele și posibilitățile, să 
nu-și fi luat angajamente însufleți
te în întrecerea socialistă. Hotărî*?« 
echipelor și brigăzilor s-a cyntopit 
într-un adevărat torent de metal pe 
care economia v-țicnală îl va primi

(Continuare în pag. Il-a)

talelor se vor realiza 23 noi 
sortimente de articole din 
mase plastice necesare indus
triei constructoare de mașini și 
industriei ușoare.

Pentru înfăptuirea acestor angaja
mente și asigurarea îmbunătățirii 
calității producției, chimiștii combi
natului au stabilit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice care pre
vede printre altele :

— punerea în funcțiune cu o 
lună înainte de termen a capa
cităților mărite la fabrica de 
îngrășăminte chimice care va 
permite depășirea sarcinilor de 
plan și realizarea de economii 
în valoare de 500 000 Iei ; se va 
pune în funcțiune, de asemenea, 
linia de descompunere conti
nuă la fabricarea fenolului :

— mărirea capacității insta
lației de rășini fenolformal- 
dehidice ;

— îmbunătățirea procesului 
tehnologic la fabricarea insec
ticidului dibutox și trecerea la 
intensificarea procedeului de 
nitrare a benzenului și de mă
rire a capacității de producție 
a instalației de nitrobenzen, 
prin care se vor obține eco
nomii de 150 000 lei :

— realizarea de lucrări de 
mecanizare a unor procese de 
producție, în valoare de peste 
3 000 000 lei.

Țițeiul — valorificat mai bine
■a >»

în cadrul unei adunări recente, 
colectivul rafinăriei Onești și-a luat 
următoarele angajamente în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei :

— planul anual la producția 
globală va fi depășit cu 3 000 000 
Iei;

— se vor produce 25 000 tone de 
păcură de calitate superioară (asfal- 
toasă) prin folosirea mai rațională a 
componenților respectivi ;

— vor fi valorificate 10 000 tone 
motorină ;

— pierderile de fabricație și 
manipulare vor fi reduse cu 900 
tone, obținîndu-se astfel peste plan 
800 tone de benzină și 100 tone de 
săpun naftenic;

— sarcina de creștere a produc
tivității muncii va fi depășită cu 1 
Ia sută;

F» dezvolta succesele obținute
Gospodăria de stat Pietroiu, regiu

nea București, are terenul situat în 
incinta îndiguită din lunca Dunării 
și este profilată și specializată în 
cultura porumbului și îngrășarea de 
animale. Aplicînd întregul complex 
de măsuri agrotehnice, lucrătorii 
gospodăriei au realizat anul trecut 
de pe o suprafață de aproape 3 809 
ha o producție de 5 700 kg porumb 
la hectar, iar pe 1 700 ha irigate — 
cîte 7 500 kg la hectar.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din G.A.S. Pietroiu se străduiesc ca 
în acest an să dezvolte succesele ob
ținute pentru a realiza producții și 
mai mari. în acest scop va fi ex
tinsă suprafața arabilă a gospodă
riei cu 150 ha, iar porumbul — prin
cipala plantă de cultură — va -fi am- 
p’.aSGt.p*,.-,Ae mai productive tere
nuri. Se vo’r urmări aplicarea între
gului complex de măsuri agrotehni
ce la cultura plantelor de cîmp și o 
mai bună îngrijire și furajare a ani
malelor.

Colectivul gospodăriei de stat și-a 
luat următoarele angajamente în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei:

— să obțină peste plan o pro
ducție totală de peste 4 300 
tone porumb boabe, 600 tone 
floarea-soarelui și 2 000 tone 
porumb siloz;

— să realizeze peste preve
deri. pînă la sfîrșitul anului, 60

de Arieș. De asemenea, va fi con
struit un însemnat număr de maga
zine mixte, iar peste 100 de unități 
vor fi modernizate.

Recital de poezie
SIBIU (coresp. „Scînteii“)^.— La 

Teatrul de stat din Sibiu a fost 
organizat un recital de poezie 
George Coșbuc. Regia artistică a 
recitalului a fost semnată de Șer- 
ban Iamandi, iar ilustrația muzi
cală a aparținut lui Ilie Micu La 
recital au asistat sute de iubitori ai 
poeziei.

— se vor realiza economii la pre
țul de cost peste sarcina planificată 
în valoare de 2 000 000 lei și benefi
cii de 1 700 000 lei. Aceasta se va 
realiza prin depășirea producției și 
reducerea consumurilor specifice la 
abur, apă, energie electrică și ma
teriale de întreținere.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SE VOR 
REALIZA :

— depășirea producției globale cu 
1 800 000 Iei ;

— economii la prețul de cost 
peste sarcina planificată în valoare 
de 1 500 000 Iei și beneficii de 
1000 000 lei.

Cu prilejul adunării, rafinorul 
C. Poenaru, maistrul Gh. Soroceanu, 
inginerul Z. Stancu și alții și-au ex
primat hotărîrea de a-și aduce din 
plin contribuția la îndeplinirea an
gajamentelor luate.

de tone carne de bovine și por
cine;

— să facă economii la prețul 
de cost în valoare de 865 000 lei 
peste sarcinile planificate și să 
încheie bilanțul cu un benefi
ciu peste pian de 1240 000 iei.

Pentru înfăptuirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă, în 
ramura de producție vegetală au 
fost sau urmează a fi înfăptuite o 
serie de măsuri tehnico-organiza
torice: aplicarea diferențiată a în
grășămintelor naturale și chimice; 
folosirea semințelor de porumb du
blu hibrid de mare productivitate ; 
asigurarea unei densități de 33 000— 
35 000 plante recoltabile la hectar la 
■■'cuxt'jfît Tièxrigâtâ- și aêl45’60O—55 uKr 
plante la cultura irigată ; realizarea 
întregului ciclu de lucrări, de la 
semănat pînă la recoltare, de către 
aceiași mecanizatori ; aplicarea a 
cel puțin trei udări pe terenurile 
irigabile și altele. In domeniul pro
ducției animaliere se va pune un 
accent deosebit pe : prepararea și 
folosirea integrală a produselor se
cundare de la cultura porumbului ; 
respectarea strictă a planurilor de 
montă și fătări și îmbunătățirea sis
tematică a mătcii de prăsilă cu ani
male mai productive; hrănirea di
ferențiată a animalelor cu rații echi
librate în unități nutritive și albu- 
mină digestibilă.

Se dezvoltă transporturile 
pe calea ferată

In 1963, s-a transportat pe calea 
ferată un volum de mărfuri cu 2,7 la 
sută peste plan și cu 9,5 la sută față 
de realizările din anul precedent. A- 
cest spor de trafic a fost efectuat în 
bune condiții datorită în mare mă
sură înzestrării căilor ferate cu mij
loace tehnice moderne : locomotive 
Diesel-electrice, cu care se transportă 
20 la sută din totalul traficului, va
goane de marfă de mare capacitate, 
instalații noi de centralizare electro- 
dinamică în unele Stații și noduri etc. 
De asemenea, în prezent 25 la sută din 
lungimea totală a rețelei căiloi ferate 
este refacționată cu șine de tip greu 
Datorită modernizării instalațiilor fe
roviare și organizării mai judicioase 
a transportului, materialul rulant a

PE TEMELE ZILEI

ÆOT DE TDIMESTSff ȘGOLED
După odihna plăcută și recreativă 

a vacantei de iarnă, elevii din școlile 
de cultură generală, profesionale și 
tehnice au reînceput cursurile. Cu 
forțe proaspete, tineretul școlar își 
reia preocuparea principală — învă
țătura.

Cel de-al doilea trimestru repre
zintă o etapă importantă a anului de 
învățămînt. în lunile ce urmează ele
vilor li se vor preda o parte din 
cele mai importante capitole din 
disciplinele pe care le studiază, vor 
fi ajutați să facă pași înainte în lăr
girea orizontului lor de cultură ge
nerală, în pregătirea pentru viață, 
pentru profesia aleasă. Preocuparea 
principală a cadrelor didactice, a 
conducerilor de școli este îndreptată, 
în această perioadă, spre buna pre
gătire și desfășurare a lecțiilor pre
văzute în program, consolidarea cu
noștințelor predate elevilor și, în a- 
celași timp, verificarea cu exigență 
a modului în care își însușesc bazele 
științelor.

Numeroase școli pornesc, în noul 
trimestru de studiu, de pe o bază so
lidă — rezultatele bune obținute în 
primul trimestru în desfășurarea 
procesului instructiv-educativ, con
cretizate în cunoștințele temeinice 
ale elevilor, în atitudinea responsa
bilă față de îndeplinirea tuturor în
datoririlor școlare, în comportarea 
corespunzătoare în școală și în so
cietate. La școlile de opt ani nr. 1, 
nr. 2 și Școala medie nr. 2 din Baia 
Mare, la Școala medie nr. 2 din Cra
iova, la Școala medie din Novaci, 
raionul Gilort un mare număr de 
elevi au promovat primul trimestru 
cu note bune și foarte bune, dove
dind o temeinică însușire a noțiu- 
-iil’.OT- Rezultgțp.Jhyrin ap dobînd’ț, 
prima parte a anului școlar și elevii 
Școlii medii nr. 1 din Brașov. La 
unele discipline de studiu — de e- 
xemplu, fizica — nu există nici un 
corijent. La obținerea acestor rezul
tate au contribuit măsurile eficiente, 
folosite de colectivele didactice și 
organizâțiiie de partid din școli, 
pentru îmbunătățirea conținutului și 
mijloacelor de predare a lecțiilor, 
perfecționarea pregătirii științifice și 
pedagogice a învățătorilor și profe
sorilor, cît și activitatea educativă 
vie. atractivă, interesantă desfășura
tă în strînsă colaborare de școală, 
familie și organizațiile de tineret.

fost folosit mai bine și mai intensiv, 
încărcătura medie pe vagon s-a mă
rit față de anul precedent cu 2,4 la 
sută. De asemenea, greutatea trenuri
lor de marfă a crescut cu 2,6 la sută 
față de 1962, rezultînd astfel o eco
nomie de locomotive cu care s-au 
remorcat lunar în plus circa 500 de 
trenuri pe o distanță de 200 km. 
Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale în 1964 determină sarcini 
de transport sporite. Volumul mărfu
rilor transportate pe căile ferate va 
fi cu 8 la sută mai mare decît în anul 
trecut. Pentru satisfacerea volumului 
de transport, planul pe anul acesta 
prevede, de asemenea, înzestrarea în 
continuare a căilor ferate cu noi 
mijloace și instalații moderne.

Pentru ca noul trimestru să se în
cheie cu un bilanț cît mai rodnic, 
este necesar ca directorii școlilor și 
întregul corp didactic, cu sprijinul 
organizațiilor de partid și de tineret, 
pe baza unei temeinice analize a re
zultatelor la învățătură, să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea procesului ins
tructiv-educativ mai ales în clasele 
și la materiile la care elevii au în- 
tîmpinat unele greutăți în însușirea 
lecțiilor, pentru întărirea disciplinei 
școlare și dezvoltarea simțului de 
răspundere al elevilor care studiază 
sub posibilitățile lor reale. Cadrele 
didactice sînt chemate să folosească 
din primele zile de școală fiecare 
oră de curs pentru consolidarea cu
noștințelor predate pînă acum, în 
strînsă legătură cu noile lecții. La 
îmbunătățirea substanțială a situa
ției la învățătură vor contribui, în 
egală măsură, urmărirea atentă a 
studiului individual al elevilor și 
aprecierea exigentă a cunoștințelor 
acestora de către cadrele didactice, 
interesul și grija cu care părinții 
vor susține măsurile pedagogice și 
educative inițiate de școală și se vor 
ocupa îndeaproape de copiii lor șco
lari.

O îndrumare temeinică și sistema
tică din partea comitetelor regiona
le, raionale și orășenești de partid, 
din partea secțiilor de învățămînt 
ale sfaturilor populare va ajuta con
ducerile școlilor, cadrele didactice 
să transpună tot mai bine în viață 
sarcinile de mare răspundere pe 
care le au în pregătirea și educarea 
tinerei generații.

Spor la muncă, noi succese la în
vățătură ! Foto : M. CIOC

TELEGRAME
Excelenței sale FERIK IBRAHIM ABBUD
Președintele Consiliului suprem al Forțelor armate 

ale Republicii Sudan

KHARTUM

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Sudan, adresez Excelenței 
Voastre din partea Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
a poporului romîn și a mea personal, sincere felicitări, precum și ceie 
mai bune urări de prosperitate și pace poporului sudanez prieten.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii

Populare Romîne

BUCUREȘTI

Guvernul și poporul Sudanului mi se alătură în a transmite Exce
lenței Voastre mulțumiri cordiale pentru amabilul mesaj de felicitare 
trimis cu ocazia celei de-a 8-a aniversări a zilei independenței noastre. 
Urăm Excelenței Voastre multă fericire, bunăstare și prosperitate po
porului romîn.

FERIK IBRAHIM ABBUD 
președintele Consiliului suprem 

al Forțelor armate

Pornind de la o scrisoare

File de inventar
Poșta sosită la redacție a adus re 

cent o scrisoare din partea unor 
muncitori de la întreprinderea fo
restieră din Nehoiu. „Uneori — ară
tau semnatarii scrisorii — din ma
gazinele de la sectoare și din cele 
de la gurile de exploatare lipsesc 
unele mărfuri. După cîte știm, este 
datoria celor care se ocupă cu apro
vizionarea să aducă sus, la punctele 
de lucru, tot ce ne trebuie. Numai că 
aceasta nu se face cu destulă grijă..."

Pornind pe urmele scrisorii, ne-am 
oprit la depozitul de produse ali
mentare și industriale din Nehoiu. 
Șeful depozitului, Nicolae Tacea. 
tocmai terminase o îndeletnicire mi
găloasă — încheierea inventarului. 
Se vedea cît de colo că nu prea e 
mulțumit. își asigurase unele măr
furi. Altele... Scosese la iveală cît se 
poate de limpede și inventarul: lip
seau unele alimente — conserve, slă
nină și cîteva produse industriale 
între care bocanci și cisme de cau
ciuc.

E interesant să răsfoiești un In
ventar. El îți arată. între altele, cît 
de gospodar și de priceput este cel 
care se ocupă cu aprovizionarea, cu 
cît spirit de răspundere își îndepli
nește îndatoririle. Deși bilanțul făcut 
nu l-a mulțumit pe N. Tacea. el nu 
era nici pe departe îngrijorat. „Ne 
vin mărfurile, sînt pe drum. Chiar 
ieri am primit cîteva mii de kilogra
me de sare" — ne asigură el. Dar 
oare sarea îi lipsea din depozit, sau 
celelalte mărfuri amintite ? Anali-

Revedere...

zînd lucrurile mai îndeaproape am 
aflat că în depozit se găsesc nu mai 
puțin de 30 de tone din acest pro
dus. Iar șeful depozitului aștepta li
niștit să mai primească !

„Ne vin mărfurile, sînt pe drum..." 
Se prea poate. Dar cum rămîne cu 
stocurile de rezervă care trebuiau să 
fie de mult îh depozit? După cum 
ne informează corespondenții noștri, 
la alte întreprinderi forestiere apro
vizionarea s-a făcut din timp și în 
cantități îndestulătoare. Probabil 
însă că cei de la Nehoiu au metoda 
lor și se supun propriilor indicații : 
aprovizionarea de iarnă, o fac în... 
februarie.

Era firesc ca în urma celor con
statate la acest depozit, să vedem 
cum stau lucrurile la baza de apro
vizionare la întreprinderea comer
cială raională a cooperației de con
sum diti Cislău. Ce s-a constatat ? 
Tot ce nu se găsea la Nehoiu se a- 
fla aici din belșug : mezeluri,, con
serve, produse făinoase, precum și 
încălțăminte și îmbrăcăminte speci
fice muncitorilor forestieri.

Să nu fi știut cei de la Nehoiu ce 
mărfuri sînt la Cislău ? Să nu se fi 
aflat aici cum stau lucrurile la Ne
hoiu ? întocmai ca-n zicală nu știe 
dreapta ce race stînga. Dar cu obli
gația de a asigura buna aproviziona
re a muncitorilor forestieri — care 
revine atît celor de la Nehoiu. cît 
și celor din Cislău — cum ramîné ?

G. GRAURE
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RITM Șl CALITATE
Din experiența muncii de partid pe un mare șantier industrial

Dar 
dau

0-

Iarnă ea-n Bărăgan, aprigă, 
aprigă e și bătălia pe care o 
miile de constructori de pe șantie
rele Combinatului chimic de la Tur- 
nu-Măgurele, care înalță acest
biectiv important al industriei noas
tre chimice. Anul acesta, în fața con
structorilor și a montorilor stau sar
cini sporite. Planul de investiții este 
de aproape trei ori mai mare decît 
în 1963. Unul din obiectivele prin
cipale îl constituie terminarea lu
crărilor 
care în 
cina să 
de acid 
ca în luna aprilie fabrica să intre în 
rodajul mecanic și apoi în probe 
tehnologice. Pe lingă secțiile de pro
ducție mai trebuie realizate centra
la termică, liniile ferate, atelierul 
mecanic, alimentarea cu apă etc. 
Importante lucrări de construcții- 
montaj voi* fi executate pe 
fabricii de îngrășăminte

■ care urmează să intre în 
în cursul anului viitor.

la fabrica de acid sulfuric, 
semestrul al II-lea are sar- 
producă aproape 80 000 tone 
sulfuric. Aceasta presupune

șantierul 
chimice, 

producție

Sprijin concret: și eficace

întreaga activitate de partid este 
orientată spre îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a acestor sarcini, 
în realizarea lor ne călăuzim de in
dicațiile date de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și de ceilalți condu
cători de partid și de stat cu ocazia 
vizitei făcute pe șantierele combina
tului.

Ce acțiuni întreprinde comitetul 
de partid în această privință ? Noi 
sprijinim conducerile întreprin
derilor la mobilizarea tuturor forțe
lor în vederea scurtării termenului 
de construcții-montaj, astfel îneît 
toate obiectivele să intre în probele 
tehnologice la termenul stabilit. în 
atenția noastră stă munca politică 
pentru îmbunătățirea calității lu
crărilor, pregătirea cadrelor nece
sare pentru construcții-montaj și 
pentru noile secții. In acest scop 
a fost întocmit un plan comun 
de măsuri' al comitetului de partid, 
al conducerilor întreprinderilor și al 
comitetului sindicatului. Urmărim cu 
perseverentă aplicarea prevederilor 
acestui plan. Zilele trecute s-a înche
iat discutarea cifrelor de plan pe 
1964 în cele 13 organizații de bază 
de pe șantiere, iar apoi în adunările 
sindicale. în cadrul dezbaterilor, 
muncitorii și tehnicienii au făcut sute 
de propuneri prețioase privind mal 
buna folosire a utilajelor, introduce-

rea de procedee tehnologice moderne 
atît la construcții cît și la montaj, 
economisirea de materiale, organiza
rea lucimlui în trei schimburi la une
le lucrări etc.

Pe șantierele noastre lucrează a- 
proape 400 de membri și candidați 
de partid. Pe baza propunerilor fă
cute de comitetul de partid, con
ducerile întreprinderilor și șantiere
lor au repartizat la locurile cele mai 
Importante de producție membri și 
candidați de partid, oameni cu cali
ficare înaltă și cu experiența muncii 
pe marile șantiere. Cînd la lotul 
de prefabricate s-au ivit unele greu
tăți în organizarea procesului de pro
ducție, a fost repartizat să lucreze 
aici comunistul Stol Albert, maistru 
cu înaltă pregătire, și organizator 
priceput.

Asemenea lui, șl alți comuniști re
partizați. în locurile-cheie — Dumitru 
Chiriacescu, inginerul șef al șantie
rului nr. 2, Crăciun, Tudosiu, șeful 
unei echipe de zidari. Ion Dică, șeful 
unei echipe de dulgheri. Barbu Opri- 
șan, șeful unei echipe de lăcătuși 
Gheorghe Maxim, șeful unei grupe 
de mecanici, și mulți alții — au reu
șit prin munca organizatorică desfă
șurată și forța exemplului personal, 
să antreneze colectivele în mijlocul 
cărora muncesc la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. In mod 
deosebit ne vom îngriji ca pe șan
tierul fabricii de acid sulfuric, unde 
s-a introdus lucrul în două și trei 
schimburi, forțele organizației de 
bază să fie judicios repartizate. încîl 
în fiecare echipă să lucreze unul sau 
mai mulți comuniști.

Comitetul de partid este preocupat 
de îmbunătățirea controlului asupra 
activității conducerilor tehnico-ad- 
ministrative ale întreprinderilor. 
Periodic, în fața comitetului sînt 
prezentate informări ale conduceri
lor întreprinderilor. Pe baza celor 
constatate orientăm munca de partid 
spre rezolvarea principalelor sar
cini economice, ajutăm la înlă
turarea deficiențelor ivite. Vom ana
liza lunar cum se respectă graficul 
de execuție la fiecare obiectiv indus
trial. activitatea desfășurată de con
ducerile întreprinderilor și comitetul 
sindicatului pentru a asigura buna 
funcționare a cursurilor de califica
re, îndeplinirea prevederilor planu
rilor M.T.O.

Probleme importante ale activită- . 
ții pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan vor fi dezbătute și în adunările 
generale de partid. Organizația 
bază de oe șantierul fabricii de

sulfuric va analiza în luna februarie 
cum se respectă graficul la lucrările 
de montaj și la construcția depozitu
lui de pirită, iar organizația de bază 
de la șantierul nr.' 1 — graficul la 
lucrările de alimentare cu apă și în
deplinirea indicatorului de calitate.

Constructorilor, cunoștințe 
temeinice

Comitetul de partid dă un spri
jin eficient acțiunii de. calificare și 
ridicare a calificării desfășurate de 
conducerile întreprinderilor și comi
tetul sindicatului. Anul trecut, pe 
șantierele noastre au fost calificați 
aproape 400 de sudori, lăcătuși, me
canici de utilaje, dulgheri, zidari 
Nevoia de oameni pregătiți crește 
însă an de an. în curînd se vor des
chide cursuri de calificare ce vor fi 
urmate de 500 de muncitori. Lecțiile 
vor fi predate de ingineri și tehni
cieni cu bună pregătire profesională 
și pedagogică ; s-a stabilit ca lecțiile 
să fie^urmate de demonstrații prac
tice făcute de cei mai buni maiștri 
și muncitori de pe șantier. Paralel cu 
acțiunea de calificare prin cercurile 
și cursurile organizate pe șantier, la 
școala profesională din Turnu-Mă- 
gurele învață 300 de elevi care vor 
lucra în secțiile de producție ale 
combinatului ; alte sute de muncitori 
au fost trimiși să se specializeze in 
întreprinderi chimice din țară.

Tot în scopul îmbogățirii cunoștin
țelor profesionale ale constructorilor 
și montorilor ne îngrijim de îm
bunătățirea propagandei tehnice. 
Grupul de lectori, alcătuit din 30 de 
ingineri, va prezenta recenzii de cărți 
și reviste de specialitate, va ține con
ferințe tehnice pe teme legate de 
preocupările diferitelor grupe de lu
crări și meserii. Sudorilor li se va 
vorbi despre noile procedee tehnolo
gice privind sudura în plumb, sudu
ra electrică și autogenă ; alt ciclu de 
conferințe va trata despre tehnologia 
preparării betoanelor. folosirea co- 
frajelor glisante, folosirea prefabri
catelor la instalațiile de alimentare 
cu apă etc.
I

atenție deosebită acordăm 
muncii politice de masă pentru ex
tinderea metodelor înaintate. Comi
tetul sindicatului este îndrumat să 
organizeze cu regularitate schimburi 
de experiență,"urmate de demonstra
ții practice. La stația de radioampli
ficare se va introduce „Ora evi- 
dențiaților în întrecere“, în cadrul 
căreia cei mai buni muncitori de pe 
șantier vor împărtăși din metodele 
lor. Urmărim, în special, să extin
dem experiența echipei conduse de 
sudorul Vasile Chira care, aplicînd 
metoda operațiilor de lucru pe 
faze de complexitate tehnologică, a 
reușit să ridice'productivitatea mun
cii de peste 3 ori; ne ocupăm de ge
neralizarea metodelor folosite de e- 
chipa de tencuitori condusă de Ion 
Stanciu, unul din „veteranii" mari
lor șantiere.

Căutăm să orientăm întreaga 
muncă politică de masă spre proble
me principale: ridicarea producti
vității muncii, îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, economisirea ma
terialelor, dezvoltarea noii atitudini 
față de muncă, întărirea disciplinei 
în producție. Gazetele de perete, a- 
gitația vizuală, stația de radioficare, 
ciclurile de conferințe și alte forme 
ie activitate ale clubului vor fi folo
site în acest scop.

★

încă din ultimul trimestru al anu
lui trecut conducerile întreprinderi
lor și ale șantierelor au luat măsuri 
pentru buna desfășurare a activită
ții de construcții-montaj în timpul 
iernii. Putem spune că am pășit cu 
dreptul în noul an. Vreau să mă re
fer însă la unele greutăți pe care le 
intîmpinăm și a căror înlăturare nu 
depinde de noi. N-am primit încă 
întreaga documentație pentru ali
mentarea cu apă și canalizările de 
la fabrica de acid sulfuric, ne mai 
lipsesc unele materiale de instalații. 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei ar trebui să acționeze mai 
eficient pentru a urgenta trimiterea 
documentației tehnice, a tuturor 
vizărilor.

Constructorii și montorii de 
șantierele noastre sînt hotărîți 
muncească fără preget pentru a res
pecta graficul de lucrări, îneît toate 
obiectivele să intre în producție 
termenul stabilit.

Ing. PAUL JUGANARU 
locțiitor al secretarului 
comitetului de partid 
Complexul de șantiere 

C.I.C. Tr. Măgurele

a-

pe 
să

la

La cele 4 cercuri organizate în cadrul învățămîntului agrozootehnic la G.A.C. 
Rociu, raionul Costești, participă 123 colectiviști. în fotografie : inginera agro
nom Cornelia Burtea ține o lecție despre grîu Ia unul din cercurile pentru 

cultura plantelor de cîmp.

Produse de calitate superioară
In hala fabricii de mobilă a Combi

natului de industrializare a lemnului 
din Suceava a avut loc recent o aduna
re în care muncitorii, inginerii și teh
nicienii de aici au concretizat angaja
mentele luate în întrecerea socialistă ps 
anul 1964, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării țării. Colectivul 
combinatului și-a luat următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă:

— să depășească, prin reducerea 
consumului specific de materii prime 
și materiale cit și prin organizarea mai 
bună a producției, valoarea producției 
globale cu 840 000 lei și producția 
marfă cu 900 000 lei, dînd peste planul 
anual 180 000 metri cubi placaj, 250 
tone plăci fibro-Iemnoase, 50 garnituri 
mobilă ;

— să sporească cu 1 Ia sută produc
tivitatea muncii față de sarcina plani
ficată ;

— să îmbunătățească indicele de 
calitate nl plăcilor fibro-Iemnoase cu 
10 la sută, obținînd în plus 1 300 tone 
plăci fibro-Iemnoase de calitatea I, redu- 
cîndu-se corespunzător cele de cali
tatea a II-a ;

— să sporească cu 1 la sută procen- 
superioare,

de
tul placajului de calități 
dînd în plus 160 metri cubi placaj 
calitatea A, B, C ;

— să realizeze întreaga producție 
mobilă de calitate superioară;

— să obțină economii la prețul

de

— să obțină economii la prețul do 
cost peste sarcina de plan în valoare 
de 580 000 lei ;

— să realizeze beneficii peste plan 
în valoare de 750 000 lei.

Realizarea acestor angajamente va fi 
asigurată prin intensificarea acțiunii de 
ridicare a calificării muncitorilor, per
fecționarea tehnologiei, aplicarea în
tocmai a planului de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, care a fost completat cu 
numeroase propuneri făcute de munci
tori, ingineri și tehnicieni cu prilejul 
dezbaterii sarcinilor de plan pe secții 
și sectoare. Printre altele se prevede:

— reducerea consumurilor specifice 
prin conservarea buștenilor destinați 
fabricării placajului, folosind stropirea 
și un tratament termic corespunzător ;

— micșorarea la minimum a consu
mului de cherestea de rășinoase și fag. 
în acest scop se vor analiza posibilită
țile de înlocuire a bordurilor din lemn 
masiv prin furniruire pe muchie și în
locuirea parțială a lemnului de la tavan 
și soclu cu înlocuitori ;

— reducerea procentului de lobde 
industriale, prin creșterea procentului 
de folosire a rămășițelor în fabricarea 
plăcilor fibro-Iemnoase ;

— reducerea pierderilor de material 
lemnos, prin îmbunătățirea diagramelor 
de uscare a cherestelei și croirea co
respunzătoare a pieselor pe loturi de 
garnituri intrate în fabricație ;

— instalarea în fabrica de mobilă a 
benzilor de execuție a tapițeriei și 
montare a dulapurilor ;

— organizarea rațională a depozitu
lui de cherestea folosindu-se metoda 
paletizării.

Cantități sporite de antibiotice
Analizînd multilateral și apreciind 

posibilitățile de care dispune între
prinderea lor, muncitorii, tehnicie
nii șl inginerii Fabricii de antibio
tice din Iași și-au luat, în cinstea

marii sărbători, următoarele angaja
mente.

— să depășească planul anual 
Ia producția globală cu 8 250 000 
lei. Pînă la 23 August 1964 se

documente privind viața și activitatea scriitorului.

Casa de culturăLa
a studenților

numeroase 
AGERPRES

La Muzeul memorial „Ion Slavici" din comuna Șina, raio nul Arad. în colo 4 săli ale muzeului sînt expuse 
documente privind viața și activitatea scriitorului. Foto :

Premii pentru piese intr-un act și cintece 
de mase pe teme contemporane

S-a încheiat ediția 1963 a con
cursurilor anuale „Vasile Alecsan- 
dri“ și „Ion Vidu", organizate de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă prin Casa centrală a creației 
populare. Aceste concursuri, deve
nite tradiționale, au menirea să 
contribuie la stimularea muncii 
dramaturgilor și compozitorilor în 
vederea creării de noi piese în- 
tr-un act și cîntece de masă cu te
matică contemporană pentru îmbo
gățirea continuă a repertoriilor for
mațiilor artistice de amatori.

Juriul de selecționare a lucrărilor 
prezentate la concursul „Vasile Alec- 
sandri“ a atribuit următoarele pre
mii : premiul II Teodor Ma- 
zilu pentru piesa 
Victor
„Seara de sîmbătă

Teodor
„Acordeonistul",

Bîrlădeanu pentru piesa 
a tovarășului

Damaschin“ și Octav Măgureanu 
pentru piesa „Fata morgana“ ; pre
miul III Radu Cosașu pentru piesa 
„Un surîs la 6 dimineața" și Mihai 
Fabian pentru piesa „Mai mult decît 
sîngele"; mențiune Tiberiu Vornic 
pentru piesa „Inima unei femei“.

La piese într-un act de tea
tru de păpuși s-a acordat premiul I 
lui Mihai Todea pentru piesele 
„Detectivul Rujă și „Necazurile 
din luncă“, iar premiul II lui Alecu 
Popovici pentru piesa „Spectacol de 
estradă“ și Nataliei Gheorghiu pen
tru piesa „Miniaturi".

A fost acordat premiul special 
dramaturgului Paul Everac pentru 
piesa „O întîlnire neobișnuită“.

La concursul „Ion Vidu“, juriul a 
decernat premiul I compozitorului 
Radu Paladi, iar premiul II lui Ion 
Vintilă și lui Gh. Costinescu.

Agerpres

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Probleme actuale în activitatea

de standardizare“
După publicarea articolului cu 

titlul de mai sus („Scînteia 
6075), la redacție au sosit 
multe răspunsuri din partea 
’«știtutij- șf -Îlîtr -prinderi Js 
___ „___ critice.
XX] _ Ț-- __ -».-■>
s-au făcut referiri ' 
cîteva :

„Direcția generală 
lanț și construcții 

: Articolul

“ nr. 
mai 

unor 
căFc 
Iată

material ru- 
navale din 

constituie un 
sprijin în munca noastră privind
activitatea de standardizare. Vă 
facem cunoscut că am luat mă
suri ca pe viitor uzinele aparți- 
nînd de direcția noastră generală 
să nu mai trimită spre aprobare 
la Oficiu] de stat pentru standar
de proiecte de standarde necores
punzătoare“.

Uzina mecanică Poiana-Cîm- 
pina : „în urma unui control efec
tuat în uzină de către Oficiul de

stat pentru standarde, am înca
drat un inginer în funcția de res
ponsabil cu problemele de stan
dardizare, s-a alcătuit o colecție 
COmpteti’de scâffiiâîkie §î äh’Tosî 
procurate standardele necesare 
secțiilor și serviciilor. Standarde
le de mare importanță și unele 
articole din revista „Standardiza
rea“ se prelucrează cu cei intere
sați sau li se trimit spre luare la 
cunoștință".

Fabrica de țigle și cărămizi 
„Mondial“-Lugoj : „Conducerea . 
întreprinderii a luat următoarele 
măsuri : acțiunea de standardizare 
a fost coordonată cu a altor între
prinderi de același profil, a fost 
numit un inginer în munca cu 
problemele de standardizare, s-a 
întărit controlul respectării pre
vederilor din standarde etc.“.

multiplicate în cîte 20 de copii. 
Pentru o mai bună difuzare a 
filmelor în școli, ministerul a luat 
măsuri de înființare a unor fil
moteci regionale. Totodată, pro
fesorii vor fi inițiați în folosirea 
materialelor audio-vizuale la 
cursurile de perfecționare ce se 
țin la institutele pedagogice de 
3 ani și la cabinetele metodice. 
Se H3Smsn:ëa, se va edita lin în
drumător metodic de folosire a 
filmelor, diafilmelor și diapoziti
velor în procesul de învățămînt.

„Pregătiri

în. I imagini“

Concertul Orchestrei 
Cinematografiei dirijat 

de Ogan Durian.
Vineri seara, la studioul de con

certe al Radioteleviziunii a avut loc 
concertul Orchestrei simfonice a 
Cinematografiei sub conducerea di
rijorului sovietic Ogan Durian, 
maestru emerit al artei din R.S.S. 
Armeană. Programul a cuprins Sim
fonia Haffner de Mozart, Concertul 
nr. 1 pentru vioară și orchestră de 
Prokofiev, solist violonistul Tibor 
Gasparek (R. S. Cehoslovacă) și Sim
fonia a Vil-a de Bruckner.

Agerpres

La
București au loc variate 
cultural-artistice. S-au organizat astfel 
cicluri de conferințe și simpozioane : 
„Din realizările poporului nostru“. 
„Dragostea pentru profesia aleasă", 
„Actualități științifice", „Să ne lărgim 
cultura generală", „Istoria cinemato
grafului mondial", un ciolu de confe
rințe pe teme de literatură.

In luna februarie va fi inaugurat 
ciclul „Tradiții și realizări actuale ale 
științei și tehnicii romînești". Bilunar 
se prezintă informări asupra evenimen
telor internaționale. Conferințele și 
simpozioanele sînt prezentate de aca
demicieni, profesori și conferențiari 
universitari, oameni de știință și cul
tură. Studenții participă la activitatea 
cenaclului literar „M. Eminescu“, a Uni
versității muzicale, a cineclubului, cer
cului de foto și a celui de chitară.

In cadrul Casei de cultură își des
fășoară activitatea un colectiv de teatru. 
In această stagiune studenții au pre
zentat piesa „Ultima oră" de M. Se
bastian în regia lui Tadeu Arsenic, un 
spectacol de estradă și unul de varie
tăți în regia lui V. Sacerdoțeanu. le- 
cent. a avut loc premiera spectacolelor 
„Șeful sectorului suflete" de Al. Miro- 
dan în regia lui G. Antofi și „Mașina 
de scris" de Jean Cocteau în regia lui 
Tadeu Arsenie. Studenții vor mai pune 
în scenă „Slugă la doi stăpîni" de C. 
Goldoni, „Act venețian" de C.'Fetrescu, 
comedia, muzicală „Fără frecvență" 
un spectacol de varietăți etc.

Casa de cultură a studenților din 
manifestări

Articolul cu titlul de mai sus pu
blicat în „Scîntela“ nr. 6 076 se 
referea la unele aspecte ale folo
sirii filmului științific didactic in 
școli. Cu privire la propunerile și

sugestiile înserate, Ministerul în
vățăm,întului ne răspunde : O se
rie de filme didactice existente la 
Arhiva națională de filme, pe 
care le solicită școlile, au fost

vor realiza peste plan produse 
în valoare de 6 400 000 lei ;

— să sporească productivita
tea muncii cu 0,6 la sută față 
de sarcina planificată ;

— prin depășirea sarcinilor 
de plan și reducerea consumu
lui specific de materii prime, 
auxiliare, materiale, combusti
bil și energie electrică, să reali
zeze peste plan economii la pre. 
țul de cost în valoare de 
1 000 000 lei și beneficii 
prevederi în valoare de 
lei.

peste
500 000

Pentru realizarea acestor angaja
mente, vor fi aplicate o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice, cum 
sînt :

— introducerea unei noi teh
nologii de mare productivitate 
la fermentația aureociclinei și 
tetraciclinei ;

— modernizarea liniei de ex
tracție a penicilinei și eritromi- 
cinei cu separatoare de înaltă 
productivitate ;

— mecanizarea parțială a 
unor operații de ambalare etc.

Acolo unde timpul se măsoară 
în tone de metal

(Urmare din pag. I-a)

peste prevederile planului. Siderur- 
giștii sînt hotărîți să-și aducă apor
tul la perfecționarea mașinilor și uti
lajelor fabricate în uzinele noastre, 
prin livrarea de metal de calitate 
superioară, în sortiment mai bogat.

Spicuim din cuvîntul participanți- 
lor la adunarea în care colectivul 
combinatului și-a stabilit angaja
mente mobilizatoare în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei :

— Inginerii noștri — a spus coc- 
sarul Andrei Petrescu — au experi
mentat și introdus în producție re
țete optime de șarjare. Aceasta, ca și 
îmbunătățirea regimului de ex
ploatare și de încălzire a cuptoare
lor, ne ajută să asigurăm bateriilor 
un mers uniform. Și noi știm ce în
seamnă asta: cocs cu rezistență bună.

Furnaliștii Remus Hrișcu și Gheor
ghe Tufiș au arătat că în secțiile 
lor a crescut preocuparea pentru e- 
conomisirea cocsului, că există posi
bilități de reducere a consumului de 
cocs pe tona de fontă. >

La oțelăriile Martin nr. 1 și 2, 
timpul calendaristic de funcționare

va fi folosit în proporție de cel pu
țin 90 și respectiv 87 la sută. Va spo
ri corespunzător producția de oțeluri 
electrice, se va reduce procentul re
buturilor. Prin ce mijloace ? Oțelarii 
Paul Orelt, Gheorghe Furtună, Con
stantin Toma și Emil Delapeta s-au 
referit la noile metode de reparare 
a cuptoarelor, la perfecționarea ela
borării și turnării, la ridicarea cali
ficării și specializării oțelarilor.

Una din căile realizării angaja
mentelor este înfăptuirea prevederi
lor planurilor de măsuri tehnico-or
ganizatorice. Inginerii Valentin Răi- 
leanu, Aurel Surdu și Ion Voina, 
maistrul Teodor Bozdog și alții, au 
arătat că cea mai mare parte a mă
surilor tehnico-organizatorice hotărî- 
toare pentru producție au și început 
să prindă viață. Atenția siderurgiști- 
lor va fi îndreptată și spre perfec
ționarea instalațiilor șl asigurarea 
unor indici superiori de funcționare.

★
Am participat din nou, a doua zi 

după adunare, la obișnuita „teleîn- 
tîlnire" a siderurgiștilor. Șeful ser
viciului producție ne-a privit zîrnbi- 
tor, optimist :

— Să mai veniți, întrecerea conti
nuă tot anul 1

în articolul cu titlul de mai sus, 
publicat 
se arăta 
au fost 
timpurii
zute. în 
din partea 
gional Cluj 
rea suprafețelor planificate a
fost pricinuită de ritmul nesa
tisfăcător de lucru din toamnă. 
Continuarea însămînțărilor în 
cîmp pentru culturi de prima a- 
pariție a fost împiedicată de 
temperatura scăzută din cursul 
lunii noiembrie și de căderea ză
pezii. Nici organizațiile comer
ciale contractante nu s-au preocu
pat de această problemă. însă- 
mînțările în cîmp vor continua 
iarna, cînd timpul se va mai în
călzi, iar în sere și răsadnițe — 
eșalonat în toată perioada.

De asemenea, la critica făcută 
în articol a răspuns și Sfatul 
popular al regiunii Iași.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P.R. : Rusalka — (orele 19,30) ; Tea
trul de stat de operetă : Opereta cîntă 
dragostea — (orele 19,30. la Sala Palatu
lui R.P.R.) I Teatrul Național „I. L 
C'aragiale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Adam șl Eva — (orele 19,30) ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) ; Act vc- 
nețian — (orele 19,30) , (Sala Studio) : 
Bucătăreasa — (orele 20) ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra* (bd. Schitu Măgu- 

. reanu nr. 1) : Portretul — (orele 19,30) ;
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr 
70 A) ; Copiii soarelui — (orele 19,30) : 
Teatrul de comedie : Svejk în al doilea 
război mondial — (orele 19,30) ; Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gaițele — 
(premieră orele 19,30) ; Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Ocolul 
pămîntului în 80 de zile — (orele 16), 
Acuzarea apără — (orele 20) ; Teatrul 
evreiesc de stat : Opera de trei parale
— (orele 20) ; Teatrul satlrlc-muzical „C. 
Tănase” (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20); (Sala din Calea Vic
toriei 174) ; Palatul melodiilor — (orele 
20) ; Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. ; Cîntă tara mea — (orele 20) , 
Circul de stat ; Surprize berlineze — 
(orele 19,30)

CINEMATOGRAFE : Jurnalul Anne) 
Frank — cinemascop : Patria (9,15; 12; 
14,45; 17,30; 20,30), Excelsior (9.30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30). Pisica de mare : Repu
blica (9,15; 11,15; 15; 17; 19; 21), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Flamura (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Parașutiștii : Carpați 
(10; 12; 14; 16-, 18,15; 20,30), Grivița (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Festival (10; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21). Medicamentul care ucide
— seria a II-a : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
10,15; 18,30; 20,45). Nu-1 loo pentru al

legumelor timpurii

TEATRE •

în „Scîntela“ nr. 6 080, 
că în unele regiuni nu 
însămînțate cu 

suprafețele 
răspunsul

Sfatului popular re- 
se arată : „Nerealiza-

pentru cultura

Palatul culturii din Iași. l oto : GH. VINJILÄ

legume 
prevă- 
primit

treilea : Cosmos (14; 16> 18> 20), Miorița 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), Melodia (8,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30). Ei cuceresc cerul : 
Lumina (de la orele 10 la 14 rulează în 
continuare ; 16, 18,15; 20,30). împărăția
oglinzilor strîmbe : înfrățirea între po
poare (10; 16; 18; 20), Progresul (15,30; 
18; 20,15). Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Victoria (0; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Giulești (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.30) . Agatha, lasä-te de crime t : Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45), Bu- 
zești (16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 
1B; 18,15; 20,30). Anicka merge la școală: 
Ferentari (16, 18; 20). A dispărut o navă: 
Union (11; 15; 18; 20,15), Volga (10; 12,15; 
16; 18.15; 20,30). Program special pentru 
copil ; Doina (10; 11,15; 12,30). E permis 
să calci pe iarbă : Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Program de filme documen
tare ; Timpuri Noi (rulează în continu
are de la orele 10 la orele 21). Ucigașul 
șl fata : Cultural (15; 17; 19; 20,45), Fla
căra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Lira (15,30; 
18; 20,30). Moartea se numește Engel
chen : Feroviar (9,45: —............ . .......
20,15), Arta (15; 17,45; ___ _ _____
muritor : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) 
Povestirile lui Drda : C.î..o„vl "* ‘
20), Vitan (15,30; 17,15; 18.45;=20^30)'."’’ C.: 
printre lupi _ cinemascop : Bucegl (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15). Vară șl fum — cine
mascop : Unirea (11; 15,30; 18; 20,30). Trei 
plus două — cinemascop : Munca (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : Popular (16; 19,30), Luceafărul (15;
19.30) , Drumul Sării (10; 15; 18,30), Cotro- 
ceni (16; 19,30). Codin : Moșilor (15; 17; 
19; 21). Elena din Troia — cinemascop : 
Viitorul (14,15; 16,30; 18,45; 21). Camelia : 
Colentina (16; 18; 20). Arhiva secretă de 
pe Elba : Pacea (16; 18; 20). Cu toții a- 
casă: Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30;

12,15; 14,45; 17,30;
20,15). Valsul ne-

Crîngași ' (16; 18; 
" ------. Gol

20,45). Ultimul tren din Gun Hill : Ades- 
go (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,in - Emisiune pentru 
copii : II cunoașteți 7 (Versuri de Ion 
Brad șl fotografii despre animale). 
19,25 — In fața hărții. 19,35 — Pimpinone 
(operă bufă într-un act. de Phlllipp Te- 
leman). 20,30 — Comici vestiți ai ecranu- 
iul. 21,40 — Muzică distractivă. In în
cheiere : Buletin de știri, sport și bu
letin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

rece și cețoasă, cu cerul mai mult aco
perit, exceptînd regiunea de munte, 
unde s-a menținut relativ călduroasă, 
înseninări mai persistente s-au produs 
în Transilvania și Moldova. A nins tem
porar în Ardeal și cu totul Izolat în ce
lelalte regiuni, vîntui a suflat în gene
ral slab. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 3 grade la Băișoara și Păl- 
tmiș-Sibiu șl minus 16 grade la Joseni, 
in București : Vremea a fost rece și în 
general cețoasă, cu cerul acoperit vîn
tui a suflat slab. Maxima a fost de mi
nus 4 grade. Timpul probabil pentru 
următoarele trei zile : Vreme în general 
umedă, cu cerul temporar noros Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
zăpadă. Vint slab pînă la potrivit ; tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 și minus 15 
grade, iar maximele între minus 7 și 
plus 3 grade. Ceață dimineața și seara, 
in București ; Vreme în general umedă, 
cu cerul temporar noros. Va ninge 
slab, vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Pînă la 8 și jumătate cînd sosise se
cretara, pentru că nu știa cu ce să în
ceapă, îl chemă pe șeful administra
ție- și pe contabil. Erau doi funcțio
nari în virstă. îmbrăcați corect, a- 
mîndoi în haine pe puncte, bine căl
cate. cu figuri respectuoase și îngri
jorate. Vorbeau rar, cu pedanterie 
și. ce era ciudat pentru Filipache, 
rosteau cam aceleași fraze cînd era 
vorba de bani. Le spuse pe rînd de ce 
avea nevoie, îi rugă să-i întocmească 
un plan pentru aprovizionare, se in
teresă cam cît l-ar costa niște covoa
re și le ceru să-i prezinte a doua zi 
pe un arhitect pentru că voia să facă 
unele modificări în clădirea lui Bazi- 
lescu. să lărgească atelierele și chiar 
să aducă puține înfrumusețări. Cei 
doi vorbeau despre amortismente, 
despre investiții care aduc și inves
tiții care n-aduc. Noului director i 
se păru o veșnicie pînă terminară și 
avu încă din clipa aceea sentimen
tul că a pășit pe un teren foarte alu
necos. Singurul lucru cert era acela 
că tipografia lucrează, pentru că o 
auzea, mașinile vibrau cu regulari
tate, val după val, tone de hîrtie 
plecau spre Legătorie. cărate cu as- 
censoarele și faptul acesta precis al 
muncii îi dădea siguranță.

Telefoanele zbîrnîiau în draci și de 
cîteva ori ridicase receptorul și au
zise niște glasuri necunoscute :

„Alo, Bazilescu ? Nuuu ? (uimire, 
consternare). Da cine, atunci ? Cine? 
Directorul Filipache?“ Ăștia n-au 
citit încă ziarele. Se scoală tîrziu. 
săracii.

îi venea să rîdă, dar se stăpînea. 
Funcționarii se uitau la el, nu tre
buia să le arate că se bucură. Se 
stăpînea cît putea. Erau și niște gla
suri de femei : „Alo, Alex, alo, cine 
e ? Greșeală ? — Nu, nu e nici o 
greșeală ! — Dar ce s-a întîmplat?“

Glasurile gîlgîiau în aparat și deo
dată se stingeau, se sugrumau, ex
clamau ciudat : „Cum ? S-a naționa
lizat ?"

Ei. vezi, domnule Filipache, ai ne
voie încă de o femeie care să răs
pundă la telefoane, nu se poate alt
fel. Dar unde-mi întîrzie putoarea 
aia ?

Secretara intrase la 8 și jumătate, 
auzise glasuri necunoscute în biroul 
directorului și privise ceasul. „Ăștia 
se scoală devreme de tot“. Intrase 
după o bătaie discretă la ușă și pu
sese în vaza cu apă stătută un bu
chet de flori, fără să spună un cu- 
vînt. firesc ca și cînd așa trebuia 
să facă. „Aveți nevoie de mine 
întrebase. „Am. dar ceva mai de di
mineață, spusese Filipache fără să 
ridic? deloc glasul. Dacă s-ar putea 
de la 6 și jumătate, cînd începe lu
crul". Cei doi funcționari zîmbiseră 
ascuns, privind-o cu o lăcomie ne
disimulată, în treacăt, dar cu multă 
atenție concentrată. Femeia nici nu 
clipise : „Bine, am înțeles, tovarășe 
director".

Iute învățase cuvîntul „tovarăș“ 
care numai cu o zi înainte îi venea 
foarte greu pe buze. Florile acelea fi
rave. albastre aveau ceva proaspăt și 
pur si timp de cîteva minute Fili
pache nu mai fu atent la ceea ce 
spunea șeful administrației tipogra
fiei „Putea cel puțin să schimbe si 
ana", se enervă singur Filipache. O 
face numai de formă. Vrea să mă 
cîștige. îmi aduce flori, dar își bate 
joc de ele. Nu le pune nici măcar 
altă apă... Dacă crede că mă leagă la 
ochi cu astea se înșeală“.

în încăpere rămăsese un parfum 
insistent. Soarele puternic al zilei de 
vâră pătrundea prin perdele si încă
perea părea luminoasă si curată. Fo
toliul era moale si adînc. Abia atunci 
își dădu seama Filipache că se așe
za«? în cele din urmă ne locul lui 
Bazilescu și se miră că nu simte nici 
ur> fel de bucurie.

Oamenii din fața lui calculau pe 
niste hîrt.ii la nesfîrșit. Socoteau me
ticulos Era vorba de utilizarea unor 
fonduri noi. acordate de stat. Amîn- 
doi aveau frunțile încruntate. Unul 
îsi ascundea cu grijă rărirea păru
lui celălalt — arăta un obraz us
cat ca de lemn și gurile lor vinete 
miroseau a tutun. Pe degete purtau 
amîndoi inele. Unul cu o piatră mare, 
al șefului contabilității. îi atrase lui 
Filipache atenția în mod special. Era 
in lucru frumos.

.Cum dracu de string unii oa
meni într-o singură viată bani pen
tru un astfel de inel ?“ Și își făcea 
socoteala că. mai întîi. oricine are 
nevoie de o casă, de mobilă de co
voare de îmbrăcăminte si apoi de 
un astfel de inel. „Ăsta fură, nu se 
poat.e altfel fură și dacă-1 prind că 
mai fură de la muncitori îl bag în 
pușcărie..“

Acum telefoanele sunau dincolo, 
at.îta lucru știa și el. mutase o pîr- 
ghie de metal snre st.înga și țîrîitul 
se auzea în odăița secretarei. Vo
cea ei repeta ca și ieri : „Da, noi ? 
Nu. domnul Bazilescu nu mai e di
rector...“

în zilele următoare viața luă un 
curs vertiginos. Aproape o săptămî- 
nă se dormi pe mesele tipografiei 
comuniștii din uzina fostului patron 
organizară schimburile si învățară 
pe loc că a conduce nu era deloc o 
treabă ușoară.

Si ceea ce o vreme lui Anghel 1 
se păruse o aventură, un lucru de 
neînchipuit, deveni o realitate. Se 
dovedi că Filipache știa aproape ’ot 
ce ar fi trebuit să știe oricare din
tre ei. ca și cînd omul acesta slab 
de plămîni. cu mers șovăitor, cu gla
sul lui uscat și lipsit de căldură, nu 
ar fi făcut toată viața altceva decît 
să conducă. La început parcă nu pri
cepu în ce consta forța noului di
rector și dintr-o curiozitate inexpli
cabilă îl urmări. Filipache venea pri
mul în uzină, dimineața la 6.25. ori
ce s-ar fi întîmplat. ploua-ningea. 
Asta îi obliga pe toți ceilalți să facă 
la fel și. deși nimeni nu-1 auzise 
spunînd ceva, cei din jurul lui ghi
ciră că el știa ori de cîte ori întîrzia 
cineva și asta le crea tuturor o stare 
de ienă neînțeleasă, o obligație ta
cită de a-și vedea de lucru. Dacă 
cineva ar fi dorit să ajungă mai de
vreme acasă, trebuia să-i ceară voie 
și el aproba toate astea cu o mare 
bunăvoință, dar tocmai bunăvoința 
lui îi silea să nu mai repete astfel de 
scutiri de program. Păreau cu toții 
nedormiți si ațipeau în unele ședin-

de EUGEN BARBU

Publicăm un fragment din romanul în pregătire „Facerea lu
mii" de Eugen Barbu, a cărui acțiune se desfășoară într-o tipografie, 
începînd din momentul naționalizării întreprinderilor pînă aproape 
de zilele noastre. Fragmentul înfățișează primele zile de activitate ale 
muncitorului comunist Filipache — principalul erou al cărții — în 
noua sa muncă de director al tipografiei unde lucrase pînă atunci.

te, doborîți de somn. Filipache nu se 
supăra. Găsise, nu se știe unde, un 
mic clopoțel și cînd credea că vreu
nul din ei trecuse din somnul al 
treilea în al patrulea (exista o teh
nică a dormitului pe vremea aceea 
la oamenii foarte ocupați) agita clo
poțelul și vinovatul făcea ochii mari 
și surprinși : „Cum e. Cocorule, cu 
uleiul ăla de la mașini, tot prost, tot 
prost?“ „Tot prost“ și Cocorea înce
pea o lungă expunere pe care direc
torul o reteza hotărît : „Lasă dom
ne, vorbele, treci la obiect ! S-auzim... 
de ce nu e bun uleiul?“ Sandu-Gît 
avea mari pierderi la cartonaje. Nu 
se știe cine dracu căra acasă bu
căți în cantități mari, mereu trebuia 
să sporească comenzile. El afirma că 
exista chiar o concurență a celorlalte 
tipografii gata să ia pe șest de la ei 
ce le trebuia și astfel să îndeplineas
că indicii de producție. Lucrul părea 
absurd. Filipache protesta : „Tu spui 
prostii; Sandule, parcă la Grafice 8 
sau la Grafice 9 nu e tot un comu
nist director !“ Șeful de la Cartonaje 
dădea din umeri: „Mihai Viteazu să 
fie și tot ar face la fel dacă n-are 
materie primă. De-aia stăm, de-aia 
poate să spună oricine vrea și oricine 
nu vrea că sîntem incapabili 1“

Nu erau nici cerneluri. Comenzile 
soseau cu întîrziere. Trebuia împru
mutat de undeva. Telefoanele țîrî- 
iau în draci ; atunci cînd nu se mai 
putea, Filipache se ducea el singur la 
ceilalți directori, îi ruga. îi amenința 
în cele din urmă, urla, aproape nu-1 
mai cunoșteai, nu mai era omul ace
la, parcă șovăitor și rece, se înflăcă
ra, avea o serie de argumente la care 
nu rezistai. Trebuia de fapt să în
vingi o concurență firească. Parcă 
cine nu voia să arate că e mai deș
tept decît altul, să facă mai bine 
decît altul ceea ce ar fi trebuit, să 
facă bine toată lumea ? întîrzia hîr- 

Desen de GH. ADOC

tia, Filipache se suia în tren, știa 
să-i scoale de pe scaune pe funcțio
nari, știa să strige la cineva de la mi
nister pentru care producția era un 
lucru foarte abstract, ceva mecanic 
care nu putea funcționa fără apro
bări, fără acte, fără peniță claps, 
fără dat din umeri, fără nepăsarea 
în care noul director se năpustea 
fără milă, cu o energie nebănuită.

Toate astea Anghel le vedea, nu 
putea să nu le vadă și nu se putea 
spune că nu-1 molipsiseră și pe el și 
pe alții Omul acela n-avea liniște, 
n-avea somn, n-avea odihnă. Dor
mea în tren, dormea pe peronul Gă
rii de Nord, dormea în vreo antica
meră. un minut sau două, lungi cît o 
noapte dar tot atît de bune și odih
nitoare. apoi zîmbea șl o dată cu a- 
cest zîmbet starea lui sufletească se 
schimba, părea altul, era iar Filipa
che cel neobosit.

Dacă vremea îi îngăduia, cobora la 
mașini, demonta ceva, ajuta celor ce 
se apucaseră să repare utilajul nefo
losit și cu mîinile încă umede de cer
neală semna cererile trimise de către 
fosta secretară a patronului diferite
lor fabrici de hîrtie. furnizorilor sau 
autorităților de care începuseră să 
depindă. Niciodată nimeni nu-1 auzise 
plîngîndu-se că e ostenit, parcă a- 
ceastă continuă încordare i-ar fi plă
cut și chiar l-ar fi reconfortat.

Cînd n-ai o astfel de obișnuință a 
muncii totul ți se pare exagerat și 
ești dispus chiar să crezi că la mijloc 
există si nițică sete de afirmare. Asta 
îi conveni cel mai mult lui Anghel să 
creadă și ca să-și argumenteze invi
dia ce se năștea în el. găsi o serie de 
scuze. Omul de acțiune are față 
de cei șovăitori sau neorientați a- 
vantajul de a vedea finalitatea 
unui lucru ‘și atunci nu se îm
piedică în amănunte. Filipache crezu 
de la început că oamenii care îi în
credințaseră conducerea fabricii încă 
din primele ceasuri îl cunosc foarte 
bine și spaima de a-i dezamăgi îl 
împinse către unele mici excese. Nu 
se consultă cu nimeni cînd hotărî să 
mărească secția de lynotipe a tipo
grafiei si faptul acesta mărunt îl sur
prinse și pe Pîntea și pe ceilalți- 
Noul secretar al organizației de bază 
avea o încredere deplină în Filipa
che. pentru el noutatea nu fu o sur
priză. mărirea sau înmulțirea secții
lor uzinei fiind un lucru necesar. 
Mulți muncitori erau încă neînca- 
drați în producție, ei se adresau noi
lor conducători și le cereau de lucru. 
Filipache făcea un lucru foarte po
trivit și de presupus, dar Vasilescu îi 
atrase atenția într-o duminică lui 
Anghel că noul lor director pare un 
despot care nu mai ține seama de ni
meni. „Pe dumneata te-a consultat 
nene ?“ îl întrebase. „Nu, dar nu face 

un lucru rău. Trebuie să aducem 
mașini, unele stau nereparate, dacă 
avem mai multe lynotipe, putem cu
lege mai mult, putem mări și cele
lalte secții“. „înțeleg, dar pentru ori
ce mărire a capacității de lucru se 
cere o aprobare, el a cerut-o ?“ „Bă
nuiesc că da“. „Bănuiești, mersi, dar 
cînd o să vă tragă la răspundere, o 
să te tragă și pe dumneata, că doar 
și dumneata ești în partid, comunist 
ca și el și există o disciplină, un plan 
de producție ! Ai auzit de cuvîntul 
ăsta ?“ Anghel îl înjurase în gînd : 
„Mama lui, mă învață pe mine, îi 
arăt eu ! Filipache are dreptate, a 
făcut bine ce-a făcut și uite că ăsta 
îmi și bagă pile, vrea să ne despar
tă !“ Nu avea pentru Filipache un 
sentiment de prietenie deosebită, nici 
n-avuseseră timp să se împriete
nească, dar mașinistul locuise o bună 
bucată de vreme în casa lui. ascuns. 
Era un altfel de om. nu semănau. 
Lui Anghel îi plăceau petrecerile, 
vorbea mereu despre viață ca des
pre un lucru care trebuie să-ți dea, 
nu să-ți ia. filozofie la care Filipa
che răspundea cu un zîmbet de supe
rioritate ce îngheța : „Anghele. cei 
mai mulți oameni vor să aibă o hai
nă. o casă sau o femeie frumoasă. Ei 
și ? Cînd o să le ai pe toate, o să 
vezi cît de săracă ți se va părea via
ta. Ne înșelăm. Dincolo de fleacurile 
astea există ceva mai serios, datoria 
fată de ceilalți“. „Las-o, nene Fili
pache, încerca el să glumească, prea 
vrei s-o faci pe Isus Cristos“. „N-o fac 
deloc pe Isus Cristos, o să vie vre
mea cînd o să te plictisești de 
fleacuri, atunci o să stăm de vorbă.“

Ce-i drept, pînă atunci nu simțise 
nevoia să vină și să stea de vorbă, 
dar poate Filipache mai avea .răbda
re. Vorbele lui Vasilescu însă apăru
ră undeva în conștiință. Cu trecerea 
vremii începu să creadă despre el că 

într-adevăr suferise cam tot atît 
cît Filipache și că, deci, merita dacă 
nu tot atîta considerație, măcar ceva 
din ea și faptul că directorul începu
se să hotărască de unul singur în u- 
nele chestiuni începu să nu-i mai 
placă. Nu avu curajul s-o spuie di
rect, era încă destul de lipsit de 
obrăznicie. întîi îi șopti lui Cocorea, 
lui Săceleanu și lui Sandu-Gît. A- 
ceștia nu-1 luară în seamă. Ei erau 
entuziasmați că Filipache lucrează 
atît.de rapid și că deplasează fon
durile de la o rubrică abstractă din 
registrele contabilității, într-o ru
brică vie care începea deodată să 
semene cu viața însăși : adică so
seau cărămizi în curtea tipografiei, 
var, nisip, lucrători, se spărgea un 
zid, se muncea și noaptea, chiar pe 
o vreme ploioasă și friguroasă cum 
era toamna ce urmase naționaliză
rii. Muncitorii la rîndul lor, și asta 
Anghel o auzea de la toți, erau 
mulțumiți că Filipache e atît de 
neobosit. însemna că vor avea de 
lucru și nu numai ei. Și mai ciudat, 
nu se sesiza nimeni, nimeni nu-1 în
treba pe Filipache cui ceruse aproba
rea ca să mărească tipografia, să re
pare mașinile și să-i dea drumul de 
capul lui. în lumea mică a acestui 
sector se auzi despre faptele lui, alți 
directori îl imitară și atunci află 
ministerul. Fondurile erau folosite 
anapoda, țipară cîțiva în ședințe. 
Filipache fu chemat, le rîse în nas 
și-i invită pe alarmiști să vadă noua 
secție, asigurîndu-i că le va place 
și că vor fi mulțumiți. Anghel era 
și el de față la aceste ședințe și pă
rea mirat de faptul că noul director 
învățase atît de repede ce era aceea 
rentabilitate, și venituri fixe, și pe
ricolul stagnării capitalului. Senti
mentul lui mai vechi de inferiori
tate se redeșteptă și înțelese că ni
meni nu avea de gînd să-1 pedep
sească pe acest om îndrăzneț, ci 
dimpotrivă. Avîntul și inițiativele 
lui fură urmate. Vasilescu, pe de o 
parte îl ațîța, pe de alta îl liniștea : 
„Nene Anghele, ăsta își rupe gîtul. 
ascultă-mă pe mine. Dumneata, în 
ședințe, spune ce ai de spus. Se fac 
minute, rapoartele se citesc undeva, 
într-o zi o să se găsească cineva 
care-1 va acuza dacă nu de altceva, 
măcar de faptul că a încălcat disci
plina socialistă și atunci dumneata 
al să fii acoperit“. Anghel simțea 
că-i vine să-l ia la palme. își dădea 
seama că omul acesta s-ar fi bucu
rat dacă toată uriașa experiență cu 
oamenii cei noi puși la conducere 
s-ar duce dracului și ar urma o 
prăbușire economică. De altfel, Va
silescu nici nu se sfia să cobească 
în gura mare : „O să vezi dumneata, 
lemne o să mîncăm ! Crezi că peste 
tot merge așa ? Poate Filipache al 

dumitale e bun, știe ce vrea, s-a 
pregătit, sau cunoaște ce-i aceea ti
pografie, dar în alte sectoare, situa
ția e catastrofală ! Au pus cizmari 
în locul brutarilor și croitori în lo
cul contabililor“. Ura față de celă
lalt, nu-1 împiedica însă pe Anghel 
să-1 invidieze pe Filipache. „Vrea 
să ți-o ia înainte și ți-o va lua. El e 
mai dinamic ca dumneata, știe ce 
vrea. Dacă ai de gînd să zaci pe 
scaunul ăla de la sindicat, n-ai de
cît.“, spunea altă dată Vasilescu. 
„Dar ce ai vrea să fac ? Parcă spu
neai că e mai bine să-mi văd de 
treabă, să se spună că am fost mo
derat. Se pare că nu mai ai încre
dere în oamenii dumitale, domnule 
ofițer...“ „Asta-i altă căciulă ! Cînd 
o fi la o adică, ne descurcăm noi, 
pentru noi și pentru dumneata ar fi 
mai bine dacă ai pune gheara pe 
ceva mai cumsecade. Președinte 
de sindicat poate să fie oricine...“ 
„Care noi ?“ tresărea de fiecare dată 
Anghel. „Ei. care noi ? Eu, Irma și 
nevastă-mea, că uite, am de gînd 
s-o bag și pe ea în servici, că nu mă 
mai ajung, am greutăți mari“. 
„Greutăți mari“ erau și banii lăsați 
pe coltul biroului pentru el, erau 
acele duminici la curse unde se 
cheltuiau sume destul de bune pen
tru ca Irma să vină, să piardă trei 
pariuri în trei curse, să-i întindă 
palma ei parfumată și să plece 
acasă ca să-1 aștepte pe Bazilescu.

Patronul dispăruse, nimeni nu 
mai vorbea despre el. Anghel cre
zuse o vreme că va fi arestat, dar 
spre surprinderea lui, contabilul îi 
spunea că e sănătos, că se plimbă 
și că așteaptă Ce așteaptă nu știa ! 
Avea bani, avea o locuință în fos
tele lui apartamente date cu chirie 
în centru. în glasul lui Vasilescu 
era parcă și puțină ironie și o sa
tisfacție neascunsă : „încă n-ai scă
pat de el, mai va ! Are bani și o 
îmbracă pe Irma și o duce la teatru 
și chiar duminicile astea cînd o scot 
cu tine fac niște eforturi nemaipo
menite pentru că boșorogul a deve
nit gelos și are și timp mai mult“. 
Si ceea ce Anghel credea că va fi 
în ajutorul lui se transformase în
tr-o lungă perioadă de așteptare 
desnădăjduită, chinuitoare, fără 
perspectivă și speranță.

în timpul ăsta nebunul, cum îi 
spuneau unii lui Filipache, dărîma 
zidurile, construia în curte o nouă 
aripă pentru legătorie, făcuse feres
tre pentru aerisire, adusese exhaus- 
toare pentru ventilație și nu dormea 
nici zi, nici noapte. în fabrică se cir
cula greu, regalele erau pline de 
vopsea și de nisip, pe coridoare pu
teai să zărești niște zidari dezbrăcaț.i 
pînă la brîu cărînd var clocotind 
încă. La closete, pereții erau răzuiți 
de catran și niște italieni montau fa
ianță albă, ca la spitale. „Uite unde 
se duc fondurile noastre“, se căina 
fals îngrijorat Vasilescu. Asta ne tre
buia nouă la closet, faianță ? Pe 
cînd hîrtie chinezească în cui ?“ 
Contabilul avea o limbă ascuțită, 
știa unde să atingă. glumele lui 
erau auzite, de unul, de altul, erau 
povestite și reluate, se dusese vestea 
în București. Pînă și Pîntea intrase 
la idei și-1 certase o dată de față cu 
Anghel pe director : „Ia ascultă, 
Filipache, băiete, ce-i cu luxul ăsta? 
Faianță ne trebuie nouă ?“ El rîsese 
fără să se arate supărat. „O să pri
cepi tu mai tîrziu", zisese și ieșise 
afară. Tipografia deschisese un 
club. Casa fostului patron fusese 
curățată, spoită, dar n-avea mobi
lier. Omul plecase cu toate hanțele 
după el. lăsase pereții goi. Nici 
lămpi în cui nu mai erau deși Fili
pache ținuse să le păstreze. „De ce 
nu i le-ai oprit?“ îl întrebase ci
neva. „Nu se putea, erau ale lui". 
„Făcute din sudoarea noastră“. Fi
lipache tăcuse și privise disperat în 
jur. Trebuiau și aici o mulțime de 
bani. De unde să-i ia ? Anghel chiar 
izbucnise : „Ba i-ai mai trimis și 
prelata, să nu-și ude mobila“. Fili
pache ridicase privirile lui de copil, 
mirate și pline parcă de un dispreț 
abia ascuns : „Mă, Anghele. te cu
nosc de mult. Parcă erai mai 
deștept, ce dracu, sîntem oameni, nu 
bestii ca ei. Ce dacă i-am trimis 
prelata ? Pe un om poți să-1 dispre- 
țuiești pentru ce-a făcut, dar să nu 
te porți cu el ca un zbir și cu asta 
am terminât...“

Filipache avea astfel de izbucniri, 
astfel de concedieri bruște pentru 
că nimic nu-1 înfuria mai mult de
cît mărginirea și atunci, nemaisu- 
portîndu-le, devenea fără să știe 
arogant și disprețuitor. Prăpastia 
dintre el și Anghel se căsca pe 
nesimțite, dar directorul nu avea de 
unde să știe că ceilalți, nu toți, unii 
dintre ei, nu-1 înțeleg. Lui i se părea 
firesc să spună cu o candoare ce-i 
lăsa cu gura căscată pe ceilalți : 
„Ce vedeți voi rău în faptul că 
vreau ca muncitorii mei să aibă un 
club ca lumea, cu multă lumină, cu 
multe cărți, cu un biliard, cu secții 
de învățămînt ?“ „Bine, bine, dar nu 
sînt bani“, exclamau contabilii. „Tre
buie să mi-i scoateți din pămînt, din 
iarbă verde, s-aude ?" Și pe urmă 
le explica celorlalți răbdător: „Pen
tru că la ei acasă sînt copii, sînt 
neveste, e cicăleală, e multă sără
cie și nu e destulă lumină electrică 
și căldură și-atunci iau drumul bo
degii unde cred ei că vor găsi acea 
bucurie de care sînt lipsiți. Să-i a- 
ducem aici după orele de produc
ție, pînă le facem case. Pînă o să 
aibă fiecare căldură și electricitate 
cît o să le trebuiască, trebuie să se 
odihnească aici unde e destulă elec
tricitate și căldură. M-ați înțeles ?" 
Și apăruseră covoarele și lustrele și 
rafturile unei biblioteci imense de 
nuc, cumpărate de ocazie la consig
nație pentru că Filipache știa să 
împartă banul și să facă economii 
cînd era cazul. După aceea se iviră 
și cărțile, peste trei mii de cărți, 
cumpărate în cîteva luni de către o 
bibliotecară slăbuță. fostă legăto- 
reasă. Oamenii se îngrămădiră la 
început buluc la club, curioși să 
vadă ce a făcut Filipache cu banii 
luați de la centrala sindicatelor. 
Era frumos, dar ți-era mai mare 
mila să pășești pe covoarele abia 
cumpărate cu bocancii plini de no- 

(Continuare în pag. IV-a)

Toamnă citadină. Portret de lipovean.

Ninge din belșug. Copiii care se 
dau cu sania, turla cu ceas, casele 
cu acoperiș înalt, dealurile din jur, 
toate au coborit parcă din rama 
unui tablou, Intr-o sală alăturată, 
cineva descifrează la pian o parti
tură de muzică veche.

Cine și-ar fi închipuit, suind trep
tele casei raionale de cultură din 
Agnita, că va începe aici o adevă
rată călătorie muzicală ?

Si a douăzeci și nouă de ani, di
el rijorul și metodistul casei de 

cultură, Ilie Țerbea, împlinește... 
două decenii de activitate

— Eram în clasa a IlI-a elemen
tară cînd am dirijat pentru prima 
oară un cor.

Pe masă, în fața noastră, un vraf 
de partituri. Cîteva secole de mu
zică corală, de la Orlando di Lasso 
la Smetana și Verdi, de la polifonia 
compozitorilor vechi, care încercau 
să imite păsările, ploaia, vîntul, la 
ampla desfășurare a corurilor din 
opere. Apoi, alte partituri : Ciprian 
Porumbescu, Ion Vidu, Ion Chires- 
cu. Pentru un necunoscător, fiecare 
portativ pare un hățiș de semne Și 
forme neînțelese. Dar, după ore de 
studiu, paginile partiturilor capătă 
viață și se transformă în vigoarea 
sonoră a tenorilor, în acordul grav 
al bașilor sau în murmurul abia 
auzit al sopranelor.

Cîteva file cu note scrise de mîna 
dirijorului : o culegere din folclorul 
nou de pe valea Hîrtibaciului. (Așa 
aflăm că tînărul metodist este de 
prin partea locului, fiu de colecti
viști dintr-un sat apropiat).

Pe un dirijor îl vedem de obicei 
doar pe scena unei săli, îi urmărim 
mișcările, îi putem ghici, eventual, 
sensibilitatea sau energia, dar foar
te greu bănuim dificultățile pe 
care a trebuit să le învingă pentru 
ca o sută de oameni să devină un 
ansamblu de sonorități, omogen și 
suplu ca un singur instrument.

— Ce se cere unui corist ? Să 
gîndească și să simtă în același 
timp ceea ce spune. Dar cuvintele 
sînt „spuse" pe o melodie. Deci tre
buie să gîndească și să simtă și 
textul și melodia într-o legătură or
ganică.

Audiții pe discuri însoțite de dis
cuții, prezentări ale compozitorului 
și operei sale îi ajută pe coriști să 
înțeleagă sensul, conținutul, stilul 
unei lucrări. „Republică, măreață 
vatră" de Ion Chirescu, „Privighe
toarea" de Ceaikovslci și multe al
tele au fost astfel prezentate și a- 
poi studiate și interpretate.

— In Agnita nu s-a putut vorbi 
pînă acum de o cultură muzicală 
propriu-zisă. Dar de pe acum noi 
pregătim pe viitorii coriști. Avem 
un cerc de inițiere muzicală cu 
peste o sută de elevi.

Desene de MIHU VULCĂNESCU

Intr-adevăr, în sala alăturată, o 
școlăriță de unsprezece ani caută 
cu degete subțiri acordurile unei 
sonatine de Clementi.

abrica de piele și încălță-
1 minte „Agnita" are aproxima

tiv 450 de salariați. Corul numără 
120 de persoane.

— Dacă n-am avea corul, parcă 
ne-ar lipsi o mînă — afirmă. Traian 
Oliu, responsabil cultural în comi
tetul sindicatului.

De ce ? Poate și pentru faptul că, 
în urmă cu un secol, breslele tăbă- 
carilor și pantofarilor din Agnita au 
alcătuit acest cor. Un scriitor englez 
aflat într-o călătorie prin Transil
vania a asistat la o manifestare a 
corului chiar în primele luni ale 
existenței sale : Cartea lui Charles 
Boner a apărut la Londra în 1865, 
așa cum se poate citi pe fotocopia 
copertei aflată în dosarul „biogra
fic" al corului.

Din acest secol de viață a coru
lui, Virgil Hîrțoagă, tăbăcar, a trăit 
33 de ani, Traian Oliu — optspre
zece, Maria Cioca — treisprezece...

„Dacă n-am avea corul, parcă 
ne-ar lipsi o mînă..."

Dar nu numai vîrsta, tradiția, o- 
bișnuința au creat o asemenea im
presie. Așa cum, în alte locuri, co
lectivul unei întreprinderi își în
dreaptă simpatia către o echipă 
sportivă, aici, în această mică fa
brică, dragostea și atenția colecti
vului îmbrățișează formația corală, 
muncitorii se mîndresc cu succesele 
corului, apreciază și comentează 
repertoriul, interpretarea.

— Sîntem mândri că putem re
prezenta cu corul nostru raionul și 
chiar regiunea — ne spune labo
ranta Eleonora Cucu, referindu-se 
la premiul I obținut de formația fa
bricii în prima etapă a celui de-al 
VII-lea Concurs pe țară al amatori
lor.

Este, într-adevăr, un succes da
torat mai ales celor 120 de coriști 
— muncitori, maiștri, șefi de secții, 
ingineri — care săptămână de săp
tămână își petrec cîteva ore în sala 
de repetiție. Aici nu se cere fișă de 
pontaj și totuși orele de repetiție 
sînt respectate cu aceeași disciplină 
și seriozitate pe care le întîlnești în 
secțiile fabricii.

...E seară. Locul micilor instru
mentiști ai cercului de inițiere mu
zicală. l-au luat coriștii fabricii Di
rijorul Ilie Țerbea reia fiecare fra
ză, explică sensul fiecărei strofe, 
sugerează o anumită nuanță și in
sistă, insistă asupra pronunției :

— Cuvintele trebuie să se audă 
întregi, să se înțeleagă fiecare si
labă. fiecare sunet. V-am mai spus, 
textul transmite ideile. Vă rog / Re
luăm de la...

Și cîntecul este reluat, vocile se 

desfășoară amplu și armonios, cu
vintele se aud clar și rotund. Cu
vinte despre pace și construcție, cu
vinte despre frumusețea patriei sau 
despre dragoste capătă, ajutate par
că de muzică, sensuri și mai pro
funde.

„Dacă n-am avea corul..."

IB I nde să ne oprim, la Coveș
U sau la Ighiș? Să nu se supe

re cei din Ighiș (între cele două co
mune există o veche întrecere ar
tistică) dar, urmând ruta obișnuită, 
ne-am oprit întîi la Coveș și l-am 
întâlnit pe omul cel mai potrivit 
pentru discuția noastră. Pe Radu 
loan, vicepreședinte al gospodăriei 
colective și corist din 1947.

Am discutat și despre construc
țiile zootehnice terminate în acest 
an. și despre noile case ridicate de 
colectiviști, dar am ajuns pînă la 
urmă, conform itinerariului nostru 
muzical, la corul din Coveș. O sută 
treizeci de colectiviști, tineri și 
vîrstnici, uneori familii întregi cu 
fii, nepoți, veri etc, cum este cazul 
familiei Curceanu, se întîlnesc joia 
și duminica la repetiții.

— Cînd pleacă în deplasare corul, 
rămâne satul gol pe jumătate — 
spune vicepreședintele.

...Spre seară am ajuns la Ighiș. 
Aici corul este dirijat de treizeci și 
trei de ani, de la înființare, de a- 
celași om. Trecut de mult de pri
ma tinerețe. învățătorul Constantin 
Nicolae a păstrat o neobosită dra
goste pentru muzică și pentru corul 
satului.

— Astă-vară veneau oamenii sea
ra, după seceriș, să facem repetiție, 
își amintește el și ține să adaug» : 
„Coriștii noștri sînt oameni de nă
dejde. In munca obștească pen'ru 
construirea noii școli, la ridicarea 
căminului cultural, au fost primii"...

Așadar, dincolo de activitatea ar
tistică, corul se dovedește a fi un 
colectiv sudat, preocupat de viața 
comunei, mobilizîndu-i și pe ceilalți 
nu numai cu cîntecul ci și cu fapta. 
Poate și pentru că textul a nenu
mărate cîntece „transmite idei“.

...Fulgi tot mai deși se opresc în 
parbriz. Ne înapoiem la Agnita și 
totuși continuăm, imaginar, călăto
ria noastră muzicală. Ilie Țerbea își 
amintește de un concert dirijat cu 
prilejul înființării unei gospodării 
colective în urmă cu cîțiva ani. de 
centenarul corului din Nocrih, d.e 
bogăția folclorică a comunei Mihăi- 
leni. O adevărată cronică muzicală! 
Astfel aflăm că î.n cele douăzeci de 
comune ale raionului Agnita există 
39 de coruri.

Unde să continuăm, deci, că
lătoria noastră muzicală ? La Ve- 
cerd sau la Retiș, la Cincu sau la 
Toarcla. la...

PAUL DIACONESCV

at%25c3%25aet.de
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ȘTIINȚĂ Șl TEHNICĂ

Era în anul 1947. Unul după 
altul, din motive enigmatice, se pră
bușeau noile avioane de călători, de 
tipul „Brabazon“, puse in exploatare 
de o companie occidentală de trans
porturi aeriene. Cercetările au scos 
la iveală un fapt interesant : la 
toate aparatele, aproape treizeci, se 
produsese o ruptură a arborilor mo. 
tori și la toate în același loc, pe 
canelura din dreptul punctului de 
fixare a elicei. Forma nepotrivită 
a acestei caneluri dădea naștere 
unor concentrări puternice de ten
siuni care determina ruperea „prin 
oboseală“ a pieselor în cauză 1 Mă
rirea cu numai 3 mm a razei cane- 
lurei respective a avut un efect mi
raculos : defecțiunea nu se mai pro
ducea.

Sînt cunoscute multe alte cazuri 
cînd „oboseala metalului“ a produs 
avarii dintre cele mai neașteptate : 
cufundarea în întuneric a unor 
orașe ca urmare a ruperii axelor 
unor turbogeneratoare, scoaterea 
temporară din uz a unor laminoare, 
prăbușirea unor poduri etc.

Gum se manifestă și care sînt 
cauzele acestei „oboseli" a metale
lor ?

Uzura, coroziunea, fluajul (rupe
rea într-un timp mai îndelungat la 
temperaturi înalte) sînt principalele 
cauze care scurtează viața mașinilor 
șl construcțiilor metalice. Ele pro
duc însă deteriorări care cresc 
treptat, devin vizibile, permițînd 
intervenția omului și evitarea ava
riilor. „Oboseala" însă survine pe 
neașteptate, brusc, și poate duce la 
distrugerea aproape instantanee a 
unui ansamblu întreg.

Pentru prima dată fenomenul a 
fost observat la mijlocul secolului 
trecut, o dată cu revoluția determi
nată în tehnică de apariția mașinii 
cu aburi. Nu se înțelegea de ce se 
rupeau osiile unor vagoane de cale 
ferată, șinele, diferite piese de ma
șini, după o durată redusă de utili
zare și la solicitări mult inferioare 
rezistenței materialelor din care 
erau realizate. La aspect, rupturile 
se asemănau cu cele ale unor ma
teriale fragile, sticla, de pildă, .fără 
a arăta vreo deformare prealabilă.

Se considera că ele s-ar datora 
unei „îmbătrîniri" a materialului 
fenomenul fiind denumit „oboseala 
metalelor" Explicația aceasta nu 
lămurea însă cauza fenomenului 
deci nu putea contribui la remedie
rea lui.

Trebuia totuși garantată siguran
ța în exploatare a mecanismelor și 
a construcțiilor metalice. S-au în
treprins astfel de-a lungul anilor 
cercetări intense pentru a se desco
peri cauzele reale ale „oboselii" 
momentul cînd ea începe să devină 
periculoasă, mijloacele cu care ar 
putea fi combătută Studiile roent- 
genografice au scos la iveală faptu, 
că infime zgîrieturi de la suprafa
ța unor piese. în aparență cu totul 
lipsite de însemnătate, se transfor
mă. cînd piesele sînt solicitate de 
forțe a căror mărime variază în 
timp, întîi în fisuri microscopice, 
apoi în fisuri tot mai mari care se 
propagă în interiorul materialului 
Pe măsura creșterii acestor „fisuri 
de oboseală", secțiunea transversală 
a piesei se micșorează treptat pînă 
ce, sub acțiunea unui șoc acciden
tal, survine ruperea finală La „ru
perea prin oboseală" nu este vorba 
deci de vreo modificare a structurii 
interne, o degenerare, o îmbătrînire 
a materialului respectiv și nici de o 
oboseală reală. Totuși. în termino
logia tehnică noțiunea de „obosire a 
metalului" a fost menținută pentru 
a desemna fenomenul special, iarg 
cunoscut, provocat de ruperea pie
selor metalice la solicitări variabile 
în timp.

Este greu să transpunem în cifre 
urmările economice ale acestor de
fecțiuni ; ne putem da seama însă cît 
de importantă este evitarea lor cînd 
ne gîndim că ruperea prin oboseală 
a unor piese îngreunează mult des
fășurarea producției. Ruperea axu
lui motor al compresorului princi
pal dint.r-o fabrică de oxigen poate 
duce la oprirea unei oțelării cu con- 
vertizoare cu oxigen.

De. cele mai multe ori aceste ru
peri se datoresc unor erori aparent 
neînsemnate în dimensionarea pie
selor sau nerespectării procesului 
tehnologic, ceea ce creează condi-

Evenimentul științific 
cel mai important

ții favorabile unor amorse (începu
turi) de fisuri. Se impune deci ca 
piesele să fie executate dintr-un 
material care să prezinte o rezis
tență cît mai mare la rupere și o 
plasticitate suficientă pentru a asi
gura rezistența ridicată la oboseală. 
De asemenea, să nu aibă nici un fel 
de defecte interioare : discontinui
tăți în masa sa (fisuri, bule de aer, 
incluziuni nemetalice etc), neomoge. 
nități de proprietăți pe adîncimea 
materialului, care ar putea provoca 
în exploatare o concentrare pericu
loasă de tensiuni. Un ajutor deose
bit de prețios îl constituie mijloa
cele moderne de control nedestruc- 
tiv al pieselor — defectoscopia ul- 
trasonică, electromagnetică etc — 
care permit depistarea acestor de
fecte interne și evitarea folosirii 
unor piese susceptibile de „obo
seală".

La piese de mare importanță, su
puse la sarcini variabile, se utili
zează adesea pentru evitarea „obo
selii“ oțeluri aliate avînd o rezisten
ță foarte mare la rupere, cărora prin 
tratament termic corespunzător (că- 
lire urmată de revenire) li se im
primă o structură fină, fără tensiuni 
remanente. Totuși, nu trebuie exa
gerată nici utilizarea oțelurilor 
aliate. In cazurile cînd nu se res
pectă cu strictețe procesul tehnolo
gic, și la aceste oțeluri apar fisuri 
extrem de fine care reduc conside
rabil rezistența la oboseală a mate
rialului, chiar dacă are o mare re
zistență la rupere. Uneori nu este 
indicată nici folosirea oțelurilor a- 
liate, întrucît acestea sînt scumpe, 
iar în anumite condiții ele devin 
mai susceptibile de „obosire" decît 
oțelurile obișnuite. Tendința de a 
se utiliza cît mai mult oțeluri aliate 
în construcția unor piese supuse la 
solicitări variabile este exagerată, 
în construcția de mașini, oțelul a- 
liat trebuie folosii numai în acele 
cazuri în care se impune cu nece
sitate.

La creșterea rezistenței pieselor 
supuse la forțe variabile contribuie 
în mare măsură proiectarea corectă 
a geometriei contururilor lor exte
rioare. cît și prelucrarea minuțioa
să a suprafețele: evitîndu-se orice 
defect de prelucrare. în caz contrar 
se produc sau concentrări de ten
siuni locale în zonele de schimbare 
bruscă a dimensiunilor piesei, sau 
zgîrieturi la suprafața ei.

Următorul caz din practica mea

In ajunul anului nou, ziarul „Izves
tia" s-a adresat unor oamehi de știință 
sovietici, solicitîndu-le să indice care 
a fost în U.R.S.S., după părerea lor, 
evenimentul științific cel mai important 
al anului care s-a încheiat. Iată răspun
surile primite.

A. Mihailov, membru oorespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. : 
Zborul cosmonautului nr. 5 Valeri Bî- 
kovski și al primei femei cosmonaute 
■— Valentina Nikolaeva-Tereșkova.

Acad. V. Veksler : Descoperirea la 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna, de către un grup 
de tineri fizicieni, sub conducerea lui 
G. N. Flerov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., a u- 
nui nou tip de radioactivitate necunos
cut pînă astăzi — radioactivitatea pro- 
tonică.

Acad. A. Bakulev : Și în acest an 
(1963 — n.n.) au continuat lucrările în 
domeniul electrostimulării activității car
diace. Inima care, din anumite motive, 
își pierde ritmul, îl poate recăpăta cu a- 
jutorul unui aparat electronic. în astfel 
de cazuri, inima este legată prin fire e- 
lectrice extrem de fine cu aparatul sti
mulator. în viitor se va realiza, poate, 
o „antenă receptoare“ care, fixată de 
inimă, va dirija activitatea ei pe baza 
impulsurilor de radiofrecvență trans
mise de la distanță.

Acad. A. Beleziorski : Biochimiștii au 
reușit să elucideze mecanismul prin 
care celula își însușește din mediul în
conjurător fosforul, element atît de im
portant pentru procesele vieții. S-a 
constatat că, la unele ciuperci și alge, 
în membrana celulelor există o sub-

stanță specială care transformă sărurile 
fosforice în combinații organice active 
și că numai în această formă fosforul 
pătrunde în celulă. Probabil că feno
menul este caracteristic tuturor plante
lor. Cunoașterea acestui fenomen des
chide posibilitatea dirijării lui.

B. Pontecorvo, membru corespon
dent al Academiei de Științe a U.R.S.S.: 
Descoperirea așa-numitelor „ultrastele", 
obiecte cosmice de dimensiuni relativ 
mici, dar cu o intensitate luminoasă 
foarte puternică, depășind pînă și inten
sitatea unor galaxii întregi. Niciodată 
înainte nu se observase așa ceva în uni
vers.

K. Andrianov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. : în 
cadrul chimiei elementoorganice s-au 
reliefat direcții noi de cercetare în do
meniul polimerilor și al combinațiilor 
polimetaloorganice. Aceasta va contri
bui la soluționarea unor probleme im
portante ale tehnicii — realizarea de 
materiale care să poată fi utilizate în 
condiții cu totul neobișnuite, la tempe
raturi deosebit de înalte sau foarte scă
zute, la presiuni foarte mari și la sar
cini mecanice deosebite.

A. Sidorenko, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. : 
Descoperirea de noi zăcăminte de mi
nereuri utile și anume de cupru — în 
Norilsk, de aur — în Uzbekistan, de 
petrol și gaze — în Siberia, de gaze — 
în Ucraina.

Acad. A. Ambarțumian : Evenimen
tul cel mai important în acest an, ca și 
în ceilalți de altfel, este apariția de 
nume noi, de talente noi pe tărîmul 
științei.

Limbaj chimic
Studiind viața albi

nelor, viespelor, ter
mitelor, furnicilor, oa
menii de știință au fă
cut o descoperire sur
prinzătoare : aceste
insecte au un limbaj 
propriu. „Cuvintele" a- 
cestui limbaj, relatea
ză revista „Scientific 
American", diferă însă 
de cele cu care sîntem

Artere artificiale
Pe baza studiilor teoretice și ex

perimentale efectuate de cadre di
dactice de la facultatea de medicină 
din Pécs (R. P. Ungară), la o în
treprindere de specialitate s-a or
ganizat fabricarea de proteze arte
riale. Spre deosebire de arterele ar-

Această turelă servește la studierea 
traseului viitoarei conducte do gaze de 

pe fundul strîmtorii Gibraltar.

tificiale, folosite în alte țări șl fa
bricate din materiale împletite, cele 
produse în R. P. Ungară sînt țesute, 
obținîndu-se astfel un material mai 
compact. Materia primă este polie- 
sterul, care după ce este supus la 
anumite procese de prelucrare și 
stabilizare pe cale termică, capătă 
forma definitivă de tub dungat. In 
organism, acest tub este acoperit de 
epiteliu și după scurt timp funcțio
nează exact ca o arteră naturală. 
Proteza are lungimea de 40 cm, dar 
diametrul poate fi diferit. Cu aju
torul noului produs a fost salvată 
pînă în prezent viața a peste 30 de 
persoane. In prezent, se fac cercetări 
pentru a se fabrica și artere cu ra
mificații.

Un creier izolat 
a mai trăit patru ore
In cursul unor experiențe efectua

te la una din universitățile america
ne, doctorul Robert S. White și co
laboratorii săi au reușit să mențină 
în viață creiere izolate provenite de 
la maimuțe rhesus. Creierele au fost 
conectate cu aparate inimă-plămîn 
artificial, similare celor folosite în 
chirurgie. Plasînd electroni în aces
te creiere, cercetătorii au măsurat 
influxurile electrice, care au con
tinuat să se producă încă timp de 
patru ore. Experiențele întreprinse 
pentru studierea activității chimice 
a creierului au deschis perspectiva 
unor operații de transplantare a a- 
cestuia.

este edificator în privința urmărilor 
pe care le poate avea geometria in
corectă a formei piesei. La o uzină 
metalurgică mi s-a arătat un ax 
executat din oțel carbon de calitate 
pentru o mașină de desbătut forme 
de turnătorie, rupt după numai cî
teva ore de funcționare. Noul ax, 
realizat de data aceasta din oțel 
aliat cu rezistență la rupere sporită, 
a rezistat ceva mai bine decît primul, 
dar s-a rupt brusc după un număr 
de ore relativ redus. Analizarea 
secțiunii de rupere a celor două 
axe a dovedit că ruperea se datora 
„oboselii" și că se producea în ace
lași loc, anume la o schimbare de 
secțiune. Mărindu-se raza de ra
cordare cu 3—5 mm, ruperea nu s-a 
mai produs. Prin urmare, în condi
țiile unei solicitări variabile, folosi
rea unui material de calitate supe
rioară nu dă totdeauna efectul 
scontat, rezistența la oboseală a pie
selor depinzînd nu numai de cali
tățile materialului ales, ci și de pro
iectarea și execuția corectă a formei 
piesei.

La evitarea ruperii premature prin 
oboseală a pieselor pot contribui și 
cei care exploatează mașinile, fe
rind suprafețele organelor de ma
șini de zgîrieturi, asigurînd porni
rea și oprirea lină, fără șocuri a 
agregatelor, evitînd supraîncărcări
le, ungînd la timp piesele în fre
care etc. La reviziile periodice se 
impune înlocuirea din timp a piese
lor susceptibile de „oboseală“, adică 
a celor care prezintă fisurări sau 
uzuri pronunțate.

Problema oboselii metalelor pre
ocupă îndeaproape pe oamenii de 
știință din țara noastră. în institu
tele de cercetări științifice și insti
tutele de învățămînt superior se 
fac cercetări privind cauzele pro
ducerii acestui fenomen, modul în 
care progresează fisura de obosea
lă, determinarea rezistenței la obo
seală a diferitelor oțeluri, elabora
rea unor metode eficiente de di
mensionare și execuție a pieselor 
în vederea evitării ruperii lor prin 
oboseală etc. Rezultatele acestor 
cercetări transpuse în practică au 
contribuit la reducerea ruperii prin 
oboseală a pieselor în servici. To
tuși mai sînt încă multe de făcut 
în acest domeniu, ar trebui reali
zată îndeosebi o colaborare mai 
strînsă între cercetători și proiec- 
tanți, între executanți și benefi
ciari, pentru a se produce agregate 
cu o durată de viață sporită, la 
care ruperile accidentale prin obo
seală să fie evitate deplin.

Ing. A. CONSTANTINESCU 
șef de secție la Institutul 
de cercetări metalurgice 

insectelor ?
Studierea graiului 

acestor insecte se află 
abia la început, au 
fost descifrate doar 
cîteva „cuvinte chimi
ce“, dar cunoașterea 
lor și realizarea sub
stanțelor respective pe 
cale sintetică deschid 
perspectiva influen
țării vieții insectelor 
în sensul necesar o- 
mului.

obișnuiți ; ele nu sînt 
de natură sonoră, ci 
chimică. Secretînd a- 
numite substanțe cu 
ajutorul unor glande 
cu secreție externă, 
insectele din specia 
respectivă pot comu
nica între ele. Limba
jul chimic este deose
bit de dezvoltat la 
furnicile roșii.

(Urmare din pag. Hl-a)

roiul de-afară. După cîteva săptă- 
mîni se lipsiră socotind că noul club 
nu era de nasul lor. Filipache află 
și umblă din secție în secție, che- 
mîndu-i. Tot nu veniră. Atunci în 
loc să facă ședințele generale în 
secția Plane, unde era spațiul mai 
mare, dar nu suficient, îi chemă la 
club și-i asigură că dacă vor mur
dări și rupe covoarele, el va cum
păra altele, asta neînsemnînd că nu 
trebuia să fie respectată curățenia, 
că de, „avem obraz !"

Fu priceput și în iarna aceea în
căperile fostului patron deveniră 
neîncăpătoare. în jurul căminelor 
de marmură în care ardeau gaze 
albastre se adunau utemiștii, într-o 
încăpere mai din fund făcea repeti
ție corul și în curînd fu angajată și 
o profesoară de balet care le ceru 
fosta sufragerie a lui Bazilescu pen
tru lecțiile sale. La începutul anului 
următor aveau șl o echipă de teatru 
și Anghel începu să simtă că senti
mentul tulbure de la început pe ca- 
re-1 nutrea pentru Filipache, în care 
intra mai multă admirație, se 
transformase într-o neagră pîndă a 
greșelilor lui, pentru că nu lipsiseră 
nici greșelile. Fură achiziționate 
niște aparate foto pentru laborator, 
care nu dădură randament și care 
erau gata, gata să fie abandonate. 
Numai reangajarea unui vechi spe
cialist, plecat odată cu Bazilescu din 
fabrică, pe neașteptate, și găsit după 
multe stăruințe de Cocorea, salvă 
secția respectivă. Se iviră goluri în 
producție din pricina defectării unor 
mașini, piesele achiziționate cu ușu
rință nu corespundeau cerințelor și 
telefoanele și glasurile răstite de la 
minister se înmulțiră și omul acela 
mereu îngrijorat și parcă neobosit 
le ascultă și răspunse cu răbdare 
fiecăruia și în cele din urmă treaba 
merse, nu strălucit, dar mulțumitor 
și oamenii chiar dacă nu cîștigau cît 
ar fi trebuit (nici nu se putea pe 
atunci lucrul acesta) erau mulțumiți 
că aveau de lucru.

în aceeași iarnă se înființă noua 
cantină a tipografiei. Se găsi un 
local nou care fu supus unor reno
vări. Filipache avea ambiții mari, 
el spunea celor care se văitau că 
n-au bani : „O sală de mese nu e 
un grajd. Trebuie să fie frumoasă, 
curată, igienică, să facă plăcere 
celor care intră în ea. îmi place 
curățenia și îngrijirea...“ „Ei, mai 
las-o, spunea Pîntea, noi, tu, eu,

Pîrtii de schi în jurul cabanei „Piatra Mare".

Cu ochii turistului

Una dintre excursiile intere
sante, ușor de făcut și acum în 
timpul iernii, este pe muntele 
Piatra Mare.

Amintim cîteva itinerarii la în- 
demîna turiștilor, in excursiile de 
sfîrșit de săptămînă ca și în 
timpul vacanțelor de iarnă. Punc
tul de plecare cel mai potrivit îl 
constituie cabana Dîmbul Morii, 
situată chiar pe șoseaua naționa
lă Brașov-Predeal și deservită de 
stația C.P.R. Dîrste și halta Ti
mișul de Jos. Numai la 10 minu
te de cabană, în poiana din care 
se despart cîteva drumuri de ac
ces spre Piatra Mare, se află un 
teren de schi bun pentru începă
tori. Din această poiană — afla
tă la circa 700 m altitudine — în
tr-o oră de mers pe o potecă mar
cată cu triunghi albastru, se a- 
junge la cabana Bunloc (1 000 m). 
In jurul cabanei mai multe po
ieni întinse și vălurite în toate 
sensurile oferă un excelent teren 
de schi.

Tot de la Dîmbul Morii, cei care 
nu schiază pot vizita într-o ex
cursie de 2—3 ore cascadele de la 
„7 scări". Prinse în cristalele ghe- 
ței, ele oferă iarna frumuseți deo
sebite.

Cea mai importantă, dar în a- 
celași timp și cea mai dificilă este 
excursia spre cabana Piatra 
Mare, situată într-o poiană la 
1 630 m altitudine, sub culmea 
principală a muntelui. Drumul de 
care, marcat cu bandă roșie, se 
poate parcurge în circa 3 ore cînd 
zăpada nu este prea mare. Sus, 
chiar în preajma cabanei, se află 
un teren de schi. Turiștii care cu
nosc bine tehnica schiului profită 
și de coborîrea de la cabană, care 
se poate face fie pe drumul de 
care folosit la urcuș, fie prin Pră
pastia Urșilor, mult mai comodă 
decît ar vrea să arate numele.

Dintr-im bilanț al excursiilor
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — La 

Poiana Drașovului, Predeal, Păltiniș și 
în alte stațiuni, la cabanele din munții 
Bucegi și Făgăraș au poposit în cursul 
anului trecut, prin agențiile O.N.T. 
Carpați, peste 100 000 de turiști din 
țară și de peste hotare. Această cifră 
a fost de două ori mai mare decît cea 
din anul 1962. în același timp, din ora
șul Brașov, din raioanele Sf. Gheorghe, 
Făgăraș, Sibiu etc au plecat în excursie 
în alte părți ale țării peste 150 000 de 
oameni ai muncii. Prin agenția O.N.T. 
Carpați din Brașov au plecat la odihnă

în diferite stațiuni balneo-climaterica 
14 500 de persoane, iar în excursii în 
alte țări 2 000.

Bilanțul este incomplet : el nu cu
prinde numeroasele excursii în grupuri 
mici sau individuale făcute cu trenul 
și cu alte mijloace de transport, la 
care au participat zeci de mii de 
excursioniști și turiști.

în prima duminică din noul an, mii 
de oameni ai muncii, tineri, sportivi au 
fost în munți la cabane, pe pîrtiile de 
schi de la Poiana Brașovului și Predeal.

Sfatul medicului

GRIPA

Anghel, tot în vase de faianță am 
mîncat...“ „Tocmai de aia, de-acum 
ni se cuvine totul 1“ în gura altuia 
cuvintele astea ar fi sunat foarte 
anapoda, ar fi mirosit a demagogie, 
dar privindu-i ochii lui Filipache și 
auzindu-i glasul în care stăruia o 
convingere cutremurătoare, nu pu
teai să nu crezi că așa se va întîm- 
pla, că într-o zi în cantina tipogra
fiei vor apare tacîmuri de argint și 
că muncitorii vor mînca în vase de 
faianță englezească. Filipache spar
se iar niște ziduri, se certă cu arhi- 
tecții pentru cîteva arcade sacrifi
cate de planurile lor (localul nou al 
cantinei era o fostă cîrciumă ce tre
buia rezidită, întărită pe la stîlpii 
de susținere, costînd o avere, nu 
altceva, dar directorul dădu toate 
sumele), achiziționă un cuptor elec
tric (asta avea să-i dea bătaie de 
cap mult mai tîrziu cînd i se spuse 
că nu era nevoie de un astfel de 
lux, auzi dumneata !). în trei săp- 
tămîni se duse de zece ori la tîm- 
plarii care făceau mesele, alergă la 
fabrica de sticlă după cristalul de 
pus deasupra, căută cea mai bună 
pînză de in pentru fețele de masă 
colorate și se certă cu Anghel care 
nu-i găsise încă un bucătar renumit 
(dacă poți, adu-mi unul de la Capșa, 
să simtă omul că după opt ore de 
lucru e servit ca la carte I)

Atîta grijă și încă în forme exa
gerate pentru o categorie de oa
meni obișnuită cu condiții de trai 
foarte modeste, putea să intrige. Ce 
urmărea Filipache ? El nu urmărea 
nimic ! El spunea modest, obosit 
după atîtea ședințe, după atîtea te
lefoane și iscălituri pe comenzi : 
„Toate astea sînt scrise în cărțile 
noastre, dar voi nu le-ați citit și 
nici n-aveți de gînd să le citiți ?“ 
„Pentru că n-avem timp", replica 
Cocorea moțăind. „Ar fi bine să 
vi-1 găsiți pentru că nu v-ați mai 
mira atît I“

Altă dată adăuga răbdător : „în 
pușcărie mîncam unsprezece inși cu 
o lingură coclită de plumb care ne 
ținea loc și de cuțit și de încălțător 
de ghete. Pe atunci visam, o să rî- 
deți, o astfel de cantină pe care s-o 
conduc eu. în închisoare am vorbit 
foarte mult despre mîncăruri, chiar 
am inventat unele feluri, unii dintre 
voi au trecut pe acolo și știu ce 
foame ți se face și cum te mai gîn- 
dești la cartofi prăjiți de pildă. Da, 
asta visam, să conduc o cantină, să 
dau de mîncare oamenilor. Nu bă
nuiam că mă vor face director, 
acum ce-1 drept am mal multe po-

sibilități, dar așa îmi închipuiam eu 
pe muncitori : să vină ca niște en
glezi din ăia la club, să se distreze 
și pe urmă să mă întrebe : ei, dom
ne Filipache, și acum unde supăm ?
— Păi să supăm în sufragerie, spu
neam eu, chiar așa spuneam celor
lalți pentru că aveam mult timp 
liber și vorbeam aiurea în afara 
orelor cînd nu erau lecții de po
litică, de instrucție generală. „Și 
ce-o să ne dai să supăm ?“ Le fă
ceam un meniu, dar ceva strașnic : 
uite, o ciorbă de ștevie de pildă sau 
o mîncare de urzici. „Asta nu-i o 
mîncare de gentlemen“, protestau 
englezii mei în haine de pușcăriaș.
— Atunci ce să vă dau ca să su
pați ? — Să ne dai ceva așa, mai 
fin... — Mai fin ? o iahnie de fa
sole ! Ce haz aveam pe atunci 1“

Pe fața lui Filipache se lăsa o 
umbră și apoi privirile iar i se 
aprindeau : „Eram cineva totuși. 
Am crezut în zilele astea și iată că 
totul s-a făcut“.

Dintre bolile infecțioase ale omu
lui, două treimi afectează apara
tul respirator, iar dintre acestea, 
cea a cărei profilaxie se impune 
tot mai mult astăzi, este gripa. Din 
cauza răspîndirii universale și a 
contagiozității foarte mari, epidemi
ile de gripă îmbracă îndeobște un 
caracter masiv. Posibilitatea preîn
tâmpinării acestei boli continuă să 
stea în centrul preocupărilor oa
menilor de laborator și ale clinici- 
enilor.

Pînă nu de mult a existat con
cepția că acțiunea virusului gripal 
se limitează doar la nivelul apara
tului respirator, simptomele gene
rale fiind atribuite efectelor toxice 
ale virusului. Este adevărat că, în 
general, tabloul clinic clasic al gri
pei nu s-a modificat în ultimii ani ; 
totuși, se observă din ce în ce mai 
mult, în afară de frisoane, obosea
lă, dureri de cap, dureri musculare, 
fenomene de iritație ale aparatului 
respirator (laringo-traheită, tuse 
uscată, scurgere apoasă sau mucoa
să din nas etc.) și a ochilor (con
gestia conjunctivelor, lăcrimare 
etc.), o tendință mai frecventă de 
atingere a sistemului nervos cen
tral (agitație, convulsii — in speci
al la copii) și a celui neuro-vegeta- 
tiv (tulburări vaso-motorii) etc. 
precum și o frecvență crescută a 
tulburărilor digestive : vărsături, 
dureri abdominale, uneori diaree. 
La copii în special se semnalează 
frecvența și severitatea manifestări
lor respiratorii (laringită acută și 
laringo-traheo-bronșită cu caracter 
sufocant), care au impus uneori in
tervenții de urgență pentru a evita 
sufocarea. In general, formele seve
re și complicate se manifestă în 
mod deosebit fie la copiii sub 2 ani, 
fie la persoanele trecute de 50 de 
ani, precum și la cei cu diverse 
boli cronice (bronho-pulmonare, 
cardio-vasculare, diabet etc.). Ma
nifestarea clinică cea mai frecvent 
întîlnită în formele grave o consti
tuie pneumonia gripală primară, 
care apare în primele două zile de 
boală. Pneumonia poate apărea însă 
și ca o complicație, spre sfîrșitul 
bolii, datorită suprainfecțiilor bac
teriene. Tot suprainfecțiilor se da
toresc și complicații ca otite, sinu- 
zite, bronșite etc.

In ce privește diagnosticul gripei, 
astăzi acesta se face destul de ușor, 
datorită mijloacelor de laborator pe 
care le avem la îndemînă (izolarea 
virusului, reacții serologice). Diag
nosticul de laborator nu se poate 
pune însă în primele zile de boală ; 
de aceea, pentru preîntîmpinarea 
complicațiilor și instituirea unui 
tratament corect, bolnavii trebuie

să se prezinte imediat la medic șl 
să nu se autotrateze.

Tratamentul gripei pune proble
me complexe. Trebuie accentuat de 
la început că nu dispunem încă de 
nici un antibiotic activ față de vi
rusul gripal ; antibioticele uzuale 
nu folosesc decît la tratamentul 
complicațiilor, și atunci numai dacă 
germenii sînt sensibili față de ele. 
în lipsa unei medicații specifice de 
uz curent, pe primul plan se situ
ează statul în pat pînă la v ,nde- 
care, tratamentul simptomatic (com
baterea catarului, a durerilor muscu
lare și articulare etc.) și cel de 
mărire a rezistenței organismului 
(vitaminizare). în acest scop, asigu
răm bolnavului o bună hidratare 
cu ceaiuri calde, bine îndulcite, un 
regim alimentar ușor (lapte, iaurt, 
supe de zarzavat etc.), descongestio
narea nasului cu Rinofug, în faza 
catarală și dezinfectarea căilor a- 
eriene superioare cu Rinosept, Co- 
largol 1 la sută, Eumentol etc., 
combaterea tusei cu Antitusin sau 
Tusocalmin — în faza de tuse iri- 
tativă sau cu Sirocol, Sirocol cu efe- 
drină, ceaiuri pectorale — în faza 
de coacere a tusei, pentru a ușura 
expectorația. Durerile musculare, 
articulare, precum și febra se com
bat cu piramidon, aspirină, anti
nevralgice, Antigermin etc. Omna- 
dinul pare a fi indicat mai mult în 
ultima fază a bolii, cînd există pe
ricolul complicațiilor bacteriene, în 
primele zile el putînd înlesni, dim
potrivă, răspândirea virusului în 
organele extra-pulmonare sau o 
concentrație mai mare a virusului 
în pulmon, datorită creșterii numă
rului de globule albe, pe care viru
sul se fixează foarte bine. Adminis
trarea de vitamină C 200 (4—6 ta
blete pe zi) și A (3—6 tablete pe zi) 
pare a influența favorabil evoluția 
bolii. Tratamentul acesta de „do
miciliu" este indicat numai în gri
pa comună sau cu complicații ușoa
re, la cei cu rezistență normală. In 
formele grave, mai ales la persoa
ne cu afecțiuni ale aparatului car- 
dio-vascular sau ale aparatului res
pirator, precum și la unii copii e in 
dicată internarea în spital.

In ce privește măsurile de preve
nire, singura metodă care a dat re
zultate evidente în profilaxia gri
pei este imunizarea activă cu vac
cinuri antigripale. De asemenea, e 
de recomandat să se evite aglomera
țiile și expunerea la frig și ume
zeală a persoanelor în vîrstă și a 
copiilor mici, în special în anotim
purile favorabile răspîndirii bolii 
(primăvara și toamna) și în caz de 
epidemie.

Dr. I. NICULESCU

La consultație medicală, în noul spital de copii din Botoșani. Foto t AGERPRES
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Fabrica de mobilă de la Focșani

Materialul croit va fi supus în continuare operațiilor care-i vor da înfățișarea pieselor finite...

Silii
«A.

Orașul Focșani, cunoscut pînă 
nu de mult pentru pitorescul îm
prejurimilor și pentru renumitele 
sale podgorii și-a îmbogățit biogra
fia cu un obiectiv industrial — Fa
brica de mobilă. Aceasta a fost în
zestrată cu utilaje noi, de înaltă 
tehnicitate și folosește o tehnolo
gie modernă.

Fabrica, armonios proporționată, 
cu hale mari și luminoase, este 
înconjurată de șosele, alei asfal
tate și parcuri cu flori.

în interior totul este mecanizat 
și în parte automatizat. în prima 
hală de mașini, fluxul tehnologic 
este condus de un număr restrîns 
de muncitori. De altfel, liniile albe 
de demarcație, coridoarele și săge
țile indicatoare trasate pe pardo
seală te ajută să urmărești fără 
altă călăuză „metamorfoza“ piese
lor care se transformă în elegante 
garnituri de mobilă.

Materia primă, cheresteaua, face 
primul popas în camera de uscare 
unde fiind supusă unui regim ter
mic special, de scurtă durată, ce
dează din umiditate pînă ajunge 
la 8 la sută. Cu un asemenea grad 
de uscare a lemnului se exclude 
posibilitatea apariției unor defor- 
mații ale mobilei. De aici, materia
lul trece în stive, pe vagoneți acțio
nați electric, în secția de croire. 
Operațiile de croire se fac, de ase
menea, mecanic după mărimi, for
me tipizate și funcție a fiecărei 
bucăți de lemn. Ea are loc la ma
șina „de 4 fețe" — se numește ast
fel pentru că execută simultan, 
la o singură trecere 4 și 5 operații

pe 4 fețe laterale ale materialului 
— unde se execută îndreptarea, 
dimensionarea și profilarea. Aici 
lucrează și supraveghează funcțio
narea mașinii un singur muncitor. 
De-a lungul aceluiași coridor alb, 
cu săgeți ce urmăresc fluxul teh
nologic, materialul suferă noi ope
rații care-l apropie de forma și 
dimensiunile lui finite.

Alegerea furnirului în funcție 
de grupa de calitate a acestuia, de 
reperul unde se utilizează, de con
figurația lui și cerințele de pro
iect, este o muncă migăloasă și 
cere o înaltă calificare. Aici lu
crează maistrul secției Dumitru 
Crișan, tînăr absolvent al școlii 
tehnice de maiștri, utemista Flo- 
rica Smărăndoiu, despre care mun
citorii mai vîrstnici spun că-i o a- 
devărată artistă.

Aici începe frumosul în arta 
mobilei, aici mîna pricepută și 
ochiul experimentat și cultivat al 
lucrătorului aleg „fața" mobilei.

înaintea furniruirii și după a- 
ceasta, bucățile de lemn, fasonate, 
„aleargă" disparate dar în ordine 
perfectă de la o mașină la alta, 
încleierea, rindeluirea, găurirea. 
decupările și alte operații secun
dare se fac la mașini cu un grad 
înalt de tehnicitate. Printre aces
tea sînt instalații și mașini care 
execută 3 pînă la 10 operații din- 
tr-o singură trecere a materialu
lui, mașini pentru prelucrări mul
tiple etc. (Cu vechile instalații a- 
celeași prelucrări necesitau 10—It 
operații succesive, într-un timp 
de cîteva ori mai mare, spații su-

plimentare de producție, muncă fi
zică). După ultimele operații de 
prelucrare în mașini, părțile com
ponente ale mobilei trec către sec
ția de lustruit și asamblat.

Finisajul de calitate superioară 
al mobilei se realizează folosin- 
du-se lacuri pe bază de poliesteri 
care prezintă însușiri calitative 
deosebite atît din punct de vedere 
al luciului, cît și al rezistenței.

Cu mașinile de lustruit se lu
crează pe suprafețele mari iar cu 
periile de lustru — acționate e- 
lectric — se asigură finisajele lo
cale și ale părților care prezintă 
modelaje.

Mobila este apoi asamblată, am
balată și depozitată în vederea 
expedierii.

Nu numai fabrica dar și oame
nii care muncesc aici trăiesc pri
ma lor tinerețe. Mai mult de 70 
la sută sînt tineri, vîrsta medie a 
muncitorilor fiind în jur de 22 de 
ani. Majoritatea sînt absolvenți ai 
școlilor profesionale, ai școlilor teh
nice și tehnice de maiștri Pentru 
ridicarea pregătirii lor profesionale 
au fost organizate cursuri speciale 
la care participă peste 100 de mun
citori. în ultimele opt luni aici s-au 
făcut 33 de propuneri de inovații. 
Dintre acestea unele au dus la îm
bunătățirea sistemului de circulație 
a apei supraîncălzite din came
rele de uscare, la adaptarea foar
fecii electrice de croit stofă la cro
irea cauciucului spongios etc., rea- 
lizîndu-se economii însemnate și 
îmbunătățirea tehnologiei de fabri
cație.

Din activitatea
în asociațiile argeșene

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în 
asociațiile sportive din regiunea Argeș 
mii și mii de tineri și vîrstnici sînt cu
prinși în diferite competiții de masă. 
De o largă popularitate se bucură spar- 
tachiada de. iarnă a tineretului care a 
antrenat pînă în prezent aproape 140 000 
de sportivi. Comisia raională de organi
zare a spartachiadei de iarnă a trimis 
în asociațiile sătești numeroase echipe 
de sportivi din orașul Slatina pentru a 
face demonstrații în fața colectiviștilor 
și a ajuta la buna desfășurare a între
cerilor.

Și concursurile pentru cucerirea in-

Recentul examen 
al hocheistilor noștri» >

Competiția internațională de hochei 
pe gheață desfășurată in această săp- 
tămină pe patinoarul „23 August" din 
Capitală a însemnat un hun prilej de 
verificare a stadiului de pregătire al se
lecționatei noastre olimpice care ne va 
reprezenta la Innsbruck.

Cum au jucat „olimpicii" ? După ce, 
în prima parte a turneului, i-au întrecut 
cu greu pe colegii lor mai tineri și au 
pierdut fără scuză în fața echipei ceho
slovace Spartak Plsen, hocheiștii ro
mîni au avut o lăudabilă comportare 
în ultimul .meci cu Aripile Sovietelor.

Dovedind o mare putere de luptă 
și voință deosebită, ei au reușit 
să joace de la egal cu experi
mentata hocheiști sovietici — a căror 
echipă are o certă valoare europeană. 
Lipsită aproape jumătate din meci de 
doi titulari accidentați (I. Szaho și Biro), 
selecționata noastră a atacat continuu 
Și s-a apărat destul de bine. în final a 
realizat un rezultat bun : 3—3.

Nu înseamnă însă că specialiștii pot 
fi mulțumiți întru totul, de jocul echipei 
romîne. Persistă încă lipsurile tehnice ; 
patinarea nu se face in viteză, acțiunile 
ofensive n-au finalizare din cauza ezită
rilor de a șuta. Apărarea, acum ceva 
mai decisă în intervenții, face încă gre
șeli elementare in așezarea pe teren. 
■Mai este mult de lucru și în ce privește 
orientarea jocului. Tactica adoptată în 
diferite meciuri nu se dovedește sufi
cient de corespunzătoare cu situațiile 
imvuse de adversari.

în acest turneu a evoluat și selecțio
nata de tineret a R. P. Romîne. Tinerii 
hocheiști — jucători între 17 și 18 ani — 
sînt încă mult deficitari în ce privește 
tehnica patinajului și a jocului propriu- 
zis. Echipa nu are realizatori în atac și 
manifestă lipsă de calm cînd este în de
fensiva. Printre jucători sînt totuși unii 
— ca Dumitraș (un portar care candi
dează de pe acum la un loc în prima 
echipă), Schean, Stefanov, L. Vacar, 
Trăușan — cu anumite calități, pe care 
se poate conta.

Este de așteptat ca federația de spe
cialitate, antrenorii — o dată cu grija 
ce trebuie s-o manifeste pentru continua 
îmbunătățire a jocului primei reprezen
tative a țării — să se ocupe mai intens 
și de pregătirea lotului speranțelor,

M. FERARU

S C T N T E I A

Cuvîntarea președintelui Ben BellaO DELEGAȚIE CONDUSA DE TOVARĂȘUL GH. GASTON 
MARIN A PLECAT IN R.P. UNGARĂ

Vineri a plecat spre R.P. Ungară 
o delegație condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P- 
Romîne, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Delegația va 
purta discuții cu privire la dezvol
tarea în continuare în perioada 
1966—1970 a colaborării economice 
dintre R. P. Romînă și R. P. Un
gară și sporirea livrărilor reciproce 
de mărfuri,
portul Băneasa, 
condusă de tovarășii 
lescu, vicepreședinte 
lui de Miniștri, Aurel 
tor Ionescu, miniștri,

al Comitetului de Stat al Planifi
cării, funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost de față György Kalmar, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

La plecare, pe aero- 
delegația a f st 

Gogu Rădu- 
al Consiliu- 
Vijoli și Vic- 
vicepreședinți

★

In aceeași zi, delegația a sosit la 
Budapesta unde a fost întîmpinată de 
M. Ajtai, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, G. Osztrovszki, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, precum și de alte 
persoane oficiale.

Agerpres

ALGER 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Ben Bella a rostit la 9 ia
nuarie o cuvîntare cu prilejul inau
gurării unei cooperative din Alger. 
Evocînd incidentele de la Oran, pre
ședintele a condamnat pe acei care 
vor să semene îndoieli și să dea apă 
la moară contrarevoluționarilor. El 
a subliniat că greutățile economice 
și șomajul sînt moștenirea celor 132 
de ani de dominație colonială. El a 
adăugat că este necesar un timp mai 
îndelungat pentru învingerea acestor 
greutăți. Ben Bella a anunțat că în 
viitorul apropiat guvernul va lua noi 
hotărîri în domeniul economic care 
vor aduce îmbunătățiri situației e- 
conomice a țării. „Nu va exista o 
pauză economică în această țară", a 
declarat președintele.

In aceeași zi a avut loc o ședință 
a Consiliului de miniștri care a 
examinat situația din țară. în ca
drul acestei ședințe, arată un comu
nicat oficial, președintele Ben Bella 
a prezentat și o comunicare cu pri
vire la apropiata conferință de la 
Cairo.

★

Omar Ouzegane, ministru de stat 
algerian, a plecat la 10 ianuarie la 
Conakry și Accra pentru a înmîna 
șefilor de state ai Guineei și Gha- 
nei un mesaj personal din partea 
președintelui Ben Bella. După cum 
transmite agenția MEN, 
dresate de președintele 
se referă la cooperarea 
geria și cele două țări.

mesajele a- 
Ben Bella 
dintre Al-

ÎNAPOIEREA DIN KENYA A DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A R. P. ROMÎNE

Vineri s-a înapoiat în Capitală de
legația guvernamentală a R. P. Ro
mîne, condusă de Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului aface-

rilor externe, care, la invitația gu
vernului Kenyei, a participat la festi
vitățile proclamării independenței 
noului stat african. Agerpres

Inceperea lucrărilor 
la policlinica din Skoplje 

oferită în dar de R.P. Romînă

Turneul ansamblului 
„Perinifa“ în R. D. Vietnam

Iarna la Grădina Botanică

vreo activitate deosebită. In 
perioadă însă, botaniștii va- 
observațiile făcute în sezo- 
vegetație a plantelor, întoc-

Cine trece acum prin Grădina Bo
tanică are impresia că aici nu se des
fășoară 
această 
lorifică 
nul de
mese lucrări științifice — pe baza 
datelor acumulate în timpul verii cu 
prilejul experiențelor și observații
lor de pe teren — elaborează un 
catalog de semințe. De asemenea, ei 
continuă diverse lucrări specifice se
zonului: fac plantări de arbori, con
trolează felul cum sînt păstrate di
feritele plante bulboase în depozit, e- 
fectuează lucrări de întreținere a 
plantelor în sere, fac semănături șj 
înmulțiri vegetative pentru sezonul 
următor. Numai în ultimul an, Gră
dina Botanică a primit 286 de cata
loage de la grădini botanice și in
stituții similare din 60 de țări de la 
ecuator și pi'nă la poli. Pe baza a- 
cestor cataloage s-au primit peste 
6000 probe de semințe și plante vii. 
printre care numeroase colecții 
palmieri, plante carnivore, orhidee 
și altele. In decembrie, sera Grădinii 
Botanice și-a îmbogățit colecția cu 
încă 20 specii de orhidee din Indo-

nezia. Unele dintre acestea vor în
flori chiar în acest sezon. La rîndul 
ei, Grădina Botanică a expediat u- 
nor instituții din țară și de peste ho
tare 9000 probe de semințe și plan
te vii. Paralel cu schimbul de semin
țe s-au făcut și schimburi de publi
cații.

Baiena ,,Goiiat“

SKOPLJE 10 (Agerpres). — Vineri 
au început la Skoplje lucrările pen
tru construirea policlinicii moder
ne. care, împreună 
cu 102 apartamente, 
în dar de guvernul 
Skoplje. Peste cîteva 
pierea policlinicii vor fi puse teme
liile de beton ale blocurilor cu 8 e- 
taje. Acestea sînt primele clădiri 
din Skoplje care se ridică după noi
le metode de construcții aseismice. 
Ele se construiesc în cadrul noului 
plan urbanistic al orașului Skoplje.

Obiectivele oferite în dar de Ro- 
mînia urmează să fie terminate pî- 
nă la sfîrșitul anului acesta. Poli
clinica complet utilată va putea să 
asigure asistența medicală pentru 
aproximativ 50 000 locuitori.

cu trei blocuri 
au fost oferite 
romîn orașului 
zile, în apro-

HANOI 10. Trimisul special Ager
pres, St. Constantinescu, transmite :

La 9 ianuarie, în sala Teatrului 
Mare din Hanoi, a avut loc primul 
spectacol dat de ansamblul „Peri- 
nița" al Sfatului popular al orașului 
București. Au asistat Fam Van 
Dong, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, Dong 
Truong Chinh, președintele Prezi
diului Adunării Naționale și alte 
persoane oficiale, oameni de artă și 
cultură etc. A fost de față V. Pogă- 
ceanu, ambasadorul R. P Romîne 
în R. D. Vietnam.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes, După încheierea spec
tacolului, conducătorii de stat viet
namezi, prezenți la spectacol, au feli
citat pe artiștii romîni și le-au ofe
rit flori.

S P o
L. MECA

sportivă de masă curt
signei de polisportiv preocupă în pre
zent asociațiile din regiune. în planul 
de muncă al consiliului regional 
U.C.F.S. Argeș s-a prevăzut ca, în pri
mul trimestru al acestui an, un număr 
de 4 000 tineri și tinere să devină pur
tători ai insignei. O mare parte dintre 
aceștia au trecut majoritatea probelor 
stabilite de regulament.

La bazinul de înot din Galați
Cu un an în urmă, la Galați a fost 

dat în folosință un bazin acoperit de 
înot. Aici au învățat să înoate peste 
2 400 de copii. Cinci secții de înot din 
Galați sînt afiliate la federația de spe-, 
cialitate. A luat ființă și o echipă de 
polo pe apă. Anul trecut, bazinul tine
retului din Galați a găzduit peste 80 de 
concursuri pentru copii, juniori și se
niori. La același bazin se desfășoară și 
întrecerile de înot din cadrul concursu
lui pentru insigna de polisportiv. Pînă 
în prezent, peste 1 200 de tineri și ti
nere au trecut proba de înot.

Pentru a lărgi activitatea ce se des
fășoară la această bază sportivă, comi
sia regională de natație a organizat un 
curs de instructori voluntari,

0
61-a
internațional va avea loc la 26 ia
nuarie la Innsbruck. A doua zi, in
vitații vor putea urmări expoziția 
consacrată orașelor care și-au depus 
candidatura să organizeze J.O. de 
iarnă din 1968 Participanții vor as
culta apoi expunerile reprezentan
ților orașelor candidate pentru vii
toarea Olimpiadă albă. în aceeași zi, 
după amiază, se va cunoaște — în 
urma voturilor — orașul care va a- 
vea onoarea să găzduiască ediția a 
X-a a J.O. de iarnă.

® Cu prilejul unui concurs pre- 
olimpic desfășurat la Hamar (Nor
vegia) patinatorul olandez Rudy 
Liebrecht a parcurs distanța de 
5 000 m în 7’44"2/10 stabilind cea 
mai bună performanță a sezonului. 
Recordul mondial al probei este de 
7’37”8/10 și aparține norvegianului 
Johansen.

® La Innsbruck nu este zăpadă 
suficientă care să asigure buna des
fășurare a Olimpiadei programate 
să înceapă la 29 ianuarie. De cîteva 
zile — remarcă agențiile internațio
nale de presă — în renumita stațiu
ne de sporturi de iarnă din Tirolul 
austriac, peste 2 000 de muncitori 
transportă de zor zăpadă cu săniile 
și camioanele pentru a reamenaja 
pîrtiile de concurs.

® în cel de-al patrulea meci al 
turneului pe care-l întreprinde în 
R.S. Cehoslovacă, echipa olimpică 
de hochei pe gheață a S.U.A. a întîl- 
nit la Ostrava o selecționată regio
nală. Au cîștigat oaspeții cu scorul 
de 3—1 (0—0 ; 2—0 ; 1—1).

o Cu prilejul unui concurs de ve
rificare desfășurat la Helsinki, pa
tinatorul finlandez Lahonen a sta
bilit 3 recorduri ale țării sale. El a

Deschiderea festivă a celei de-a 
sesiuni a Comitetului olimpic

In cadrul campionatului republican de 
baschet se vor desfășura astăzi în sala Gi'i- 
lești meciurile feminine Progresul—S.S.E 
Constanța și Unirea—Crișana Oradea. Pro
gramul începe la ora 17. Duminică de la ora 
8 în sala Floreasca au loc partidele : 
Olimpia—Știința Timișoara (fern.); Voința— 
Știința Cluj (fem.) ; Dinamo—Știința Timi
șoara (mase.) și Știința—Politehnica Cluj 
(mase.).

■/r
La începutul săptămînii viitoare va sosi 

în tara noastră echipa cehoslovacă de ho
chei pe gheață Tesla Pardubice. Hocheiștii 
cehoslovaci vor întîlni la 18 și 19 ianuarie 
echipa olimpică a țării noastre.

★
In zilele de 12 și 13 ianuarie se va dis

puta dubla întîlnire internațională de hochei 
pe gheață dintre reprezentativele de tineret 
ale R.P. Romîne și R.P. Polone. Primul 
meci este programat la Torun, iar cel de-al 
doilea la Bydgoscz.

★
Astăzi și mîine are loc la Tușnad cea 

de-a VIII-a ediție a competiției de patinaj- 
viteză dotată cu „Cupa Dinamo”. La în
treceri au fost invitați patinatori și patina
toare din București, Brașov, Tg. Mureș, 
Cluj.

★
Meciul de baraj pentru desemnarea cam

pionului de șah al U.R.S.S. a continuat

T
10 000
total

parcurs 5000 m în 8’08”7/10 și 
m în 16’45”5/10. obținînd la 
188,228 puncte. Jarvinen a cîștigat 
proba de 1 500 m în 2’14”2/10.

e în perioada Jocurilor Olimpice 
de iarnă, școlarii din Tirol — regiu
ne în care se află Innsbruck-ul — 
vor avea vacanță. Bucurie pentru 
elevi, care vor putea urmări marea 
competiție, dar și pentru organizatori 
— întrucît școlile vor fi folosite 
pentru cazarea turiștilor.

0 Printre cele mai numeroase de
legații olimpice anunțate pînă acum 
la Innsbruck se numără cele din 
S.U.A. (146 persoane), Germania — 
echipă unită și Austria (cîte 140 de 
persoane), Uniunea Sovietică (130), 
Suedia (114), Elveția (105), Italia 
(101).

cu desfășurarea partidei dintre Holmov și 
Spasski. Partida s-a încheiat remiză. în 
fruntea clasamentului se află Stein cu 1 
punct, urmat de Holmov și Spasski, cu cîte 
o jumătate de punct fiecare, 

iugoslavă de fotbal Partizan 
susținut un nou meci la Lima

Venind pe... uscat — transportată cu 
mijloace speciale — o balenă a po
posit în București. Este vorba de ba
lena „Goliat" care a fost expusă în 
multe orașe din Europa. Cîteva date 
despre acest cetaceu : în 1960 a fost 
vînat în Marea Nordului, avînd atunci 
o lungime de 22 metri și greutatea de 
peste 68 000 kg. Balena nu a fost in
dustrializată, ci supusă unor operații de 
conservare. După ce i s-a îndepărtat 
grăsimea, i s-a făcut prima „injecție“ 

de ’ cu 20 000 kg de fo'mol, iar pielea unsă 
cu glicerina. Chiar și acum, odată la 
cîteva zile, balena „Goliat“ este supusă 
unor operații de „cosmetică" specială 
care ajută la îmbălsămarea ei ■■ i se 
injectează formol, pielea este unsă cu 
glicerină. în interiorul ei, o instalație 
frigorifică originală — ale cărei țevi au 
lungimea de 2 000 metri — menține 
continuu o temperatură joasă. Începînd. 
de azi, balena „Goliat" va fi expusă la 
București în parcul Obor timp de o 
lună, iar în următoarele două luni va fi 
expusă în alte orașe din țară. Alături 
se pot vedea harponul, tunul și cele
lalte instrumente cu care balena a fost 
vînatâ și se vor da — cu ajutorul 
benzii de magnetofon — explicații pri
vind caracteristicile ei fizice și 
logice. Vizionarea se poate face 
orele 9—20.

Echipa
Belgrad a . .
întîlnind formația „Sport Municipal”. Fot
baliștii iugoslavi au terminat învingători cu 
scorul de 3—0 (2—0).

★

Pentru a șaptea oară în decurs de o 
lună, la Delhi s-au întîlnit echipele repre
zentative de hochei pe’ iarbă ale Indiei și 
Angliei. Meciul s-a terminat cu un rezul
tat de egalitate : (0—0). Toate cele 6 întîl- 
niri precedente fuseseră cîștigate de ho
cheiștii indieni.

Tir
Premiul „Sullivan” care 

fiecare an de „Amateur 
(A.A.U.) pentru cele mai 
formante a fost decernat 
Pennel recordmanul mondial la ______
cu prăjina (5,20 m). în clasamentul întoc
mit, Pennel a totalizat _1115 puncte, fiind 
urmat de 
puncte) și 
puncte).

halterofilul Tom 
sprinterul Bob

LOTO CENTRAL

Represiuni împotriva democraților
în Ecuador și Honduras

fizio-
intre

de 10La tragerea Loto Central din ziua 
ianuarie 1964, au fost extrase din umă ur
mătoarele numere :

55 51 72 35 15 83 31 61 8 49

de
Premii suplimentare : 66 30 49. Fond

I premii : 701.664 lei.

se atribuie în 
Atletic Union“ 
valoroase per- 
atletului John 

săritura

Kono — (931
Hayes (628

Agerpres

antrenament
între-

© După meciurile de 
și cele susținute in turneul 
prins în Canada, a fost alcătuit lotul 
definitiv al echipei de hochei a R.S. 
Cehoslovace care va participa la J.O. 
de la Innsbruck. Iată-l : Dzurila, 
Nadrchal (portari), Pötsch, Sventek, 
Gregor, Tikal, Smidt (fundași), Bub- 
nik, Walter, Klapac, Golonka, Kirik, 
Pryl, Holik, Cerny, Dolana (înain
tași).

® Unul din favoriții probei de să
rituri de la trambulină este și aus
triacul Baldur Preiml. El deține cele 
mai bune performanțe mondiale din 
actualul sezon. La concursul pre- 
olimpic de la Bischofshofen, Preiml 
a reușit două sărituri de cite 99 m 
fiecare. Iată-l, în fotografia de jos, 
în timpul uneia dintre sărituri.

SAN JOSE 10 (Agerpres). — în 
orașele din Honduras și mai ales în 
Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, 
Puerto Cortes, poliția a efectuat noi 
arestări. Diferite organizații de 
masă din țară, precum și rudele ce
lor închiși au adresat o scrisoare 
șefului guvernului în care cer înce
tarea represiunilor împotriva demo
craților și eliberarea deținuților po
litici.

QUITO 10 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor presei, junta militară din 
Ecuador continuă represiunile împo
triva forțelor progresiste și demo
cratice. Astfel, la Guayaquil nume
roase persoane au fost arestate și 
apoi trimise la muncă forțată.

în provincia Manabi un număr 
mare de patrioți au fost extermi
nați de batalionul de jandarmi „Fe
bres Cordero".

Conferința ministerială C. E.C*O
BRUXELLES 10 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-a deschis vineri con
ferința ministerială a țărilor Comu
nității europene a cărbunelui și oțe
lului '
trivit 
nouă 
țările 
sporească sau nu tarifele la impor
turile de oțel din țările terțe“

După cum se știe, înalta autori
tate a C.E.C.O., organism din care 
fac parte cele șase țări ale Pieței 
comune, a propus sporirea tarife
lor vamale la importurile de oțel de 
la actualul nivel de 6 la sută, la 9 
la sută, cît reprezintă nivelul tari
felor italiene. Franța, R.F.G. și Bel
gia sprijină această acțiune desti
nată să constituie o barieră protec- 
ționistă pentru propria lor industrie 
siderurgică ; Olanda și Italia au ar
gumentat că orice sporire a tarife
lor la importurile de oțel din terțe

(C.E.C.O.) convocată — po- 
agenției Reuter — „într-o 

încercare de a hotărî dacă 
din această organizație să

țări în momentul de față ar putea 
crea un climat nefavorabil pentru 
viitoarele tratative tarifare din ca
drul G.A.T.T.

Agenția Reuter subliniază că dacă 
miniștrii prezenți la Bruxelles nu 
vor reuși să cadă de acord asupra 
creșterii tarifelor la importurile de 
oțel, o sporire reală va avea totuși 
loc ca urmare a unei recomandări 
pe care înalta autoritate a C.E.C.O. 
ar putea s-o facă în acest sens.

★

Miniștrii de externe ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune s-au 
întrunit tot vineri la Bruxelles pen
tru a discuta problema reînnoirii 
mandatelor președinților și vice
președinților. comisiilor
ale celor trei organizații econo
mice vest-europene : Piața comună, 
E.U.R.A.T.O.M. și C.E.C.O.

executive

Răsfoind presa străina

numeroase divergențe“
La sfîrșitul anului 1963, la Bru

xelles s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Consiliului ministerial al 
Comunității Economice Europene 
(C.E.E. sau Piața comună). După 
cum se știe, sesiunea a fost foar
te agitată și doar în ultimele 24 
de ore s-a ajuns la un compro
mis în ce privește rezolvarea 
globală a divergențelor dintre 
„cei șase" și la o „înțelegere“ 
precisă cu privire la poziția co
mună la tratativele tarifare 
S.U.A. Diferiți comentatori 
presă au subliniat că atît în 
privește dosarul agricol, cît și 
tarifar, problemele n-au fost 
fapt rezolvate la Bruxelles și 
continuă să rămînă deschise.

Sub titlul „Politica agricolă comu
nă înseamnă în primul rînd proble
ma prețurilor“, Pierre Bernard-Da- 
nay scrie în legătură cu aceasta în 
ziarul francez „LES ECHOS“ : „Dacă 
din datele tehnice care au îngreunat 
dezbaterile de la Bruxelles în legă
tură cu reglementările agricole cău
tăm să extragem esențialul, atunci 
discuțiile asupra acestor reglemen
tări nu mai apar ca dezbateri parti
culare și abstracte, ci fac parte din 
tema generală care se găsea în cen
trul tuturor discuțiilor și anume 
tema importurilor agricole ale C.E.E. 
provenind din țări care nu fac parte 
din Piața comună. Se poate deci în
țelege de ce de abia după ce a fost 
adoptat un compromis în legătură cu 
„runda Kennedy“ * agricolă de către 
cei doi principali antagoniști —

im-

cu 
de 
ce 

cel 
de 
ele

• Este vorba de tratativele cu privire 
la tarifele vamale, prin care S.U.A. ur
măresc să-și asigure posibilități de pă
trundere mai lesnicioasă a produselor 
americane în țările Pieței comune. Ele 
propun o reducere generală cu 50 la 
sută a tarifelor vamale, la aproape 90 la 
sută din mărfurile care fac obiectul 
schimburilor economice dintre Statele 
Unite și țările C.E.E.

cu cît 
prețu- 
1964-

de la Bruxelles, 
la sfîrșitul anului 
occidentală a acu-

Franța și Germania occidentală — 
s-a putut avansa în tratativele pri
vitoare la o serie de produse agrico
le. Dar, întrucît acest compromis este 
extrem de neclar, dezbaterile fun
damentale în această problemă sînt 
departe de a se fi terminat.

Aceasta, cu atît mai mult, 
hotărîrea principală asupra 
rilor la cereale pentru anul
1965 a fost amînată pînă la 15 apri
lie, adică doar cu trei săptămîni îna
inte de începerea „rundei Kennedy“. 
Fixarea acestor prețuri pare absolut 
necesară pentru ca C.E.E. să poată 
începe tratativele Kennedy într-un 
mod coerent.

La tratativele 
care au avut loc 
trecut, Germania
zat Franța pentru încercările ei de a 
impune cu orice preț ca reglementă
rile agricole să fie terminate înainte 
de 31 decembrie 1963, deși Piața co
mună agricolă nu urmează să fie pe 
deplin înființată decît la 31 decem
brie 1969.

Delegația franceză a răspuns cu 
insistență că nu reglementările în 
chestiune sînt cele care alcătuiesc 
politica agricolă comună. Ele deter
mină doar cadrul în care această 
politică comună ar putea să funcțio
neze. De fapt, politica agricolă co
mună înseamnă problema prețurilor.

De altfel, potrivit unei propuneri 
a lui Mansholt, (vicepreședinte al 
comisiei Consiliului ministerial 
C.E.E. — n.r.) în cursul „run
dei Kennedy“ va trebui în esență să 
se discute nu numai despre tarifele 
vamale (care în multe cazuri nu au 
o însemnătate prea mare), ci despre 
sumele alocate pentru sprijinirea 
fiecărui produs agricol de fiecare 
din țările membre ale Pieței co
mune...

Pentru a începe discuția agricolă 
în „runda Kennedy“, preciza proiec-

tul comisiei care a fost discutat la 
Bruxelles, «este deci absolut necesar 
să se stabilească elementele esenția
le ale acestei politici agricole comu
ne și în special nivelul prețului la 
cereale, de care va depinde în mare 
măsură politica de alocații a comu
nității.»

Prin urmare, la Bruxelles. în 
cursul acestei sesiuni problema n-a 
fost soluționată, ci s-a hotă- 
rît doar că ea va fi adusă din nou 
pe ordinea de zi. Se pot deci pre
vedea din nou discuții aprinse în 
Consiliul ministerial. O asigurare în 
plus a fost dată Germaniei occiden
tale, sub forma unei «declarații» a 
Comisiei elaborată de acord cu Con
siliul ministerial. în acest text, co
misia dă asigurări Germaniei occi
dentale că în cazul cînd politica a- 
gricolă comună, după ce va fi pusă 
în aplicare, «ar provoca o scădere 
importantă a importurilor. Comisia 
va trebui să țină seama de aceste 
probleme și va fi însărcinată să facă 
un.raport consiliului, care va elabo
ra la timp util directivele necesare».

Dacă la aceasta adăugăm că și în 
această rezoluție Germania occiden
tală a înscris mențiunea că politica 
agricolă comună «este definită în 
special prin articolele 39 și 110 ale 
tratatului de la Roma» (iar articolul 
110 declară că Piața comună tre
buie să fie larg deschisă pentru 
comerțul mondial), căpătăm 

al marea faptului că acordul 
s-a ajuns la Bruxelles lasă 

fundamentale, 
negociatorilor 

nu s-a termi- 
de la sfîrșitul 
realizat „cei

confir- 
la care 
în sus-

pensie multe puncte 
într-adevăr, truda 

de la Bruxelles încă 
nat... Compromisul 
anului pe care l-au 
șase“ lasă să subziste profunde di
vergențe. Este probabil că în prima 
jumătate a lunii aprilie vom avea 
prilejul să ne dăm mai bine seama 
de aceasta".
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Ciocniri între maniiestanți și trupe în zona canalului • 7 
mor ți și 190 răniți • Suspendarea relațiilor diplomatice dintre 

Panama și S.U.A.

CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres). — După cum relatează agen
țiile U.P.I. și Associated Press, în 
zona canalului Panama s-au produs 
incidente violente în urma refuzului 
studenților școlilor americane din a- 
ceastă zonă de a permite arborarea 
drapelului panamez alături de cel 
american deasupra acestor școli. Po
trivit unui acord încheiat anul tre
cut între guvernele american și pa
namez, deasupra clădirilor publice 
din zona canalului trebuie să fie ar
borate alături drapelele celor două 
state.

O mare mulțime a pătruns în zona 
canalului încercînd să arboreze dra
pelul panamez pe clădirile școlilor 
americane. Unități ale trupelor și 
poliției americane au intervenit pen
tru a respinge pe manifestanți. De
monstrațiile au luat amploare extin- 
zîndu-se și asupra orașului Colon, al 
doilea oraș ca mărime al republicii 
Panama.

Potrivit unor surse panameze, în 
urma ciocnirilor dintre trupe și ma
nifestanți 7 persoane au fost ucise și 
190 rănite. în Republica Panama a 
fost declarat doliu național.

Președintele republicii, Roberto 
Chiari, a rechemat pe ambasadorul 
statului Panama la Washington și a 
anunțat suspendarea relațiilor diplo-

matice cu Statele Unite. El a decla
rat că va aduce diferendul america- 
no-panamez în fața Consiliului de 
Securitate și a Organizației statelor 
americane.

La Washington, Arthur Sylvester, 
secretar adjunct al ministerului apă
rării, a publicat un comunicat în 
care se spune că autoritățile S.U.A. 
din zona canalului au recurs la arme 
de foc și gaze lacrimogene pentru a 
se apăra împotriva mulțimii, care a 
invadat zona canalului.

La cererea guvernatorului zonei 
canalului, comandantul forțelor ame
ricane din sudul zonei canalului a 
preluat controlul asupra întregii 
zone. A fost interzisă intrarea în 
zona canalului a persoanelor care nu 
locuiesc sau nu lucrează în această 
zonă. Cursurile școlilor au fost sus
pendate.

Casa Albă a anunțat că președin
tele Lyndon Johnson a hotărît ca 
Thomas Mann, secretar de stat ad
junct pentru afacerile interamerica- 
ne, să plece de urgență în zona ca
nalului Panama.

Luînd notă de apelul la calm lan
sat de președintele Roberto Chiari, 
președintele Johnson a cerut tuturor 
persoanelor care locuiesc în zona ca
nalului să se alăture eforturilor pen
tru restabilirea păcii.

GENEVA 10 (Agerpres). — Propu
nerea privind încheierea unui tra
tat prin care statele să renunțe la 
folosirea forței vine în întîmpinarea 
convingerilor- noastre, a declarat 
Josue de Castro, reprezentantul per
manent al Braziliei la Conferința ce
lor 18 state pentru dezarmare de la 
Geneva. El a cerut să se lărgească 
porțile unui eventual acord între 
membrii Tratatului de la Varșovia 
și cei ai N.A.T.O. și să se semneze 
un pact multilateral de neagresiune 
deschis tuturor țărilor. în orice caz. 
a adăugat de Castro, noi am fost 
deja în măsură să înregistrăm cu sa
tisfacție încheierea Tratatului de la 
Moscova care corespunde uneia din 
preocupările noastre de a se ajunge 
la semnarea de „tratate parțiale“ în 
cadrul Conferinței de. la Geneva..

LONDRA 10 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului parlamentar an- 
glo-rus, S. Silverman, a făcut o de
clarație în care a subliniat că „mesa
jul adresat șefilor de guverne ale ță
rilor lumii conține o serie de propu
neri importante, care trebuie studiate 
minuțios de către guvernele țărilor 
occidentale“.

„Consider,
Silverman, că 
proceda în mod 
începe tratative 
rilor formulate 
ciov“.

Silverman a subliniat că înfăptui
rea propunerilor din mesaj au o mare __ . .
valoare pentru rezolvarea problemei', merican, reprezentant al vieții publi- 
germane.

NEW.YORK 10 (Agerpres).—TASS 
tțansmite : Cunoscutul industriaș a-

NEW YORK 10 (Agerpres). - „O 
idee excepțional de prețioasă și 
importantă“ — cu aceste cuvin
te a caracterizat Linus Pau
ling, cunoscut om de știință, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
pace, propunerea sovietică de a se 
încheia un acord internațional cu 
privire la renunțarea folosirii forței 
în rezolvarea litigiilor teritoriale. El 
a subliniat că propunerile sovietice 
sînt „o contribuție esențială la slăbi
rea încordării internaționale". Adop
tarea acestor propuneri, a declarat 
el, va fi un pas spre consolidarea sis
temului dreptului internațional și în
lăturarea războiului.

ce, Cyrus Eaton, a făcut o declarație 
în legătură cu noua propunere a gu
vernului sovietic. Propunerea lui 
N. S. Hrușciov de a se renunța la 
folosirea forței pentru rezolvarea li
tigiilor teritoriale — a spus el — me
rită examinarea cea mai minuțioasă 
de către liderii întregii lumi, inclu
siv industriașii.

Este în interesul celor două țări 
să se recunoască și să se respecte 
pozițiile lor diferite și în același timp 
să colaboreze, dînd dovadă de mode
rație și reținere în interesul păcii în 
întreaga lume“.

NICOSIA 10 (Agerpres). 
seara la Nicosia a fost dat publici
tății un comunicat prin care genera
lul Peter Young, comandantul forțe
lor militare unite însărcinate cu 
menținerea ordinei în Cipru, anunță 
că detașamentele militare continuă 
acțiunile de patrulare pe întreg teri
toriul insulei. în același timp se 
precizează că demontarea barajelor 
continuă.

Agenția France Presse relatează 
că după ridicarea în proporție de 75 
la sută a barajelor de sîrmă ghim
pată de pe principalele șosele ale Ci
prului, patru camioane ale ciprioților 
greci au fost atacate în nord-estul 
insulei de către ciprioții turci care 
au tras focuri de armă asupra per-

soanelor aflate în mașină. Un șofer 
cipriot grec a fost rănit.

La Londra se precizează că au fost 
alcătuite delegațiile ciprioților greci 
și turci la Conferința asupra Cipru
lui, care se va deschide la 15 ianua
rie la Ministerul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii. Delegația ciprioți- 
lor greci este compusă din Spyros 
Kiprianu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Cipru, și Criton Tor- 
narites. procuror general, iar cea a 
ciprioților turci de Rauf Denktash, 
președintele Camerei Comunității 
turce din Cipru, și de Osman Orek, 
ministrul apărării naționale al Ci
prului. Conferința va fi precedată de 
convorbiri între miniștrii afacerilor 
externe ai Angliei, Greciei, Turciei 
în aceeași problemă.

In alegerile locale din Japonia 
deputății comuniști au cîștigat 

noi locuri
recen- 
locale 

de de-

Canalul Panama are o lungime de 81 
km și o lățime de 100 pînă la 300 m. 
Această cale navigabilă, care face tre
cerea din Oceanul Atlantic în Oceanul 
Pacific, a fost inaugurată în 1914. Pa
ralel cu artera navigabilă, merg o șosea 
și o cale ferată. Zona canalului (o por
țiune de teren lată de 10 mile, totali
zed o suprafață de 1432 km. p.) 
este despărțită 
de statul Pana
ma printr-o a- 
devărată graniță, 
în zona respec
tivă totul apar
ține companiei 
canalului — în- 
cepînd cu insta
lațiile propriu- 
zise și termi- 
nînd cu hotelu
rile. Aici stațio
nează trupe 
mèricane,

Tratatul cu privire la Canalul Panama 
a intrat în vigoare în 1903, cînd Statelor 
Unite li s-a închiriat zona respectivă 
pentru suma de 400 000 dolari anual, 
în decursul anilor chiria s-a ridicat.

Opinia publică din Panama s-a pro
nunțat de nenumărate ori pentru națio
nalizarea Canalului Panama.

a spus în 
guvernul 
înțelept 
potrivit
de domnul Hruș-

continuare 
englez ar 
dacă ar 
propune-

NAIROBI 10 (Agerpres). — Salut 
chemarea lui N. S. Hrușciov de a 
nu se recurge la forță în rezolvarea 
problemelor de frontieră, a declarat 
vicepreședintele Camerei Reprezen
tanților al Parlamentului Kenyei. 
F. Suza.

Ațîțarea vrajbei — a arătat Suza 
— are o influentă nefastă asupra 
unității africane. Tratativele pașnice 
sînt singurele mijloace de rezolva
re a acestor probleme.

parte unele aspecte negati- 
ziarul „Washington Post“ 
dovedește că premierul 
luptă pentru coexistență

NEW YORK 10 (A.gerpres). — „Lă- 
sînd la o 
ve, scrie 
mesajul 
Hrușciov
pașnică. Este plăcut să auzi cum el 
spune că este ferm convins de ab
surditatea absolută a unui război ter
monuclear. Este bine că el și-a făcut 
cunoscută în repetate rînduri neliniș
tea sa în legătură cu faptul că chiar 
un război mic poate duce la un 
război mare. Statele Unite, ca și alte 
țări, pot fi de acord cu teza sa prin
cipală că însăși ideea unui război 
termonuclear este o nebunie“.

a-

Miting la Assuan
CAIRO 10 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a patra aniversări a 
începerii construcției marelui baraj 
de la Assuan, la 9 ianuarie a avut 
loc un miting al constructorilor ba
rajului.

La miting au luat cuvîntul minis
trul pentru problemele barajului de 
la Assuan, Sedky Salamah, și S. Ska- 
cikov, președintele Comitetului de

stat pentru relațiile economice ex
terne de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. în cuvîntarea sa, 
Sedky a exprimat mulțumiri po
porului și guvernului sovietic pen
tru ajutorul acordat poporului egip
tean în construirea acestui baraj.

Constructorii și-au luat angaja
mentul de a da în folosință prima 
parte a barajului pînă la 15 mai.

Un plan de dezarmare propus de liderul „O pentru
continuarea tratative!or //

TOKIO 10 (Agerpres). — La 
tele alegeri pentru organele 
ale puterii au fost aleși 1 186 
putați comuniști. Ziarul „Akahata“ 
arată că Partidul Comunist din Ja
ponia este reprezentat în adunările 

- 1 ’ "" în
de

659 
că 

noi

prefecturale de 22 de deputați, 
adunările municipale și raionale 
5Ö5, iar în adunările sătești de 
de deputați. Ziarul subliniază 
partidul comunist a cîștigat 
locuri în adunările municipale din 15 
orașe.

Demisia 
unor parlamentari 

din partidul „Turciei noia
ANKARA 10 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că 16 
membri ai parlamentului, din partea 
Partidului „Turciei noi“, și-au dat 
demisia din partid nefiind de acord 
cu conducerea partidului care a ce
rut parlamentarilor săi să voteze în 
favoarea guvernului prezidat de 
Ismet Inönü. Printre cei demisionați 
se află profesorul Yalcin, unul din 
fondatorii partidului „Turciei noi“, 
precum și fostul ministru al comuni
cațiilor. Rifat Octen.

©

LONDRA 10 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, liderul Parti
dului laburist din Anglia, Harold 
Wilson, a propus un plan de dezar
mare în șase puncte menit, în in
tenția autorilor, să contribuie la îm
bunătățirea relațiilor Est-Vest și să 
constituie baza unei noi inițiative 
britanice la conferința celor 18 de ia 
Geneva.

Prezentat în cadrul unei cuvîn- 
tări rostite zilele acestea în circum
scripția electorală Belper, din comi
tatul Derbyshire, planul formulat 
de liderul laburist recomandă în
cheierea unui acord general cu pri
vire la „înghețarea“ cheltuielilor 
militare, crearea de zone denuclea- 
rizate în Europa centrală și stabili
rea unor posturi de observație în 
Europa în scopul prevenirii atacu
rilor prin surprindere.

El preconizează, în continuare, în
cheierea unui acord de natură să 
împiedice răspîndirea armelor nu
cleare, atrăgînd, în același timp, a-

tenția că „crearea forțelor nucleare 
multilaterale implică o primejdie 
reală în acest sens“. Un asemenea 
acord, a spus Wilson cu acest pri
lej, trebuie să fie corolarul acordu
lui necesar asupra interzicerii tutu
ror experiențelor nucleare, inclusiv 
a celor subterane.

Partidul laburist subliniază că Oc
cidentul trebuie să examineze serios 
propunerea sovietică privind în
cheierea unui pact de neagresiune 
între țările N.A.T.O. și statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
Acest pact, a arătat Wilson, „ar pu
tea inaugura o eră nouă în relațiile 
dintre Est și Vest“.

Wilson a declarat, potrivit relată
rilor agenției France Presse, că este 
necesar să se facă noi încercări pen_ 
tru a convinge Franța să participe 
la lucrările Comitetului celor 18 de 
la Geneva. La lucrările acestui co
mitet, a spus el, ar trebui să fie in
vitată și R. P. Chineză.

Corespondentà din Roma
Dehgația americană la Conferința 

pentru dezarmare de la Geneva

BERLIN 10 (Agerpres). — în baza 
înțelegerii dintre guvernul R. D. G. 
și autoritățile vest-berlineze, în pe
rioada 17 decembrie 1963 — 5 ia
nuarie 1964, 1242 810 de vest-berli- 
nezi și-au vizitat rudele în Berlinul 
democrat. într-un raport prezentat 
Senatului vest-berlinez, primarul 
Berlinului occidental, Willy Brandt, 
a apreciat că înțelegerea realizată 
trebuie considerată ca un punct de 
plecare pentru continuarea efortu
rilor pe viitor. Raportul a fost 
aprobat cu 85 de voturi pentru 
(P.S.D.G. și Partidul liber-democrat) 
și~ 39 contra, (oreștin-democrați). 
Răspunzînd celor ce s-au pronunțat 
împotriva contactelor cu R.D.G., 
Willy Brandt a declarat că „majori
tatea covîrșitoare a locuitorilor din 
Berlinul occidental au salutat înțele
gerea realizată și sprijină eforturile 
depuse pînă în prezent și cele ce vor 
fi depuse în continuare“.

Agenția A.D.N. anunță că într-o 
declarație dată publicității de Ser
viciul de presă al guvernului R.D.G. 
în urma unei ședințe a Consiliului 
de Miniștri, se arată că „protocolul 
din 17 decembrie 1963 cu privire la 
eliberarea permiselor pentru cetă
țenii vest-berlinezi constituie o bază 
potrivită pentru continuarea trata
tivelor“.

Vizita pe care președintele Indo
neziei, Sukarno, o face în Filipine, la 
invitația președintelui filipinez, Ma
capagal, este socotită de presa fili- 
pineză ca o contribuție la slăbi
rea încordării în Asia de sud-est și, 
în special, la aplanarea conflictului 
dintre Federația Malayeză și Indo
nezia. în timpul tratativelor cele 
două părți au convenit să-și „rea
firme aderarea la acordul de la Ma
nila și să se întîlnească în continua
re, în cadrul unui efort constructiv, 
pentru a transforma Mafilindo în
tr-o realitate vie" (Mafilindo este 
denumirea asocierii dintre fosta 
Malaya, Indonezia și Filipine preco
nizată în urma 
înalt din august anul 
a încetat să existe în 
Federației Malayeze).

Ministrul afacerilor 
doneziei, Subandrio, 
clarație în 
presă organizată vineri la Manila în 
càre a relevat că guvernul său nu 
va recunoaște Federația Malayeză. 
Subliniind că războiul nu este o so
luție în rezolvarea conflictului, Su
bandrio a reafirmat dorința Indo
neziei de a soluționa această pro
blemă pe cale pașnică. Subandrio a 
sugerat atragerea mai multor state 
din Asia de sud-est la crearea unei 
asociații de state în această regiune. 
El a subliniat că posibilitățile de 
conciliere cu Malayezia rămîn des
chise.

în ultima perioadă între Indonezia 
și Federația Malayeză s-au creat re
lații încordate. Situația s-a agravat 
în legătură cu incidentele armate 
care, după cum anunță agențiile de

întîlnirii la nivel 
trecut și care 
urma creării

externe al 
a făcut o 

cadrul conferinței

In- 
de- 
de

Sîmbătă începe la Roma aduna
rea pe țară a aripei de stînga a Par
tidului socialist italian, 
are loc în condițiile 
vergențe în partid.

Pentru a înțelege 
trebuie pornit de la 
octombrie 1963 al P.S.I. Congresul a 
aprobat ca socialiștii să ia parte la 
tratativele pentru constituirea unei 
majorități parlamentare și a unui 
guvern italian de centru-stînga. da
că vor fi îndeplinite anumite con
diții printre care : adoptarea, ca 
platformă a unui asemenea guvern, 
a unei politici de programare a 
numitor măsuri economice și a unor 
reforme. începînd cu cele relative la 
agricultură, școală și folosirea spa
țiului pentru construcții în oraș, a- 
plicarea integrală a constituției repu
blicane din 1946, promovarea unei 
politici externe „adaptată noilor per
spective create in lume“ (la acest 
capitol se prevedea că „P.S.I. își re
afirmă opoziția față de orice formă 
de proliferare (de răspîndire) a ar
melor atomice“).

în legătură cu interpretarea hotă- 
rîrilor Congresului s-au ivit neînțe
legeri profunde între aripa de dreap
ta din P.S.I., condusă de P. Nenni, și 
cea de stînga, condusă de T. Vecchi- 
etti. Nenni, ai cărui partizani au ob
ținut 58 la sută din locuri în alege
rile pentru C.C. al P.S.I., susține că 
a respectat condițiile formulate de 
congres atunci cînd a dus tratati
vele cu partidul democrat-creștin și 
cu celelalte partide ale coaliției gu
vernamentale și a intrat (împreună 
cu alți cinci reprezentanți ai P.S.I.) 
în guvernul de centru-stînga con
dus de Aldo Moro. Aripa de stînga 
care deține 40 la sută din locuri în 
C.C. al P.S.I., neagă însă acest lu
cru și declară că Nenni și partizanii 
săi au încălcat condițiile stabilite la 
congres, făcînd concesii inadmisibile 
partidului democrat-creștin, îndeo
sebi în problemele economice (amî- 
narea sau diluarea reformelor de 
structură) și în problemele externe 
(s-a admis ideea participării Italiei 
la proiectata forță nucleară multi
laterală a N A.T.O.).

Pornind de la această apreciere 
parlamentarii care aparțin aripei de 
stînga din P S I. (25 de deputați, 13 
senatori) au refuzat să ia par
te la votul asupra programului gu
vernamental. în numele aripei de 
stînga. Vecchietti a cerut noului se
cretar general al P.S.I., De Martino

întrunirea 
unor adinei di-

situația creată 
Congresul din

a-

(care a luat locul lui Nenni, după 
intrarea acestuia în guvern), convo
carea imediată a unui congres 
extraordinar al P.S.I. pentru clari
ficarea situației create. De Martino 
a refuzat să convoace imediat con
gresul extraordinar și a declarat că 
un astfel de congres va fi convocat 
abia la sfîrșitul anului 1964. Nu 
mult după aceea, conducerea nen- 
nistă a P.S.I. a hotărît să aplice 
sancțiuni disciplinare parlamenta
rilor care au refuzat votul de încre
dere- guvernului Moro. Aripa de 
stînga cere anularea sancțiunilor, 
susținînd că parlamentarii din a- 
ceast.ă aripă n-au comis un act de 
indisciplină ci și-au exprimat o ati
tudine politică.

După cum este 
tradiție de luptă 
strînsă unitate de 
dul Comunist 
dominației 
două partide muncitorești a existat 
o lungă perioadă de colaborare ba
zată pe un „pact de unitate de ac
țiune“. Lupta antifascistă comună a 
permis strîngerea în jurul comite
telor de eliberare națională a tutu
ror forțelor democrate populare. Co
laborarea dintre socialiști și comu
niști în perioada postbelică a con
tribuit la succesele forțelor de stîn
ga în Italia.

în ultimii ani, liderul partidului 
socialist. Nenni, a manifestat ten
dința de „a se desprinde“ de comu
niști, motiv pentru care curentul1 
nennist s-a autodenumit „autono
mist“. Acest proces a fost însoțit de 
tendința din ce în ce mai accentuată 
de a obține un compromis și apoi o 
colaborare cu partidul democrat- 
creștin, cel mai mare partid al bur
gheziei italiene.

Liniei politice a lui Nenni i s-a 
opus, întotdeauna, cu fermitate, par
tea cea mai sănătoasă a partidului 
socialist, care s-a văzut nevoită să 
se organizeze aparte, 
gan de 
„Mondo 
P.S.I. a 
necarea 
cial-democrate și a chemat la men
ținerea unității de acțiune cu P.C.I.. 
la unirea tuturor forțelor de stînga 
Cu atît mai dăunătoare este, după 
părerea stîngii, cedarea conducerii 
de dreapta a partidului socialist, 
astăzi cînd partidul democrat-creștin 
a început să piardă poziții și voturi

știut, P.S.I. are o 
muncitorească în 
acțiune cu Parti- 

Italian. în anii 
fascismului, între cele

cu un or- 
presă propriu, săptămînalul 
Nuovo“. Aripa de stînga a 
denunțat, pas cu pas, alu- 
partidului spre pozițiile so-

forțele politice de 
care își întăresc po-

în alegeri, iar 
stînga sînt cele 
zițiile.

Secretarul general al P.C.I., Palmi- 
ro Togliatti, a declarat, în parlament, 
că Partidul Comunist Italian consi
deră o eventuală scindare a P.S.I. 
ca o lovitură dată întregii mișcări 
muncitorești din Italia. Intr-un 
articol publicat de curînd în revista 
„Rinascita“, Togliatti scrie :

„Recentul congres socialist a ară
tat. credem noi, că ar fi greșit să 
se considere viitorul partidului so
cialist într-o perspectivă aproape 
catastrofală și inevitabilă, de alu
necare spre poziții social-democra- 
te trecînd prin inevitabile dez
binări. Acesta nu e deloc un drum 
obligatoriu. Succesul repurtat la 
congresul P.S.I. de aripa stingă, 
care a dominat substanțial congre
sul, profundul răsunet critic și ne
gativ pe care l-a avut în întreaga 
mișcare muncitorească felul în care 
conducătorii autonomiști s-au com
portat în timpul tratativelor, la ni
vel înalt, cu grupul conducător al 
partidului democrat-creștin, natura 
permanentă de clasă și tradițiile 
partidului și, mai ales, perspectiva 
luptei care va trebui reluată și dusă 
cu mai mare vigoare, pentru o ade
vărată cotitură a orientării guver
namentale, arată, cu claritate, două 
căi posibile : căii alunecării spre 
social-democrație i se opune o altă 
cale, aceea a rezistenței și a unei 
acțiuni intr-adevăr autonome pen
tru înlăturarea pozițiilor conserva
toare și impunerea unei cotituri po
litice efective“.

în ajunul reuniunii pe țară a ari
pei de stînga, conducerea „autono
mistă“ a P.S.I. a publicat o rezolu
ție în care se declară gata să ridice 
sancțiunile date parlamentarilor 
stîngii. dacă aceștia își vor lua anga
jamentul să respecte disciplina par
tidului și . în parlament. în a- 
ceastă rezoluție se face încă un 
avans aripei de stînga, prin aceea 
că se vorbește despre convocarea 
unui congres extraordinar al P.S.I., 
fără a se preciza data lui,

în cercurile aripei de stînga a 
P.S.I. această formulare este consi
derată însă ca insuficientă, întrucît 
echivalează, după cum se arată .în 
aceste cercuri, cu o respingere a ce
rerii de convocare imediată a Con
gresului extraordinar. .

G. PASTORE

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a numit pe 
William Foster ca șef al delegației 
S.U.A. la viitoarea sesiune a Con
ferinței celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva.

în comunicat se subliniază că 
președintele Johnson consideră că 
„evenimentele recente sînt încuraja
toare" în ce privește viitoarele tra
tative de la Geneva și că Statele 
Unite „vor căuta noi posibilități de 
a se ajunge la un acord cu privire 
la măsurile semnificative pentru 
limitarea și reducerea armamente
lor“. In același timp, comunicatul a- 
rată că Statele Unite nu-și fac însă 
iluzii că tratativele de la Geneva 
vor ajunge 
șoare.

la succese rapide și u-
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LONDRA 10 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. transmite: Marea Brita- 
nie, preocupată de protestele ameri
cane, a declarat din nou că nu dis
pune de mijloace legale pentru a 
opri o vînzare de autobuze către 
Cuba. Reacția americană de indig
nare față de această tranzacție a 
provocat îngrijorarea ca „inciden
tul cuban“ să nu determine cumva 
tulburarea întîlnirii ce urmează să 
aibă loc luna viitoare la Washing-

Generalul Ton That Dinh a fost demis de ceilalți 
trei membri ai juntei militare sud-vietnameze.

Care urmează ?
Desen de EUGEN TARU

ton între primul ministru Douglas 
Home și președintele Johnson.

Ocupîndu-se de aceeași problemă, 
Agenția France Presse transmite : 
Donald Stokes, directorul general al 
societății de automobile „Leylands 
Motors“, sprijinind vînzarea de auto
buze către Cuba, care a provocat 
proteste în S.U.A., a afirmat : „Aces
te autobuze nu au nici o valoare 
strategică. Ar fi ridicol să se plece la 
război în autobuz".

In această privință, Stokes a de
clarat : „Regretăm că americanii sînt 
nemulțumiți, dar Cuba este pentru 
noi un debușeu tradițional. Acestei 
țări i-am vîndut în 1949 autobuze în 
valoare de zece milioane dolari și în 
1959 în valoare de 6—7 milioane do
lari. Vindem, de asemenea, autobuze 
Poloniei și Bulgariei“.

Ultima comandă cubană se axează 
pe 400 autobuze și piese de schimb 
în valoare de aproape patru milioa
ne lire sterline. Potrivit declarației 
lui Stokes, guvernul cuban își pro
pune să achiziționeze în total 1 450 
de vehicule.

presă, au avut loc de-a lungul 
frontierei cu Indonezia.

înrăutățirea relațiilor indonezia- 
no-malayeze a început cu luni 
în urmă o dată cu apariția pro
iectului de creare a Federației 
Malayeze. Guvernele indonezian șj 
filipinez au declarat atunci 
nu vor recunoaște Federația 
iayeză, deoarece 
misiei O. 
consultarea 
(Borneo de 
rii incluse 
aspirațiile acestora. Ca răspuns, Ma
laya, care și-a asumat rolul princi
pal în conducerea federației, a rupt 
legăturile diplomatice cu Indonezia 
și Filipinele și a instituit starea de 
urgență. în nordul insulei Borneo a 
fost concentrat un mare efectiv de 
trupe dotate cu armament modern. 
Conducătorii federației continuă să 
se mențină și în prezent pe o poziție 
rigidă față de căutarea unor soluții 
pe calea tratativelor, condiționînd 
orice întîlnire în acest scop de recu
noașterea Malayeziei de către Indo
nezia și Filipine.

Nașterea Federației Malayeze a 
fost primită încă de la început cu 
vie nemulțumire în Asia de sud- 
est, unde ea a fost apreciată ca un 
instrument al neocolonialismului. 
Dealtfel și în presa engleză se pot 
citi asemenea aprecieri. „Folosind o 
terminologie medicală, scrie ziarul 
„National Guardian“, neocolonia
lism^ poate fi definit ca 
lulă amară într-o capsulă dulce. 
Această capsulă dulce este 
pendența politică formală, iar pilula 
— exploatarea economică. Ultimul 
exemplu de aplicare a unei aseme
nea producții a farmaceuticii néoco
lonialiste îl constituie Malayezia“.

Nemulțumirea față de crearea Fe
derației Malayeze e oglindită de 
continua opoziție a forțelor patrioti
ce din 
tor de 
re din 
mente 
cursul 
post întărit din

Nelinișțite de intensificarea luptei 
partizanilor, autoritățile de la Kuala 
Lumpur se grăbesc să ia măsuri 
pentru întărirea forțelor de repre
siune. Potrivit agenției Associated 
Press, parlamentul Federației Ma
layeze a aprobat „un masiv program 
militar pe anul 1964, prevăzînd 53 
milioane dolari pentru cheltuieli mi
litare“.

Toate aceste pregătiri militare .șl 
în general actuala poziție a autori
tăților malayeze nu sînt de natură 
să ducă la o normalizare a situației 
atît pe plan intern cît și în relațiile 
cu statele vecine. Opinia publică con
sideră că numai o atitudine rea
listă, constructivă, pentru găsirea 
unei soluții acceptabile și rezolvarea 
divergențelor pe calea tratativelor, 
corespunde intereselor păcii.

că 
Ma- 
co-
cu

concluziile
N. U., însărcinate 
locuitorilor din Sabah 

nord) și Sarawak, terito- 
în federație, nu reflectă

o pi-

inde-

Sabah și Sarawak. Un purtă- 
cuvînt al autorităților milita- 
Sabah a anunțat că detașa- 
de partizani au atacat în 

nopții de 29 decembrie un 
regiunea Tawan.

D. ȚINU

SCURTE ȘTIRI
*

STOCKHOLM. Ministrul comer
țului al Suediei, Gunnar Lange, a 
subliniat într-o declarație făcută co
respondentului TASS că Suedia spri
jină convocarea conferinței interna
ționale în problemele comerțului și 
dezvoltării. Conferința, a subliniat el, 

-va avea rezultate pozitive dacă pre
gătirea și desfășurarea ei vor avea 
loc sub senat .1 discutării concrete a 
măsurilor practice care trebuie luate 
în acest sens,

BONN. Herbert Wehner, vicepre
ședinte al Partidului social-demo
crat din R.F.G., a anunțat într-o 
declarație făcută presei că va pro
pune oficial luni, candidatura lui 
Willy Brandt, primarul Berlinului 
occidental, în funcția de președinte 
al P.S.D.G. Această funcție a deve
nit vacantă în urma decesului lui 
E. Ollenhauer.

PARIS. Sub titlul „Un mare poei 
romÎD — Tudoi Arghezi“ ziarul 
„Le Monde” publică vineri un ar
ticol semnat de Allain Bosquet, con 
sacrat apariției în colecția „Poètes 
d’aujourd’hui" a unei monografii 
despre poemele lui Tudor Arghezi. 
Autorul arată că această lucrare a- 
jută la cunoașterea personalității și 
operei celui mai mare poet al Ro- 
mîniei contemporane, care a adus 
servicii literaturii franceze prin 
mai multe traduceri.

DALLAS. Avocații lui Jack Ruby, 
asasinul lui Oswald, au anunțat că 
vor cere ca procesul clientului loi 
să nu se desfășoare la Dallas, ci 
într-un alt oraș din Texas, motivînd 
că „atmosfera creată de anumite or 
ganisme de informații din Dallas 
riscă să împiedice pe Ruby de a se 
bucura din plin de dreptul la apă
rare".
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