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PE TEME DE SEZON

MĂRFURI PENTRU PRIMĂVARĂ
în cinstea celei de-a XX-a

aniversări
a eliberării patriei

] Angajamente însuJIelite

DIN TOATĂ ȚARA

Pe șantiere - ritm susținut 
de lucru

tate interesantă, făcută cu ingenio
zitate, au menirea să formeze gus
tul cumpărătorilor și să-i orienteze 
în alegerea mărfurilor. Cu spirit 
de prevedere și simț gospodăresc, 
pe baza unei consultări largi, lu
crătorii. din comerț pot veni în în- 
tîmpinarea cerințelor publicului, 
prin prezentări de modele și expo
ziții etc., cu prilejul cărora cumpă
rătorii vin în contact direct cu 
mărfurile noi și își exprimă prefe
rințele. Dar nu numai atît. Consu
matorilor trebuie să li se pună la 
dispoziție sortimente complete de 
modele, numere, culori — mai ales 
la acele mărfuri unde varietatea 
mare se impune — în magazine 
specializate, de unde să poată alege 
cu ușurință ceea ce le place și ur
măresc să-și procure.

Pentru a dispune din timp de un 
fond bogat și variat de mărfuri de 
primăvară este important ca între
prinderile și organizațiile comercia
le să urmărească pas cu pas, înce- 
pînd din aceste săptămîni, livrarea 
ritmică a produselor contracta
te. Va putea fi astfel preîntîm- 
pinată ivirea golurilor în asortarea 
unităților de desfacere. îngăduința, 
spiritul de „caldă înțelegere“ cu 
care unii reprezentanți ai comerțu-

Spiritul de prevedere, caracteris
tic bunului gospodar, se cuvine să 
se facă cu atît mai mult simțit în 
activitatea comerțului, a cărui me
nire este de a aproviziona popu
lația cu mărfurile pe care le cere, 
de a-i oferi la timp, în sezon, sorti
mentele ce-i sînt necesare. Anul 
acesta va trebui să marcheze un 
nou pas înainte în satisfacerea ce- 

> rințelor consumatorilor. Printr-o 
atitudine mai activă, exigentă, co
merțul este chemat să stimuleze 
continuu producția unor bunuri de 
consum superioare, cu eficiență 
economică și valoare de întrebuin
țare mai ridicată.

în aceste condiții nu este deloc' 
prematur să vorbim acum, în ianua
rie, despre ce s-a făcut pentru sezo
nul de primăvară. Este asigurat un 
fond de marfă corespunzător? In
dustria și comerțul s-au înțeles a- 
supra celor mai solicitate sorti
mente ?

Contractele între industrie și co- 
merț pentru perioada care urmează 
s-au încheiat, în cea mai mare par
te, cu luni în urmă, prezentînd va
lori mult mai mari decît anul tre
cut. Numai la confecții valoarea 
produselor însumează o creștere de 
peste 1 miliard de lei. O dată cu ~ .
contractarea unor produse reușite,- lui au privit în 1963 abaterile de la 
în mod justificat reprezentanții co- contract ale fabricilor de confecții 
merțului n-au contractat o serie de " T j » -
alte mărfuri realizate într-un sorti
ment limitat și nereușite calitativ 
— bunăoară unele țesături de bum
bac, de lînă, unele modele de ro
chii, raglane, îmbrăcăminte și san
dale pentru copii. Industria și co
merțul vor trebui să urmărească 
îndeaproape asortarea magazinelor 
cu mărfuri corespunzătoare. Căci 
există, neîndoios, posibilități ca 
întreaga producție de îmbrăcă
minte să fie formată numai din 
sortimente calitativ superioare, 
moderne, elegante. Tocmai acest 
lucru voi’ trebui să-l dovedească în 
cel mai scurt timp acele întreprin
deri cărora li s-a cerut să-și refacă 
și să-și completeze colecțiile de 
modele, printre care se numără 
Fabrica de postav-Buhuși, „Liber- 
tatea“-Sibiu, „Proletarul“-Bacău, 
„6 Martie“-Sighișoara, Fabrica de 
confecții și tricotaje-București.

Este o sarcină de onoare pentru 
toți producătorii ca modelele reali
zate să țină într-adevăr seama de 
ceea ce vor cumpărătorii, ca fieca
re piesă în parte pe care o livrează 
să fie lucrată, pînă la ultimul amă
nunt, la nivelul mostrei omologate, 
cu alte cuvinte la nivelul angaja
mentului pe care și l-au asumat. La 
rîndul său, ca exponent al intere
selor consumatorilor, comerțul este 
dator să ceară industriei producă
toare de bunuri de consum să re
nunțe la articolele demodate, așa- 
numite „tradiționale", producînd nu
mai mărfuri care să satisfacă exi
gențele publicului larg. Totodată, 
comerțul trebuie să bareze calea 
oricăror mărfuri nereușite ; indife
rența și concesiile, oricît de mici, 
sînt tot atît de dăunătoare.

Este obligația de înaltă răspun
dere a comerțului de a face reclama 
mărfurilor noi, cu însușiri superioa
re. Numai astfel de produse merită 
cu adevărat să fie oferite cumpă
rătorului, să fie popularizate. O 
prezentare atrăgătoare, o publici-

din Iași și Brăila, de exemplu, le-au 
permis acestora să nu se încadreze, 
la livrarea cămășilor în graficele 
stabilite și să „iasă totuși bine“ li- 
vrîndu-le la încheierea anului. Pro
gresele așteptate de cumpărători 
în activitatea magazinelor sînt 
condiționate direct de asigura
rea din vreme, înainte de începerea 
sezonului, a fondului de marfă de 
către întreprinderile comerțului cu 
ridicata din întreaga țară, de o ase
menea gospodărire a acestuia îneît 
să permită aprovizionarea concomi
tentă și continuă a unităților de 
desfacere cu întreaga varietate de 
articole solicitate.

Slaba receptivitate a unor unități 
comerciale la preferințele cumpără
torilor, ca și insuficienta pregătire 
pentru diferitele sezoane își găsesc 
uneori justificarea în supraîncăr
carea rafturilor cu mărfuri din se
zonul anterior. Pentru ca în această 
primăvară noutățile să-și poată face 
loc cu pas hotărît, magazinele tre
buie să ia cantități corespunzătoa
re de mărfuri cerute. Greșesc cei 
care încep aprovizionarea în plin 
sezon.

Grija comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, a direcțiilor 
comerciale pentru pregătirea și 
concentrarea fondului de marfă în
eît să se poată face o reasortare 
permanentă, penti-u lărgirea locu
rilor de desfacere a mărfurilor de 
sezon cele mai solicitate — 
sînt unele din măsurile menite să 
contribuie la continua îmbunătățire 
a condițiilor de aprovizionare a 
populației.

Strădaniile comune ale indus
triei și comerțului, preocuparea lor 
pentru adaptarea operativă la ce
rințele pieței vor face ca măr
furile solicitate să se găsească 
la timp în magazine, iar creația 
originală, cu adevărat modernă, ca
pabilă să pună în valoare resur
sele de care dispunem, să se con
cretizeze în produse de cel mai 
înalt nivel.

în întoeceiea isnesallstă
In sprijinul mecanizării 
agriculturii

Constructorii de mașini și utilaje agricole de la Uzinele 
„Semănătoarea“ se angajează :

— să depășească planul producției globale cu 3 000 000 lei ;
— să depășească planul producției marfă cu 2 500 000 Iei ;
— să realizeze economii suplimentare Ia prețul de cost de 2 500 000 lei;
— să realizeze beneficii peste plan în valoare de 2 000 000 lei ;
— să economisească 350 tone de metal ;
PINÄ LA 23 AUGUST COLECTIVUL UZINEI SE ANGAJEAZĂ :

— să depășească planul producției globale cu 1800 000 lei;
— să depășească planul producției marfă cu 1 600 000 lei ;
— să realizeze economii suplimentare Ia prețul de cost în valoare 
de 2 000 000 lei;
—_®â realizeze beneficii peste plan în valoare de 1 500 000 lei ;
—economisească 200 tone metal.

In acest an, colectivul UZINELOR 
DE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICO
LE „SEMĂNĂTOAREA" din Capita
lă va aduce o contribuție sporită la 
extinderea mecanizării agricul
turii. Spre ogoarele patriei se 
vor îndrepta mai multe mașini 
agricole devenite pentru uzină „tra
diționale“, dar cu performanțe 
tehnico-economice îmbunătățite, 
precum și unele noi, aflate în pre
zent în curs de asimilare. In adu
nările de dezbatere a sarcinilor de 
plan pe 1964, colectivele secțiilor și 
atelierelor uzinei au analizat te
meinic posibilitățile și rezervele de 
care dispun. Sutele de propuneri

de ordin tehnic și gospodăresc, fă
cute cu acest prilej, au îmbogățit 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice al uzinei. Calculele făcute a- 
rată că prin aplicarea acestor mă
suri va crește productivitatea mun
cii, se va ridica nivelul calitativ al 
produselor, se vor realiza economii 
de peste 5 milioane lei.

Intr-o adunare care a avut loc 
zilele trecute, colectivul uzinei și-a 
luat, în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, anga-

A. PRODAN

Rulmenți peste plan

Doi dintre muncitorii evidențiați în întrecerea socialistă 
de la Uzinele „Semănătoarea“ din Capitală: montatorii 
Dumitru Voicu (fotografia de sus) și Gheorghe Nichitov 
(fotografia de jos). Muncitori cu înaltă calificare, ei sînt 
apreciați în uzină pentru lucrările de bună calitate pe 

care le realizează.

In cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, meta- 
lurgiștii de la FABRICA DE RUL
MENȚI DIN BIRLAD și-au luat 
următoarele angajamente în între
cerea socialistă pe anul 1964 :

— să depășească planul pro
ducției globale cu 1504000 lei, 
iar cel al producției marfă cu 
2 565 000 lei ;

— să producă peste planul 
anual 22 000 rulmenți ;

— să depășească sarcina pla
nificată de creștere a productivi
tății muncii cu 0,25 la sută ;

— să realizeze economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de 1 milion lei ;

— să obțină beneficii . peste
plan în valoare “ Z

PINÄ LA 23 AUGUST 1964, 
COLECTIVUL ‘
RII S-A ANGAJAT SĂ 
LIZEZE :

— 15 000 rulmenți peste plan ;

de 1 250 000 lei ;

ÎNTREPRINDE-
REA-

pro
ie! ; 
pro

ducția marfă cu 1 750 000 lei ;
— economii suplimentare 

prețul de cost în valoare 
700 000 lei ;

— beneficii peste plan de 
850 000 lei.

In vederea înfăptuirii acestor an
gajamente s-a stabilit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
prevede, printre altele, darea în fo
losință a unor lucrări de mică me
canizare, extinderea la încă 6 re
pere a rectificării prin trecerea la 
role butoi, prelucrarea prin așchiere 

• simultană a cîte 2 inele la rulmenți 
axiali și la rulmenți radiali mici ; 
introducerea dispozitivelor de avans 
automat alternativ la încă 6 mașini 
de rectificat exterior fără centru.

Perfecționări aduse
insfalafiilor de foraj

Vineri 17 ianuarie 1964, președin
tele Consiliului dc Miniștri al R. P. 
Rcmîne, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Emil„Bodnăraș, 
au primit în audiență pe ambasa-

dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Chineze la București, Siu 
Gien-guo, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica Popu
lară Romînă.

Zile de ianuarie in Valea Jiului
Orizonturile sînt apropiate. Spre 

cele patru zări, dealuri care coboară 
abrupt și în spatele lor pereți se
meți de piatră. Munții Sebeșului, 
Vîlcanului, Parîngul și Retezatul 
strîng ca într-o chingă valea strimtă 
a celor două Jiuri. Ca niște senti
nele vigilente, vîrfurile Mîndra, 
Gîrja și Straja privesc, parcă, clo
cotul de viață din depresiune. De la 
un capăt la altul, pe o lungime de 
mai bine de 50 km, așezările mine
rilor își întind una alteia mîinile 
gata parcă să se prindă într-o horă.

De la altitudinea vîrfului Straja 
se văd fumegînd coșurile termocen
tralei Paroșeni, turnurile de răcire 

■ ■ învăluite într-un hor albîcios, co
șurile uzinei electrice din Vulcan. 
Răsfirate pe lungimea întregii de- 

I presiuni apar minuscule turnurile 
de extracție ale puțurilor Pe aces
te drumuri verticale, îndreptate 
spre inima pămîntului. comunică în 
cea mai mare parte viața de „la zi" 
cu cea din adîncurile împietrite. Va
lea Jiului este nu numai ceea ce se 
vede. Ea este un vast șantier, o în
tinsă uzină subterană, cu labirinturi 
de galerii întortocheate, cu sute de 
abataje. De aici țîșnește 
spre lumina zilei, ca dintr-un 
secat izvor, aproape 50 la sută 
producția de cărbune a țării.

Valea Jiului are două porți ; 
spre miazăzi și alta spre miazănoap
te. Venind pe drumul de fier, fie 
pe la Boli, fie pe la Bumbești-Live- 
zeni. treci printr-un șirag de tunele; 
lumină și întuneric. întuneric și din 
nou lumină. Așa ți se anunță din
tr-un început Valea. Nu se știe la

anual 
ne
din

una

care dintre aceste porți și-a preluat 
ștafeta anul 1964. La încrucișarea 
lor de drumuri anul 1963 pleca, du- 

'cînd cu el, în ultima lui zi, cea de-a 
128-a mia tonă de cărbune pe care 
minerii au extras-o peste prevede
rile planului anual. Și lăsa în urmă 
o frumoasă zestre : 1 580 de aparta
mente, din care 180 peste prevede
rile de plan, corpul semeț cu 10 ni
vele al uzinei de preparare a cărbu
nelui de la Coroești, unde prima li
nie tehnologică a și primit „botezul“ 
cărbunilor, aripa nouă în construc
ție a termocentralei de la Paroșeni, 
în care se montează de zor grupul 
de 150 MW ce va dubla puterea cen
tralei existente. Anul 1963 n-a ple
cat din Vale cu brațele goale. Prin
tre altele, minerii i-au dăruit două 
frumoase recorduri : la Vulcan a 
fost atinsă într-o galerie dublă o vi
teză de avansare de 341 m.l. pe lună, 
la Dîlja, ortacii lui Dionisie Bartha 
au săpat și .au betonat, în noiembrie, 
60,5 m.l. de puț. La Uricani, Petrila, 
Aninoasa și Vulcan un număr în
semnat de mineri au aplicat cu suc
ces inițiativa „două cîmpuri de căr
bune pe fiecare schimb și aripă de 
abataj“. Realizări cu răsunet, iniția
tive valoroase care în 1964 vor tre
bui nu numai păstrate ca amintiri, 
dar și îmbogățite, extinse de la un 
capăt la altul al văii.

Cu încredere și optimism
Primele zile ale lui ’64 în Valea 

Jiului. Noul an a adus cu el un su
flu tînăr, optimist, a venit pregătit

să urmeze și să îmbogățească tra
diția bună a predecesorului.

La Lupeni, Petrila, Paroșeni,- 
peste tot în mine, întreprinderi și 
pe șantiere au avut loc însufle
țite adunări în care sarcinile 
pe anul 1964 au fost dezbătute me
ticulos, cu grijă, indice cu indice, 
așa cum s-au obișnuit s-o facă oa
menii vrednici, prevăzători nu nu
mai pentru ziua de azi, ci și pentru 
cea de mîine.

Minerii din Lupeni s-au întîlnit 
în trei rînduri, pe fiecare schimb de 
lucru. Angajamentul lor colectiv 
luat pentru anul 1964 și în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei este mobilizator.

— In anul care a trecut, brigada 
noastră a dat peste plan în jurul a 
2 000 tone de cărbune — spunea la 
una din aceste adunări șeful de bri
gadă Ion Gheoancă. Doar n-o să ba
tem pasul pe loc. Spre noi, minerii, 
privesc cocsarii, furnaliștii de la 
Hunedoara. In anul 1964 ne anga
jăm să dăm patriei cu 2 300 tone de 
cărbune de bună calitate mai mult 
decît a fost prevăzut prin plan.

La Petrila ca și în celelalte uni
tăți sarcinile de plan au fost defal- cărbune 
cate pe brigăzi, schimburi de lucru, 
într-unul din abatajele minei un 
grup de mineri a făcut cerc în jurul 
agitatorului Aurel Cepălău. La dis
cuție participa și locțiitorul șefului 
de sector. Se discuta despre măsu-

rile tehnice și organizatorice pe care 
le avea de luat brigada pentru a a- 
sigura îndeplinirea și depășirea sar
cinii de plan. S-au făcut propuneri. 
Șeful de brigadă, locțiitorul șefului 
de sector le notau cu rîvnă.

Primele file 
din cronica întrecerii

Sosesc primele vești. Se scriu cele 
dinții file din cronica întrecerii pe 
’64. La Uricani planul a fost în
deplinit și depășit din prima zi, din 
prima decadă. Peste 200 tone de căr
bune au trimis „la zi“ în prima de
cadă și minerii din sectorul I- A- 
ninoasa. Brigăzile conduse de Petru 
Roman, Ion David, Teodor Sas și-au 
depășit randamentul planificat cu 
mai bine de 100 kg cărbune pe post. 
Sosesc vești. Vești bune trimit mi
nerii din sectorul I de la Lonea, din 
sectorul III de la Lupeni, din sec
torul V nou înființat de la Vulcan.

...L-am întîlnit pe tovarășul ing. 
Ion Săbău, șeful minei Uricani. A- 
nul trecut ne-a vorbit de mai multe 
ori despre o brigadă pentru care 
spunea dînsul că „are toată stima“. 
Este, vorba de brigada condusă de 
Constantin Rudic, care a aplicat cu 
mult succes inițiativa „două cîmpuri 
de cărbune pe fiecare schimb și ari
pă de abataj“.'Rezultatul : lună de 
lună pe locul I în întrecere la Uri
cani și mai bine de 4 000 tone de 

peste plan în

Instalațiile de foraj pentru adîn- 
cimi medii, mari și foarte mari pro
duse de constructorii de utilaj petro
lier de la Uzinele „1 Mai“ din Ploiești 
sînt continuu perfecționate, ajungînd 
în prezent ța nivelul tehnicii celei 
mai înaintate. Perfecționările făcu
te instalațiilor tip 2 DH, de exemplu, 
se referă la suprastructură, care a 
fost modificată pentru a permite o 
mai bună circulație a noroiului și 
tragerea înecată la pompe, precum 
și montajul mai ușor al instalațiilor 
de prevenire. Prin aceasta randa
mentul pompelor crește cu peste 20 
la sută. Importante perfecționări 
au fost aduse și instalațiilor de fo
raj 4-L.D.

Instalația de foraj 3-DH, introdu
să recent în fabricația de serie, sapă 
în prezent la adîncimi de 4.700 de 
metri.

bilanțul 
— Ce 

die ?

cocsificabil 
anului ’63. 
se aude în

(Continuare în pag. Il-a)

1 Pe șantierele de construcții-montaj ale Ministeru
lui Industriei Petrolului și Chimiei se lucrează în
tr-un ritm susținut și pe timpul friguros. încă din 
vara anului trecut au fost luate măsuri care să asi
gure continuarea nestingherită a lucrului în perioa
da de iarnă. Pe șantierele de la Călărași, Turnu- 
Măgurele, Slatina au fost montate centrale termice 
provizorii, iar stațiile de betoane funcționează neîn
trerupt. Pentru sudorii care lucrează afară au fost 
confecționate cabine din polietilenă încălzite. De a- 
semeriea, 
încălzite 
metalice,

au fost amenajate incinte din polietilenă, 
în locurile de asamblare a prefabricatelor 
utilajelor etc.

A doua

A început cea de-a 
doua ediție a concursului 
„Viitorii tehnicieni ai a- 
griculturii socialiste". Or
ganizat de Consiliul Su
perior al Agriculturii, în 
colaborare cu C.C. al 
U.T.M., consiliile agrico
le regionale și Comitetul 
de Radiodifuziune și Te
leviziune, acesta urmăreș
te stimularea elevilor de 
a-și însuși cit mai multe 
cunoștințe. Ca și în anul 
trecut concursul se des
fășoară pe cinci faze —

clase, școli, regiuni, inter- 
regiuni și pe țară. Spre 
deosebire de primul con
curs participanții fac a- 
cum și lucrări practice 
la care asistă, în afară 
de comisii, părinți ai ele
vilor și reprezentanți ai 
gospodăriilor colective, 
S.M.T. și G.A.S. La pri
ma fază — pe clasă — au 
participat 27 000 de elevi 
din anul III al școlilor 
tehnice agricole și profe
sionale de mecanici agri
coli — cu 15 000 mai 
mulți decît anul trecut.

Profesor... ofițerul de miliție
Pentru ca regulile de 

circulație să fie cunoscute 
temeinic nu numai de cei 
mari ci și de cei mici, Di
recția Generală a Miliției 
a organizat diferite acțiuni 
de popularizare a acestor 
reguli în rîndul elevilor. 
Ofițeri de miliție au ținut 
conferințe și au avut con
vorbiri cu școlarii de toate 
vîrstele. Cu acest prilej e- 
levii au înțeles mai bine 
însemnătatea cunoașterii și

respectării regulilor de cir
culație. O asemenea lecție- 
convorbire a ținut ieri 
după-amiază maiorul Mi
hail Socolici, din Direcția 
Generală a Miliției, la 
Școala de 8 ani nr. 25 din 
Capitală. Convorbirea a 
fost folositoare elevilor din 
clasele a VI A și a VI B, 
care se pregătesc pentru 
concursul pe școală : „Cine 
știe regulile de circulație, 
cîștigă“.

— depășirea planului la 
ducția globală cu 1 milion

— depășirea planului la

(Continuare în pag. V-a)

Despre o rezistență „Alba... Lux"
și o tăcere adîncă

La sfîrșitul lunii februarie 1963 
am cumpărat o mașină de spălat 
rufe „Alba Lux“. Responsabilul ma
gazinului mi-a făcut atunci o de
scriere amănunțită a modului de 
funcționare și mi-a indicat mane
vrele necesare pu
nerii în funcțiune 
a tuturor mecanis
melor. S-au făcut 
și cîteva probe. In 
magazin neexis- 
tînd însă posibilitatea de a se face 
și proba de încălzire a apei, rezis
tența electrică cu care era prevăzu
tă mașina nu a mai fost încercată.

. N-am avut nevoie să utilizez re
zistența amintită pînă acum cîteva 
luni, cînd am văzut că nu funcțio
nează. M-am adresat cooperativei 
„Tehnica“ din Brașov, conform 
carnetului de garanție. Responsa
bilul m-a lămurit că nu se poate

defecte, 
el, nici 
aseme-

clwecto-

CITITORII SCRIU„SCINTEII"

face nimic, că el n-are obligația 
să schimbe rezistențele 
Din păcate, m-a informat 
de cumpărat nu se găsesc 
nea rezistențe.

Ce să fac ? M-am adresat
rului fabricii pro
ducătoare cu ru
gămintea de a-mi 
răspunde cum pot 
rezolva problema. 
Au trecut de 

două luni și n-am 
răspuns. Mă întreb: 
la fabrică îi intere

atunci aproape 
primit încă un 
pe tovarășii de 
sează atît de puțin felul cum se
comportă produsele la cumpărători, 
ce spun aceștia despre calitatea 
lor ? Așa să fie tratate oare toate 
scrisorile adresate acestei între
prinderi ?

CARMEN CIORNEA 
str. Karl Marx nr. 60 — Brașov

C. MORARU

brigada lui Ru-

Blocuri de locuințe în cartierul Steagul roșu-Brașov.
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Studiul problemelor economice
și sarchiiie actuale

Complexitatea sarcinilor economi
ce actuale face necesară o temeini
că pregătire economică a cadrelor de 
partid, de stat și din economie.

Comitetele orășenești de partid 
Galați și Brăila, urmînd indicațiile 

^.conducerii partidului, au acordat în 
/ acest^an o mare atenție extinderii 

învățămîntului de partid cu caracter 
economic. Aproape toate cadrele de 
bază din întreprinderi, conducerile 
administrative, inginerii, tehnicienii, 
maiștrii, membrii comitetelor de 
partid și ai birourilor organizațiilor 
de bază studiază în cercurile de e- 
conomie politică sau de economie 
concretă din întreprinderi, la Uni
versitatea serală de marxism-leni
nism sau la școala serală economică. 
Dezvoltarea pe care a luat-o studiul 
problemelor economice se reflectă în 
faptul că aceste forme de învăță
mînt sînt frecventate de circa 30 la 
sută din numărul total al cursahți- 
lor din orașul Brăila și 23 la sută 
din orașul Galați.

Din experiența organizațiilor 
de partid din Galați și Brăila

In centrul studiului — 
problemele fundamentale 

ale politicii partidului

pagandă ca mijloc important de 
mobilizare a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor la îndeplinirea 
sarcinilor actuale ale producției.

în multe cercuri de economie con
cretă de la Uzinele „Progresul“- 
Brăila s-au discutat teme privind 
introducerea tehnicii noi și a tehno
logiei avansate, ceea ce e, desigur, 
un lucru pozitiv. Din păcate, însă, 
în referatele ținute pe aceste teme 
și în discuții nu s-a luat atitudine 
față de faptul că multe prevederi 
din planul de măsuri, tehnico-orga- 
nizat.orice, menite să ducă tocmai la 
introducerea tehnicii noi, nu se rea
lizează. Referatul pe această temă 
ținut în cercul de economie concretă 
de la serviciul tehnic nu s-a ocupat 
de cauzele nerealizării planului 
tehnic al uzinei, deși aceasta a avut 
serioase consecințe, contribuind la 
neîndeplinirea planului de producție 
al uzinei pe anul trecut.

în referatul ținut la cercul de la 
secția, uzinaj, pentru a demonstra 
importanța micii mecanizări, s-au 
folosit exemple din alte întreprin
deri, cu toate că uzina oferă nume-

Asistînd la diferite lecții și semi- 
narii, la universitatea serală, la școa
la serală economică, sau în cercuri . 
de studiu de la Șantierul naval 
Galați, șantierul Combinatului side
rurgic, Uzinele „Progresul“ și „La
minorul“ din Brăila, te impresionea
ză plăcut modul aprofundat, compe
tent în care sînt tratate probleme 
fundamentale ale politicii partidu
lui.

Tot mai mulți sînt acei lectori, pro
pagandiști, cursanți care reușesc să 
înfățișeze cu claritate bazele științi
fice ale politicii partidului în cons
trucția economică, caracterul ei crea
tor. Lecția „Crearea și repartizarea 
venitului național. Reproducția so
cialistă lărgită“, ținută la secția Uni
versității serale din Brăila, de pildă, 
după ce a expus într-o formă acce
sibilă tezele marxist-leniniste cu pri
vire Ja reproducția socialistă, s-a o- 
cupat pe larg de felul în care parti
dul nostru, călăuzitidu-se după aces
te teze, asigură dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele, cu pivotul 
ei industria constructoare de mașini, 
imprimînd astfel un ritm susținut de 
dezvoltare întregii economii. Lecția 
„Dezvoltarea bazei tehnice materiale 
a socialismului“, prezentată la secția 
trăgătorie a Uzinei „Laminorul“- 
Brăila, evidențiind rolul industriei in 
creșterea și dezvoltarea bazei tehni
ce materiale a socialismului, s-a o- 
prit pe larg asupra sarcinilor puse în 
acest domeniu de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R,, asupra felului în 
care se înfăptuiesc aceste sarcini. „

Un merit al învățămîntului eco
nomie în orașele Galați și Brăila îl 
constituie legarea strînsă a studiului 
de problemele cele mai importante 
alp economiei de ramură și în mod 
deosebit de sarcinile și necesitățile 
practice ale întreprinderilor. Aceasta 
sé oglindește clar în tematicile ma
jorității cercurilor de economie con
cretă. La șantierul II al întreprinde
rii de construcții a Combinatului side-

rurgic Galați, în programul cercuri
lor de economie concretă au fost in
cluse temele : „Construcțiile în 
sistemul economiei naționale a țării 
noastre" ; „Progresul tehnic în in
dustria de construcții" ;■ „Mecaniza
rea lucrărilor în cadrul șantierului 
II și efectul ei asupra prețului de 
cost“; „Aprovizionarea tehnico-ma- 
terială în construcții, aprovizio
narea punctelor de lucru și efec
tul ei în realizarea planului de pro
ducție“; „Prețul de cost și structura 
lui în cadrul șantierului de con
strucții. căile de reducere a prețu
lui de cost pe șantierul II“. etc.

Preocupat de introducerea teh
nicii noi în construcția de nave, 
comitetul de partid de la Șantie
rul naval Galați a orientat cercu
rile de economie concretă spre 
studierea căilor de ridicare a nive- , „ ,
lului tehnic al producției. Intr-un roase exemple cafe șa ilustreze efi- 
mod interesant au fost dezbătute a- 
ceste probleme în cercul de econo
mie concretă de la sectorul de con
cepție al șantierului. După ce în 
cerc s-a predat lecția despre impor
tanța introducerii tehnicii noi în în
treprinderile industriale, au fost for
mate 5 colective, din cîte 4 ingineri 
și tehnicieni, care au studiat și pre
zentat apoi referate pe următoarele 
probleme : înlocuirea reperelor din 
materiale feroase și neferoase cu 
repere din materiale plastice ; îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a 
tablelor ; mecanizarea operațiilor 
de fasonare a tablelor ; mecanizarea 
introducerii și scoaterii profilelor 
din cuptorul de încălzit de la forjă ; 
extinderea procedeului de craițuire 
arc-aer și a sudării semi-automate 
în mediu protector de bioxid de car
bon. Aceste referate au îmbogățit 
conținutul temei puse în discu
ție, au stimulat discuții vii și fruc
tuoase. Metoda de a se prezenta re
ferate întocmite de ingineri și teh
nicieni, pe baza studiului concret 
intr-un sector sau .altul al produc
ției, este folosită cu succes într-un 
număr tot mai mare de cercuri.

ciența micii mecanizări, posibilități
le largi, încă nefolosite, care există 
în această privință. în cadrul acelu
iași cerc, la discuția pe tema „Ca
litatea reparațiilor de utilaje — fac
tor de bază în realizarea planului 
de producție“ nu s-a spus nimic 
despre cauzele care au făcut ca in
dicele planificat de utilizare a 
timpului calendaristic al mașinilor să 
nu fie realizat. Desigur, că o aseme
nea tratare a problemelor este puțin 
eficientă.

Mai multă grijă pentru 
eficiența învățămîntului

Organizațiile de partid din orașele 
Galați și Brăila au acumulat expe
riență în studiu) politicii economice 
a partidului. în dezbaterea eficientă 
a temelor. în strînsă legătură cu sar
cinile economice ale întreprinderi
lor. în. acest domeniu mai. există 
însă neajunsuri a căror înlăturare 
v,a trebui să stea în atenția organe
lor șl organizațiilor de partid,

Sînt încă cercuri de economie con
cretă, economie politică, cursuri se
rale, în care problemele economice 
se studiază într-o formă generală, 
fără o strînsă legătură cu preocu
pările colectivelor de muncă. Aceas
ta slăbește eficiența muncii de pro

Z8Ic de ianuarie in laica Jiuiui
(Urmare din pag. I-a)

— Oamenii au încredere în for
țele lor. Pentru acest an întrecerea 
se anunță mai avîntată. Sînt brigăzi 
care au pornit de la egal la egal cu 
oamenii lui Rudic. Oricum, din în
trecere au de cîștigat cu toții și 
în primul rînd mina. Noi ne pro
punem să-i ajutăm deopotrivă pe 
toate căile, să le creăm condiții op
time de muncă.

Acolo unde lucrează 
ortacii lui Bortha

nu demult au fost demontate. Cons
tructorii și-au îndeplinit în mare 
măsură partea de lucrări care le re
venea. Acum e rîndul montorilor. Zi 
și noapte munca nu contenește. în 
24 de ore se execută lucrări pentru 
care sînt afectate 26—39 sau poate 
și mai multe ore.

Pe corpul celor două uriașe ca
zane se aprind și se sting, ca într-un 
joc de artificii, luminile puternice 
ale aparatelor de sudură ; znopi de 
seîntei cad ca picăturile de ploaie 
măruntă pe lîngă cazane. Podul ru
lant se mișcă domol de-a lungul 
sălii mașinilor. De cîrligul lui puter
nic e suspendată ca o jucărie o pie
să de 5 tone. Macaragiul Augustin 
Tamba și tînărul monter de turbine 
Aurel Soare se înțeleg pe o limbă 
necunoscută multora. Sînt despărțiți 
unul de celălalt printr-o mare dis
tanță. Vocile lor s-ar pierde în zum
zetul sălii. Comenzile macaralei ur
mează totuși întocmai semnele dis
crete și stăruitoare pe care le indică 
degetul arătător
mai jos. atenție și mai jos, mai 
dreapta. încă puțin. Piesa, adică ca
pacul unuia din lagărele turbinei 
este așezață cu precizie la locul cu
venit. Păsuirea cuzineților care în 
nici un caz nu trebuie să depășeas
că trei sutimi de milimetru este o 
treabă migăloasă, de foarte mare 
răspundere. De ea se îngrijește tî
nărul care n-a trecut peste hotarul 
a 25 de ani, dar care a adus cu el 
la Paroșeni — de pe alte mari 
șantiere de construcții
ale țării unde a lucrat — pricepe
rea, experiența cîștigată și „nici o 
toleranță față de calitatea irepro
șabilă a lucrării" — după cum sin
gur spune

Ritm susținut 
șabilă — două 
cerii, unul mai

★

Bunul mers al învățămîntului de 
partid depinde foarte mult de propa
gandiști, de nivelul lor de pregătire. 
Comitetele orășenești de partid Ga
lați și Brăila au dobîndit în anii tre- 
cuți o experiență pozitivă în munca 
cu propagandiștii. Secretarii și alți 
membri ai comitetului regionși ai 
comitetelor orășenești de partid, 
cadre de specialiști din economie au 
ținut în fața acestora expuneri, in
formări, consultații, care i-au ajutat 
în aprofundarea unor probleme im
portante, au contribuit la lărgirea 
orizontului lor. Experiența bună a- 
cumulată merită să fie continuată 
și valorificată, organizîndu-se pen
tru propagandiști — pe lîngă te
mele din programa de învățămînt 
— expuneri și consultații asupra u- 
nor probleme teoretice actuale, asu
pra politicii economice a partidului, 
asupra sarcinilor organizațiilor de 
.partid din regiune în lupta pentru 
realizarea planului pe 1964.

Este un lucru prețios că pe lîngă 
cabinetul regional de partid Galati 
și cabinetul orașului Brăila acti
vează un larg activ obștesc. Din rîn- 
dul acestuia s-ar putea organiza co
lective care să controleze și să 
îndrume activitatea cercurilor de 
economie politică și de economie 
concretă, șă ajute propagandiștii în 
pregătirea referatelor și a planurilor 
de seminarii.

Tinînd seama de cerințele puse 
de partid, de interesul puternic ma
nifestat de masele de oameni ai 
muncii față de studiul problemelor 
economice. Comitetele orășenești de 
partid Galați și Brăila au datoria 
șă asigure ridicarea neîncetată a ni
velului acestui studiu, legarea lui 
strînsă de practică. în felul acesta 
va spori continuu eficacitatea învă- 
țămîntului, contribuția sa la reali
zarea sarcinilor trasate de partid 
pentru avîntul continuu al industriei 
noastre socialiste.

MARIA GERE

om. întreaga brigadă 
să preia acest loc greu

nu-
un 

și-a
de

cofrajului mobil pînă la 23

betonului la cofraj. 
bine 
nu-și

dispus,
mai

ca 
găsea

acest puț nu de-
Com-

De la șoseaua asfaltată care du
ce spre Aninoasa se abate un drum 
scurt, în serpentine. Pe o muchie 
de deal se văd instalația unui turn 
de extracție provizoriu, ateliere. La 
„gura“ puțului trolii puternice, be
toniere, vase voluminoase de trans
portat material. Aici și-a stabilit de 
curînd locul de muncă cunoscuta 
brigadă condusă de Dionisie Bartha. 
Săparea acestui puț este nu numai 
foarte urgentă, dar prezintă și 
meroase dificultăți. Hotărîtă ca 
singur 
propus
muncă, să sape și să betoneze după 
metoda 
August. 400 m.l. de puț.

în puț nu rămăsese nimeni. Oa
menii îmbrăcați în haine de protec
ție cauciuc^te pregăteau conductele 
groase pentru prelungirea rețelei de 
transport al
Bartha nu părea 
altădată. Parcă 
locul.

— Lucrările la
pind numai de noi. Poftim, 
presoarele s-au oprit de cîteva ore. 
Le lipsește apa de răcire. Nu avem 
aer comprimat și trebuie să ne „um
plem“ timpul cu fel de fel de alte 
lucrări. Ciclurile nu se respectă. 
Apa a și crescut în puț pînă peste 
brîu.

Supărare pe deplin justificată. A- 
siștență tehnică, sprijin material, 
soluții tehnice și măsuri hotărîte 
din partea conducerii sectorului și 
întreprinderii se cer nu numai cînd 
se stabilesc recorduri, ci și cînd bri
gada simte nevoia lor.

Ritm și calitate

Clădirea nouă de la termocentrala 
Paroșeni răsuflă parcă ușurată. 
Schelele care au împresurat-o pînă

al lui Soare : —
la

Sala de mese a cantinei grupului școlar petrol-chimie din Copșa Mică. Foto : GH. VINȚILA

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
Vecini numai cu vorba55

în articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în Scînteia nr. 6071, au 
fost analizate unele deficiențe din 
cadrul I. F. Vișeu, precum și fap
tul că există o slabă preocupare 
pentru preluarea experienței bune 
a întreprinderii vecine — I. F. Si- 
ghet.

Din răspunsul trimis redacției se 
desprind o serie de măsuri privind 
îmbunătățirea activității întreprin
derii. Se va extinde lucrul în bri
găzi cu plata în acord global, în 
așa fel ca peste 75 la sută din masa

a

lemnoasă ce se va exploata în 
acest an să fie realizată de aseme
nea brigăzi. Pentru generalizarea 
metodelor avansate de muncă a fost 
organizat un schimb de experiență 
la care au participat muncitori, 
maiștri și ingineri ai întreprinde
rii. Au fost- numiți tehnicieni și in
gineri care să urmărească folosirea 
utilajelor, să ajute pe mecanici în 
mînuirea lor. Un număr de 150 de 
fașonațpri, corjiănitari, încărcători 
și alți muncitori urmează in pre
zent cursuri pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale.

„Lecții interesante, atractive“
în răspunsul primit din partea 

Consiliului agricol raional Hîrșova 
se arată că ș-au luat măsuri de li
chidare neînțîrziată a lipsurilor- 
La G.A.C Vulturu și Topologu 
s-au creat condiții materiale pen
tru ținerea lecțiilor în condiții co
respunzătoare. De gș,erpe|rjLQac la 
gospodăriile colective Runcu și 
Ghindărești, în urma măsurilor 
luate de consiliile de conducere, 
s-a recuperat rămînerea în urmă 
în ce privește predarea lecțiilor.

stațiunile. de odihnă“

în articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia" nr. 6110 din 
18 decembrie se analiza felul cum 
se desfășoară învățămîntul agro
zootehnic în gospodăriile colective 
din raionul Hîrșova, regiunea Do- 
brogea. Pe lingă reliefarea succe
selor, care au fost obținute în gos
podăriile colective din Băltăgești, 
Tichileșți, Crucea în ce, privește ți
nerea cu regularitate - a lecțiilor și 
legarea conținutului lor de necesi
tățile gospodăriei, erau criticate 
lipsurile din unele gospodării co
lective.

„Iarna prin
în urma publicării în „Scînteia“ 

nr. 6103 a unui articol sub titlul de 
mai sus, în care era criticată, între 
altele, organizarea necorespunză- 
toare a biroului de cazare de la 
Băile Herculane, Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al regiunii 
Banat ne răspunde : „Conducerea 
întreprinderii, analizînd această si
tuație, a constatat că cele relatate 
sînt reale. S-au luat măsuri pen
tru amenajarea unui birou de ca
zare mai spațios, spre a nu se 
mai produce aglomerări. Totoda
tă, au fost schimbați din func
ție șeful biroului de cazare, loan 
Brezoi, precum și funcționarii E-

lena Schultz și Ianoș Ionescu, care 
nu s-au achitat cum se cuvine de 
sarcinile de serviciu".

în același articol • se semnala și 
modul defectuos de circulație al 
autobuzelor I.R.T.A. spre și de la 
Govora. Drept răspuns, Sfatul 
popular al regiunii Argeș ne co
munică, printre altele : „în vede
rea bunei deserviri a publicului 
călător, autobaza Rm. Vîlcea 
a dublat, la cererea conducerii sta
țiunii Govora, în zilele cu aglome
rație mare, cursele pe acest traseu. 
Conducătorii auto au primit dispo-

Oameni care...
Ceea ce-l caracterizează pe ingi

nerul A. I. din Oradea este polite
țea. Răspunde la salut descoperin- 
du-se, făcînd un gest larg din mina 
in care își ține pălăria, de fetru. I. T. 
din București scrie mult și frumos 
și ține bineînțeles la stiloul său. Lui 
D. C. din comuna. Grajduri, raionul 
Iași, îi place, ca oricărui părinte de 
altfel, să-și vadă copilul vesel, mul
țumit. I-a cumpărat o sanie.

Ce legătură este între aceste per
soane ? — o să întrebați. Probabil 
nici una, dar mai precis răspunsul 
vi-l poate da Constantin Ionescu, 
Mihai Gogu și Vasile Condoiu de la 
biroul de obiecte găsite al Gării de 
Nord. Frumoasa pălărie de fetru, sti
loul și săniuța au stat o vreme de
parte de proprietarii lor și s-au în-

nu uită
tors la ei, prin grija funcționarilor paltonul și asta în... 
acestui birou.

Pe peronul Gării 'de Nord func
ționează în două încăperi un fel ■ 
de... magazin „Consignația". Gă
sești aici valize, mape, bastoane, 
poșete, lămpi de benzină, pături, 
brichete, pantofi, stilouri, triciclete, 
magnetofoa.ne, ochelari, șoșoni, 
nocluri, ceasuri... o varietate 
obiecte pe. care imaginația n-ar 
tea să o născocească ușor. E
tr-adevăr curios să vezi o pijama 
alături de... un butoi cu vin, un a- 
parat electric de ras lîngă o cutie 
de conserve sau de cafea.

O funcționară din Constanța a tivitatea. acestui birou îneît mulți 
izbutit să-și uite în tren poșeta, în păgubași nu se gindesc că aici și-ar 
care avea 3 600 lei. D. C. și-a uitat 
în tren, o dată cu săniuța, servieta,

bi- .
de 

pu- 
în-

decembrie. 
După cum tot cu ajutorul acestor 
ceferiști, V. S. din comuna Rădu- 
lești, raionul Urziceni, sau T. U. 
din Găiești și-au găsit dosarele cu 
acte pierdute, un profesor din Cluj, 
ochelarii, un bucureștean, ceasul 
de mină...

Ca să-i enumerăm pe toți ar tre
bui să înșirăm cel puțin o mie de 
nume. Atîția. și-au reclamat anul 
trecut obiectele uitate în trenuri, 
primindu-le apoi la biroul de o- 
biecte găsite al Gării 
totuși, puțini! Fiindcă 
biectelor predate aici 
de peste patru mii.

Atît de puțin cunoscută este ac-

de Nord. Și 
numărul o- 
in 1963 este

și calitate- irepro- 
obiective ale între- 
important decit al-

energetice

Cara de Nord ! un colț al biroului de obiecte găsite

Nu se știe precis unde și-au în
crucișat drumurile, la care dintre 
cele două porți ale Văii Jiului s-au 
întîlnit pentru o fracțiune de se
cundă. Sau poate s-au întîlnit și 
despărțit la revelioanele minerilor, 
constructorilor, în cupele lor pline 
cu vin spumos și șampanie, în u- 
rarea „La mulți ani 1“, „Spor la 
muncă în ’64“, în tradiționalul „No
roc bun“ mineresc. Pe eît se vede, 
anul în care am pășit a adus cu sine 
aici un suflu tînăr, optimist, a venit 
hotărît să îmbogățească tradiția și 
zestrea anului trecut.

putea găsi obiectele pierdute:
Intr-una din aceste zile, a trecut 

pe lă biroul de comandă al servi
ciului de exploatare a vagoanelor 
restaurant ■ și de dormit Gheorghe 
Popa, șeful vagonului restaurant al 
trenului 211/212.

— L-am găsit pe masă, la Pitești. 
Am întrebat al . cui e. Nu a răspuns 
nimeni. Probabil că păgubașul cobo- 
rîse.

Gheorghe Popa a așezat pe birou 
un frumos ceas de mină care avea 
tot ce-i trebuie, .în afară de stăpîn.

— Poate ne sprijiniți dumneavoas
tră — ni s-a adresat Gheorghe 
Gheorgheasa, șeful biroului, care 
tocmai înregistra noul obiect. Mai 
scrieți în ziar că, de fapt, unele o- 
biecte nu sînt pierdute pentru tot
deauna, ci se află aici. După cum se 
vede, pe „inițiativa“ unor păgubași 
nu se poate conta çu toată nădejdea.

„Norocul“ lor că ceferiștii nu-i 
uită.

D. MINCULESCU

ziții să plece din gară numai după A mai răspuns ziarului serviciul 
ce s-au urcat în autobuz toți călă- de exploatare I.R.T.A. din regiu- 
torii“. nea Mureș-Autonomă Maghiară.

„Prin căminele studențești“
în raidul-anchetă cu titlul de 

mai șus, publicat în „Scînteia“ nr. 
6106, se criticau Unele deficiențe 
sesizate în cîteva cămine studen
țești — din București, Cluj, Iași și 
Galați. în răspunsul adresat redac
ției, conducerile Institutului de me
dicină și farmacie din București. 
Universității „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj și Institutului politehnic din 
Galați arată că au fost luate mă

suri pentru îmbunătățirea activită
ții social-gospodărești din cămine. 
Cu sprijinul consiliilor asociațiilor 
studențești și al direcțiilor admi
nistrative a sporit preocuparea 
pentru a se asigura respectarea 
disciplinei universitare, îmbunătă
țirea muncii comitetelor de cămin. 
Totodată, cadrele didactice — în
drumători de ani și de grupe — vor 
efectua mai multe vizite in cămi
nele studenților.

„Propaganda tehnică
actuale

Sub acest titlu, în „Scînteia" nr. 
6094 a fost publicat un grupaj de 
materiale în oare erau cuprinse, 
între altele, o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea propagandei 
tehnice în întreprinderi. Analizînd 
propunerile respective, Institutul 
de documentare tehnică ne comu
nică : Pentru a veni în. sprijinul, 
celor interesați în procurarea fil
melor tehnice, anul acesta I.D.T. va 
întocmi și va ține la zi o eviden
ță a filmelor tehnice existente, atît 
a celor produse de studioul „Alex. 
Sahia“ sau diferite ministere, cit și 
a celor realizate în alte țări. Este 
necesar însă ca ministerele să sta
bilească metodele, procedeele și

cerințelor
Ia nivelul 

ale producției“ 
procesele tehnologice care conside
ră că pot fi generalizate și cu aju
torul filmului.

Institutul va propune organelor 
de documentare din ministere să 
centralizeze cele mai valoroase lu
crări prezentate iii sesiunile tehni- 
co-științifice dip uzine și, pe aceas
tă., bază, să.se publice în colabora
re, în.cursul acestui an, cel puțin 
un volum pe ramură. De aseme
nea, institutul a prevăzut să întoc
mească în 1964 două lucrări cu 
caracter metodologic. cuprinzînd 
datele care să permită compararea 
unor produse fabricate în țară cu 
cele mai bune produse similare 
din străinătate.

„Fiecare obiectiv să fie dat 
în funcțiune la termen“

Articolul cu acest titlu, publicat 
în „Scînteia" nr. 6059, se referea la 
unele deficiențe din activitatea în
treprinderii de construcții-montaj 
Cluj, care execută lucrări în mai 
multe regiuni.

în răspunsul trimis .redacției, Di
recția generală de construcții-mon
taj pentru uzine chimice și rafină
rii, din Ministerul Industriei Pe

trolului și Chimiei, arată că pen
tru realizarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor de investiții a 
fost înființată o nouă întreprinde
re — întreprinderea de construcții- 
montaj’Erașov. Ea își desfășoa
ră activitatea numai în două re
giuni și cuprinde mai bine lucră
rile de pe șantierele de la Copșa 
Mică, Făgăraș, Codlea și Tg. Mureș.

I IE T ITO IE • € II IE Ml A
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă ; 
Vînzătorui de păsări — (orele 13.30). 
Teatrul Național „I. L Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele
19.30) . j (Sala Studio): Fiicele(orele
19.30) . Teatrul „C I Nottara" (Sala Ma- 
gheiu) : Carieră pe Broadway — (orele
19.30) .; . (Sala Studio) : Patru sub un a- 
coperiș _ (orele 20) Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. schitu 
Mfigurcanu nr. 1) : Copiii soarelui — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Omul care aduce ploa
ie _ (orele 19,30). Teatrul: de Comedie : 
Umbra — (orele 19.30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Galțoio — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala din sfr. C. Miile) : Ocolul pămîntu- 
lui în 80 de zile — (orele 20). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Mercadeț — (orele .20) 
Teatrul satiric muzical ,.C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Revjsta de altădată —. (orele
20) : (Sala din Calea Victoriei, nr. 174) : 
Stelele estradei — (orele 20). Studioul 
de teatru al Institutului de artă teatrală 

.și cipqmatografică „I. . L. Caragiale" : 
Pescărușul — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri aj C.C.Ș.- : Ciută ' țara 
mea— (orele 20).' Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Năzbîtiile iul. Țăndă
rică — (orele 16). Circiil de stat ; Surpri
ze berlineze — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE: Qivitoq : Sala
Palatului R. P Rorpîne (orele 19.30. cu 
seria de bilete nr. 980), Republica. (9,45: 
12; 14,15; 16.45; 19: 21,15). Festival (9,45; 
12; 14,15: 16,30: 18,45; 21). Privește înapoi 
cu mînle ; cinema Patria (9; 11.15;
13,30; 16; 10,30; 21). București (9,30;
11,45; 14; 16.15': 18.30; 20.45). Gri-
vița (10: 12,15; 14,30; 16,45: 19;
21,15). Jurnalul Annei Frank — cinema
scop : Victoria (9,45; 12l30: 15,15; 18; 20.45), 
Aurora (9,30; 12,15: 15; 17;45: 20,30). Mo
dern (9,30: 12,15: 15; 17,45; 20,30). Pisica 
de marc: Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
A treia repriză — cinemascop : Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Parașutlștii : Giu- 
lești (10,30; .12,45; 15; 17,30; 20). Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Tudor — ci
nemascop (ambele serii) ; Central (9,30; 
13; 16,30; 20), Buzești (13,30; 17; 20,30). 
Viitorul (16; 19,30), Colentina (15,30; 19). 
Placido: Capitol (9; >.lț; 13; 15; 17; 19:
21) . Luna de miere fără bărbat : Lumina 
(de la orele 10 la orele 14 în continuare ; 
16; 18.15; 20,30). Ah, acest tineret ! : U- 
nion (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program 
special pentru copii : Doina (orele 10). 
Agatha, lasă-te de crime;: Doina (11,30: 
13,45; 16; 18,15;. 20130), Pacea (16: 18; 20), 
Un ciclu de filme documentare : Tim
puri Noi (de la orele 10 ia orele 21 în 
continuare). Cavalerul Pardalllan — cl- 
r emascop : Unirea (11,15; 16,15; 18,45;

21), înfrățirea între popoare (10; 15: 
17,30; 20). Pompierul atomic : Cultural 
(15; 17; 19; 21). Medicamentul care ucide 
(ambele serii) : Feroviar (9; 12,30; 16,15;
20) , Tomls (9,30; 13; 16,30: 20), Floreașca 
(16,30: 20). Gol printre lupi — cinema
scop.; Daqia (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18.45; 21). Contele de Monte Cristo (am
bele serii): Crîngasi (16; 19,30) Nu-i loc 
pentru al treilea : Bucegl (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30), Legea e lege : Flacăra (14,30:, 
16,30; 18.30; 20,30). Taxiul morțll : Vitan 
(15; 17; 19; 20,45). Valsul nemuritor : 
Munca (15; 17; 10: 2D. tlcigașul și fata : 
Popular (15: 17; 19; 211. Misterele Parisu
lui — cinemascop : Moșilor (15; 17; 19;
21) . Cu toții acasă: Arta (16; 18,15; 20.30), 
Cotroceni (15.30; 18: 20,30). Lira (15,30; 18; 
20.30) Ei cuceresc cerul : Cosmos (16: 
18; 20). La virsta dragostei : Volga (10; 
12; 16; 18.15; 20,30). Elena din Trola r- 
cinemascop : Luceafărul (15.30; 18: 20,30). 
Tinerii _ cinemascop : Progresul (11: 
15; 17; 19; 21). Mi-am cumpărat un tată 
— cinemascop : Drumul Sării (1Ç; 18: 20). 
Ultimul tren din Gun HUI : Ferentari 
(15: 17; 19; 21). Pe Donul liniștit (seria 
IlI-a) : Adesgo (15.30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE — Orele 19,00 _ Jur
nalul televiziunii. 10,10 — Filmul „Hoa
ța de Ia circ". 19,20 — In fața hărții. 
19,35 — Filmul „Doctor în filozofie’. 
21.15 —, Muzică distractivă. în încheiere : 
Buletin de știri, sport ș|. buletin . me
teorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cerul variabil, mai mult senin 
în Oltenia și Muntenia. în cursul după- 
amiezii cerul s-a înnourat în nordul 
tării si izolat a început să ningă. Vîntul 
a suflat slab prezentînd intensificări 
temporare din nord-vest. Temperatura 
aerului la orele 14 înregistra valori cu
prinse între minus 6 grade la Turnu 
Severin și Calafat șl minus 19 grade Ia 
Joseni. In București : Vremea a , fost 
rece, cu cerul mai mult senin. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a aerului a fost de minus 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 
Șl 21 ianuarie a. c. In țară : Vreme 
rece, cu nopți geroase. Cerul va fi va
riabil mai mult noros în nordul țării. 
Seara și dimineața ceață locală. Nin
soare locală. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura se va menține eoborîtă, 
minimele vor fi cuprinse între minus 
12 Și minus 22 grade, local mal eoborîtă, 
iar maximele între minus 2 și minus 12 
grade. In București : vreme geroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin la în
ceput. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura în scădere ușoară. Seara 
dimineața ceață slabă.
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Poate vă veți aminti : în toamna 
anului 1949, expresia „Uzinele Ho- 
rodița“ a circulat cîtva timp pe me
leagurile noastre ca obligator apen
dice explicativ al altei expresii — 
abia introdusă pe atunci și încă nu 
destul de clară tuturor — „obiectiv 
industrial de primă linie“. La inau
gurarea șantierului Horodita, ziarele 
și revistele, fără excepție, au dat 
machetei „viitorului centru meta
lurgic“ loc în prima pagină : trei- 
patru coloane lat, iar înălțimea 
depășind mult lățimea, din pricina 
coșului central al uzinei electrice. 
Pe atunci, amintiți-vă, asemenea 
poză — concretizînd anticipat și pu
blic o asemenea minune tehnică, 
fixîndu-i implacabil termenul săvîr- 
șirii și localizînd-o fără echivoc 
în peisajul romînesc — o ase
menea poză de omenești minuni 
prevestitoare v-a cam tăiat respira
ția. Poate că mai tîrziu ați uitat și 
imaginea și comentariul scris ală
turi, poate că numele localității nu 
v-a dăinuit în amintire pînă astăzi, 
dar simțămintele din clipa cînd v-a 
căzut privirea asupra ziarului nu 
le-ați putut uita.

Doi ani și cîteva luni mal tîrziu, 
■’’esa anunța că Uzinele Horodița 

„Yntrau în producție cu primele uni
tăți“; curînd apoi — „cu întreaga 
capacitate“. Indiscutabil, faptul în
deplinit ar fi trebuit să însemne mai 
mult decît plănuirea lui. Totuși, 
exceptîndu-i pe horodițeni, darea în 
producție a fostului „viitor obiectiv 
de primă linie“ n-a constituit un 
eveniment memorabil. între timp 
constructorii inauguraseră alt ev, al 
combinatelor industriale gigant ; 
opinia publică nu mai avea timp, 
ochi, loc printre amintiri, pentru re- 
lativ-măruntele „obiective“ plănui
te... ohoho, pe vremea lui Pazvante, 
cu doi ani și mai bine în urmă.

zinelor de tipul Horodiței, 
așadar, le-a fost dat să-și 
ia locul și răspunderile pe

lume în anonimat, soldățește. Gene
rația care la începutul primului cin
cinal mai umbla cu ghiozdanul în
spate le-a găsit gata crescute în pei- 

, sajul țării — parcă de cîhd țara în
săși. Astăzi,, analizele mai ample din 
publicații și rubrici de specialitate 
evidențiază uneori și „Horodița“ — 
în bloc'cu alte uzine asemănătoare, 
pentru merite formulate cu maximă 
zgîrcenie înainte de-un „etc“ sau 
.,ș. a.“.. Din an în paște le rezervă și 
■tfeun jurnal cinematografic cîțiva 

I netri de peliculă — care, nu odată.
acordă atîta relief ambianței pădu
rețe, încît uzinele aduc a mănăstire 
proaspăt restaurată.

Cam atît se poate spune astăzi
despre „Uzinele Horodița“, privite 
„din perspectiva economiei națio
nale în ansamblu“ : o uzină oare
care... Dacă prin profesia pe care o 
practici sau pentru care te pregă
tești n-ai legături directe cu meta
lurgia, dacă nu ești nici fidel abo
nat al excursiilor O.N.T.-ului, nici 
candidat permanent al concursurilor 
„Cine știe cîștigă“, atunci e foarte 
probabil că despre „Uzinele Horo
dița“ știi doar cît îți spune lectura 
numelui lor : există pe undeva... 
produc ceva... poate că uzurpă un 
semeț plural („Uzinele“) la care 
n-au drept sută-n sută... dar, proba
bil, sînt gospodărite bine, nu dau 
nimănui bătăi de cap în plus — 
altfel le-ar populariza autorii de sa
tiră și umor. Punct.

Pentru a înțelege situația lui Gri- 
gore Han — așa cum a fost, așa 
cum este acum — pentru a înțelege 
în ce ordine de idei e pomenit aici

de V. EM. GALAN

Fragmentul pe care îl publicăm reprezintă primele pagini din- 
tr-un nou roman al scriitorului V. Em. Galan, în pregătire la Edi
tura tineretului.

Primele capitole ale romanului fixează cadrul în care se va des
fășura acțiunea — orașul și uzinele metalurgice Horodița.

Aici trăiesc muncitori ca Grigore Han și Iacob Mănescu legați 
prin activitatea lor, încă de la începutul existenței uzinei, de 
viața întreprinderii și așezării muncitorești din preajma ei.

Iacob Mănescu, directorul uzinelor, 
Horodița trebuie cunoscută cît de cît 
și „dinăuntru“, cum se spune.

*
Pentru localnici, „Uzinele Horo

dița“ sînt în primul rînd ei înșiși : 
aproape trei mii de oameni — mun
citori, tehnicieni, ingineri. Orașul, 
pentru localnici, e tot „Uzinele Ho
rodita“. După ultimele date ale sfa
tului popular comunal, 12 457 locui
tori : salariații uzinei cu familiile 
lor, plus personalul diferitelor uni
tăți administrative, comerciale, cul
turale și meșteșugărești necesare în 
orice asemenea așezare industrială 
modernă. (Acest „personal“ nu prea 
încarcă statistica : e alcătuit în cea 
mai mare parte din soțiile metalur- 
giștilor).

Documentele și formularistica ofi
cială numesc noul oraș Horodița ; 
fără Uzinele.

Localnicii își denumesc orașul 
Uzinele Horodița. Și accentul cade 
cu atîta înverșunare polemică pe 
Uzinele încît, te pare, dacă în orien
tarea opiniei'- publice locale nu 
va surveni cît mai e timp o cotitură, 
simplificarea se va face pe seama 
Horodiței — și, te pomenești, orașul 
va trebui reînregistrat sub numele 
Uzinele. La promovarea, ba chiar la 
propagarea acestei anomalii, contri
buie din plin pînă și sfatul popular, 
inclusiv președintele, inclusiv depu
tății, ca să nu mai vorbim despre 
salariați. E simptomatic, de pildă, 
faptul că astăzi, acolo, la cel mai 
înalt for local al administrației pu
blice, nimeni nu tresare, nimeni nu 
simte nevoia unei puneri la punct 
cînd aude în receptorul telefonului 
vocea cuiva care, de la zeci și zeci 
de kilometri, vrind să-și deschidă 
drum spre inima horodițenilor, îi 
lingușește chemîndu-i cifrat, parcă 
într-un rebus închinat imposibilului 
și paradoxului :

— Alo, Uzinele ?... Dă-mi, te rog, 
oficiul stării civile.

Sînt în ’ noua Horodiță și cîteva 
familii de vechi agricultori. Mai 
frecvent e cazul familiilor „mixte“ : 
bătrînii în agricultură, tineretul la 
uzină. Din 1953 pînă în 1961, strada 
care dă în cartierul țărănesc al ora
șului a fost dominată de o uriașă 
inscripție-arcadă : „Gospodăria A- 
gricolă Colectivă Uzinele“... In 1961, 
după unirea colectivei „Uzinele“ 
cu gospodăria învecinată de la Lun
ca Albă, arcada s-a revopsit, rescris: 
„G.A.C. Lunca Albă-Horodița — 
brigada a 7-a legumicolă-pomicolă, 
brigada a 8-a zootehnică-Uzinele".

Cheamă-le la telefon centrala :
— Alo, uzinele ?
Vei primi, invariabil, indicația 

șablon :
— Probabil, căutați sfatul popu

lar ; formați 274... Aici e 112 : meta
lurgica, întreprinderile...

N-ar fi de mirare dacă într-o 
bună zi se va adopta și în scripte 
vreo altă denumire pentru Uzinele 
Horodița — poate „întreprinderile 

Horodița, orașul Uzinele“, poate 
„Metalurgica orașului Uzinele“... Așa 
ceva.

Prin asemenea complicate mean
dre, limbajul dibuie febril expresia 
potrivită a adevărului. A adevăru
lui despre realitatea locală, și, im
plicit, despre felul cum ea se oglin
dește în sufletul localnicilor. Și nu-i 
vinovat limbajul, nici capitolul său 
toponimic, dacă pe plan local, atît 
în spațiu cît și în timp, Uzinele par 
să fie totul, domină efectiv totul, 
sînt oarecum totul.

Totul în spațiu : nu numai uzina 
propriu-zisă, ci și orașul, și pădurea 
cu stîncile ei, și fîșia de teren agri
col din vale, și gara cu depozitele, 
și stadionul, ștrandul, țarcul căpri
oarelor, colțul zoologic gospodărit 
de pionieri, livada de pe terasele 
săpate în coasta Runcului, serele de 
la poala Măgurei, Măgura însăși, 
Runcu însuși... Totul, în conștiința 
localnicilor, e Uzinele.

Totul și în timp, de bună seamă 
— pe plan local. Adresează-te ori
cărui horodițean băștinaș din gene
rația vîrstnică :

— înainte, ce-a fost aici ?
— Cînd „înainte“ ?
Ideea unui „înainte“, acolo, la Ho

rodița, apare localnicilor drept ab
surditatea absurdităților.

Explici :
— Vreau să spun : înainte de a se 

construi uzina...
— Eh !
Omul ridică din umeri, schițează 

un gest de lehamite... Pentru horo- 
dițeanul băștinaș, „înainte“ și „după 
construcția uzinelor" sînt două stări 
între care nu pot exista raporturi 
de continuitate. Cîndva, anticii,, a- 
flați la o strîmtoare analoagă — a- 
dică obligați să fixeze în nemărgini
ta scurgere a timpului trecut un 
moment dintîi pentru ceea ce soco
teau ei „istoria lumii“ — au pus în 
circulație o Talsămoțiune, un cuvînt 
născut și rămas fără acoperire gno
seologică satisfăcătoare : haos.

— „înainte“ ?... Eh !
Horodițeanul contemporan rosteș

te însă lapidara interjecție în depli
nă cunoștință de cauză — și, pînă la 
urmă, cercetătorul decis să parcurgă 
retrospectiv preistoria și haosul Ho
rodiței bizuindu-se pe mărturii ora
le culese la fața locului va obține 
jaloane în afara oricărei discuții.

— înainte de a fi uzinele, va să 
zică, a fost un sat ?

— Eh ! Un bot de deal, un cap de 
rîpă, acolo...

familii...

upă“ : un fel de micro-isto- 
rie, prin urmare, cuprin- 
zînd viața cîtorva mii de 

de-a lungul unui inter
val de nici douăzeci de ani... li
mitată la un spațiu de cîțiva bieți 
kilometri pătrați... O micro-istorie în 
care— dacă iei mărturiile horodițe- 
nilor drept literă de evanghelie — 
încap totuși nenumărate ere, evuri 
și etape : mult mai multe decît în 
cazul arhicunoscutei Istorii Univer
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sale, mult mai greu de diferențiat. 
Ere, evuri, trepte și etape obscure 
încă, din păcate, chiar pentru horo- 
dițeni ; nici de ei definite științific 
pînă acum, ci numai intuite și pro
puse — empiric, anarhic — de fieca
re în parte după cum îl taie capul. 
Și tot așa denumite pînă una-alta, 
prin invocarea ades arbitrară a unor 
evenimente care, pe plan local sau 
personal, au cel puțin tot atîta pres
tigiu cît au avut în primele tratate 
de istorie universală „descălecările“, 
întemeierea de țări, cetăți și di
nastii...

Iată :
La începutul începuturilor dintîi —■ 

spune cronica orală colectivă — Ho
rodița a trăit vremea numită îndeob
ște „cînd cu țiganii“ <sau „a țigă- 
niei“. Termenul „pe timpul cratițe- 
lor“, de asemeni frecvent întîlnit, 
pare să indice aceeași perioadă — 
poate vizînd-o în întregime, poate 
indicîndu-i doar o subîmpărțire din
spre sfîrșit. Cercetarea atentă, obiec
tivă, va trebui să rețină aici și alte 
prețioase indicații : timpul „dinainte 
de-a fugi șătrarii“... momentul „cînd 
nici dracu n-ar mai fi știut dacă nea 
Grigore Han purta zdrențe de haine 
militare ori civile“... perioada „cînd 
era nea Grigore bulibașă făr-de 
gloanțe-n pistol“ ...Indiscutabil, ase
menea expresii indică alte posibile 
subîmpărțiri ale vremii dintîi. Ori
cum, epoca numită „cînd s-au topit 
șătrarii și-a rămas nea Grigore de 
unul singur în peștera lui, mai rău 
ca Daniil Sihastrul“ trebuie consi
derată ultima subîmpărțire a primei 
ere — deci nu o epocă ci o perioadă. 
Anume, o perioadă de trecere.

A urmat tulburătoarea eră ale că
rei ecouri emotive persistă pînă azi 
în inima horodițenilor, eră numită 
„pe vremea tineretului“ sau, mai su
gestiv deși poate cam lung, vremea 
„cînd nea Grigore se ținea mai mult 
de șantier, cu tineretul, iar Iacob 
Mănescu și calificații lui bateau sa
tele noapte de noapte s-aducă flăcăi 
la meserie“. O subîmpărțire de ma
ximă importantă a acestei perioade 
cuprinde zilele cînd „s-a dat drumu’ 
la tren pe vale“. Alta pare să acorde 
importantă egală „săptămînii cînd 
Mănescu și-a făcut casă, iar nea Gri
gore a ținut-o una, pe-a lui, că asta 
nu înseamnă neapărat spirit bur-' 
ghez, nici neapărat individualism“.

Timpul „cînd s-a pornit uzina elec
trică numai pe două mașini“ ar tre
bui considerat, după toate probabili
tățile, un ev de sine stătător (cu nu
meroase subîmpărțiri, la a căror cla
rificare nu se poate ajunge fără am
ple studii prealabile — pînă acum 
de nimeni făcute).

La fel, vremea zisă „cînd mașinile 
mai lucrau în pădure, cu becuri prin 
copaci, iar zidarii făceau pereți și 
acoperișuri peste capul oamenilor“.

La fel, evul — pe semne în parte 
suprapus precedentului — numit 
„cînd erau numai blocurile din ste- 
jăriș plus, în sat, baraca burlacilor“.

La fel... Așa mai departe : ere, 
evuri, epoci, vremi — alcătuind, toate 
împreună, abia un prim ciclu istoric, 
denumit, la Horodița „pe timpul di
nainte de-a intra în producție agre
gatul 7“ Și urmează alt ciclu, cu 
împărțirile și subîmpărțirile lui... 
apoi alt ciclu .. altul... în număr total 
de 23... sau de 37... sau 46... sau de 
cine mai știe cîte — după cum merg 
cercetările, după dispoziția de mo
ment a localnicilor întrebați, după 
modul cum se combină ori se anu
lează o mie și unu de factori greu- 
sesizabili, refractari oricărui con
trol, oricărei supravegheri.

(Continuare în pag. IV-a)

Predeal. Spre pîrtia de schi

Oul aă agdeeaH in a laut
Aveam un prieten, un om încă în 

puteri, fusese perfect normal, dar a 
vrut să petreacă anul nou la munte.

Văzîndu-l în ce hal s-a întors, 
i-am strigat mustrător :

— Ai fost, desigur, cu schiurile.
A confirmat pe loc: fusese, da, cu 

schiurile. Nu i se rupsese nimic, dar 
umbla strîmb, avea un rîs strîmb și 
mereu arunca îndărăt priviri oblice.

— Dar cum de-ai reușit să cazi ?
— A, nu, zise el, tocmai ar fi fost 

bine să cad ! Dar, n-am putut să 
cad, n-aveam unde, nu era loc. Asta 
la întoarcere. Stăteam în gară, 
pe o bancă, în așteptarea trenului, 
citeam volumul II din Wells, cu in
vazia marțienilor, și pe măsură ce 
citeam apăreau pe peron alți și alți 
schiori. Cînd s-a ivit trenul, un val 
uriaș m-a luat și m-a azvîrlit pe 
treptele unui vagon. Clasa I-a. O 
perioadă a vieții mele de care nu 
mai pot să-mi amintesc a fost aceea 
în care am străbătut spațiul de la 
scara vagonului pînă pe coridor. Pri
ma mea amintire începe cu momen
tul cînd un tînăr simpatic și bine 
îmbrăcat mi-a spus foarte politicos :

— Vă rog să vă decideți pe care 
picior vreți să stați, și dacă vîrf sau 
toc, pentru că mă țineți într-o pozi
ție incomodă.

— Nu pot să stau aici, i-am spus 
eu, caut un loc unde e loc.

— Imposibil, a spus el ! S-a întîm- 
plat un lucru cu totul neprevăzut : 
a venit iarna ! Zăpada a căzut, ni
velul s-a ridicat, a fost multă lume 
la munte și căile ferate, surprinse, 
n-au mai putut programa destule 
vagoane suplimentare.

— Lăsați-mă, l-am implorat eu, 
măcar lăsați-mă să-mi las in com
partiment mica mea valiză.

In mai puțin de zece minute a iz
butit să-și retragă cotul din fața 
clanței compartimentului. O persoa
nă feminină așezată la trei metri 
mai încolo, deși între ea și cotul tî- 

nărului erau cel puțin 20 de persoa
ne, a început să se plîngă de faptul 
că un copil și-ar fi mutat poziția 
capului (purta, copilul, și căciulă) 
ceea ce o făcea, pe ea, să se înă
bușe.

Tînărul, venit și el de la munte, 
era foarte bine dispus, și îi răs
punse :

— Vă înșelați, băiețelul n-a mișcat 
din cap. încercați să clipiți, și o să 
vedeți că nu se poate.

— Atunci, dacă băiatul nu s-a 
mișcat — îl întrebă ea — cum se ex
plică faptul că nu mai pot să respir 
decît cu plămînul stîng ?

— Copilul nu s-a mișcat, răspunse 
tînărul. Dar crește.

Această discuție științifică stirni

FOILETON

o mare însuflețire. Pe jumătatea 
respectivă de coridor, sutele de pasa
geri aveau un subiect captivant.

— îmi permiteți să-mi pun și eu 
mica mea valiză în plasă, peste sacul 
acesta ?

— Care sac?!! — îmi răspunse 
din. plasă o tînără învelită într-o 
pătură. în primul rînd, nu vezi că 
pe deasupra stau patru pachete ? 
Și în al doilea rînd, nu vezi că eu 
nu sînt sac ?

Am căutat să reorganizez celelalte 
plase, bagajele, rucsacurile, hainele, 
damigenele, copiii, borcanele. Am 
plecat fără să-mi pot lăsa valiza, 
dar, pentru că muncisem în acest 
compartiment aproape jumătate de 
oră, pasagerii, impresionați, s-au 
strîmtorat și mai mult și, după patru 
minute de eforturi, au izbutit să-mi 
facă loc pentru fular și pentru mă
nuși, ambele.

Am deschis ușa și am pornit-o iar 
spre vechiul meu loc din fața ușii,
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treizeci de centimetri mai încolo. în 
clipa aceea și-a deschis un mic în
ceput de drum un om cu o țigară în 
gură.

— Ne dai foc, au protestat cîțiva. 
O să te reclamăm la conductorul tre
nului !

— Eu sînt conductorul trenului, a 
spus el.

— De ce n-ați pus mai multe 
vagoane ?

— La întoarcere ? Nu s-a știut 
că se întorc atîția de la munte, a 
spus el.

— Cum adică, nu s-a știut ? Nu 
s-a văzut cîți au plecat ?

— Ba da, dar de unde să știi cîți 
se întorc ?1'

Așa a zis. Avea simțul umorului.
— Biletele, vă rog. Ajung eu la 

fiecare.
Așa a crezut. Era optimist.
Unul singur — cred că era vreun 

inovator — a izbutit, printr-o miș
care a capului, să-i dea un bilet vîrit 
în panglica de la pălărie.

— Tovarășe conductor, a rugat el, 
perforați-l de mai multe ori, să se 
mai facă ceva loc.

— N-o să crezi, încheie prietenul 
meu. dar tot drumul l-am făcut în
tr-un rîs. Mai ales ultima parte, cînd 
trenul — conform orarului — pleacă 
la 4 și trei din Ploiești-vest și a- 
junge la București-nord la 6 fără un 
sfert, străbătînd distanța Ploiești — 
București în numai o oră și patru
zeci și două de minute. Ne părea rău 
că gonim cu 36 kilometri pe oră și 
că se termină curînd totul : glumea 
unul, glumea altul, rîdeam mereu. 
Am rămas cu o amintire de neuitat 
despre optimismul oamenilor noștri, 
mai ales al tineretului.

— Totuși, am mormăit eu, de ce 
la întoarcere, transporturile...

— Nu, nu, mă întrerupse el zîm- 
bind strîmb, nu te pripi să-i critici. 
Să judecăm drept și să stăm strîmb.

SERGIU FARCĂȘAN

ft'

LUCIAN GRIGORESCU „Peisaj la Tulcea" PETRE ACHIȚENIE „Pe terasă”
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ȘTIINȚĂ
Șă ne transportăm pentru o clipă 

tn laboratorul central al unui com
binat petrochimic. Aici, zeci de fla
coane cu produse rezultate din pre
lucrarea țițeiului și gazelor naturale 
își așteaptă rîndul la analiză — la 
spectrofotometrul automat pentru 
domeniul infraroșu. Linia sinuoasă 
pe care aparatul o înscrie pe o ban
dă de hîrtie, potrivit cu absorbția 
de către substanța analizată a ra
zelor infraroșii, informează pe chi
mist asupra purității substanței res
pective și asupra structurii ei mole
culare. Chimia modernă nici nu 
poate fi concepută fără cunoașterea 
amănunțită a structurii interne a 
moleculei, adică a așezării atomilor 
din care se compune, a distanțelor 
dintre ei, a unghiurilor sub care 
sînt legați, a forțelor care îi țin îm
preunați în moleculă. Cunoscînd a- 
ceste date, chimiștii își pot explica 
ce anume determină diferitele pro
prietăți ale substanțelor.

Structura moleculelor oferă o mul
titudine de forme. Există, de pildă, 
molecule formate din trei atomi, 
care pot fi sau liniare, avînd nu
cleele așezate în linie dreaptă, ca în 
cazul bioxidului de carbon, sau 
triunghiulare, nucleele găsindu-se în 
vîrfurile unui triunghi, ca în cazul 
hidrogenului sulfurat. Moleculele 
formate din patru atomi pot avea, 
h c e a 
O-@~®”O

vîrfurile, iar 
unui triunghi

Cu cit este

de asemenea, o a- 
șezare liniară, ace- 
tilena de pildă, dar 
și de piramidă, 
cum are amonia
cul, cu atomul de 
azot în vîrful ei 
și cei 3 atomi de 
hidrogen în vîr
furile triunghiului 
de la bază. Cei pa
tru atomi pot fi 
situați și în ace
lași plan, ca 
molecula de 
clorură de 
care are 
atomi de 
de bor în

VICTOR SAHINI 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romine

Arhitectura moleculelor
pîine cu un miez între ele ; este 
forma denumită „sandwich“.

Cercetările dau la iveală tot mai 
multe detalii ale structurii molecu
lelor mari, așa-numitele macromolé
cule, din care sint alcătuite nume
roase substanțe din natură sau obți
nute în laborator. Astfel hemoglo
bina, colorantul roșu al sîngelui, are 
molecula plană, pe cînd cele ale pro
teinelor au formă de lanț frînt în 
zig-zag sau de elice (spirală).

Cum reușesc chimiștii să stabileas
că toate aceste date ? Numeroase in
dicații cu privire la aranjamentul 
atomilor în moleculă, la modul în 
care sînt legați între ei etc,, le oferă 
analiza spectrală în infraroșu. Ato
mii au însușirea de a vibra, efectuînd 
o mișcare de du-te-vino în jurul po
ziției lor de echilibru. Aceste vibrații 
corespund energiei bine definite, 
proprii unei anumite stări a mole
culei. Trecerea de la o stare de vi
brație la alta se face prin emisie sau 
absorbție de energie radiantă ceea 
ce este pus în evidență tocmai în 
spectrul din domeniul infraroșu. Vi
brația atomilor în moleculă este însă 
puternic influențată de legăturile 
chimice în care se află atomii, per- 
mițînd chimiștilor să tragă concluzii 
cu privire la aranjamentul lor în 
moleculă și la modul lor de legătură. 
Informații prețioase cu privire la 
dispunerea atomilor în moleculă se 
obțin și cu ajutorul razelor X. Fas
cicolul de raze X ce cade pe supra
fața unei cristaline face ca

chimică între atomii moleculei ? Cea 
mai generală explicare a fenomenu
lui este că s-ar datora punerii în co
mun de electroni de către atomi. 
Acești electroni sînt supuși atracției 
electrice a nucleelor tuturor atomi
lor ce compun molecula. Se mani
festă aici așa-numitul dualism undă- 
corpuscul al electronului, de altfel 
proprietate generală a particulelor 
de dimensiuni atomice și subatomi- 
ce. în esență aceasta înseamnă că 
deplasarea electronilor (imaginați la 
sfîrșitul secolului XIX numai ca 
niște mici sfere încărcate cu elec
tricitate negativă) implică totodată 
și deplasarea unor unde asociate lor, 
ceea ce determină posibilitatea in
teracțiunii lor complexe cu nucleele 
tuturor atomilor din moleculă.

Studiul teoretic al legăturilor chi
mice din interiorul moleculei, al in
teracțiunii dintre molecule etc. for
mează unul din obiectivele noului 
capitol al chimiei denumit chimia 
cuantică. Ea oferă chimiei o temei
nică bază teoretică. Pe această bază 
au putut fi lămurite numeroase pro
prietăți ale corpurilor, cum sînt cu
loarea, însușirile electrice, rezisten
ța mecanică etc., ca rezultînd din 
structura lor moleculară. Multe 
aspecte considerate cîndva ca un ca-

gaturile chimice între atomi se for
mează după o prealabilă modificare 
a stării unora dintre electronii ato
milor de carbon sau bor care devin 
un colectiv de electroni identici.

După cum am mai arătat, există o 
strînsă legătură între structura mo
leculară a substanțelor și ansamblul 
proprietăților lor fizico-chimice. Ast
fel polimerii înalți prezintă unele 
proprietăți particulare : rezistență 
mare la rupere, îndoire, forfecare, 
dar se înmoaie la încălzire, sînt ter- 
moplastici, ceea ce permite fabrica
rea a numeroase obiecte prin pre
sare la cald. Proprietățile acestor 
polimeri se datoresc, în general, 
structurii liniare a macromoleculei. 
Alți polimeri însă nu se înmoaie la 
cald, prezentînd totodată o deosebită 
rezistență sau chiar pasivitate față 
de agenți de dizolvare ele. Aceste 
proprietăți se explică prin faptul că 
atomii lor se leagă în toate trei di
recțiile spațiului, nu numai într-una 
singură, ca în cazul structurii linia
re. De aceea polimerii tridimensio
nali oferă rezistență mecanică mult 
mai mare.

In stadiul actual al dezvoltării 
chimiei, lămurirea teoretică a aces
tor probleme prezintă o deosebită 
importanță practică. Cunoașterea a- 
mănunțită a cauzelor care, în cursul 
reacției chimice, duc la formarea 
unor molecule cu anumite structuri, 
permit chimistului să orienteze sin
teza spre obținerea de substanțe cu 
proprietăți stabilite dinainte, nece-
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grupări de atomi, caracteristice poli
merului respectiv, se află înșiruite 
toate pe o singură parte a macromo- 
leculei, în tot lungul ei, lanțul ato

milor de carbon 
avînd formă eli- 

■ coidală, de spira
lă. Aceasta îi con
feră polimerului 
proprietăți remar
cabile, de pil
dă, rezistență pînă 
la temperaturi de 
230” C, în compa

rație cu cel care nu prezintă aceeași 
regularitate și se topește la tempe
raturi mult inferioare. Pentru aceas
tă descoperire de evidentă însemnă
tate practică și teoretică, prof. G. 
Natta a fost distins recent cu pre
miul Nobel pentru chimie, împreună 
cu prof, vest-german K. Ziegler.

La noi în țară problemele de chi
mie structurală, experimentală și 
teoretică, formează obiectul cercetă
rii științifice în laboratoare ale Aca
demiei R. P. Romîne, instituțiilor de 
învățămînt superior, institutelor de
partamentale, marilor combinate 
chimice. Dezvoltarea pe care a luat-o 
industria chimică în R. P. Romînă 
duce la antrenarea în cercetarea 
științifică în acest domeniu a tot mai 
însemnate forțe.

Cunoașterea tot mai amănunțită a 
legăturii dintre structura moleculară 
a corpurilor și proprietățile lor, 
deschide largi și reale posibilități de 
a pune la dispoziția societății nume
roase bunuri materiale. Astfel au 
fost și desigur că vor mai fi obținu
te noi și valoroase mase plastice, 
medicamente, coloranți, materiale de 
construcții, aliaje, combustibili, ali
mente etc., toate ca rezultat al dez
voltării chimiei moderne.
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La Centrul școlar agricol din Roman, peste 700 de tineri se pregătesc să devină 
tehnicieni agronomi, horticultori și voterinari. lată-i pe cîțiva elevi din anul I 

horticultura la o lecție practică în sera școlii.
Foto : AGERPRES

cei trei 
clor în 
centru)cel

echilateral.
mai mare numărul de 

atomi din moleculă cu atît sint mai
variate formele ei: pătrat cu un atom 
in centru, tetraedru, octaedru etc 
Atunci însă cînd în moleculă se gă
sesc atomi ai mai multor elemente 
diferite, distanțele dintre atomi nu 
mai sînt egale și ea nu mai pre
zintă un aranjament geometric atîl 
de regulat. La anumite hidrocarburi, 
lanțurile atomilor de carbon din mo
lecule nu mai au formă liniară, ci se 
desfășoară în zig-zag, iau forme ci
clice, ale unor scaune etc. O 
clasă deosebit de importantă de sub
stanțe organice, benzenul, naftalina 

etc., cunoscute sub 
numele de aro
matice. au mole
culele plane. S-au 
obținut însă în la
borator și molecule 
aromatice de trei 
dimensiuni alcă

tuite din două cicluri plane și pa
ralele, între care se găsește un atom 
sau ion metalic, ca două felii de

nevoie — în 
imobilizarea, 
lezat să fie 
cată : brațul
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Din sfere de mărimi și culori diferite se realizează modele care redau, mărită 
atomică și moleculară a unor corpuri.

fiecare atom din cuprinsul ei să emi
tă, la rîndul său, alte asemenea raze, 
care pe anumite direcții își însu
mează efectul. Deci filmul fotografic 
va fi impresionat de aceste raze nu
mai în anumite puncte a căror po
ziție depinde de aranjarea atomilor. 
Rezultatele sînt verificate apoi și 
prin alte metode : optice, electrice, 
magnetice etc., permițînd obținerea 
unei imagini cit mai apropiate de 
realitate a structurii moleculelor.

Cum se formează însă legătura

priciu al naturii s-au dovedit a fi 
rezultatul unor legi riguroase.

Structura triunghiulară a molecu
lei de apă și cea piramidală a mole
culei de amoniac nu se datoresc nici 
ele întîmplării. Ele se explică prin 
legăturile chimice în care, cîte un 
electron al atomului de oxigen res
pectiv de azot, fără a-și modifica 
starea, a fost pus în comun cu elec
tronul fiecărui atom de hidrogen. în 
cazul moleculelor de bioxid de car
bon, clorură de bor, metan etc., le-

dc sute de milioane de ori, structura

sare în scopuri determinate. Chimia, 
care în secolul trecut avea drept 
obiectiv major doar descifrarea prin 
analiză a structurii moleculelor na
turale, a reușit în zilele noastre nu 
numai să le realizeze pe acestea în 
laborator, dar să și creeze alte mo
lecule, inexistente în natură, cu noi 
și valoroase proprietăți. Astfel, prof, 
italian Giulio Natta a reușit să obțină 
pe cale sintetică, în anumite condiții,- 
polimeri liniari cu structură mole
culară ordonată, în sensul că aceleași

DIN VIAȚA
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STELE
De multă vreme atenția oamenilor 

de știință este concentrată asupra așa 
numitelor stele noi sau „nooae". Timp 
de cîteva zile, uneori de cîteva săptă
mîni, străluciiea lor crește rapid, de 
zeci de mii de ori. Apoi scade treptat 
și după scurt timp dispare. In realitate 
aceste stele nu sînt „noi", deoarece în 
locurile unde apar, fotografiile fă
cute anterior arată o stea slabă, vizibilă 
numai cu telescoape foarte puternice. 
S-au formulat numeroase ipoteze cu 
privire la cauzele ca>e provoacă explo
ziile acestor stele.

In anul 1954, astronomul american 
M. Walker, studiind steaua Nova Her
cules, a descoperit că la fiecare 4 ore 
și 39 minute strălucirea acesteia se 
micșorează considerabil, dar numai 
pentru puțin timp. Acest fenomen era 
cunoscut astronomilor, fiind denumit 
„stele variabile cu eclipsă". Strălucirea 
lor variază sau se eclipsează dacă două 
stele apropiate de mărime diferită se 
rotesc în jurul unui centru de gravita
ție comun. La fiecare rotire, tina din
tre stele trece prin fața celeilalte fă- 
cînd-o sau invizibilă sau mărind stră
lucirea generală a sistemului. Nova

Din ma

la începutul seco-Statisticile arată că
Iului se consuma zilnic în S.U.A. o can
titate de 160 de miliarde litri apă. As
tăzi consumul de apă a atins cifra de 
1 200 de miliarde litri și se presupune 
că în 1980 va fi de 2 400 miliarde litri ! 
Consumul crescînd, datorat îndeosebi 
nevoilor industriei, a determinat pe 
specialiștii americani să-și îndrepte a- 
tenția spre descoperirea de noi surse 
de apă și îndeosebi să facă încercări 
de desalinare a apei de mare.

S-a recurs între altele la folosirea ra
zelor solare : apa de mare este expusă 
evaporării în sere speciale, iar aburii 
desărați care se depun pe acoperișul de 
sticlă sub formă de picături sînt co
lectați apoi în bazine mari. Este un 
procedeu ieftin, cu un randament re
dus. Mai eficace, dar și mai scump s-a 
dovedit procedeul de distilare cu aju
torul unor combustibili clasici. Nu s-au 
putut însă obține mai mult de 200 de 
litri de apă pentru fiecare kg de păcură 
ars. O altă metodă este pomparea apei 
de mare printr-un sistem de membrane 
impregnate cu diferite substanțe chi
mice. Se încearcă și desalinarea apei cu 
ajutorul unor alge care absorb sarea. 
Specialiștii preconizează și folosirea 
unor mijloace tehnice moderne, cum 
sînt reactoarele atomice care ar putea 
servi simultan la producerea de energie 
electrică și la tiansformarea apei mării 
în apă dulce.

Hercules s-a dovedit deci a fi un ase
menea sistem dublu. Această descope
rire a pus într-o lumină nouă problema 
stelelor „noi". Intr-adevăr, perioada 
de 4 ore șl 39 minute a stelei — cea 
mai scurtă din cite se cunoșteau pînă 
atunci — indica apropierea neobișnuită 
a componentelor sistemului. In astro
nomie acest caz este întîlnit extrem de 
rar, totuși este puțin probabil ca el să 
constituie o simplă întîmplare. Stu
dierea amănunțită a stelelor care „ex
plodează" a permis astronomului sovie
tic B. Kukarkin să formuleze ipoteza 
că strînsa dualitate este o particulari
tate caracteristică „novelor“.

Această ipoteză pare a se confirma. 
S-a descoperit că Nova din constelația 
Vizitiului este și ea o „dublă cu 
eclipsă“ Perioada ei este extrem de 
apropiată de perioada Novei Hercules. 
Astronomii R. Kraft (S.U.A.) și V. De- 
minski (R. P. Polonă) consideră că mai 
multe stele înrudite cu twvple prin fe
nomenele pe cure le prezintă, sînt stele 
duble strînse.

Nova propriu-zisă, steaua care „ex
plodează“, este componenta cu dimen
siuni mai mici și mai fierbinte a siste
mului dublu. Fapt evident este că in 
aceste sisteme strînse se produce o 
scurgere continuă a materiei din com
ponentă rece și absorbirea ei de către 
steaua fiethlnie. Aceasta creează insta
bilitatea stelei fierbinți, prodUcîmlu-he 
explozia ei cil degeifareă unei baiilllăți 
colosale de energie, adică fenomenul 
ce se observă la stelele „noi".

Puternici amplificatori de lumină
Generatorii cuantici (amplificatorii de 

lumină), o realizare relativ recentă a ști
inței, sînt aparate care produc radiații 
luminoase de foarte mare intensitate. Un 
grup de savanți sovietici de la Institu
tul de fizică „P. N. Lebedev" a con
struit un generator cuantic folosind nu 
cristale de rubin, ca pînă în prezent, ci 
galiu arsenic, care are proprietăți semi
conductoare. Noul generator cuantic 
iradiază o lumină de sute de mii de ori

Recent, la Varșovia, medicul V. Kar- 
czevsky a reușit să mențină în viață un 
iepure deși i-a tăiat în prealabil nervii 
care reglează respirația. în mod nor
mal, tăierea nervilor de legătură este 
urmată de imediata încetare a respi
rației. La experiența amintită iepurele 
a continuat însă să respire normal. Cer
cetătorul nu a făcut altceva decît 
transmită 
experiență 
peliculă,
te provenite de la 
alt iepiiie. Această 
transmiterea unor impulsuri 
săhătoash pentru reglarea 
dnor organe bolnave — deschide pers

mai mare decît cele cu cristale de ru
bin, putînd funcționa nu numai în 
impulsuri, ci și fără întrerupere. O pro
prietate însemnată a noului generator 
este capacitatea lui de a transforma e- 
nergia electrică nemijlocit în unde de 
lumină, cu un randament apropiat de 
sută la sută, în timp ce la generatoa
rele cu cristale randamentul nu depă
șește în general unu la sută. Calculele 
teoretice au arătat că ar fi posibilă și 
transformarea energiei undelor de lumi
nă în energie electrică cu randament 
de aproape sută la sută. S-ar deschide 
astfel posibilitatea transmiterii energiei 
electrice la distanțe mari fără conduc
tori și cu pierderi infime.

Prin traumatisme se înțelege totalita
tea leziunilor organice și funcționale 
care necesită tratament de urgență. în 
raport cu gravitatea lor, ele se diferen
țiază în : traumatisme ușoare (contuzii, 
mici înțepături etc.) și traumatis
me grave (fracturi, plăgi întinse, 
contuzii cerebrale etc.), care ne
cesită un tratament spitalicesc calificat. 
Este bine să amintim faptul că trauma
tisme minime pot fi urmate de compli
cații grave dacă nu se acționează la 
timp, luîndu-se toate măsurile necesare.

Contuzia este cea mai frecventă le
ziune traumatică și apare ca rezultat al 
izbirii țesuturilor moi de către un corp 
contondent. Aceste leziuni se pro
duc ca urmare a loviturilor apli
cate Cu pumnul, bastonul, cu diverse 
greutăți în cădere sau prin căderea 
corpului omenesc pe diferite corpuri so
lide. Semnul cel mai important al con
tuziei este ruperea vaselor de sînge. In 
cazul cînd este rupt un vas mai impor
tant, sîngele se scurge în cantități mai 
mari și produce nu numai o infiltrație 
a țesuturilor, ci le și decolorează, for- 
mînd o colecție care poartă numele de 
hematom. Hematoamele sînt foarte 
periculoase, întrucît ele se pot in
fecta cu ușurință, deoarece sîngele 
este cel mai bun mediu pentru 
dezvoltarea și înmulțirea microbilor. 
Sîngele rezultat din ruperea va
selor se poate acumula și în diferite 
cavități ale organismului, luînd denumi
rea regiunii anatomice unde s-a locali
zat : hemotorax (acumulare de sînge în 
cavitatea toracică), hemoperitoneu (acu
mulare 
neală), 
inimă), 
etc.).

Contuziile profunde sînt 
ve și reclamă spitalizarea 
rie. In caz de contuzii superficiale, 
primul ajutor urmărește atenuarea du
rerilor și oprirea hemoragiei. în acest 
scop se recomandă repaus absolut, iar la

de sînge în cavitatea perito- 
hemopericard (în pericard — la 
hemartroză (sînge în articulație

mai gra- 
obligato-

1
(Urmare din pag. IlI-a)

să 
de 
pe

creiertilui animalului 
impulsuri înregistrate

Erau impulsuri ampli fica- 
plămînii unui 

metodă — prin 
nervoase 

activității

pective noi în diferite ramuri ale me
dicinii.

Miniaturizarea aparaturii este linia de dezvoltare a radiotehnicii moderne. Micul 
pătrat negru din fotografic, ceva mai maro decît capul unui chibrit, ponte în
locui un aparataj electronic alcătuit din 50 de tranzistori, diode, rezistențe și 

condensatori.

cazuri mai grave — chiar 
Este bine ca segmentul 
așezat într-o poziție ridi- 
va fi atîrnat într-o eșarfă

cu cotul îndoit, iar piciorul va fi ridicat 
pe o pernă, bolnavul sțînd culcat. Se 
aplică local comprese reci, pungă cu 
gheață sau zăpadă. Pentru a se acce
lera rezorbția hemoragiei, începînd cu 
a 2—3-a zi de la traumatism se vor fo
losi prișnițe, băi calde, masaj, fiziote
rapie etc.

Entorsa (scrîntitura) reprezintă una 
dintre cele mai frecvente leziuni ale 
membrelor, care apare ori de cîte ori 
o mișcare bruscă a depășit limitele sale

SFATUL MEDICULUI

fiziologice, fără însă să se producă o 
deplasare a suprafețelor articulare 
(luxație). Majoritatea entorselor se ob
servă la articulația genunchiului și a 
gleznei. Imediat după traumatism, ac
cidentatul simte o durere violentă la lo
cul izbirii, pentru ca treptat aceasta să 
se calmeze și să ia aspectul unei sen
zații de durere surdă, difuză. Tu- 
mefacția (umflarea locală) apare la 
cîteva ore după accident, ulterior obser- 
vîndu-se și echimoze, adică modificări 
de culoare a tegumentelor. în
plus, poate să apară o hidra, o- 
ză sau hemartroză (apă sau sînge în 
articulație), jenă în mișcări, uneori mo
bilitate articulară exagerată (ruperi de 
capsulă și ligamente). în primele ore, 
aplicațiile reci de gheață sau compre
sele reci calmează durerea. Ulterior, pe 
lîngă repaus, se recomandă prișnițe sau 
băi calde, masaj, fizioterapie (ultra
scurte, ultrasunete etc.) ; timp de 
10—12 zile se aplică și un pansament 
compresiv. De asemenea, se prescriu : 
vitamina Bl, vitamina C și infiltrații 
locale cu novocaină.

Luxațiile survin în urma unui trau-

matism violent și se caracterizează prîn 
deplasarea permanentă a extremităților 
osoase
Dacă luxația este recentă, ea poate fi 
redusă imediat. In cazul unor luxații 
vechi, descoperite după săptămîni sau 
luni, repunerea în poziție normală este 
aproape imposibilă ; de obicei se 
operează. Luxația recidivantă este acea 
formă de luxație care se repetă de mai 
multe ori la aceeași articulație. î.n aceste 
cazuri, capsula articulară și ligamentele 
periarticulare sînt atît de extinse îneît 
permit deplasarea completă a capetelor 
osoase chiar în mișcările care nu depă
șesc cu mult limita fiziologică. Accider 
tatul simte dureri violente. La acestea 
se adaugă o atitudine vicioasă (nefi
rească) a membrului lezat, deformarea 
regiunii articulare, apariția de echimoze. 
Și luxațiile trebuie să fie tratate de ur
gență. După obținerea reducerii — pe 
care o poate face numai medicul, în 
funcție de articulație — bolnavul este 
imobilizat obligatoriu timp de 10—15 
zile. Uite rior se permite reînceperea 
treptată a activității, gimnastică medi
cală, masaj și fizioterapie.

Fracturile se caracterizează prin în
treruperea parțială sau totală a integri
tății unui os. Primul ajutor va consta în a- 
plicarea unui pansament aseptic (dacă 
este o fractură deschisă) și transportarea 
accidentatului la spital, membrul frac
turat fiind imobilizat cu mijloace la în- 
demînă (scîndurele etc). Se vor imobi
liza obligatoriu, o dată cu focarul de 
fractură, și articulațiile de deasupra și 
dedesubtul fracturii. Transportul acci
dentatului trebuie să fie cît mai puțin 
traumatizant, folosindu-se fie targa, fie 
mijloace improvizate — transport pe 
spate, sprijinit pe mîini. Dacă 
moragie, se va încerca oprirea 
prin aplicarea unui pansament 
siv deasupra locului fracturii.

care compun o articulație.

este he- 
acesteia 
compre-

Dr. GH. NICULESCU - 
candidat în științe medicale

Astăzi, dacă cineva s-ar încăpățîna 
să redacteze o „Istorie a Uzinelor 
Horodița“ pe măsura setei de autocu- 
noaștere. comunicare și afirmare a 
„martorilor oculari“ localnici, rezul
tatul ar fi de cel puțin două ori des
cumpănitor. întîi, prin numărul vo
lumelor — probabil, fără precedent 
în istoria mondială a tipăriturilor. Al 
doilea, prin faptul că o asemenea cu
legere de relatări, oglindind otova, 
prin însăși natura-factura sa, atît 
virtuțile cît și păcatele izvoarelor 
orale multiple, va amesteca prea de
seori faptul semnificativ cu aventura 
pitorească, legea cu întîmplarea. ten
dințele obiective proprii realității cer
cetate cu interpretarea subiectivă...

fie 
venit, le 

să înfăp- 
înfăptui- 
științific,

★

Cinstit vorbind, te-ai mira să 
altfel. Horodițenilor Ie-a 
vine încă, mult mai ușor 
tuiască decît să-și descrie 
rile ; și încă să le descrie
explicînd obiectiv modul cum au a- 
juns la ele, încadrîndu-le în capitolul 
corespunzător din istoria contempo
rană. desprinzînd concluzii general 
valabile. Cam așa se întîmplă și 
la Reșița... și la Hunedoara... la O- 
ne.ști. la Orașul Victoria... Pe semne, 
pentru că horodițenii, metalurgiști, 
sînt oameni ai muncii „fizice“, 
„concret-practice" : ai muncii care 
dă temelie întregii experiențe u- 
mane de viață nou-create, nou-cu- 
cerite. Și, pe semng, pentru că ei sînt

ceea ce sînt într-o țară unde proce
sul
faza desăvîrșirii primei trepte, deci 
într-o țară unde munca „intelec
tuală“ nu poate avea alt rost decît 
tocmai centralizarea, trierea, valori
ficarea și, pe cît posibil astăzi, pros
pectarea către viitor a experienței de 
viață dobîndite prin truda tuturor. 
Și dacă la Horodița fiecare ins tinde 
spontan să-și alcătuiască în minte 
propriul său manual de istorie a uzi
nelor, dacă viziunea, spiritul relatării 
și concluziile acestor manuale perso
nale se bat uneori cap în cap, faptul 
trebuie poate interpretat în primul 
rînd ca un apel privind munca vii
toare a profesioniștilor științei ; și 
totodată ca observație critică adusă 
muncii lor trecute...

Revenind, cu aceste precizări, pe 
pămîntul concret al Horodiței ime
diat contemporane, trebuie să adău
găm încă o precizare : acum, în 1964, 
vîrsta medie a salarlaților uzinei nu 
depășește 29 de ani. Socotind orașul 
întreg (familiile, copiii) media scade 
sub 22 ani. Or, se știe ce strînse legă
turi sînt între puterea de înțelegere 
și bogăția experienței personale a 
celui care încearcă să înțeleagă ; de 
asemenea. între bogăția experienței 
personale și vîrstă... Sînt aici, proba
bil. alte explicații plauzibile pentru 
șocant-tinereasca tendință a horodi- 
țenilor de a plasa cu orice preț in 
prim planul Istoriei mondiale eveni
mentele trăite de ei înșiși.

în fine, ultimul amănupt-preclza-

construirii comunismului e In

— „din trăite pe-adevăra- 
din ziare ori dosare“.

Han „a tre- 
din Lunca 
întors pro- 
încadrat

se pare
ca
Și 

i-a 
nas 
dar

re: la Horodița, din 12 457 locuitori, 
numai doi lucrează la uzină „dinain
te de prima cărămidă“. Numai doi 
inși pot fi bănuiți că „știu tot, de la 
a la zet“ 
telea. nu

Numai doi : Grigore Han și Iacob 
Mănescu.

Numai ei — și numai împreună : 
așa a vrut soarta (prin cuvîntul 
„soartă“, Horodița desemnînd tot u- 
zinele). Știe orice localnic de 
exemplu, că pe „vremea crati- 
țelor“, amintită undeva mai sus, 
„Iacob Mănescu încă nu venise la 
uzină“. Și, la fel, că „după ce s-a pus 
totul pe roate“, Grigore 
cut director la școala 
Albă“, de unde „s-a 
fesor și Mănescu l-a 
maistru". Au fost
împrejurări cînd aceeași soartă 
ținut pe Han și Mănescu „nas în 
cu săptămînile, cu lunile“ — 
parcă numai pentru a-i obliga să tot
măsoare și să tot apropie distanța 
dintre firile lor deosebite, dintre fe
lul lor adesea diferit de a fi, de a 
chibzui simți și acționa.

Oricum, rămîne fapt că la Horo- 
dița, ani de-a rîndul a fost conside
rată neserioasă, dinainte sortită eșe
cului, orice discuție despre trecutul 
uzinelor organizată fără participarea 
celor doi — Grigore Han și Iacob 
Mănescu Orice asemenea discuție : 
de la simpla anecdotă cu doi-trei 
ascultători, pînă la simpozionul so
lemn. cu sala mare a Casei de cultu
ră arhiplină, cu prezidiu în haine

negre, cu tribună, două microfoane 
și pahar de apă.

Ani de-a rîndul, Grigore Han și 
Iacob Mănescu au fost cronicarii 
nescriselor cronici horodițene — tot
deauna împreună : treeîndu-și cuvîn
tul unul altuia, bizuindu-se fiecare 
pe relatările celuilalt, și, deseori, in- 
trînd cu tinerească patimă în pole
mici pline de miez — adică întocmai 
ca și horodițenii mai tineri ca ei sau 
abia recent împămînteniți. Dar neaș
teptata nivelare n-a dus la știrbirea 
prestigiului lor de lideri pe tărîmul 
istoriei locale, ci dimpotrivă.

Mănescu și Han : practic, la Horțț- 
dița. considerați sub acest aspect ț' 
activității lor. secundar totuși — o 
adevărată instituție. Contopiți, în 
ochii concetățenilor, ca unitate de 
sine stătătoare : e relativ multă vre
me de cînd. la festivitatea primirii 
în producție a noilor promoții de ab
solvenți ai școlilor tehnice și profe
sionale, organizația locală U.T.M. 
invadează uzinele și orașul cu, afișe 
precizînd că „tov. Han — Mănescu 
va vorbi despre întreprinderile noas
tre, locul lor în economia națională, 
trecutul și perspectivele lor“. în cu
prinsul Horodiței. neobișnuitul sin
gular („tov. Han—Mănescu va...“) 
rămîne printre ciudățeniile care nu 
dau nimănui de gîndit. Nici măcar 
lui Mănescu sau lui Han. 
firește, pînă acum nici ei 
vreodată timp să se 
pe-ndelete la asemenea 
le la cît de cit în serios 
priu-zis cunoștință de 
acum...

Pentru că, 
n-au avut 
gîndească 

lucruri, că 
să ia pro- 
ele. Pînî
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PE ADRESA mVTVlVI AGRONOMIC
Specialiștii care lu

crează in gospodăriile co
lective din regiunea Iași 
și din regiunile vecine 
găsesc soluții pentru 
multe din problemele 
sporirii producției agri
cole la cabinetul de 
consultații tehnice de pe 
lingă Institutul agrono
mic din Iași. Aici profe
sorii și alte cadre didac
tice din institut dau răs
punsuri la cele mai dife
rite probleme pe care le 
ridică producția.

într-una din zile l-am 
tntîlnit la cabinetul de 
consultații tehnice pe in
ginerul agronom Conachi 
Manoliu, președintele 
G.A.C. Lețcani. Venise 
cu niște probe de sol de 
pe un deal de vreo 100 
hectare pe care colecti
viștii hotărîseră să plan
teze viță de vie și pomi. 
Pentru ca lucrările să 
se facă pe baze științifi
ce trebuia precizată com
poziția solului. Cea mai 
bună indicație o puteau 
da specialiștii, cercetînd 
solul in laboratoare. Ca
binetul de consultații 
tehnice a trimis probele 
de sol la laboratorul de 
agrochimie, unde s-au 
făcut analizele necesare. 
S-a constatat că solul 
respectiv corespunde ce
rințelor viței de vie și po
milor. Cabinetul a reco
mandat și soiurile de viță 
de vie cele mai indicate.

Pe adresa cabinetului 
de consultații tehnice de 
la Institutul agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad“ 
din Iași vin multe scri
sori de la unitățile agri
cole socialiste, atît din 
regiunea Iași, cit și din 
regiunile Suceava, Ba
cău, Galați. Doi profesori 
citesc scrisorile și le re
partizează cadrelor de 
specialitate sau unor co

lective formate din mai 
mulți specialiști. Nu de 
puține ori pentru rezol
varea problemelor ridi
cate de unele gospodă
rii de stat și gospodării 
colective profesori ai in
stitutului se deplasează 
la fața locului. Nu de 
mult, la cererea Trustu
lui Gostat Bacău, un co
lectiv s-a deplasat la 
gospodăria de stat Răcă- 
ciuni, unde a stabilit so

lurile cele mai prielnice 
și soiurile de viță de vie 
care trebuie folosite pe 
terenurile respective.

Colectiviștii din Hîrșo- 
va, raionul Vaslui, nea- 
vînd posibilități să însi- 
lozeze furaje în cantități 
mai mari, și-au propus 
să folosească în hrana a- 
nimalelor toate furajele 
grosiere tocate și sara 
murate. Dar ce cantitate 
de sare trebuie adăuga-

Lahoratorul de agrochimie. Inginerul Conachi Manoliu. 
președintele gospodăriei colective din Lețcani, discută 
cu prof. dr. Constantin Pîntea, rectorul Institutului 
agronomic din Iași, despre rezultatele analizelor făcute 

la probele de sol trimise de gospodărie.

tă ? Cit timp să lase fu
rajele la dospit ? Ce ra
ție să dea fiecărui ani
mal ? Pentru a primi 
răspuns la aqeste proble 
me s-au adresat cabi
netului de consultații 
tehnice. Un specialist de 
la catedra de zootehnie 
generală și alimentația 
animalelor domestice a 
mers la Hîrșova și i-a a- 
jutat pe colectiviști să 
organizeze prepararea 
furajelor.

Colectiviștii din Graj
duri, raionul Iași, au ce
rut asistență cabinetului 
de consultații tehnice 
spre a găsi o sursă de 
apă pentru sectorul zoo
tehnic. Cei din Ciro- 
tești, raionul Iași, și Rîș- 
cani, raionul Vaslui, au 
cerut îndrumări pri
vind efectuarea arături
lor în pantă și amplasa
rea culturilor pe aceste 
terenuri.

In momentul de față, 
specialiștii din ramura 
creșterii animalelor, pe 
baza scrisorilor primite 
la cabinetul de consulta
ții tehnice de la mai 
multe unități agricole și 
a deplasărilor la fața lo
cului, studiază problema 
înlăturării sterilității la 
vaci și a stabilirii rații
lor de furaje pe timpul 
iernii. Alți specialiști 
dau recomandări pentru 
combaterea diferitelor 
boli și dăunători din a- 
gricultură etc.

Cadrele didactice de la 
Institutul agronomic din 
Iași acordă tin sprijin 
eficace unităților agrico
le socialiste din întreaga 
Moldovă cînd au de re
zolvat probleme din di
ferite ramuri ale produc
ției agricole.

MANOLE CORCACI 
coresp. „Scînteii“

INFORMAȚII
PRIMIREA DE CĂTRE VICE

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R. P. ROMÏNE

GHEORGHE GASTON MARIN 
A AMBASADORULUI FINLANDEI 

LA BUCUREȘTI
Vineri 17 ianuarie 1964, vicepre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gaston Marin, a primit 
în audiență de prezentare pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Einlandei la București, 
Martti Salomies.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
R. P. ROMÎNE LA CONFERINȚA 
COMITETULUI CELOR 18 STATE 

PENTRU DEZARMARE

Vineri a plecat la Geneva dele
gația Republicii Populare Romine, 
care va participa la Conferința Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, ale cărei lucrări se redes
chid la 21 ianuarie.

Delegația este condusă de Vasile 
Dumitrescu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Ro
mine la Berna.

La plecare, au fost de față Mir
cea Malița. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

Olimpiana de liricii, matematicii 
și chimic pentru școlari

La 19 ianuarie, în întreaga țară se 
va desfășura etapa locală a Olimpiadei 
de fizică, iar la 26 ianuarie etapele lo
cale ale olimpiadelor de matematică și 
chimie. Elevii oare vor obține cele mai 
bune rezultate la etapele locale vor 
participa la faza regională care va avea 
loc la începutul vacanței de primăvară 
și apoi la faza finală ce se va desfășura 
în luna mai.

La olimpiada din anul trecut au 
concurat, de pildă, aproape 50 000 de 
mici matematicieni și fizicieni. Fina- 
liștii Olimpiadei de matematică ne-au 
reprezentat cu cinste țara la cea de-a 
V-a ediție internațională de matemati
că ținută vara trecută în R.P. Polonă. 
Cu acest prilej delegația de elevi ro- 
mîni a cîștigat cinci premii : un pre
miu I, un premiu II și trei premii III.

Pentru scurtarea termenelor de execuție
la noile

Constructorii și montorii șantieru
lui COMBINATULUI DE ÎNGRĂ
ȘĂMINTE AZOTOASE TG. MUREȘ 
au analizat, cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe 1964, posibilitățile 
pentru grăbirea ritmului de execuție 
în vederea dării în funcțiune mai 
devreme a acestui important obiec
tiv al industriei chimice și pentru 
realizarea unor lucrări de bună 
calitate. Ca urmare, ei și-au luat în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei următoarele anga
jamente în întrecerea socialistă pe 
acest an :

— să depășească cu 4 000 000 
lei planul valoric al producției 
globale ;

— să reducă, prin grăbirea lu
crărilor de construcții și montaj, 
termenele de punere în funcțiune 
a următoarelor obiective :

• fabrica de acid azotic — 
terminarea completă a montării 
utilajului și instalațiilor cu 20 
zile înainte de termenul fixat în 
grafic ;

obiective . .
mii de 828 000 lei și beneficii de 
898 000 Iei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE URMĂTOARELE :

— depășirea planului valoric al 
producției globale cu 2 100 000 Ici;

— economii de 640 000 Iei și be
neficii de 683 000 lei peste plan.

Pentru realizarea angajamentelor, 
constructorii de pe șantier au întoc
mit un plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care prevede : îmbună
tățirea procesului tehnologic la sta
ția de betoane prin folosirea trans
portului pneumatic la ciment, pen
tru a se lucra la capacitatea de 24 
mc pe oră, punerea în funcțiune a 
stației de mortare la capacitatea de 
3 mc pe oră, creșterea indicilor de 
mecanizare a principalelor lucrări 
de construcții peste sarcinile stabi
lite prin plan.

In sprijinul

Terminarea primei porțiuni 
a conductei de gaze Buhara — Ura!

MOSCOVA (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). —

In Uniunea Sovietică, a fost ter
minată prima porțiune a magistra
lei de gaze naturale Buhara-Ural, 
care străbate 2 000 km. Această 
magistrală e socotită ca una din 
cele mai mari construcții ale septe- 
nalului.

Constructorii au avut de înfrun
tat o natură pe cit de variată, pe 
atit de vitregă parcurgînd pustiu
rile dogoritoare Kîzil-Kum, Kara- 
Kum, stepe secetoase și podișul de 
piatră Ustiurt socotit altădată de 
netrecut. La Gazli, în plin pustiu, 
a luat ființă o mare exploatare de 
gaze, înzestrată cu utilaj modern, 
iar de-a lungul traseului s-au con
struit stații de pompare, canale de

irigații care aduc apa din Amu- 
Daria în numeroase întreprinderi 
industriale și unități agricole.

Gazele naturale din Asia centrală 
vor permite crearea în Ural de noi 
unități de producție ale industriei 
chimice.

Acum, se construiește și cea de-a 
doua porțiune a magistralei. Pentru 
acest an se preconizează construi
rea a 1 000 kilometri de conductă. 
După darea în funcțiune a celei 
de-a doua porțiuni, conducta de 
gaze va trimite anual în Ural peste 
200 miliarde metri cubi de gaze 
naturale. Se apreciază că energia 
termică astfel obținută va fi de 
trei ori mai mare decît energia hi
drocentralei electrice Bratsk de pe 
Angara.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE 
A C. A. E. R,

PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ

BERLIN 17 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc cea de-a 18-a șe
dință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria chimică. 
Au participat delegațiile R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Polone, R. P. Romine, 
R. P. Ungare și U.R.S.S. A fost, de 
asemenea, prezent un observator din 
partea R.P.D. Coreene.

Comisia a adoptat programul de 
activitate pentru coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a industriei 
chimice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., în vederea specializării și 
cooperării în producție, pentru pe
rioada 1966—1970. Comisia a apro
bat, de asemenea, propunerile gru
pelor de lucru pentru mijloacele 
chimice de protecție a plantelor, 
pentru proiecte și utilaje, mase 
plastice și petrochimie. A fost a- 
probat planul de activitate pentru 
anul 1964.

Furnaliștilorl minereu mai mult, 
de bună calitate

Colectivul EXPLOATĂRII MINI
ERE TELIUC a analizat, cu ocazia 
dezbaterii sarcinilor de plan, posibi
litățile de sporire a producției de 
minereu și de îmbunătățire a cali
tății acestuia, luîndu-și, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă pe 
acest an :

— să extragă și să livreze fur- 
naliștilor 5 500 tone minereu de 
fier peste plan ;

— să sporească productivitatea 
fizică cu 0,7 la sută peste cea 
planificată ;

— să îmbunătățească cu 0,5 la

mecanizării

sută, față de plan, conținutul me
diu de fier în minereul livrat ;

— să obțină 3 000 tone fier în 
minereu peste sarcinile de plan ;

— să realizeze economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de 300 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE PESTE PLAN :

— 3 800 tone minereu de fier ;
— 2 000 tone de fier în mine

reu ;
— 200 000 lei economii la pre

țul de cost.
Planul de măsuri tehnico-organi- 

zatorice întocmit în sprijinul reali
zării indicatorilor de plan și a an
gajamentelor luate prevede, printre 
altele, grăbirea lucrărilor de deschi
dere a noi orizonturi de lucru în 
subteran, mecanizarea completă a 
transporturilor în două orizonturi, 
introducerea fișelor de economii pe 
brigăzi.

Conducta traversează apele învolburate ale Amu-Dariei pe un pod din cabluri 
lung de aproape 400 metri, construit la o înălțime de 70 metri

Pentru o zonă 
denuclearizată 

in nordul Europei
STOCKHOLM 17 (Agerpres). —‘ 

Fracțiunea parlamentară a Partidu
lui Comunist din Suedia a prezentat 
în Riksdag (parlament) propunerea 
ca acesta să acorde o mare atenție 
creării unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, ca un prim pas spre 
limitarea răspîndirii și folosirii 
armei nucleare.

în propunerea fracțiunii parla
mentare a P.C. din Suedia se subli
niază necesitatea creării unui front 
unit al țărilor din nordul Europei, 
cu scopul de a exclude posibilitatea 
folosirii armei nucleare în această 
regiune. încheierea Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzice
rea experiențelor cu arma nucleară 
în trei medii, la care a aderat și 
Suedia, creează posibilități favorabile 
pentru înfăptuirea propunerii cu 
privire la zona denuclearizată.

Crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei ar însemna ca ță
rile nordice să nu producă arme 
nucleare și să nu permită aducerea 
acestei arme pe teritoriul lor, se 
arată în încheierea propunerii.

® SE IP
TELEVIZIUNEA ÏN AJUTORUL 

PESCUITULUI

Laboratoarele Ministerului Agri
culturii al Marii Britanii, speciali
zate în domeniul piscicol, au con
struit o cameră de televiziune sub
acvatică pentru pescuit. Camera, 
instalată într-un înveliș care rezistă 
la presiunea apei, poate fi coborîtă 
la adîncimi mari. Se speră că cu a- 
jutorul ei se va realiza o sporire a 
cantității de pește pescuit, putîn- 
du-se observa mai exact comporta
rea bancurilor de pește sub apă.

VÎRSTĂ RESPECTABILĂ

Cel mai în vîrstă cetățean al Ka- 
zahstanului este în prezent Ivan

11% IE T 8J ir I N B IE N H
Cernîșev, care a împlinit 155 de 
ani. în cartea „Bătrînețea dă îna
poi’’, care a apărut recent în capi
tala republicii — Alma-Ata — se 
arată că în ce privește creșterea lon
gevității Kazahstanul ocupă unul 
clin primele locuri în lume. Aici 
crește sistematic numărul oameni
lor vîrstnici. în comparație cu anul 
1939, de pildă, numărul locuitori
lor în vîrstă de 80 de ani și mai 
mult a crescut de 3,8 ori, iar numă
rul celor cu peste 100 de ani a 
crescut de 2,9 ori.

CANTITATEA DE PLUTONIU
RADIOACTIV LA FUMĂTORI

Medicii Radford și Hunt, de la 
Universitatea Harvard au întreprins

experiențe interesante în urma că
rora au stabilit conținutul de plu
toniu radioactiv în fumul de țigări. 
Ei au ajuns la concluzia că în 
bronhiile fumătorilor se află o can
titate de plutoniu de șapte ori mai 
mare decît la persoanele nefumă
toare. Totodată, s-a dovedit că in
fluența filtrului de la țigări este a- 
proape inexistentă în ce privește 
micșorarea cantității de plutoniu 
depusă în bronhii. Oamenii de 
știință au declarat, însă, că încă 
nu s-a stabilit ce rol are acest plu
toniu în apariția cancerului pulmo
nar. Raportul celor doi medici a 
fost pus la dispoziția Comisiei fe
derale a S.U.A pentru cercetări în 
legătură cu efectele tutunului asu
pra organismului uman.

® depozitul de azotat de amo
niu — terminarea lucrărilor 
pentru probele mecanice cu 25 
zile înainte de termen ;

— să realizeze o creștere a pro
ductivității muncii planificate cu 
2,8 la sută ;

— să obțină peste plan econo-

agriculturii

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul DIRECȚIEI 
REGIONALE A NAVIGAȚIEI CI
VILE — CONSTANȚA și-a luat ur
mătoarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe anul 1964 :

— să depășească cu 3 la sută 
planul de venituri în valută la 
transporturile maritime de măr
furi ;

— să depășească planul trafi
cului portuar cu 2 la sută ;

— să reducă prețul de cost al 
transporturilor maritime cu 1 la 
sută față de sarcina de plan ;

— să realizeze 800 000 lei eco
nomii la prețul de cost și 1 300 000 
lei beneficii peste plan ;

— să reducă timpul de stațio
nare a navelor sub operațiuni de 
încărcare-descărcare cu Ș la sută 
față de timpul normat.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE :

— 560 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost și 
910 000 lei beneficii peste plan.

Propunerile valoroase făcute cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan au 
fost incluse în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice care, printre al
tele, prevede : extinderea manipu
lării directe de la vagon la navă și 
invers la minereu, produsele indus
triei chimice, ciment și mărfurile în 
tranzit ; executarea unor dispozitive 
în vederea ridicării gradului de me
canizare la manevrarea mărfurilor 
ambalate în butoaie, baloturi.

(Urmare din pag. I-a)

jamente mobilizatoare în întrecerea 
socialistă, pe acest an ; cu acest pri
lej, mulți vorbitori au subliniat 
necesitatea extinderii procedeelor 
tehnologice avansate. Ei au preci
zat la ce repere se poate extinde 
electronituirea, sudura semiauto
mată în mediu protector de bioxid 
de carbon, călirea cu ajutorul cu
rentelor de înaltă frecvență, sau 
utilizarea maselor plastice. S-a in
sistat de asemenea asupra necesi
tății asigurării secțiilor cu S.D.V.- 
uri de bună calitate, din elemente 
tipizate, cu durabilitate sporită.

— Conducerea sectorului nostru, a 
arătat printre altele inginerul Ni
colae Cărăbaș, șeful turnătoriei, va 
ține seama de propunerile făcute. Ne 
vom preocupa în continuare de me
canizarea. transportului și turnării 
fontei lichide, de organizarea unui 
flux tehnologic cit mai rațional la 
lucrările de debavurare a pieselor 
turnate, de mecanizarea operațiilor 
de sablaj. Totodată, mașinile de con
fecționat miezuri, pe care le-am 
primit recent, vor fi date cu maxi
mum de operativitate în exploatare. 
Ele vor asigura reducerea manope
rei în atelierul de miezuit cu 15 la 
sută. E nevoie de asemenea să fie 
intensificată acțiunea de ridicare a 
calificării muncitorilor. Consumul de 
fontă lichidă pe tona de piese bune 
turnate poate scădea prin perfecțio
narea procesului de elaborare a fon
tei — de pildă, prin introducerea gu
rilor de vînt inversate la cubilouri. 
Există posibilitatea ca în acest an 
să atingem și să depășim capacitatea 
proiectată a turnătoriei, să realizăm 
în plus, pe aceleași suprafețe pro
ductive, 500 tone piese turnate.

Un alt participant la adunare, Ște
fan Paraschiv, șeful unei brigăzi de

lăcătuși-montori, a insistat îndeosebi 
asupra necesității unei perfecte rit
micități a producției prin asigurarea 
decalajului corespunzător între sec
ții. în sectoarele prelucrătoare — a 
spus el — e nevoie să se acorde o 
atenție deosebită mai ales pieselor cu 
ciclu lung de fabricație, iar aici la 
noi, în sectorul montaj se cere o îm
bunătățire a evidenței reperelor exis
tente. Dispecerii, care se ocupă de 
planificarea operativă, pot contribui 
din plin la asigurarea ritmicității, ca 
de altfel și la întărirea disciplinei 
tehnologice. Și în altă ordine de idei: 
de ce nu folosim toate mijloacele de 
transport uzinal pe care le avem ? 
Aceasta ar contribui la folosirea mai 
bună a timpului de muncă, la creș
terea productivității muncii.

...Am vizitat uzina a doua zi după 
luarea angajamentelor în întrecere. 
In secția II mecanică l-am întîlnit 
pe muncitorul strungar Radian Po
rumb eseu. Cum e și firesc, discuția 
s-a oprit asupra recentului eveni
ment :

— Secția noastră, ne-a spus el, va 
aduce o contribuție însemnată la rea
lizarea angajamentelor întregului 
colectiv. Prin unele îmbunătățiri or
ganizatorice ale fluxului tehnologic, 
mai buna utilizare a mașinilor-unel- 
te. extinderea folosirii dispozitivelor 
pneumatice de ștrîngere, productivi
tatea muncii poate spori în ansam
blu pe secție cu 0,5 la sută, 'se pot 
realiza economii peste plan la pre
țul de cost de 770 000 lei. Serviciul 
tehnologului-șef ne-ar putea ajuta 
foarte mult să realizăm o mai bună 
încărcare a mașinilor unelte.

Am discutat și cu alți muncitori și 
tehnicieni. Cu toții și-au exprimat 
hotărîrea de a îndeplini exemplar 
sarcinile de plan pe 1964 și angaja
mentele luate in întrecere.

In vederea meciurilor de astă-seară

Hocheiștii cehoslovaci și baschetbaliștii 
turci au sosit în Capitală

Capitala țării noastre va găzdui 
astă-seară două importante meciuri 
internaționale. în sala Floreasca, cb 
începere de la ora 19,30, se va dispu
ta partida de baschet Steaua Bucu
rești—Galatasaray Istanbul din ca
drul „Cupei campionilor europeni“, 
întrecerea este așteptată cu interes 
de iubitorii baschetului, întrucît 
ambele echipe doresc să se califice 
în sferturile de finală ale competi-

în câteva osasimü
» în runda a 5-a a turneului zonal de 

șah de la Kecskemet (R. P. Ungară), ma
estrul romîn Florin Gheorghiu, avînd pie
sele negre, a remizat cu polonezul Bed- 
narski. Același rezultat a fost consemnat și 
în partidele Pachmann-Szabo și Tringov- 
Langeweg. Damianovici a cîștigat la At- 
tard și Matanovici la Clarcke. Trei parti
de s-au întrerupt. în clasament, pe primul 
loc se află Fachmann (R. S. Cehoslovacă! 
cu 3,5 puncte, urmat de Bilek (R.P.U.), 
Hecht (R.F.G.) — 3 puncte și o partidă în
treruptă fiecare. Florin Gheorghiu, care a 
făcut pînâ acum 4 remize, are 2 puncte 
și ocupă locul 10 din 16 concurenți.

0 Meciul triunghiular de baraj pentru 
desemnarea campionului de șah al U.R.S.S. 
a luat sfîrși* cu victoria marelui maestru 
Leonid Stein. în ultima rundă, Stein a re
mizat partida cu marele maestru Holmov, 
acumulînd astfel 2,5 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Spasski cu 2 puncte, iar pe locul 
trei Holmov cu 1,5 puncte.

e Competițiile preolimpice de bob de la 
Cortina d'Ampezzo au continuat vineri cu 
desfășurarea concursului pentru cupa „Do
menico Scrocșs” rezervat echipajelor de 4 
persoane. Victoria a revenit echipajului 
R.F.G. cu timpul de 2’04’’09/100 (pîrtia a 
măsurat 1 300 m). Echipajul romîn, «ndus 
de Panțuru, s-a clasat pe locul 9 cu 
2’11”48/1OO.

ției. După cum se știe, baschetba
liștii turci au avantajul că au cîști
gat primul joc (la Istanbul) ; pe de 
altă parte însă, campionii noștri 
sînt deciși să se revanșeze.

Pe gheața patinoarului artificial 
din parcul „23 August“ va avea loc 
întîlnirea de hochei dintre selecțio
nata olimpică a R. P. Romine și cu
noscuta echipă cehoslovacă Tesla 
Pardubice. Pentru „olimpicii“ ro- 
mîni acest meci (ca și cel de mîine. 
cu același adversar) constituie ulti
me prilejuri de verificare înaintea 
plecării lor la Innsbruck, unde vor 
participa la turneul olimpic. Meciul 
de astă-seară începe la ora 19.

Ambele echipe de peste hotare au 
sosit la București ; Galatasaray joi 
seara, iar Tesla vineri după-amiază.

Satul olimpic din Innsbruck, unde vor 
locui participanții la Jocurile Olimpice 
de iarnă, a fost deschis oficial in cursul 
zilei de joi de către primarul orașului, 
dr. Lugger. In sunetele fanfarei, a fost 
înălțat, drapelul olimpic. La festivitate au 
asistat membri ai comitetului olimpic 
austriac, oficialități din orașul Inns
bruck și membrii primelor loturi spor
tive sosite m orașul Olimpiadei Albe.

în stațiunea de la Seefeld, au avut, 
loc primele antrenamente oficiale ale 
schiorilor de fond și săritorilor de la 
trambulină. Schioarele sovietice s-au 
antrenat alături de fondiștii italieni și 
finlandezi. La trambulină săritorii ita
lieni au efectuat în bune condiții pri
mele „lansări“ pe pîrtie.

★

Cu prilejul unui concurs preolimpic 
de patinaj viteză desfășurat la Alma 
Ata, Lev Zaițev (U.R.S.S.) a egalat re
cordul mondial în proba de 1 500 m, 
parcurgînd distanta în 2'06’’3/10. Re-

OLIMPIC
cordul mondial oficial aparține finlan
dezului larvinen.

Echipa olimpică de hochei pe 
gheață a Canadei a susținut aseară 
la Moscova a doua întîlnire primind 
replica echipei secunde a U.R.S.S. 
Hocheiștii sovietici au cîștigat cu 
scorul de 2—1 (1—0; 1—0; 0—1). 
în primul joc, echipa canadiană a 
pierdut cu 1—S meciul cu prima 
echipă a U.R.S.S.

★
Echipa olimpică de hochei pe gheață 

a S.U.A. a jucat la München in compa
nia selecționatei R.F. Germane. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 3—2 (0—1; 
3—0; 0—1) în favoarea gazdelor. Ho
cheiștii japonezi au susținut al 5-lea 
meci in Elveția, învingînd cu 5—2 
(1—0; 2—2; 2—0) echipa Grasshopers- 
Zürich.

în localitatea Badgastein a continuat 
concursul preolimpic de schi. Proba de 
slalom special a fost cîștigată de Joan 
Säubert (S.U.A.) cu 9O’’39/1OO 
(45”38/100+45"01/100). Au urmat în 
clasament Marielle Goitschell (Franța)— 
90"70/100; Annie Famose (Franța)— 
90”80/100 ele.

La combinată, primul loc a revenit 
campioanei franceze Marielle Goitschell 
cu 27,05 puncte.

★
Se părea că ninsoarea care căzuse cu 

cîteva zile în urmă la Innsbruck va 
liniști deplin pe organizatorii celei de-a 
9-a ediții a J.O. și că întrecerile se vor 
desfășura în hune condiții. Iată însă că 
din nou se anunță o „serioasă criză de 
zăpadă“. Fără să mai aștepte alte 
ninsori, organizatorii au solicitat spriji
nul unui număr de peste 3 000 de oa
meni din oraș care aduc pe piftiile de 
schi zăpadă proaspătă de pe virfurile 
munților învecinați. Aceștia cară zăpada 
nu numai cu camioanele (după cum se 
vede în fotografia alăturată) ci chiar și 
cu coșuri de nuiele pe care le poartă 
în spate,
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P. H. Spaak se pronunță împotriva participării Belgiei 
la „foițele nucleare multilaterale“ N.A.T.O.

Activitatea diplomatică 
în jurul evenimentelor din Panama

CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager- 
pres). — Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, ambasadorul chilian 
Manuel Trucco, care îndeplinește în 
prezent o misiune de mediere între 
Statele Unite și Panama, a avut o 
serie de întrevederi cu președintele 
Chiari și ministrul panamez al afa
cerilor externe Galileo Solis, pre
cum și cu ambasadorul S.U.A., Ed
win Martin. După întrevedere Ga
lileo Solis a declarat că „situația 
este neschimbată“.

După cum transmite agenția 
Associated Press, Manuel Trucco a 
anunțat că intenționează să plece la 
Washington pentru a avea convor
biri cu membrii O.S.A.

Agenția France Presse relatează 
că presa și radioul panamez, care 
de obicei reflectă diferite tendințe 
politice din țară, s-au solidarizat 
cu hotărîrea luată de președintele 
Chiari de a cere începerea de ne
gocieri pentru semnarea unui nou 
tratat, care să țină seama .de suve
ranitatea și interesele statului Pa
nama.

Agenția anunță, de asemenea, că 
Julio Linares, ministrul panamez 
al finanțelor, care urma să plece la 
Washington pentru a negocia acor
darea unui împrumut de 3 milioane 
dolari destinat terminării lucrărilor 
șoselei interamericane, și-a anulat 
plecarea.

Incitate la frontiera 
dintre Somalia și Etiopia
MOGADISCIO 17 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Somaliei, 
Abdulahi Issa, i-a informat pe se
cretarul general al Organizației u- 
nității africane precum și pe unii 
șefi de state africane în legătură cu 
incidentele ce au avut, loc în ulti
mele zile la frontiera cu Etiopia. 
Issa l-a invitat, de asemenea, pe 
ambasadorul etiopian căruia i-a în- 
mînat un protest către guvernul E- 
tiopiei.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Etiopiei a dat publicității o 
declarație în care condamnă „încer
carea Somaliei de a se infiltra pe te
ritoriul Etiopiei".

Dificultățile economice 
ale Federației Malayeze

KUALA LUMPUR 17 (Agerpres).— 
Corespondentul din Kuala Lumpur 
al agenției U.P.I., făcînd o amplă 
trecere în revistă a situației econo
mice a Federației Malayeze, arată că 
scăderea prețurilor la cauciuc pe 
piața mondială și ruperea relațiilor 
economice cu Indonezia constituie 
două pericole serioase pentru eco
nomia acestei Federații; Peste o ju
mătate din populația aptă de muncă 
din Federația Malayeză este ocupată 
în industria cauciucului. Pe de altă 
parte, deși este una din cele mai 
mari producătoare de cauciuc din 
lume, Malaya importa o parte din 
această materie primă din Indone
zia, pe care după prelucrare o re
exporta.

U

Ca în atîtea alte țări, proble
ma dezarmării constituie și în 
Anglia una dintre preocupările 
principale și permanente ale opiniei 
publice. Organizații sindicale, coo
peratiste, culturale, ca și numeroase 
personalități ale vieții publice, 
printre care oameni politici de 
diferite orientări, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, oameni de 
cultură și artă etc. cer cu insistență 
să se depună noi eforturi pentru a se 
înainta spre rezolvarea acestei pro
bleme, în vederea înlăturării perico
lului unui război nuclear și a folosi
rii în scopuri constructive a resur
selor irosite în prezent pentru cursa 
înarmărilor.

In ciuda anotimpului friguros si 
în ultimele săptămîni au avut loc 
marșuri și diferite demonstrații or
ganizate de Comitetul englez de 
luptă pentru pace, precum și de 
celelalte mișcări similare, cum sînt 
Comitetul celor 100 și Mișcarea pen
tru dezarmarea nucleară (M.D.N.). 
care cunosc un sprijin din ce în ce 
mai larg din partea opiniei publice, 
în decembrie, M.D.N. a organizat la 
Londra o demonstrație și un miting, 
în cadrul căruia a luat cuvîntul 
deputatul laburist Sydney Silver- 
man. Spre sfîrșitul aceleeași luni, 
membrii filialei din Scoția a Comi
tetului celor 100 au declarat o grevă 
a foamei de 36 de ore, în semn de 
protest împotriva staționării, în 
portul Holy Loch, a submarinelor 
americane înzestrate cu rachete 
„Polaris“. Dintre luările de poziție 
recente în sprijinul dezarmării 
amintim apelul a 200 de savanți en
glezi, publicat în săptămînalul „New 
Scientist“, declarația fostului feld- 
mareșal Auchinleck, apelul arhie
piscopului de Canterbury etc.

Cerințele crescînde ale opiniei pu
blice de a se realiza, după încheie
rea Tratatului pentru interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii, 
noi pași pe calea destinderii, își gă
sesc în anumite proporții reflectarea 
în luări de poziție atît în partidul 
laburist, cît și în partidul conserva
tor. în declarațiile făcute de lide
rii acestor partide se subliniază mai 
frecvent, în ultimul timp, ideea tra
tativelor pentru realizarea unor a- 
corduri în problemele privind de
zarmarea. Desigur, orice propuneri 
și orice pași, orice inițiative, de na

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a informat Comisia senatoria
lă pentru probleme externe despre 
situația din Panama și alte probleme 
internaționale. El a refuzat să dea a- 
mănunte ziariștilor despre declara
țiile făcute în cadrul Comitetului 
menționînd doar că S.U.A. consideră 
că situația creată în urma eveni
mentelor din Panama poate fi apla
nată fără violență, prin tratative și 
discuții între cele două guverne.

Senatorul democrat, William Ful
bright, președintele Comisiei pentru 
probleme externe, a precizat că so
cotește discuțiile cu guvernul pana
mez ca o condiție preliminară în 
timp ce tratativele ar implica o ac
țiune pentru revizuirea statutului 
actual al Canalului.

încheierea conferinței țărilor arabe
CAIRO 17. — Trimisul special

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

După cinci zile de dezbateri, Con
ferința celor 13 țări arabe la nivel 
înalt a luat sfîrșit vineri diminea
ță. Ca și ședința de deschidere, șe
dința de închidere a fost publică, 
celelalte fiind secrete. Secretarul ge
neral al Ligii arabe, Abdel Khalik 
Hassuna, a dat citire textului de
clarației adoptate de participanții la 
conferință.

Referitor la problema care a figu
rat în mod oficial pe ordinea de zi 
a conferinței, declarația afirmă că 
proiectele izraeliene de deviere a 
unei părți a apelor Iordanului pen
tru irigarea pustiului Neghev ar a- 
duce serioase prejudicii interese
lor țărilor arabe riverane. In decla
rație se spune că participanții la 
conferință au luat hotărîri prac
tice în legătură cu această pro
blemă.

Relevîndu-se faptul că pentru a 
promova cu succes interesele țărilor 
participante la conferință, este ne
cesară solidaritatea arabă, în de
clarație se arată că participanții 
au căzut de acord să reglementeze 
divergențele și să consolideze re
lațiile dintre țările arabe. S-a ho- 
tărît ca șefii statelor arabe să se în
trunească cel puțin o dată pe an, 
reuniunea următoare fiind fixată 
pentru august 1964 la Alexandria. 
S-a realizat, de asemenea, un acord 
pentru reglementarea divergențelor.

în continuare declarația se re
feră la unele probleme internaționa
le. Se exprimă sprijinul pentru lupta 
de eliberare a popoarelor din Oman, 
Aden, Angola, Africa de sud și din 
alte părți ale globului, atașamentul 
față de principiul rezolvării proble
melor mondiale prin mijloace paș
nice în conformitate cu Carta Or
ganizației Națiunilor Unite și față 
de principiul coexistenței pașnice 
între popoare și politica de neali
niere. în declarație se arată că ță
rile arabe au salutat Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii 
și sprijină eforturile pentru reali
zarea dezarmării generale și totale.

tură să facă să progreseze rezolva
rea acestor probleme vor găsi o 
primire atentă și favorabilă din 
partea tuturor celor care doresc ca 
atmosfera relațiilor internaționale 
să se însănătoșească, iar drumul 
spre dezarmarea generală să fie 
netezit.

De curînd, conducerea partidului 
laburist a prezentat publicului, 
prin liderul său Harold Wilson, un 
plan de dezarmare, după ce îl su
pusese în prealabil ministrului de 
externe, R. Butler. Acest plan fusese 
expus și într-un memorandum asu
pra dezarmării, pe care P. G. Wal
ker (care se ocupă cu problemele 
de politică externă în conducerea

Corespondență din Londra

partidului laburist) l-a prezentat mi
nistrului de externe.

în memorandum, partidul laburist 
adresează guvernului invitația de a 
lua o inițiativă care să scoată nego
cierile pentru dezarmare din impas. 
Baza acestei inițiative ar trebui să 
o formeze, după părerea partidului 
laburist, planul prezentat de Wilson,

Planul prevede, în esență, urmă
toarele : un acord asupra „îngheță
rii“ bugetelor militare la nivelul 
anului bugetar 1963—1964 ; un acord 
prin care să se specifice că nu vor 
mai fi aduse arme nucleare în afară 
de cele care există eventual în Eu
ropa centrală, ca un prim pas spre 
crearea unei zone denucleariza- 
te în această parte a Europei ; 
stabilirea de posturi de observație 
în Europa pentru prevenirea atacu
rilor prin surprindere ; un acord 
destinat să împiedice răspîndirea 
armelor nucleare ; reînnoirea efor
turilor cu scopul de a se ajunge la 
un acord asupra interzicerii tuturor 
experiențelor nucleare ; examinarea 
propunerii de încheiere a unui pact 
de neagresiune între țările N.A.T.O. 
și țările participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Planul laburist conține apoi pro
puneri care tind să stabilească un 
compromis între planurile de dezar
mare sovietic și american; Propune
rile se referă la termenul de rea
lizare a dezarmării (laburiștii pro-

Politica noului guvern 
al Zanzibarului

ZANZIBAR 17 (Agerpres). — Lu
înd cuvîntul la o conferință de pre
să care a avut loc la Zanzibar, ma
reșalul Kello, unul dintre principa
lii organizatori ai răscoalei, a decla
rat că Republica Zanzibar va ră- 
mîne în cadrul Commonwealthului. 
Guvernul Zanzibarului, a spus Kello, 
se pronunță în sprijinul democra
ției și libertății pentru toți cetățe
nii, fără deosebire de rasă.

Referindu-se la politica externă a 
țării, Kello a declarat că guvernul 
va promova pe viitor o politică 
de neaderare la blocurile militare și 
de acțiuni în vederea menținerii u- 
nității Africii.

în încheiere, el a declarat că foștii 
membri ai guvernului Zanzibarului 
urmează să fie deferiți justiției.

Salutînd Carta africană adoptată la 
Conferința de la Addis Abeba, șefii 
de state arabi își exprimă dorința 
de a consolida colaborarea afro-a- 
siatică. De asemenea, se exprimă 
sprijinul față de apropiata confe
rință mondială pentru comerț și 
dezvoltare.

în aceeași ședință, Hassuna a 
anunțat, de asemenea, că au fost a- 
doptate rezoluții de ordin militar, 
tehnic și diplomatic. El nu a dezvă
luit conținutul acestor rezoluții. 
Anterior presa egipteană a precizat 
că a fost hotărîtă printre altele con
stituirea unui comandament militar 
unificat, a fost elaborat un contra- 
plan arab pentru devierea apelor 
afluenților Iordanului.

Cu prilejul conferinței au avut 
loc numeroase contacte bilaterale 
în cadrul cărora se afirmă că s-ar 
fi făcut progrese pe calea regle
mentării unora din problemele 
relațiilor dintre țările arabe.

In Columbia se intensifică mișcarea țăranilor săraci pentru efectuarea reformei 
agrare. în fotografie : aspect de la o demonstrație a țăranilor săraci și a mun

citorilor agricoli în sprijinul reformei agrare

pun 6 ani, împărțiți în 3 etape de 
cîte 2 ani), la nivelul forțelor con
venționale la sfîrșitul primei etape, 
la mijloacele de transportare a ar
melor nucleare, la bazele militare 
pe teritorii străine, la inspecție și la 
alte capitole ale dezarmării.

H. Wilson a declarat că este ne
cesar să se facă noi încercări 
pentru a convinge Franța să parti
cipe la lucrările Comitetului celor 
18 state. El a spus că la lucrările a- 
cestui comitet ar trebui să fie invi
tată și R. P. Chineză.

• în cercurile politice din Anglia 
prezentarea unui plan de dezarmare 
de către conducerea partidului labu
rist a provocat numeroase comen
tarii. S-a observat că planul conține 
o serie de elemente pozitive care tre
zesc interes și denotă un mai mare 
realism în abordarea acestor proble
me. Totodată se constată că planul 
nu cuprinde prevederi atît de largi 
pe cît ar fi dorit mulți dintre membrii 
de rînd ai partidului, iar, în unele 
puncte, este însoțit de condiții asu
pra cărora cu greu s-ar putea ajun
ge la un acord internațional. După 
cum se știe, numeroase organizații 
locale ale partidului laburist și o 
serie de sindicate au prezentat, la 
conferința anuală a partidului, care 
a avut loc în octombrie la Scar
borough, un mare număr de rezo
luții care conțineau propuneri cu 
un caracter mai cuprinzător și mai 
concret decît cele din actualul plan.

Poziția conducerii partidului labu
rist în problemele dezarmării a reie
șit și cu prilejul redeschiderii lucră
rilor parlamentului, care a avut loc 
joi. Luînd cuvîntul, Wilson a decla
rat că partidul său nu și-a schimbat 
poziția negativă cu privire la așa 
zisa forță nucleară britanică inde
pendentă. Dacă un guvern laburist 
va veni la putere, a afirmat Wilson, 
el va proceda la renegocierea acor
dului de la Nassau „pentru a renun
ța la achiziționarea de submarine 
Polaris din S.U.A.“ Dar criticînd o- 
rientarea politicii militare a guver
nului spre înarmarea nucleară, Wil
son a cerut totodată să se pună un 
accent mai mare pe dezvoltarea for
țelor convenționale ale Angliei, ceea 
ce nu poate decît împinge înainte 
cursa înarmărilor.

Și în declarațiile reprezentanților 
partidului conservator, referirile la

Tratativele de la Londra 
în problema Ciprului

LONDRA 17 (Agerpres). — Comi
tetul compus din trei reprezentanți 
ai ciprioților greci și trei reprezen
tanți ai ciprioților turci, prezidat de 
ministrul englez pentru problemele 
Commonwealthului și coloniilor, 
Duncan Sandys, și-a început lucră
rile.

Agenția Associated Press relatea
ză că delegația ciprioților greci sus
ține că pentru respectarea dreptu
rilor minorității turce ar urma să 
fie constituit un corp permanent de 
observatori, un grup de consilieri 
pentru problemele poliției și stabili
rea dreptului de a se adresa unor 
instanțe judecătorești internațio
nale. Agenția France Presse rela
tează că „delegația ciprioților greci 
este dispusă să sprijine orice pro
punere care să ducă la o uniune în
tre cele două comunități și se opune 
oricărei formule de divorț“. Condu
cătorul delegației ciprioților turci, 
R. Denktash, a declarat că „atmos
fera tratativelor de la Londra nu 
este atît de explozivă ca cea din 
Cipru“.

Surse din apropierea conferinței 
de la Londra asupra Ciprului au 
dezvăluit vineri că reprezentanții 
ciprioților turci din Comitetul spe
cial de legătură alcătuit din trei 
delegați ai ciprioților greci și trei

Camera deputaților din Argentina cere ruperea 
relațiilor cu Banca Mondială

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, Camera deputaților a Argen
tinei a adoptat o rezoluție în care 
solicită președintelui republicii, Ar
turo Illia, să rupă toate relațiile cu 
Banca Mondială, organism economic 
controlat de capitalul nord-american, 
și să anuleze toate acordurile și con- 

problema dezarmării ocupă în ultima 
vreme un loc mai însemnat. Atît 
primul ministru Douglas-Home, cît și 
ministrul de externe Butler, în di
ferite declarații recente, au afirmat 
că Anglia va face eforturi pentru a 
se găsi „noi terenuri de acord între 
Est și Vest“ și pentru a se obține 
progrese pe calea dezarmării. La 
Londra a fost relevată, de asemenea, 
declarația făcută de Peter Thomas, 
ministru de stat la Ministerul de Ex
terne, care, înainte de a pleca la 
Washington pentru a . lua parte la 
consultările interoccidentale ce au 
loc în vederea reluării conferinței de 
dezarmare de la Geneva, a spus: „A 
sosit timpul să ne ocupăm de o de
zarmare generală și totală“.

Totodată, observatorii politici au 
remarcat că declarația publicată 
miercuri de Ministerul de Externe, 
sub forma unei broșuri intitulată 
„Cheia spre dezarmare“, este redac
tată pe un ton mult mai reținut. De 
altfel, aci se constată că declarațiilor 
în favoarea dezarmării făcute de 
unii conducători ai partidului con
servator, nu le concordă diferitele 
măsuri practice luate pînă acum de 
guvernul conservator.

Problemele păcii și dezarmării vor 
ocupa, desigur, un loc important în 
campania electorală care va începe 
în curînd în Anglia, în vederea ale
gerilor generale. Partizanii păcii cer 
ca această confruntare să ducă la an
gajamente concrete din partea celor 
două partide de a promova cauza 
dezarmării. în acest sens, Comitetul 
englez de luptă pentru pace a con
vocat pentru 2 februarie, la Londra, 
o conferință națională ; iar Mișcarea 
pentru dezarmarea nucleară a con
vocat pentru începutul primăverii, 
ia Londra, o demonstrație pentru 
pace și dezarmare, care va fi. după 
cum se pare, cea mai mare dintre 
cele organizate pînă acum în Anglia.

Dacă din planurile, proiectele și 
declarațiile celor două partide se 
vor desprinde măsuri constructive și 
o contribuție a Angliei la rezolva
rea problemei dezarmării, acest lu
cru se va bucura, fără îndoială, de 
apreciere și sprijin din partea opi
niei publice. Intr-o lume în care 
curmarea cursei înarmărilor con
stituie preocuparea majoră, orice 
inițiativă pozitivă în această proble
mă va fi consemnată și studiată cu 
atenție de toți cei interesați să îm
pingă lucrurile înainte, spre realiza
rea nobilului țel al dezarmării ge
nerale și totale.

GORDON SCHAFFER 

delegați ai ciprioților turci intențio
nează să facă noi propuneri privind 
viitorul insulei. Potrivit agenției 
France Presse, propunerile prevăd 
crearea unui stat federal în care să 
fie acordate noi garanții pentru 
populația turcă. După cum preci
zează agenția menționată, propune
rea va antrena o transferare de 
populație dintr-o comunitate în alta, 
precum și menținerea în insulă, 
pînă la noi dispoziții, a contingen
telor militare turc și grec.

Paralel cu cele relatate de aceste 
surse, se anunță că și delegația Tur
ciei, condusă de ministrul afacerilor 
externe, Cemal Erkin, și-a schimbat 
atitudinea privitoare la împărțirea 
Ciprului. Cemal Erkin a declarat că 
țara sa nu mai este pentru împărți
rea insulei și sprijină propunerile 
delegației ciprioților turci.

Agenția France Presse adaugă că 
delegația ciprioților turci a propus, 
de asemenea, crearea unei comisii 
compusă din reprezentanții celor trei 
puteri garante — Anglia, Grecia și 
Turcia — care să examineze cauzele 
eșecului actualei constituții a Cipru
lui și ale recentelor incidente.

La Nicosia s-a anunțat vineri că 
generalul indian, Singh Gyani, tri
misul special al secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în Cipru, a so
sit în insulă.

vențiile încheiate de guvernul ar
gentinian cu această bancă. Rezolu
ția a fost votată deoarece Banca 
Mondială, într-un mesaj adresat pre
ședintelui Illia, a criticat refuzul gu
vernului argentinian de a permite 
sporirea tarifelor la curentul elec
tric furnizat de întreprinderile care 
funcționează cu capitalul furnizat de 
acest organism.

Pe de altă parte, Jor.se Sabato,' 
subsecretar la Ministerul Energiei și 
Combustibilului, a declarat că guver
nul intenționează să exproprieze 
toate societățile străine care exploa
tează uzinele electrice din Argentina. 
Sabato a indicat că președintele Illia 
a numit un grup de experți pentru 
a efectua o anchetă privitoare la 
operațiile financiare și tehnice ale 
acestor întreprinderi.

Pentru extinderea comerțului 
international

BANGKOK. — în capitala Tai- 
landei își continuă lucrările cea 
de-a 7-a sesiune anuală a Comitetului 
pentru comerț al Comisiei economi
ce O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient. Participanții la sesiune au 
discutat o serie de probleme pri
vind situația schimburilor comerci
ale pe anul 1963 și pregătirile care 
au loc în vederea Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
care va începe la Geneva în a doua 
jumătate a lunii martie.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare au relevat cu acest pri-

„Autobuzele —
- scrie revista

LONDRA 17 (Agerpres). — Re
vista engleză „The Statist“ scrie în 
legătură cu exportul de autobuze 
engleze în Cuba, că „guvernul en
glez... nu-și poate permite să inter
vină în comerțul legal al compa
niilor engleze și să ia măsuri în fa
voarea punctului de vedere ame
rican“.

La rîndul său, ■ influenta revistă

ACCRA. La încheierea vizitei pe 
care Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a 
făcut-o în Ghana la invitația pre
ședintelui Kwame Nkrumah, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun chino-ghanez.

PNOM PENH. 'Agenția cambod- 
giană de presă anunță că un grup 
de sud-vietnamezi au atacat- zilele 
acestea localitatea Darakum situată 
pe teritoriul Cambodgiei la trei ki
lometri de frontieră. In cursul cioc
nirilor care au avut loc, au fost 
uciși și răniți mai mulți cetățeni 
cambodgiens

WASHINGTON. Președintele 
Lyndon Johnson a transmis Con
gresului S.U.A. cererea de a auto
riza credite în valoare de 115 
milioane dolari pentru așa-numitul 
„corp al voluntarilor păcii" pe anul 
fiscal 1963/64. Cifra aceasta repre
zintă o creștere de 13 milioane do
lari față de creditele cerute de fos
tul președinte Kennedy și urmărește 
dublarea efectivului acestui „corp", 
care în prezent se ridică la 7 000 
de oameni.

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția D.P.A., 
Belgia, din motive financiare, nu va 
participa la proiectatul plan ameri
can de creare a „forțelor nucleare 
multilaterale“. Ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Spaak, a declarat 
în Camera Deputaților că în Belgia 
acest plan nu poate obține o majo-

După convorbirile franco-canadiene
PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 

a fost dat publicității comunicatul 
comun franco-canadian, în urma vi
zitei oficiale în Franța a primului 
ministru canadian, Lester Pearson.

După cum precizează comunicatul, 
convorbirile care au avut loc între 
oficialitățile canadiene și franceze 
s-au referit la problemele militare 
interesînd cele două țări, relațiile 
interoccidentale în ansamblu, pre
cum și la relațiile Est-Vest.

★
Lester Pearson a ținut la 16 ia

nuarie o conferință de presă în care 
a calificat ca „foarte utile“ întreve
derile pe care le-a avut cu pre
ședintele Franței, de Gaulle, și cu 
primul ministru, Georges Pompidou.

Tratativele intre R.D.G. 
si Berlinul occidental
BERLIN 17 (Agerpres). — După 

cum transmite A.D.N., la 17 ianuarie 
în Berlinul democrat au continuat 
tratativele dintre Erich Wendt, se- 
oretar de stat din R. D. Germană, și 
Horst Korber, consilier senatorial din 
Berlinul occidental. Cei doi delegați 
au fost însoțiți de experți.

In cadrul tratativelor, secretarul de 
stat Wendt a prezentat și a analizat 
propuneri privind continuarea regle
mentării eliberării permiselor pe 
baza înțelegerii din 17 decembrie 
1963. Tratativele urmează să,fie re
luate în cursul săptămînii viitoare.

Mesajul unor medici francezi în sprijinul 
Tratatului de la Moscova

PARIS 17 (Agerpres). — Un număr 
de 162 de cunoscuți medici francezi 
au semnat un mesaj în care se pro
nunță pentru aderarea imediată a 
Franței la Tratatul de la Moscova 

lej o serie de greutăți întîmpina- 
te de țările lor în comerțul ; cu 
statele capitaliste dezvoltate, înde
osebi cu membrii Pieței comune e- 
uropene. Ei și-au exprimat speranța 
că prin efortul colectiv al țărilor 
care doresc să întrețină relații eco
nomice internaționale normale, 
Conferința de la Geneva își va pu
tea aduce contribuția la înlăturarea 
obstacolelor artificiale ridicate în 
calea comerțului exterior de griipă- 
rile economice închise de tipul. 
C.E.E.

mărfuri strategice?“
„The Economist" <-

„The Economist“ scrie că, în ce pri
vește comerțul cu țările socialiste, 
există o mare deosebire între „pozi
țiile engleze, pur comerciale“ și po
zițiile dictate, în primul rînd, de 
considerente politice. „Autobuzele, 
scrie revista, pot fi considerate 
mărfuri-strategice numai de către 
aceia care au o fantezie exagerată“.

HAGA. Luînd cuvîntul la postu
rile de televiziune, Petrus de Tong, 
ministrul Apărării al Olandei, a de
clarat că cheltuielile militare ale 
țării vor crește. El - a comunicat, 
de asemenea, că Olanda va primi 
din partea Statelor Unite 60 mili
oane de dolari sub formă de ajutor 
militar.

DAMASC. Ministerul Informații
lor al Siriei a autorizat la 17 ia
nuarie intrarea ziarelor egiptene pe 
teritoriul sirian. Intrarea ziarelor e- 
giptene pe teritoriul Siriei a fost 
interzisă la începutul lunii mai a 
anului 1963.

TOKIO. Robert Kennedy, minis
trul de justiție al S.U.A., s-a întîl- 
nit la 17 ianuarie la Hotelul Impe
rial din Tokio cu , președintele 
Indoneziei, Sukarno, care se află 
și el de cîteva zile în capitala Ja
poniei. Un purtător de cuvînt a 
declarat că în cadrul primei între
vederi, cei doi oameni de stat au 
căzut de acord asupra necesității de 
a se rezolva disputa dintre Indone
zia și Federația Malayeză pe calea 
consultărilor. 

ritate parlamentară. Vorbind în fața 
comisiei apărării a Senatului bel
gian, ministrul apărării, Seghers 
Paul Willem, a spus că guvernul 
nu va recomanda acest plan care ar 
atrage după sine o creștere a buge
tului apărării cu încă 2 miliarde 
franci.

Referindu-se la unele probleme ale 
N.A.T.O., Pearson a menționat, în
tre altele, că pe acest plan între 
Franța și Canada există anumite di
vergențe.

In aceeași zi, Pearson a acordat un 
interviu ziarului francez „Le Mon
de“, în care s-a pronunțat pentru 
„aprobarea generală“ a Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în cele 
trei medii. Totodată, și-a exprimat 
dorința de a se ajunge la o rezolvare a 
sarcinilor care stau în fața conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva.

Primul ministru canadian și-a ex
primat speranța că pe viitor „vor 
crește schimburile comerciale cu ță
rile socialiste“.

„Republica federală 
și Europa răsăriteană46 

Lucrarea unui jurist 
apărută in R.F.G.

KÖLN 17 (Agerpres). — în editu
ra „Pahl-Rugenstein“ din orașul 
Köln (R. F. Germană) a apărut lu
crarea intitulată „Republica federa
lă și Europa răsăriteană“ a juristu
lui Harald Rasch. Autorul lucrării își 
exprimă părerea că este necesar ca 
guvernul vest-german să recunoască 
granița Oder-Neisse, să stabilească 
relații diplomatice și contacte mai 
strînse cu țările socialiste și să 
recunoască R. D. Germană ca stat, 
iar după aceasta să aibă loc trata
tive între cele două state germane.

privitor la interzicerea experiențe
lor nucleare în cele trei medii. Ür- 
mărim cu îngrijorare creșterea pe
ricolului contaminării radioactive și 
de aceea salutăm Tratatul de la 
Moscova ca un pas important ;.e ca
lea spre menținerea păcii, se spune 
în mesaj.

Autorii mesajului subliniază în în
cheiere că Franța trebuie, de ase
menea, să participe la toate tratati7 
vele internaționale îndreptate spre 
consolidarea păcii și realizarea 
dezarmării generale.

Spre normalizarea 
situației la Calcutta

DELHI 17 (Agerpres). — Joi a a- 
vut loc Ia Calcutta o demonstrație 
la care au participat 50 000 de per
soane. Participanții la demonstrație 
au parcurs principalele străzi ale o- 
rașului cerînd să se pună capăt ne
înțelegerilor dintre hinduși și mu
sulmani.

Printre demonstranți au fost mi
nistrul principal al statului Benga
lul de vest, Sen. ministrul în gu
vernul central, Humayun Kabir,, re
prezentanți ai administrației statului 
precum și scriitori, oameni de artă.

Potrivit declarației comandantului 
trupelor din Calcutta, situația în 
oraș se normalizează treptat. Acei 
care au părăsit cartierele unde au 
avut loc ciocniri se întorc la casele 
lor. Restricțiile de circulație rămîn 
încă în vigoare.

T I R I
LONDRA. Potrivit datelor publi

cate recent de Ministerul Comerțu
lui, anul trecut deficitul balanței 
comerciale a Angliei s-a cifrat la 
596 milioane lire sterline. în com
parație cu anul 1962, deficitul bu
getar a crescut cu 54 milioane lire 
sterline.

COLOMBO. „Frontul Unit de 
stingă“ din Ceylon (coaliție de 
partide) a dat publicității o declara
ție specială în care se pronunță îm
potriva intenției S.U.A. de a trimite 
nave ale flotei a 7-a americane în » 
apele Oceanului Indian. Declara
ția cere guvernului Ceylonului să 
ridice problema deplasărilor nave
lor flotei a 7-a americane la proiec
tata conferință a țărilor neangajate.

PARIS. Acad. prof. Miltiade Fi- 
lipescu, prorector al Universității 
din București, care face o vizită în 
Franța în cadrul protocolului de 
schimburi universitare, a ținut la 
Universitatea și Institutul de geolo
gie din Rennes două conferințe des
pre aleografia rocilor sedimentare 
și micropaleontologie, precum și 
despre opera științifică a savantului 
francez L. Cayeux.
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