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Mai multi cetățeni 
din raionul N. Bălcesqj

propuneri făcute în

lei la producția

se bucură 
știință și 
noastră, 
miei,

însuflețiți • de ' dorința de a întîm- 
pina a XX-a aniversare a eliberării 
patriei cu noi succese, muncitorii, in
ginerii-și tehnicienii Uzinei mecani
ce Muscel, ținînd seama de rezervele 
interne existente, și-au luat urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an : ,

— să depășească planul producției 
globale cu 3 500 000 lei ;

'— să depășească planul producției- 
m'arfă cu 2 000 000 lei;

— să economisească' 1 500 000 lei 
la prețul de cost-;

să, obțină 700 000 . lei beneficii 
suplimentare.

PlNĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE PESTE PLAN :
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Caravane medico-sanitare 
la sate

caravanele stomatologice 
au acordat sute de con
sultații țăranilor colecti
viști din comunele Ineu,
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Proiectantul Ion Bordelanu, de la Uzinele „Grivița Roșie", în fața planșetei de lucru.
Foto I A. CARTOJAN

sîmbătă. Este 
închipuit ce se 
cînd în fața 
așteaptă zeci

aproape 35 000 de locuitori 
de la sate. La rîndul lor, 
caravanele radio-foto-me- 
dicale deservite de 12 ca
dre medico-sanitare au 
cutreierat 14 comune și au 
făcut aproape 143 000 de 
radioscopii. Aceste carava
ne își continuă cu succes 
activitatea și în acest an. 
De la începutul lunii ia-

Masele plastice înlocuiesc 
oțelul

niilor din oțel cu conducte 
și pîlnii din P.V.Ç. Propu
nerea lor a fost acceptată. 
Pînă în prezent s-au și în
locuit o bună parte din 
conductele și pîlniile ’ din 
oțel. Folosirea conductelor 
și pîlniilor din P.V.C. duce 
la prelungirea timpului de 
funcționare a celulelor și 
deci la creșterea producției 
de sodă caustică. Totodată, 
noile conducte și pîlnii sînt 
mai—ieftine: Economiile rea
lizate în felul ' acesta se ri
dică la: peste 200 000 lei 
pe an.

ORADEA (coresp. „Scîn- 
teii") — Centrul regional 
al caravanelor medico- 
sanitare Crișana, compus 
din două secții — una sto
matologică prevăzută cu 6 
autodentare-cabinet șl la
boratoare dentare și alta 
radio-foto-medi'cală, do
tată cu 4 caravane — des
fășoară o rodnică activi
tate în satele regiunii. In nuarie și' pînă în prezent 
anul trecut, de pildă, cele 
6 caravane stomatologice 
deservite de 6 medici și 11 
cadre medii au acordat 
asistență în 37 comune la Ioaniș și Gtirahonț.

Cu fiecare an se-extind suprafețele- culti
vate cu viță de vie și pomi fructiferi. Anul 
trecut au fost plantate 42 000 ha cu livezi noi 
și s-au înlocuit golurile din livezile existen
te. Cele mai mari suprafețe au fost realizate 
în regiunile Argeș, Banat și Cluj. Suprafața 
cultivată cu viță de vie a crescut cu 
14 300 ha. S-au plantat suprafețe întinse, în
deosebi în regiunile Galați, Dobrogea, Argeș 
și Iași. Respecțînd indicațiile partidului, pri
vind folosirea rațională a pămîntului gospo
dăriile colective și de stat fac aceste planta
ții pe terenurile în pantă supuse procesului

„prinzi“ pe sală vreun 
funcționar. Instrucțiunile 
afișate pe pereți nu te a- 
jută întotdeauna să te 
descurci în formalitățile 
cerute. Uneori, ajuns în 
fața ghișeului registratu
rii, constați, după ore de 
așteptare, că îți mai lip
sește un act, o stampilă 
sau ö semnătură. •

La spațiul locativ al a- 
cestui raion se mai în- 
tîmplă să se piardă unele 
acte — de exemplu cele 
depuse la 31 octombrie 
1963 de Dumitru Ama- 
ra.ndei o dată cu cererea 
de eliberare a unei re
partiții pentru spațiul în 
care locuiește.

Oare Sfatul popular al 
Capitalei și cel raional 
nu pot cere acestei insti
tuții să-și organizeze mai 
bine munca, pentru ca 
cetățenii să nu-și mai 
piardă timpul și să fie 
scutiți de neplăceri ?

BACĂU (coresp. „Scân
teii“). — Pînă de curând, în 
secția electroliză a Combi
natului chimic Borzești, 
conductele care alimentează 
celulele cu saramură ca și 
pîlniile de colectare a le- 
șiei erau din oțel căptușit 
cu cauciuc. Din cauza coro
ziunii electrochimice, atît 
conductele cît și pîlniile tre
buiau înlocuite des. Cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan 
pe .1964. maistrul Ciocănău 
Dumitru și • lăcătușul Aure
lian Popescu au propus în
locuirea conductelor și pîl-

PlNĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE :

— șantierul de construcții 150 000 
lei economii la prețul de cost ;

— șantierul de montaj 300 000 lei 
economii suplimentare la lucrările 
planificate ;

— întreprinderea de exploatare 
1 300 000 lei economii prin reducerea 
consumului de combustibil și a con
sumului propriu de energie electrică.

Aceste angajamente vor fi înde
plinite prin luarea unor eficiente 
măsuri tehnico-organizatorice, prin
tre care, în sectorul de construcții 
extinderea de tehnologii noi, cum 
sînt : cofrajele glisante, silozurile 
metalice, schelele •metalice, mecani
zarea în continuare â descărcării și 
transportului cimentulhi ' în vrac; 
îmbunătățirea tehnologiei de mon- 
țaj la cazane prin montarea suțpra- 
încălzitoarelor paravan în felii, a 
economizoarelor în bloc, mărirea 
gradului de preasamblare, îmbună
tățirea sistemului de’ comandă a va
nelor de gaze și a clapelor de aer 
de arzători.

--. . întreprinde
rea de exploatare 
șă. redycă ' consu
mul ‘ specific ' de 
combustibil ■' con
vențional ‘ ■ cu 5 
grame' pe kWh 
produs, ’ iar con
sumul propriu de 
energie ' electrică 

‘să-l micșoreze . cu 
0,5 la șută, econo
misind 'la ' prețul 
de ' ' cost. 2 000 000 
lei. ' . “ )

Avînd de rezolvat u- 
nele probleme la Spațiul 
locativ al raionului Ni
colae Bălcescu, ne-am lo
vit de greutăți care, după 
părerea noastră, sînt pri
cinuite de slaba organi
zare a muncii. Ca să de
pui o cerere trebuie.să te 

.adresezi registraturii. 
Dar acest lucru nu se 
poate face decît luni șt 
'joi 'între orele 9—13 și 
17—1.9 și miercuri între 
orele 9—13. De ce țin 
neapărat funcționarii de 
aici ■ să, ..pună lumea pe 
drumuri? Că’se poate șt 
altfel, o dobedésc colegii 
lor din alte raioane, unde 
acest serviciu lucrează cu 
publicul în fiecare zi, în 
afară de 
lesne de 
întîmplă 
ghișeului 
de cetățeni: discuții, timp 
pierdut, de cele mai 
multe ori fără să fi ajuns 
măcar să. depui cererea, 
în plus, ca să capeți o lă
murire, ești nevoit să

Vineri au luat sfîrșit tenția șl prețuirea de care 
lucrările Adunării gene
rale a Academiei R. P. 
Romîne.

In-cursul dimineții au 
avut ■ loc . dezbateri pri
vind unele modificări la 
Statutul Academiei R. P. 
Romîne. După'discuții, A- 
dunarea generală a votat 
în unanimitate modifică
rile la Statut.

După-amiază au fost 
decernate, într-un cadru 
festiv, premiile Academiei 
R.P. Romîne pe anul 1962 
pentru lucrări de deose
bită-valoare în diferite 
domenii de activitate.

Acad. Dumitru Dumi
trescu, ■ secretar-prim al 
Academiei R. P. Romîne, 
a dat citire unei scrisori 
adresate C.C. al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prin care 
oamenii de știință din 
țara noastră își exprimă 
dragostea, atașamentul și 
recunoștința lor pentru 
grija și sprijinul perma
nent acordat dezvoltării 
științei și artei, pentru a-

de eroziune și pe terenurile nisipoase care nu pot fi 
valorificate în mod economic de alte culturi.

în scopul sporirii continue a producției de fructe, 
în .acest an se vor planta mari suprafețe cu pomi 
fructiferi și viță de vie. în acest scop, în pepiniere 
s-au produs 8 milioane pomi și 80 milioane vițe al
toite. O dată cu venirea primăverii, va trebui să se 
treacă cu toate forțele la plantat. Pentru aceasta 
este necesar ca în gospodăriile colective și de stat să 
se .facă pregătirile încă de pe acum.

Reușita unei plantații de viță de vie este hotărîtă 
de executarea din vreme a desfundatului la adînci- 
1<--a corespunzătoare. în regiunile Dobrogea, Banat și 
Galați această problemă a fost privită cu răspundere, 
în toamna anului trecut au fost desfundate suprafe
țele destinate a fi plantate în această primăvară cu 
viță de vie. în gospodăriile colective din regiunea 
Galați s-au desfundat 2 579 ha, iar în cele de stat — 
554 ha. Această lucrare a întîrziat mult în gospodă
riile colective din regiunile Oltenia, Brașov, Crișana 
etc. în regiunea Brașov s-au desfundat numai 140 
ha, ceea ce reprezintă abia 35 la sută din plan.

O lucrare tot atît de importantă este și săparea 
gropilor pentru pomi, care trebuie făcută cu cît mai 
mult timp înainte de plantare. în primăvară se vor 
executa plantații pe o suprafață de peste 30 000 ha. 
Or, numai pe o mică parte din acest teren au fost 
făcute'gropile necesare.

în aceste zile de,; iarnă, acolo unde pămîntul nu 
este înghețat decît pe - o mică porțiune, trebuie să 
continue desfundatul și săpatul gropilor. Exemplul 
raionului Mizil, unde s-au desfundat în această pe
rioadă suprafețe însemnate de teren, trebuie urmat și 
de alte raioane. Cu prilejul adunărilor generale, care 
au loc în aceste zile în gospodăriile colective, este 
bine să se discute și problema desfundării terenului 
pentru vița de vie și a executării gropilor pentru 
pomii fructiferi și să se ia măsuri pentru efectuarea 
lor.

Consiliile agricole, analizînd situația acestor lucrări, 
și ținînd seama de condițiile și posibilitățile locale, 
să îndrume unitățile agricole socialiste să facă aceste 
lucrări importante. Să repartizeze încă de pe 
materialul, săditor pe gospodării, îneît o dată cu în
călzirea timpului, să se poată trece la transportul lui. 
'Acestea vor contribui la succesul plantărilor de pri
măvară, la dezvoltarea sectorului viticol șl pomicol.

-----1 000 000 lei. economii ;
— 350 000 lei beneficii.
Numeroase

secțiile uzinei' cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan au fost incluse în 
planul de măsuri tehnico-organizato
rice, care, printre altele, cuprinde : 
extinderea tehnologiilor moderne 
menite să .asigure5 reducerea consu
mului de metal, ca matrițarea în 
trepte,' realizarea unor lucrări de 
mică mecanizare cu ajutorul credite
lor .bancare pe termen ,scurt, ridica
rea în ' continuare a gradului, de. me
canizare la -transporturile interne,. . .
organizarea..procesului ;de fabricație; la lucrările planificate o economie de 
pe linii tehnologice în noua hală.

Trebuie să • fii în aceasță hală 
Imensă cu bolta de oțel, în care se 
înșiră zeci și sute de cilindri meta
lici, .unii de mărimea unei, case, să 
tresari la tot pasul de mulțimea 
fulgerelor albastre care te . întâm
pină din direcții neașteptate,-ca să 
înțelegi de ce laconica formulare, 
„extinderea procedeelor moderne de 
sudură“, constituie o prevedere im- 
portantă a planului tehnic.

Nici nu s-au împlinit doi' ani de 
cind întreprinderea ' în care ne 
aflăm — „Grivița Roșie“ din Ca
pitală — a trecut printr-o trans
formare radicală. Din ateliere- de 
reparații a materialului rulant, 
a devenit. . o uzină constructoare 
de utilaj chimic. Munca din 
fosta cazangerie de locomotive; pei
sajul de aici au devenit cu totul 
altfel. Zecile de cilindri metalici, 
denumiți -virole,- se îmbină laolaltă- 
pînă ajung tronsoane care, alătu
rate unele lîngă altele, constituie 
acele coloane înalte de 30—40 de 
metri, ce strălucesc în bătaia soare
lui în rafinării sau în întreprinde
rile chimice. Nu mai auzi răpăitu
rile sacadate de altădată ale 

^ciocanelor de nituit. Le-a luat locul 
fulgerul albastru al aparatului de 
sudură. Un cărucior care alunecă 
pe șine automat, lăsînd în urmă un 
cordon metalic. Și virolele îmbinate 
Intre ele devin tronsoane. „Cusătu
rile“ sînt controlate de ochiul pă
trunzător al razelor Roentgen.

Iată cum sudura a devenit • una 
din operațiile principale la fabrica
rea utilajului chimic, iar sudorul — 
una din figurile cele mai des întîl- 
nite. Și iată de ce prevederea din 
planul tehnic, de extindere a proce
deelor moderne de sudură, reflectă 
una din problemele majore ale pro
ducției.

Prima etapă a acestei bătălii pen
tru nivel tehnic mai înalt, care 
consta în introducerea pe scară 
largă a sudurii automate, a fost 
cîștigată. Oamenii • „Griviței Roșii“ 
s-au înscris la cursurile de calificare 
ca să învețe „cea de-a doua mese
rie“. Mulți au venit la sudură.

— 4 800 000 
bală I

— 1 800 000 
marfă ;

— -1.800 000
— 500 000 lei benelicii.
Cu prilejul dezbaterii cifrelor 

de plan au fost făcute numeroase 
propuneri care au întregit planul 
de măsuri tehnico-organizatorice.

Cu ajutorul aparatului fotografic 
am surprins ieri cîteva imagini 
din activitatea si preocupările co
lectivului uzinei.

încă de la începutul anului, în 
atelierul de aparate de măsură a 
intrat în funcțiune o bandă rulan
tă (fotografia din stingă sus) care 
va asigura creșterea productivi
tății muncii cu 11 Ia sută.

Ridicarea pe o treaptă mal înal
tă a prestigiului „mărcii fabricii' 
este o cauză a întregului colectiv. 
Iat-o, în fotografia din dreapta 
sus, pe tovarășa Maria Mizea con- 
trolînd calitatea releelor la noua 
stație pentru reglaj și control.

Tot mai multe mașini din uzină 
sînt modernizate. Recent,' la ma
șinile de bobinat s-a introdus cel 
de-al cincilea braț prin care ran
damentul lor crește cu 20 la sută, 
în fotografia din stingă jos : șefa 
de brigadă Maria Postole lucrînd 
la una din aceste mașini.

în secția redresori (fotografia 
din dreapta jos) Se discută propu
nerea tov. Badea Dobre privind 
introducerea fabricării redresori
lor mici în semibandă. Aplicarea 
ei va duce, după calculele făcute, 
la creșterea productivității muncii 
cu 15 la sută.

Foto : M. ANDREESCU

Uzina „Electromagnetica“ din 
Capitală este cunoscută prin echi
pamentele electrotehnice, apara
tele de măsură, centralele telefo
nice ți alte produse pe care le fa
brică. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii uzinei, dezbătînd sarcinile 
ce le revin în anul 1964 șl anali
zînd posibilitățile și rezervele in
terne existente în secții, au hotă- 
rlt ca, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, 
să-și ia următoarele angajamente 
în întrecerea pe acest an :

— să depășească producția glo
bală cu 6 400 000 lei i

— să depășească producția mar
fă cu 2 260 000 lei ;

— să obțină economii peste 
plan în valoare de 2 500 000 lei i

— să obțină beneficii peste plan 
de 1 000 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE PESTE PREVEDERI :

lei la producția glo-

Dezbătînd sarcinile de plan pe 
1964, colectivele de constructori, 
montori și energeticieni de la. ter
mocentrala Luduș, dornici să întîm- 
pine cu noi realizări cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei, și-au 
luat în întrecerea socialistă pe acest 
an următoarele angajamente :

— să dea în exploatare cel de-al
doilea grup electrogen de 100 000 kW 
cu-3. zile. înainte de termen ;. - ,

— șantierul de construcții să rea
lizeze-o economie >la.'prețul de cost 
de 160 000 lei,“ '

— șantierul ,de. montaj să obțină

Mo'ntorul Grigore 'Dumitru, Drag-, ,nilor 
■nea Dumitru „căldăr-ar“,-cazangiul piu:- 
Crăciun Vasile, după Ce au'urmat fecționat 
cursurile teoretice’predate de ingi
neri,. și ău fost, ipițiați-, în ..practica 
meseriei de unul :• din sudorii, cu b 
bogată experiență.' Tudoșe Durpitru. 
se.' numără astăzi1 printre eviden- 
țiații în producție care mînuiesc a- 
paratul cu fulgere albastre. Majori
tatea cusăturilor metalice, se execu
tă acum automat, deci cu o produc
tivitate mai ridicată și de o calitate 
a execuției mai - bună.

’ Dar specialiștii ' de : la 
tehnologic, chemați- să-și " dea con
tribuția, ca lucrători ;,dfe concepție", 
la realizarea planului tehnic, nu 

■s7au oprit aici. Pentru'*ei moțiunea, 
de „modernizare“ ;are J uh-conținut 
dialectic, în continuă evoluție. tP'ro- 
lectate și experimentate de'ei, ■ noi 
procedee tehnologice și-au făcut loc 
in practica producției. Cum ar fi 
sudura în baie de zgură, sau- crăi- 
țuirea „arc-aer", sau sudurile la 
metale neferoase și la oțeluri inoxi
dabile. Recent s-a experimentat su
dura protejată de bioxid de carbon 
și urmează a fi aplicată -în- practica 
curentă. Deosebit de animați • pen
tru tot ceea ce este nou sînt ingi
nerii de la „tehnologic“ : Ion Simio- 
nescu și Ion Toma. .

Ca în orice muncă de concepție și 
de cercetare, pîrtiile noi încep cu 
încercările și analizele de laborator. 
Tehnologul experimentează noul 
procedeu pe o probă, pentru a sta
bili regimul optim de lucru (diame
trul sîrmei, viteza de sudare,’ ainpe- 
raj, voltaj etc.). Analizele chimice 
și mecanice efectuate în laboratorul 
uzinei, înzestrat în acest scop cu noi 
mașini de încercare (de „întindere", 
de „reziliență“), arată care anume 
parametri trebuie modificați și în 
ce proporție. Apoi urmează aplica
rea noului procedeu la locurile de 
muncă sub directa îndrumare a 
specialistului. Aici, în confruntarea 
directă cu practica, procedeul se 
perfecționează datorită spiritului in
ventiv al muncitorilor tehnici«-

oamenii de 
artă în patria 

Membrii Acade- 
lucrătorii științifici 

— se spune printre altele 
în scrisoare — alături de 
toți oamenii muncii din 
țara- noastră se angajează 
să cinstească aniversarea a 
20 de ani de la eliberarea 
țării noastre prin îndepli
nirea sarcinilor de onoare 
încredințate de partid, să 
ridice știința și tehnica 
din țara noastră pe o 
treaptă tot mai înaltă, să 
muncească cu abnegație și 
devotament pentru viito
rul luminos al patriei 
noastre.

Făcînd bilanțul lucrări
lor Adunării generale, 
acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei, a 
arătat că dezbaterile au 
fost rodnice și străbătute 
de ideea sporirii contribu
ției cercetătorilor știin
țifici din țara noastră la 
opera de construire a so
cialismului.

(Agerpres)

din ' .producție. ' .Un exera-' 
maistrul Jean Vasile . a con- 

up* dispozitiv’ . ingehi-. 
os: de „sudare automată a. stufuri
lor, și fianșelor“, care mărește pro
ductivitatea de 2—4 ori, . aducînd 
economii anuale de 250 000 ..lei. 
Dovadă că noua îndeletnicire —.su
dura — a fost însușită temeinic, în. 
spirit creator, de către oamenii în
cercați ai .„Griviței. Rpșii“. Prin a- 
ceastă continuă- întrepătrundere î'n- 
-,tre : teorie ' și practică,, între activita
tea ^e.concepție șfde producție, pre-' 

serviciul vederile, planului tehnic r sînt trans
puse zi de zi în viața. *
' Parte integrantă 8 planului de. 
stăt,. acest program al întreprinderii 
cu privire, là introducerea tehnicii 
noi-'constituie o adevărată busolă 

’dè< orientare pentru:, serviciile de 
concepție, * cOnstructor-șef, meta- 
lurg-șef, tehnolog-șef. Criteriul de. 
apreciere a • justeței .. prevederilor, 
sale, care pot cuprinde o arie largă 
și complexă, ■ începînd cu asimilarea 
de produse noi și de noi procedee 
tehnologice și pînă la cercetări teh- 
nico-științifice. îl constituie desigur, 
nivelul tehnic și calitatea mașinilor, 
și utilajelor fabricate, întrucât a- 
cestea, la rîndul lor, ■ vor influența 
în mare măsură indicii de producti
vitate, costurile, calitatea' produselor 
și. a proceselor tehnologice în ramu
rile unde vor fi utilizate:

îmbunătățirea sudurii prin Intro
ducerea unor procedee moderne, 
înșerisă în planul tehnic al „Grivi- 
ței Roșii“, răspunde acestor exigen
țe. ca și acțiunea de tipizare a 
produselor, prevăzută tot acolo. Ti
pizarea, după cum se știe, duce la 
simplificarea operațiunilor de pro
iectare și fabricație și, prin aceasta, 
implicit, la economie de timp și. la 
îmbunătățirea execuției produselor. 

Dar pentru a intra în discuția a- 
cestei probleme trebuie în prealabil
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La cîubul „Siderurgistul* din Hu
nedoara, unde a avut loc în zi
lele de 18—18 ianuarie conferința 
organizației regionale de partid, a 
fost organizată expoziția „Regiunea 
Hunedoara în plină dezvoltare", cu- 
prinzînd parcă filele ilustrate ale u- 
nui bogat album. In urmă cu doi ani, 
in aceeași sălă, se discuta, în confe
rința regională, despre proiectele sau 
începerea activității pe șantierele 
furnalului de 1.000 m c, ale fabricii 
de aglomerare a minereurilor, ale u- 
nor linii modeme de laminare la 
Hunedoara, ale uzinei de preparare 
a cărbunilor de la Coroești.

Au trecut doar doi ani. Proiectelor 
de atunci le-au luat locul altele. Fo
tografiile din expoziție prezintă a- 
cum nu imaginea unor machete, ci a 
unor obiective intrate în funcțiune. 
Ele îmbogățesc peisajul industrial 
al regiunii și reflectă grăitor poli
tica partidului de industrializare 
socialistă a țării care se înfăptu
iește pas eu pas, cu consecvență.

Darea de seamă, prezentată de to
varășul Dumitru Popa, prim-secre
tar al comitetülùi regional de partid, 
dezbaterile conferinței, au înfățișat 
tabloul, realizăriloi- obținute de oa
menii muncii din regiune, prin mun
ca lor harnică; însuflețită de un fier
binte patriotism, pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Dațea de seamă 
cuprinde o analiză multilaterală a 
întregii activități de partid,, econo
mice și social-culiurale desfășurate 
în perioada care a trecut de la ul
tima conferință regională.

In anii puterii populare, vechea u- 
zină de fier de la Hunedoara 
s-a transformat într-un puternic 
combinat siderurgic, cetate de me
tal a țării. întreaga producție de 
fontă și oțel din 1938 a uzinelor din 
Romînia burghezo-moșierească se 
realizează la Hunedoara de azi în 
numai 42 și respectiv 60 de zile. Da
rea de seamă a arătat că numai în 
perioada 1948—1963 au fost acordate 
regiunii Hunedoara fonduri de inr 
vestițiî .de peste 21,5 miliarde lei.

S-a dezvoltat puternic industria 
minieră a regiunii. în anul 1963, pro
ducția de cărbune a depășit cu 3,5 
milioane de tone realizările anului 
1938, iar volumul extracției mine
reurilor a crescut în aceeași perioa
dă de aproape 14 ori. Au fost rea
lizate progrese și în dezvoltarea a- 
griculturii.

Regiunea Hunedoara este un vast 
șantier industrial. Numai în primii 
patru ani ai șesenalului, în regiune 
s-au investit pentru .construcția u- 
nor importante obiective siderurgice, 
din industria extractivă, a energiei 
electrice ș.a. aproape 9 miliarde lei. 
Capacitățile ■, nou create, sporurile 
producției de metal, cărbune, mine
reuri, energie electrică sînt o măr
turie. grăitoare a îndeplinirii sarçi- __ __ _____  __________ __ _____
nilor de dezvoltare în ritm susținut a termocentralei P.aroșenî prin 
a industriei grele, stabilite prin Di- punerea în funcțiune a noului grup 
rectivële ’ ’Congrësùltïu al TTI-lea - ■ •
al P.M.R. . .

Regiunea s-a îmbogățit cu orașe 
noi, iar cele vechi — Hunedoara, Că- 
lan și altele —■. sînt de nerecunos- 
cut. Cartierele construite în ultimii 
ani dau o nouă tinerețe vechilor cen
tre muncitorești. Numai în perioada 
1960—1963 au fost date în folosință 
peste 12 000 apartamente. în regiu
ne au fost construite 215 școli, 115 
cămine . culturale, cinematografe, 
case de cultură ; au fost elèctrificate 
324 de sate.

In centrul dezbaterilor conferin
ței au stat problemele pe care le 
ridică dezvoltarea continuă a pro
ducției de metal, cărbune și mine
reuri. Lucru pe deplin firesc. In a- 
nul 1964, siderurgiștilor hunedoreni 
le revine sarcina de a produce 59 

a 
țării, 65 la sută din producția de 
oțel, 90 la sută din producția de cocs 
metalurgic.

în conferință, numeroși delegați 
au subliniat că principala cale de 
sporire a producției de metal este 
creșterea continuă a productivității 
muncii,. prin folosirea la întreaga 
capacitate a agregatelor și a insta-> 
Jațiilor, reducerea opririlor acciden
tale, reducerea reparațiilor la cald 
și rece, micșorarea duratei de elabo
rare a șarjelor, introducerea de pro- 
sedee moderne Ia furnale și oțelării.

Tov. Ștefan Constantinescn, di
rectorul general al combinatului si
derurgic, s-a oprit în cuvîntul său 
asupra problemelor legate de asigu
rarea creșterii sistematice a indicilor 
de utilizare a agregatelor. în acest 
scop, vorbitorul s-a referit la nece
sitatea de a se promova cu mai 
multă perseverență și curaj intro
ducerea tehnicii noi la cocserie, 
furnale, cuptoare, laminoare. Sin
tern preocupați, a arătat el, de 
îmbunătățirea activității sectoare
lor tehnice de concepție din com
binat, vom manifesta mai multă gri
jă pentru felul în care sînt folosite 
«adrele cu pregătire superioară.

Mai mulți delegați s-au referit la 
necesitatea intensificării acțiunii de 
punere în valoare a rezervelor exis
tente în ce privește sporirea produc
ției de metal. Tov. Ion Niculescu, se
cretarul comitetului de partid de la 
combinatul siderurgic, a arătat că 
activitatea organizațiilor de bază a 
fost orientată spre rezolvarea pro
blemelor esențiale pe care le ridică 
producția. Respectarea graficelor- de 
reparații capitale și curente, scurta
rea termenelor de execuție a repa
rațiilor și îmbunătățirea calității a- 
cestora, respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice — au fost 
doar citéva din problemele dezbătu
te în adunările generale ale organi
zațiilor de bază. Aplicarea propune
rii comuniștilor din secția I-a fur
nale, de a se constitui' brigăzi de re
parații specializate pe lucrări și a- 
gregate, a dat bune rezultate. In tri
mestrul , al IV-lea al anului trecut, 

■ pe baza mai bunel întrețineri a a- 
gregatelor și- à scurtării termenului 
de reparații, furnalele secției au piaa- 
dus cu 2 500 tone’ mai multă fontă.

Rezultate bune în sporirea produc
ției de fontă a obținut colectivul u- 
zinei „Victoria“ Călan. Prin creșterea 
indicilor de utilizare a agregatelor 
el a reușit să dea în anii 1962-1963, 
peste plan, 16 000 tone de fontă.

Seoțind în evidență experiența

înaintată a organizațiilor de partid 
din Valea Jiului în desfășurarea 
muncii politice și organizatorice 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, conferința a 
relevat că numai anul trecut mi
nerii de . aici au livrat eco
nomiei naționale 128 000 tone de 
cărbune peste plan. Deosebit de im
portant este faptul că 94,5 la sută 
din spörul de producție a fost ob
ținut pe seama creșterii producti
vității muncii; această cifră indică 
gradul de mecanizare din subteran, 
nivelul tehnic la care se desfășoară 
procesul de producție, gradul de 
pregătire și specializare al muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor.

Așa cum au arătat în cuvîn- 
tul lor tov. Viliam Suder, directo
rul general ’ al Combinatului car
bonifer Valea Jiului, David La
zăr, prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșeni, or
ganizațiile de partid, împreună 
cu conducerile administrative ale 
minelor, au repartizat mai judicios 
membrii , și candidații de partid la 
locurile cheie ale producției. în 
conducerea. schimburilor, brig'ăzilor 
și sectoarelor au fost reparti
zați comuniștii cu cea mai bună ca
lificare profesională și care Se bucu
ră de o mare autoritate, capabili să 
mobilizeze pe cei din jur la .reali
zarea sarcinilor. în felul acesta bri
găzile de mineri care nu-și îndepli
neau planul de producție au ajuns 
să-și realizeze ritmic sarcinile de 
plan. La aceasta a contribuit și mun
ca politică și organizatorică des
fășurată de organizațiile de partid 
și de sindicat pentru extinderea 
unor inițiative valoroase : „Extrage
rea din abatajele frontale a două 
fișii de cărbune pe zi“, „Două cîm- 
puri de cărbune pe schimb și aripă 
în abatajele cameră“, preluarea'con
ducerii brigăzilor rămase în urmă de 
către cei mai vrednici mineri ș.a.

Conferința regională a cerut nou
lui comitet regional de partid, con
ducerilor exploatărilor miniere Bar
za, Zlatna ș.a. să se. ocupe cu per
severență de aplicarea metodelor 
moderne de extracție, folosirea din 
plin a utilajelor, dezvoltarea atitu
dinii noi față de muncă, iar inves
tițiile acordate pentru lărgirea ca
pacității minelor să fie folosite gos
podărește, cu maximum de efi
ciență.

Printre obiectivele industriale de o 
deosebită însemnătate, aflate în con
strucție, se numără cele două noi 
cuptoare Martin de 400 tone, pe 
seama cărora este prevăzut să se 
obțină aproape întreaga creștere 
a producției de oțel a țării pe 
anul în curs. Sînt într-un sta
diu avansat lucrările de. extinde-

la sută din producția de fontă

de 150 MW. în conferință s-a insis
tat asupra necesității de a se adopta 
măsurile necesare pentru ca aceste 
obiective să fie realizate la termenul 
stabilit.

Conferința a apreciat că deși con
structorii de pe șantierele indus
triale din regiune au realizat pro
grese în activitatea lor, pe șantiere
le întreprinderii de construcții side
rurgice din Hunedoara 
mai desfășoară Uneori 
conducerea întreprinderii 
o slabă exigență față de 
lucrărilor executate,

Conferința a dezbătut 
problema îmbunătățirii continue a 
calității produselor. Darea de seamă 
și mai mulți vorbitori au arătat că 
în urma măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate de conducerile între
prinderilor, însoțite de o temeinică 
muncă politică, s-au realizat produ
se cu caracteristici tehnico-econo- 
mice superioare. Siderurgiștii hune- 
doreni au obținut succese în a- 
similarea de noi mărci de oțe
luri și profile.

— Numai minereu de calitate! 
Iată unul din obiectivele muncii po
litice pe care o desfășoară zi de zi 
organizațiile noastre de bază — a 
spus în cuvîntul său tov. Ioan 
Jianu, secretarul comitetului de 
partid de la exploatarea minieră 
Ghelar. In adunări de partid, în șe
dințe de birou discutăm despre sar
cinile ce ne stau în față pentru a 
răspunde cerințelor siderurgiștilor 
de a le livra numai minereu de 
bună calitate.’Minerii noștri s-au 
angajat în întrecere, în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, să îmbunătățească indicele 
de calitate cu 0,4 la sută față de 
plan.

Referindu-se la marile rezerve 
existente în domeniul îmbunătăți
rii calității produselor, maistrul oțe- 
lar Ștefan Tripșa, Erou al muncii 
socialiste, a arătat că este necesar 
ca propaganda tehnică să fie mai 
strîns legată de sarcinile concrete 
ale producției, să contribuie în mă
sură sporită la ridicarea nivelului 
de cunoștințe al muncitorilor, îneît 
ei să stăpînească și mai bine proce
sul de producție, să mînuiască cu 
pricepere agregatele. Vorbitorul a 
propus să fie luate măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea controlului 
tehnic de calitate, respectarea cu 
strictețe a regimurilor termice de 
elaborare a oțelurilor și a compozi
ției încărcăturilor.

Delegații au apreciat eforturile 
constructorilor de locuințe, care au 
dat anul trecut în folosință cu. a- 
proape 209 de apartamente mai mult 
decît aveau planificat. Totodată, s-a 
cerut conducerii Trustului re
gional de construcții și comite
tului executiv al sfatului popular re
gional să acorde mai multă atenție 
calității 
multe 
zătoare, 
precum , 
tisfac exigențele îndreptățite ale 
locatarilor. . întreprinderile de con
strucții . de locuințe din regiune, 
deși 
din 
față 
deri 
ceșta

munca se 
i.în asalt“, 

manifestă 
calitatea

pe larg

ne din fiecare întreprindere sînt 
ilustrate de cuvîntul delegaților mi
nerilor din Valea Jiului, care au 
anunțat că, analizîndu-și posibilită
țile existente, au hotărît să dea pes
te angajamentul inițial 13 mii. tone 
de cărbune.

în întreprinderile din regiune — 
a continuat vorbitorul, lucrează un 
mare număr de cadre tehnice cu o 
temeinică pregătire . profesională. 
Exigențele sporite privind ridica
rea nivelului tehnic al produselor 
impun inginerilor, tehnicienilor, 
maiștrilor să militeze cu perseveren
tă pentru introducerea în producție a 
tehnicii și tehnologiei noi, să ajute 
zi de zi pe muncitori în ridicarea ni
velului de cunoștințe profesionale.

în legătură cu investițiile din re
giune, conferința a insistat în mod 
îndreptățit asupra necesității ca or
ganizațiile de partid, conducerile în
treprinderilor de construcții-montaj, 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice să sprijine, prin temeinice mă
suri tehnico-organizatorice, respecta
rea riguroasă a termenelor de in
trare în funcțiune a noilor obiective, 
să urmărească îndeaproape îmbună
tățirea calității lucrărilor de con- 
strucții-montaj, pregătirea din timp 
a cadrelor care vor lucra la noile 
agregate.

în regiune au fost obținute rezul
tate pozitive și în ce privește dezvol
tarea agriculturii socialiste. Cu toate 
condițiile climaterice nefavorabile, 
anul trecut gospodăriile colective au 
realizat o producție de cereale cu 
peste 16 000 de tone mai mare față 
de anul 1962. Așa cum au arătat 
însă mai mulți delegați există largi 
posibilități de a se obține realizări 
superioare. în această privință se 
dovedește deosebit de eficace expe
riența trimiterii în gospodăriile co
lective mai slab dezvoltate a unor 
activiști de partid și ai sfaturilor 
populare, membri ai consiliilor agri
cole, președinți și brigadieri din 
gospodăriile colective fruntașe, care 
să ajute la întocmirea planurilor de 
producție și la îmbunătățirea orga
nizării muncii. O sarcină de mare 
însemnătate o constituie creșterea 
șeptelului proprietate obștească, pre
cum și sprijinirea gospodăriilor 
personale ale colectiviștilor și ale 
producătorilor individuali în dez
voltarea creșterii animalelor.

Comitetul regional de partid, a 
arătat vorbitorul, a orientat în mod 
just acțiunea de întărire continuă a 
organizației regionale, primind în 
rîndurile partidului pe cei mai îna
intați muncitori, ingineri, tehnicieni, 
colectiviști, și a desfășurat o muncă 
perseverentă de educare comunistă 
a noilor membri și candidați de 
partid. Din lucrările conferinței a 
reieșit necesitatea îmbunătățirii con
tinue a muncii de selecționare, 

_ ______ __~--j__ _____ £--_ , ,1 promovare a cadfe- 
ducție și investiții, de creșterea pro- lor, a' perfecționării stilului de mun- 
ductivității muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor, întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co

lective. în centrul atenției comitetului 
regional de partid au stat probleme 
privind îmbunătățirea vieții interne 
de partid, îndrumarea propagandei 
de partid și a muncii politice de 
masă, conducerea organizațiilor de 
masă, educarea comunistă a oame
nilor muncii.

Pe baza unor studii temeinice fă
cute în principalele întreprinderi, 
pe șantierele de construcții, în gos
podăriile agricole de stat și colec
tive, cu participarea activiștilor de 
partid, de stat și a specialiștilor, au 
fost adoptate hotărîri și planuri de 
măsuri bine chibzuite cu termene 

. de îndeplinire și răspunderi pre
cise. Conferința a cerut ca noul co
mitet regional să organizeze un 
control sistematic al îndeplinirii ho- 
tărîrilor, la această muncă să fie 
atrași oameni cu bună pregătire 
politico-ideologică, cu competență și 
autoritate care 
șurile, să ajute 
țirea muncii.

rea pe scară largă a metodelor in
dustriale de lucru, scurtarea terme
nului de dare în folosință, organiza
țiile de partid să militeze pentru ri
dicarea spiritului de răspundere al 
fiecărui muncitor, șef de echipă, 

.maistru, inginer, proiectant, îneît 
din mîna lor să iasă numai lucru 
de bună calitate.

Problemele dezvoltării agricultu
rii au stat în atenția lucrărilor 
conferinței. în ultimii doi ani 
gospodăriile colective din regiune 
au făcut pași însemnați în în
tărirea lor economico-organîzatorică. 
Pentru ca anul acesta să se ob
țină în toate gospodăriile colecti
ve producții sporite de cereale, 
mai mulți vorbitori, printre care 
Maria Medrea, inginer agronom la 
gospodăria colectivă din Hațeg, Gh. 
Crăciun, președintele gospodăriei 
colective din Gîrbova, au arătat că 
este necesar să se ia măsuri eficien
te pentru fertilizarea solului, execu
tarea întregului volum de lucrări în , 
perioada optimă, respectarea densi
tății normale a plantelor, iar S.M.T.- 

; urile să facă numai lucrări de bună 
calitate.

Regiunea Hunedoara are condiții 
prielnice și o veche tradiție în creș
terea animalelor. Datorită spriji
nului acordat de stat, gospodăriile 
colective au dezvoltat an de an sec
torul’ zootehnic ; rezultatele obți
nute pînă acum arată că resursele 
de care dispune regiunea nu sînt 
valorificate din plin.

— Cred 
de partid 
mult 
bune 
tive 
a producției lor 
tov. Simion Uscat, mulgător la gos
podăria colectivă din Cîlnic, raio
nul Sebeș. Prin furajarea rațională 
a animalelor, prin buna lor îngri
jire am reușit să obțin anul trecut 
3 860 litri de lapte de la fiecare vacă. 
furajată și m-am angajat ca în a- 
cest an să realizez cel puțin 4 000 
litri de lapte. Am fi bucuroși să îm
părtășim din experiența noastră și 
altor colectiviști.

Mai mulți delegați, printre care 
tov. Ștefan Boureanu, prim secre
tar al comitetului raional de par
tid Alba, Pompiliu Ungur, activist 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșeni, au arătat că în perioada 
care a trecut de la ultima conferin
ță s-au îmbunătățit stilul și metodele 
de muncă ale organelor și organiza
țiilor de partid. în plenare de comi
tete și de activ, în ședințe de birou 
ale comitetului regional, ale comite
telor orășenești și raionale au fost 
analizate principalele probleme lega
te de îndeplinirea planului de pro- creștere și

de 
a 

în

ca noul comitet regional 
trebuie să se-ocupe mai 

extinderea experienței 
unor gospodării coj.ec- 
creșterea animalelor ’ și 

a arătat

să poată sesiza lip- 
efectiv la îmbunătă-

i

finisajele la 
necorespun- 

de confort

lucrărilor :
blocuri sînt 

condițiile 
și aspectul exterior nu sa

sînt printre cele mai vechi 
țară, au rămas în urmă 
de realizările altor întreprin- 
similare. întrucît anul a- 
urmează să se construias

că' aproape 4 000 de apartamente, 
s-a subliniat că,- paralel" cu spriji
nirea măsurilor pentru introduce-

ir
în încheierea lucrărilor conferinței, 

a luat cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., care a subliniat 
roadele bogate ale activității orga
nizațiilor de partid și oamenilor 
muncii din regiunea Hunedoara.

Vorbitorul a relevat, în mod de
osebit, însemnătatea generalizării 
experienței valoroase a organizații
lor de partid, precum 
rienței colectivelor 
miniere din Valea 
realizează an de an 
plan la toți indicatorii și dau im
portante cantități de cărbune peste 
plan. Referindu-se la problemele 
creșterii continue a productivității 
muncii, vorbitorul și-a exprimat a- 
cordul cu delegații care în cuvîntul 
lor au subliniat necesitatea ca atît în 
industria siderurgică,, cîț și în cea 
minieră și în economia forestieră să 
fie folosite cît mai complet capacită
țile de producție, utilajele moderne, 
să se extindă procedeele tehnolo
gice înaintate și mecanizarea lucră
rilor cu volum mare de muncă. Lupta 
pentru o calitate superioară a pro
duselor, îmbinată cu sporirea pro
ducției și a productivității muncii, 
constituie o sarcină centrală a or
ganelor și a organizațiilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii.

în condițiile dezvoltării impetu
oase a economiei noastre naționale 
— a arătat în continuare tov. Al. 
Drăghici — au o mare importanță 
reducerea permanentă a prețului de 
cost și obținerea de economii și be
neficii peste plan, care să asigure 
mijloacele financiare necesare pen
tru realizarea obiectlveloi- industriale 
ale șesenalului. în acest scop, condu
cerea partidului nostru a pus ca sar
cină în fața oamenilor muncii des
coperirea și valorificarea tuturor 
rezervelor de creștere a producției 
și a productivității muncii, de econo
misire a resurselor materiale. în da
rea de seamă sînt analizate în mod a- 
profundat căile de înlăturare a de
ficiențelor în organizarea procesului 
de producție care au dus la depăși
rea prețului de cost planificat la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, ■ 
la uzina „Victoria“-Călan și în alte 
întreprinderi. Marile rezerve inter-

și a expe- 
exploatărilor 
Jiului, care 
sarcinile de

că ăl. organelor și al organizații
lor de partid; îndeplinirea sar
cinilor complexe, de mare răs
pundere, aflate în fața organizației 
regionale impune ridicarea continuă 
a nivelului propagandei de partid, al 
tuturor formelor muncii politico- 
educative.

Criteriul esențial de apreciere a 
rezultatelor activității fiecărei orga
nizații de partid îl constituie tonele 
de fontă, oțel și cărbune date pa
triei, cantitățile de cereale și produ
se animale obținute, calitatea pro
duselor și a lucrărilor efectuate. Nu 
încape îndoială că, în frunte cu co
muniștii, oamenii muncii din regiu
nea Hunedoara voi- obține noi și în
semnate succese în dezvoltarea eco
nomiei naționale, în înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid.

★
Conferința a ales noul comitet re

gional de partid și comisia de re
vizie. în prima 
tul regional de 
prim-secretar 
Popa.

în telegrama 
rință Comitetului Central 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se arată că organizația regio
nală de partid Hunedoara va munci 
cu forțe sporite pentru a dezvolta 
realizările obținute, pentru a per
fecționa metodele și stilul de muncă, 
pentru a îmbunătăți activitatea de 
conducere a industriei, agriculturii, 
învățămîntului și culturii. Strîns 
uniți în jurul Comitetului Central 
al partidului — se arată în tele
gramă — însuflețiți de realizările 
obținute și de mărețele perspective 
care se deschid în fața poporului 
nostru, comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii din regiunea Hunedoara 
își vor spori eforturile în lupta 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram stabilit de Congresul al III- 
lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn în vederea desăvîrșirii con
strucției socialiste în scumpa noas
tră patrie.

sa plenară, comite- 
partid a 
pe tov.

ales ca
Dumitru

adresată de confe- 
al P.M.R.,

S. STÄNEL 
C. MORARU

La Biblioteca raională din Bîrlad. Accesul liber la raft înlesnește alegerea cu ușurință a lucrărilor dorite. Cei 
5 700 de cititori, înscriși în fișe, au împrumutat anul trecut de aici 87 000 de volume.

Foto: GH. VINȚILĂ

B erou contradictoriu I în premieră
lății pe care o urăște Jimmy Por
ter. Și cu toate că este atras de far
mecul șl de seninătatea soției sale, 
Jimmy o face ținta izbucnirilor- ne
controlate de mînie, reproșîndu-i 
inerția, împăcarea cu realitățile pe 
care el nu le poate suferi.

Nu ne propunem să insistăm asu
pra subiectului ' propriu-zis, asupra 
intermezzo-ului pe care-1 reprezin
tă, în existența Iui Porter, apariția 
Helenei, asupra plecării și revenirii 
lui Alison. Pentru că esențială în 
film este drama pe care o trăiește 
Jimmy Porter, iar diferitele întîm- 
plări ' ale vieții sale de familie au 
tocmai funcția de a releva această

’_____ ' dramă a omului
ce nu se poate a- 

socie- 
după 

cum spune Porter, 
’ „nedreptatea este

Este vorba despre Jimmy Porter, 
eroul principal al filmului „Privește 
înapoi cu mînie“, film realizat după 
piesa cu același titlu a dramaturgu
lui englez John Osborne. Lucrare de 
debut, piesa, prezentată în premieră 
în anul 1956, a fost primită cu viu 
interes, deoarece reflecta aspecte 
semnificative ale realității, apărînd 
— prin elementele sale de protest 
social și prin violența dialogului — 
ca o replică dată subiectelor conven
ționale ale multora dintre piesele a- 
flate în repertoriul teatrelor londo
neze. Tendințe similare s-au contu
rat și în creația altor dramaturgi 
britanici din noua generație, pe care 
critica i-a reunit 
sub denumirea „ti
nerii furioși“; ex- 
primînd uneori 
puncte de vedere 
avansate, lucrările 
lor sînt inegale între ele și adesea perfecta“. Insă mînia sa e neputin

cioasă, consumîndu-se într-un pro
test violent dar fără finalitate și, 
mai ales, fără a întrevedea căile ori 
posibilitatea vreunei schimbări.

Menținîndu-se în aceste limite de 
conținut ale piesei, cineaștii pun în 
lumină sensurile ei, surprind unele 
aspecte semnificative ale realită
ții cotidiene. Ei au imaginat cî- 
teva episoade — de pildă secvențele 
din piață — care.punctează protes
tul fățiș al Iui Porter la adresă ine
chității sociale (sînt grăitoare ciocni
rile sale, cu Comisarul pieței) ori la 
adresa colonialismului, condamnat în 
film fără echivoc. Realizat cu măies
trie și sobrietate de regizorul Tony 
Richardson, slujit de un operator in
spirat, filmul are un puternic drama
tism interior, punînd în valoare, fără 
artificii formale, tensiunea dialogului 
scris de Osborne, descifrînd psiholo
gia unor personaje complexe, pline

CRONICA FILMULUI ÄSS,

Aseară, 
Bulandra" 
trilogia „Orestia" de Eschyl. Regia 

■ spectacolului este semnată de Vlad 
Mugur, iar scenografia a fost reali
zată de Heinz Novac. Muzica : Pas
cal Benloiu. Mișcarea scenică: Mi
nam Răducanu, Jessie Danu. Din 
distribuție : Beate Fredanov (Cli- 
temnestra), Ileana Predescu (Casan- 
dra), Lucia Mara (Electra), Lazăr 
Vrabie (Oreste), Petre Gheorghiu 
(Corifeul), George Oancea (Apollo), 
Mircea Albulescu (Egist), Mircea 
Bașta (Agamemnon), Gheorghe Ghi- 
țulescu (Crainicul), Flavia Buref (A- 
tena), Ica Matache-CostesCu (Cori- 
feea), Raluca Sterian (Corifeea), Au
rora Șotropa (Chilisa) Ina Otilia- 
Ghiiilea (Preoteasa din Delphi), Du
mitru Dumitru (Straja), Vasile Bo- 
ghiță (Pilade). Numeroși artiști par
ticipă la cele trei coruri.

Teatrul „Lucia Sturdza 
a prezentat în premieră

inconsecvente din punct de vedere 
ideologic.

Filmul „Privește înapoi cu mînie“ 
se păstrează aproape de litera și de 
spiritul lui Osborne. Eroul principal, 
Jimmy Porter,reste un personaj con
tradictoriu, uh caracter la prima 
vedere greu de descifrat. El se 
comportă tiranic, chinuindu-și soția 
și pe aproape toți cei din jur, lă- 
șînd totuși să-se întrevadă uneori, 
dincolo de aceste manifestări exte
rioare, existența unor mari disponi
bilități sufletești. Se ridică împo
triva fățărniciei, a conformismului 
aristocrației și; marii burghezii, a 
rînduielilor ce strivesc personali
tatea umană, e Este însă o răz
vrătire spontană, . anarhică, o ne
gare violentă a prezentului, care nu 
deschide nici o perspectivă spre 
viitor. Lipsit de orice ideal, Porter 
își neagă .pînă șl propriile calități, 
sensibilitatea, refuză să se realizeze de forță. Dar reușita filmului se bi- 

zuie, în primul rînd, pe calitățile jo
cului actoricesc, .pe expresivitatea și 
stilul modern al interpretării. Filmul 
are o distribuție remarcabilă, din 
rîndurile căreia se impune în mod 
deosebit Richard Burton, interpretul 
rolului principal. Actorul își trăiește 
rolul cu maximă intensitate, confe
rind autenticitate acestui personaj 
contradictoriu și uneori echivoc, re- 
liefînd dezorientarea care îl parali
zează pe Porter și care face ca re
volta lui să se consume în van.

„Privește înapoi cu mînie“ nu se 
numără printre filmele care dau un 
răspuns direct, imediat, problemelor 
ce apar în desfășurarea acțiunii. El 
oferă însă spectatorului prilej de 
meditație, invitîndu-1 poate chiar să 
vadă mai departe decît eroii înfăți
șați pe ecran.

pe sine, și cu toate că este poseso
rul unei: diplome universitare, se 
condamnă singur la o existență 
precară de vînzător ambulant. 11 
auzi combătînd cu vehemență pasi
vitatea, dar în același timp el însuși 
este pasiv. Și îl vezi zbătîndu-se 
pentru a scăpa parcă din plasa pro
priei sale neputințe. O zbatere dra
matică dar sterilă trecînd de la ră
bufniri zgomotoase la atitudini pli
ne de gingășie (ca în jocul de-a ur
sul și veverița), oscilînd între renun
țări și izbucniri extreme de ură și 
cinism.

Fideli piesei lui Osborne, cineaștii 
dau relief personajului principal, 
dezvăluindu-i caracterul mai ales 
prin prisma relațiilor dintre acesta 
și soția sa, Alison, fiica unui fost ofi
țer superior în armata colonială din 
India. Alisori și familia ei reprezintă, 
în film, tocmai acea pătură a socie-

Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne : Cavalerul rozelor — 
(orele 19,30) ; Teatrul de stat de operetă: 
Sărutul Cianitei — (orele 19,30) ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” (Sala Palatu
lui R. P. Romîne) : Avarul — (orele 
19 30) ; (Sala Comedia) : Maria Stuart — 
(orele 14,30), Mașina de scris — (orele 
20) : (Sala Studio) : Surisul costă un mi
lion — (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : Peer Gynt — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Unchiul 
Vanea — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Orestia — (orele 
19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Noaptea e un sfetnic bun — 
(orele 19,30); Teatrul de Comedie: Svejk 
In ai doilea război mondial — (orele 
19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Gaițele — (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru copii șl tineret (Sala din str. 
C. Miile) : Acuzarea apără — (orele 16), 
De Pretore Vincenzo — (orele 20) ; (Saia 
din sir. Eremia Grigorescu, fost cinema 
„V. Alecsandri”) : Descoperiți-i pe „N“ 
— (orele 9.30) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Jurnalul Ănnei Frank — (orele 26); Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase” (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20) : (Sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Stelele estradei — (orele 20) ; Ansamblul 
de cintece șl dansuri al C.C.S. : Cîntă 
țara mea — (orele 20) ; Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — (orele 16) ; (la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „T. Vladimires- 
cu“) : Ala, bala, portocala — (orele 15) ; 
Circul de stat ; Surprize berlineze — 
(orele 19,30).

CINEMATOGRAFE

D. COSTIN

Din scrisorile sosite k redact®

4oooo de volume
Anul trecut, biblioteca Fabricii de 

confecții și tricotaje-București a avut 
peste 7 000 de cititori, iar numărul 
cărților citite s-a ridicat la 40 000. 
Au fost create 15 biblioteci volante 
în secțiile fabricii.

Colectivul bibliotecii noastre folo
sește forme interesante de populari
zare a cărții. Printre altele, se orga
nizează întîlniri cu scriitori. La acțiu
nile de popularizare a cărfij prin re
cenzii, concursuri, seri literare au 
luat parte anul trecut peste 25 000 de 
persoane. Recent, în sectoarele 2, 3 
și 4, colectivul bibliotecii a făcut o 
prezentare a „Poeziei contempora
ne*- și a organizat o seară literară

7ooo de cititori
intitulată „Clasicii literaturii noas
tre“.

Mulți muncitori din fabrica noastră 
și-au creat biblioteci personale, în 
care cartea beletristică ocupă un loc 
important. Cititoare pasionate ca Ele
na Marinică sau Sofia lonescu cum
pără în fiecare lună cărți de ia stand. 
Ele au fișe bogate și la bibliotecă.

Merită subliniată activitatea unor 
tineri bibliotecari din secțiile fabricii 
— Vasilica Magraoan, Veronica Ma
tache, Maria Miclos și alții — care se 
ocupă cu mult interes de populariza
rea cărții beletristice.

ALEXANDRINA ROMOCEA 
coresp. voluntară

Din noul peisaj hunedorean

6 L

Magazin film : Carpați (10; 12;
14; 16), Capitol (10; 12; 14; .. 16,15;
18,30; 20,30). Privește înapoi cu
mînie : rulează la cinematografele : Pa
tria (9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21), Bucu
rești (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
înfrățirea între popoare (11,15; , 14,45; 
17,15; 19,45), Grivița (10; 12,30; 16; 18,30; 
21). Melodia (9,45; 12; 14.39; 16,45; 19; 
21,Î5). Placido : Feroviar (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Podul : Republica (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21). Qivitoq : Festival (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45: 21), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30). Pisica de mare : Victoria (10; 
12; 14; 16, 18,15; 20,30). Bucegi (10; 12; 14; 
16; 18; 20) Miorița (10; 12; 15; 17: 19; 2,1). 
Medicamentul care ucide (ambele serii): ' 
Centrai (9,30: 13; 16,30; 20), Aurora (9,45; 
13,15; 16,45; 20,15), Modern (9,30; 13; 16,30; 
40). Elena din Troia — cinemascop : Lu
mina (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Moby Dick : Union (15,45; 18; 20,15). Pro
gram de filme pentru copii : Doina (o- 
rele 10). Tudor — cinemascop (anfbele 
serii) : Doina (11,30; 10,15; 19,30), Progre
sul (15,30; 19). împărăția oglinzilor strîni- 
be : Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 
17. rulează în continuare, 19; 21). Pom
pierul atomic : Crîngași (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Jurnalul Annei Frank — ci
nemascop ; Giulești (9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30), Dacia (9,30; 12; 15; 17,45; 20,30), To
mis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). A dispă
rut o navă : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Nu-i loc pentru al treilea : Buzești (15; 
17,45; 20,30). Cu toții acasă: Unirea (15.30; 
18; 20,30), Vitan (15,30; 18; 20,30). Ei cu
ceresc cerul : Flacăra (16; 18; 20). Gol 
printre lupi — cinemascop : Munca (16; 
18,15; 20,30). Cavalerul Pardâillan — ci
nemascop: Popular (10.30; 16; 18.15; 20,30), 
Drumul Sării (11; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Agatha, lasă-te de crime ! : Arta (16; 
18,15; 20,30). Arhiva secretă de pe Elba : 
Moșilor (16; 18 15; 20,30). Ah, acest tine
ret t : Cotrocenl (16; 18,15; 20,30). Uciga
șul și fata : Viitorul (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20) Tinerii — cinemascop: 
Colentina (14; 16; 18; 20). Misterele Pa
risului — cinemascop : Volga (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). A treia repriză — cine
mascop : Luceafărul (16; 18,15; 20,30).
Parașutiștii : Flamura (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45). Feren
tari (15,45; 18; 20,15). Ucigașul plătit — 
cinemascop : Cosmos (16; 18; 20). Tu ești 
minunată : Adesgo (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE
Orele 19,90 — Jurnalul televiziunii.
,10 — Album artistic pentru pio

nieri șl școlari : In pas de 
19,35 — Filmul „Zgribullci”. 19,45 
fața hărții. 20,00 — Filmul ,,Codin’1. 21,40 
— Selecțiunl din operete. In încheiere : 
Buletin de știri, sport și buletin meteo
rologic .

dans. 
- In

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de M, 27 

și 28 ianuarie : Vremea se răcește, mai 
ales în a doua parte a intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Va ninge 
local, mai frecvent în estul țării. Vînt 
potrivit din sectorul nordic. Tempera
tura în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 șl minus 18 grade, 
iar maximele între minus 8 și plus 
2 grade. Ceață locală.

In București : Vremea se răcește în a 
doua parte a intervalului. Cer variabil. 
Ninsoare slabă. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura in scădere. Ceață di
mineața.
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Fragmentul pe care îl publicăm iace parte din romanul TRIUNGHIUL, care 
va apare la Editura pentru literatură. Inspirat din actualitate, romanul îșl desfă
șoară acțiunea în mediul muncitoresc, mai precis, într-un centru minier din nordul 
țării, în Maramureș. Scriitorul urmărește destinul unul colectiv de mineri (unul din 
eroii principali, Ștefan Clej, apare și în fragmentul de față) în amplul proces al 
luptei pentru formarea conștiinței socialiste, a calităților morale specifice oamenilor 
de tip nou. In societatea noastră criteriul muncii este cel mai just criteriu etic, — 
aceasta este ideea de bază a romanului.

*— Ai un nume imposibil, afirmă ea.
— De ce ?
— E lătăreț, somnoros și pronunțîn- 

<3u-l, plescăi din limbă, detailă Amalia 
Clej cu seninătate, dar bătu în retragere, 
alarmată de propria ei îndrăzneală și își 
mușcă buzele foarte sporovăielnice, fu 
botoasă, își ascunse pistruii obraznici, iar 
prin ochii verzui trecu unda fricii, care îi 
zvîcni sub sînul sting, în inima cit un 
purice, pentru că senzația asta, compa
rabilă poate cu o apă grea, cu un fluid, 
se rostogoli zgomotos în acel trup de 

\ iadă.
— De azi ne vom tutui, anunță dînsa cu 

simplitate. îmi vei zice Lia și eu te voi 
numi nu Clemente ci Clem ; vrei Clem ?

— Da, Lia, spuse înlănțuitul.
— E.bine .Clem, șopti fosta Amalia Clej 

și piruietă în jurul bărbatului tînăr ; ame
țită de tot, se sprijini de el cu fruntea, 
îl încolăci cu brațe albe, fierbinți, apoi își 
pierdu legătura cu pămîntul, picioarele ei 
forfecară în gol și îi plăcu să atîrne liber, 
puțin nebunatică, fixată în sol doar prin 
existența foarte puternică a acelui lun
gan adorabil ; fructa era pîrguită, se pro
ducea zbenguiala sevelor, pentru că da, 
Lia era plină de seve ca o portocală și, 
totodată, bolnavă de fericire, de dragoste, 
de ampla rotire a pămîntului...

Ținîndu-se de mină, cei doi tineri ajun
seră în Strada Mare, artera aceea princi
pală, pe care o străbătuseră tot fugind și 
ținîndu-se de mină, în așa fel că fluturau 
pe ei fulgarinele, aripi de polietilenă, apoi 
o cîrmiră pe niște scări înguste, săpate în 
pantă, pe care rătăciră, pierduți, ca să 
reapară în alt loc, pe alte scări înguste, în 
pantă, frînți de efort și cu respirația pier
dută; Lia smulse palma băiatului și o fixă 
pe inima ei zvăpăiată, să-i arate acestuia 
cum bate.

— Știi, Clem ? Vrea să te cunoască tata.
— De acord, cînd ?
— Diseară, la club, în sala de expozi

ție, vorbi sigură fata, ca și cum o aseme
nea întîlnire și în acel loc ar fi fost de 
foarte mult timp hotărîtă.

★

Sala de expoziție din Clubul minerilor 
e, în esență, o sală cu multe întrebuințări, 
ceea ce îi schimbă denumirile. E în același 
timp sală de ședințe, de spectacole, de 
festivități, avînd o mie de scaune de plas
tic, desigur pliante, 
în cinci minute ; e apoi 
expoziție și de recepție

care se string 
sală de dans, de 
chiar, pentru că

odată s-a dat aici un banchet de pomină, 
ocazia fiind aceea că mina Cubja primise 
drapelul de fruntașă pe ramură.

Sala cu metamorfoze era acum sală de 
expoziție, găzduia operele de stejar, de 
nuc și de frasin ale sculptorului Vida 
Géza, artist din partea locului, cioplitor cu 
mină de aur, deoarece zmulge din trun
chiuri chipuri de oameni vii, foarte ase
mănătoare ca portret și virtute cu po- 
porenii din acel nord al țării, înțelegînd 
prin asta Maramureșul și Țara Oașului.

Cînd intră Șuta, în sală se găseau opt- 
zece vizitatori, care vorbeau pe șoptite, 
umblau de ici-colo, în vîrful botinelor, cu 
șapca și cu pardesiul pe mînă, se oglin
deau în parchetul prea lustruit,' în care 
neonul exploda ape-ape, ca în marmură, 
fapt pentru care oamenii aceia erau foar
te reținuți în mișcări.

Șuta nu era atent la expoziție, ci la ceea 
ce avea să se întîmple dintr-o clipă în 
alta în sala aceea cit un garaj. Făcu un 
tur superficial printre exponate, măturînd 
cu ochii icoanele acelea de lemn, date cu 
ceară, sau cu ceva uleiuri, să strălucească, 
își examina pantofii, de asemenea strălu
citori, și fața proaspăt bărbierită, pu
drată.

Ștefan Clej pătrunse în salonul de artă 
pe cînd Șuta începea cel de-al doilea tur, 
însă fără să aibă habar de acesta, tot așa 
cum nici el, băiatul, n-avea habar de noul 
venit, pe care nu-1 cunoștea și nici nu bă
nuia că el ar putea fi ceea ce, de fapt, chiar 
era. își reluă privitul alături de grupurile 
aflate acolo, ceea ce făcu și minerul Ște
fan Clej care, foarte interesat de genul 
acesta de artă, se tot apleca să citească 
etichetele (purta ochelari), examina felul 
lemnului sculptat, vîrîndu-și în obiectul 
de artă nasul îndoit, ca un cosor, ca mai 
apoi să se îndepărteze mult, cu spatele, 
pînă reuși să calce pe careva pe picior 
și trebui să zică „Iertați ! Fără voie".

Piesa privită reprezenta capul lui Doja, 
masiv, la mărime de un metru, semănînd 
cu un tăietor de pădure, un maramureșan 
cu mustăți, fața lunguiață, pomeți ieșiți, 
privirea severă și o bărbie voluntară, 
cu osul arcuit în sus, ceea ce îi punea în 
valoare odgoanele gîtului și fruntea 
nesperat de înaltă, în care se puteau naște 
cele mai îndrăznețe idei. Lui Clej lucra
rea i se păru potrivită pentru ceea ce ur
mărea, deoarece ți-1 apropia mult pe răs
culat, te familiariza cu el, tot așa cum 
urmărea el să-l cunoască și să se fami
liarizeze cu... și atenția îi scăpă brusc, în- 

‘ ’ decit monologă : „Vreau să știu ce fel

Desen de N. POPESCU

om ești Șuta Clemente. Nu-mi spune că 
ești grozav, dat naibii, că spargi normele, 
cum ar sparge cineva nucile. Ne vedem, e 
drept, pentru prima dată, însă știu despre 
tine o mulțime. de lucruri, că ești serios 
și lumea te stimează, te poftește în 
prezidiu, îți oferă răspunderi. Da, știu 
că te răsfață și presa locală ; dînsa 
vine la. tine „la sigur“, pentru că 
nu-i încurci socotelile, ai oricînd noutăți 
din care această domnișoară capricioasă 

■ redactează o știre, un reportaj de la locul 
de muncă, un cursiv pentru pagina întîia, 
pe trei coloane, cu poză și blitzul electric 
scapără, scapără în întunericul abatajului 
— față, bust, profil (pe Gheorghe Doja îmi 
place să-1 văd din semi-profil), incit la o 
oră din noapte bătrînul tipograf îți culege 
numele, boabă cu boabă, orînduind literele 
în vingalacul său de aramă — ȘUTA 
CLEMENTE, ȘUTA CLEMENTE, ȘUTA 
CLEMENTE — și-ți toarnă zîmbetul în 
foaia de zinc, ca să-l am eu în zori, acasă, 
pe masă... Nu-mi repeta deci, lucruri prea 
bine știute. Să ferim, mai ales, convorbi
rea aceasta a noastră de politețea răii în
țeleasă, de cumințenia banalității. Vreau 
să aflu ce gîndurl al, ce pasiuni, dacă 
ți-e tare voința, curajul, cit îți valorează 
iubirea și ura, în ce mod te bucuri, visezi, 
dacă știi să fii prieten, cum vorbești, cum 
dai mina cu semenii, cum rîzi, ori cum nu 
rîzi și de ce...“. Gheorghe Doja era cam 
prea încruntat, ceea ce Clej îl impută 
sculptorului.

în alt colț al salonului, Șuta privi com
poziția „Joc oșenesc“, un triptic statuar 
(cum s-ar exprima criticul de profesie), în 
realitate un grup de bărbați, trei la nu
măr, ale căror trupuri elastice, mici, dar 
pietroase, erau antrenate în niște mișcări 
ample, mult aplecate, incit lui Șuta îi ve
nea pur și simplu să li se alăture, să in
tre în formația lor de trei, grupată în 
semicerc, Irezistibil atras de jocul acela 
tulburător și frenetic, curgînd, pare-se, 
de-a dreptul din izvoarele dacice. „Da, to
varășe Clej, am draci în fluierele picioa
relor, monologa el, și dacă n-ai avea nimic 
contra, aș juca și ți-ași zice bădiuc, ceea 
ce m-ar răcori, aș vorbi așa cum vorbesc 
cu tata. Uite ce mă fierbe pe mine, bă- 
diucule: sînt la seral, fac școală medie, am 
intrat într-a U-a, ultima, incit gata, sînt, 
cum s-ar zice, pe trambulină, mă arunc 
în viață. N-ar fi rău să mi se deschidă, 
ca prin miracol, o ferăstruică, prin care să 
mă uit în timp, să știu ce va fi peste 
cîteva luni. Nu mă înțelege greșit (și-1 în
chipui pe Clej strîmbînd din nas) ; nu 
hîrtii și certificate îmi trebuie, mie învă
țătura îmi trebuie, studiul acumulat, cu
noștințe bogate, de la înălțimea cărora să 
văd departe. Dă-i încolo pe vînătorii de 
diplome, cei care fac învățătură formal, 
într-un lung și searbăd plictis, trec prin 
cărți ca gîsca prin apă. Sintern, cred, de 
acord că noi nu respectăm hîrtiile, respec
tăm omul cu virtuțile sale. Seraliștii din 
Cubja au o deviză care sună așa : ..Dă-i 
fălci, Grigore, c-ai intrat tîrziu la biblio
tecă“, din care noi înțelegem că trebuie 
să ne dăm peste cap pentru a recupera 
timpul pierdut. Fiecare dintre noi e un fel 
de Grigore și trebuie să se așterne cu 
burta pe carte, să stea la orizontală, să 
bage la devlă...“. Iar oșenii lui Vida jucau 
în statuie fantastic, gata-gata să sară din 
pielea lemnului...

Clej, tot lingă Doja, nu înțelegea de 
unde a copiat sculptorul figura mustăcio
sului, cum dă el detalii, că doar nu-1 cu
noscuse, iar în veacul răscoalei și la locul 
răscoalei nu existau fotografi. L-o fi re
constituit din istorie, care oferă o imagine 

a acelui bărbat !...
băiat, Clej îl 

viața de toate 
prea, deoarece... 
Șuta Clemente, 
te apasă urîtul

aproximativă 
ăstălalt, pe 
Lia, din 
știe și nu 
mai aflu, 
greu, dacă 
recîștigi echilibrul pierdut (mustățile 
Doja căzură și bustul deveni mai senin, 
mai contemporan și mai tînăr, un miner 
de douăzeci și ceva de ani, destul de sim
patic). Se prea poate că îți risipești oste
neala zilei pîndind fulgerarea păstrăvului 
în pîraie de munte, ori sui cu picio
rul în pădurile de pe muntele Hera, în 
căutare de capre și 
rîși — fă-mă să văd

..cu . ochii dupăTamie- 
zile acelea ! Cum îți 
distribui timpul, cite 
ceasuri înveți, cîte 
citești de dragul citi
tului și cam ce cărți 
ți se perindă prin

(Continuare 
în pag. IV-a)

Două portocale

lor de cart, care umblau pe 
înghețată, și măturată de 

ținîndu-se de parîmele în
de promoroacă. Marea înne-

mersul ei zbuciumat, eșuînd la cîte
va sute de metri de țărm, în dreptul 
unui sat de pescari. Comandantul 
lansă în spațiu semnalul S.O.S. și 
căpitănia portului Constanța trimi
se un vas de salvare, dar care nu 
putu face nimic. Atunci fu anunțat 
aeroportul Otopeni, care trimise un 
elicopter. Acesta ajunse la locul 
naufragiului către orele șapte di
mineața și începu de îndată opera
țiile de salvare. Pe o scară de frân
ghie, lungă de vreo douăzeci de 
metri se urcară, pe rînd, membrii 
echipajului și elicopterul îi trans
portă la Constanța.

zise : 
cu mine,

cu aerul 
neaștep-
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D. GHIAȚĂ

la tribord,
semne cu

mișcare pe

într-o clipă de porto- 
vedeau un 

orizontul,

ți spune-mi ce vezi? Nu-i acela un 
om ?

— Unde, mă ? zise Ariton curios 
și intrigat, pentru că nu vedea ni
mic.

— La tribord, Ariton, 
uite e un om care face 
brațele...

Acum Ariton văzu o
bordul navei și zise : E un om...

— Dar cum dracu să-l fi lăsat a- 
colo singur ?

Uitaseră
cale și acum nu mai 
munte de chitre aurind 
ci un om făcînd semne disperate, 
chemîndu-i să înfrunte furtuna și 
să-l salveze.

— Ce dracu ne facem, Condrat ? 
întrebarea era precisă, fără alter

nativă.

- .-Zy.
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Mecanic naval

Peisaj din Valea Bistriței

Din Expoziția de pictură și sculptură a orașului București, deschisă în sala Dalles

înghețat și nu le 
și

cari a gospodăriei colective vor cere 
să fie trecuți la brigada de cîmp. 
Dar de fiecare dată, abia se uscau 
hainele'pe ei, rămînînd în țesătură 
un gust sărat și uitau spaima trasă 
și iar se avîntau pe mare, în lotci
le remorcate de pescadoare. Acum 
însă, nu mergeau la sturioni. Acum 
nu se mai aflau în larg pescadoare- 
le gata a-i remorca pînă la țărm,

ruse undeva în interiorul navei 
care se cutremura trosnind din toa
te încheieturile.. Coborîse în goană 
scările de fier ce duceau în cala 
vasului. : Ajuns acolo, în apa ce-i 
venea pînă la genunchi, se opri în
grozit. Simți un . gust rău, ca tot
deauna cînd vedea apă acolo unde 
nu trebuia, cînd era nevoit să scoa
tă cu căușul apa din barcă, sau 

să-i ajute la ne- cînd, surprins de furtună, înțelegea

In iarna aceea, pe la jumăta
tea lunii decembrie, o navă 
călătorea de la Famagusta là 

Ödesa, transporta portocale. Era o 
navă de mic tonaj, de cîteva sute de 
tone registru și avea în cala ei vreo 
cincizeci de vagoane cu lăzi de por
tocale, chitre și lămîi. Pe vas erau 
douăzeci și doi de marinari și tră
iau acum cu. amintirea încă proas
pătă a zilelor dulci și însorite pe 
. ire le lăsaseră în urmă pe țărmu
rile stîncoase ale insulei lor de 
baștină. Cei dinăuntru priveau prin 
hublouri cu ochi posomoriți la to
varășii 
puntea 
crivăț, 
cărcate
bunise șl se zmucea în toate părți
le, ca un taur imens orbit de furie 
și cu zece lănci înfipte în greabăn. 
Uraganul țipa cu glasuri înalte, tre
când. printre parîme și antene, iar 
vasul se apleca, se îriălța subit, ca 
să se prăbușească apoi într-o adin- 
că prăpastie lichidă care fierbea cu 
un clocot asurzitor. Obișnuițl cu 
furtunile, marinarii priveau la acest 
peisaj nesigur și turbat, cu ochi 
indiferenți. Motoarele mergeau din 
plin și instrumentele de bord ară
tau că nava înainta, spre miază
noapte, în înseși inima furtunii. 
Vasul lăsă în urmă luminile Man
galiei și Constanței. Era noaptea. 
Ceasul arăta orele două și jumătate 
cînd nava își opri pe neașteptate

Pescarii din sat umpleau țăr
mul cu trupurile lor. Fuseseră 
martori la operația de salva

re întreprinsă de elicopter și acum, 
după ce totul luase sfârșit, plecară 
în sat, la ceainărie, să se încălzeas
că și să comenteze întîmplarea. Pe 
țărm, uitîndu-se la nava eșuată, ră
mase un grup de tineri, alcătuit din 
patru flăcăi și două fete. Acestea 
deplîngeau soarta mizerabilă a por
tocalelor care aveau să putrezească 
în cala vasului și, vorbind, parcă 
își simțeau gurile pline de zeama 
dulce-acrișoara a chitrelor.

— Ce-aș mînca măcar o portocală 
zise una dintre fete cu obrajii îmbu
jorați de ger.

Cel de lingă ea, un adolescent 
blond, înalt și c*k o față de copil, se

ceilalți.
considerat furt, zise Con-

mă de-aci ! Păi știi tu 
citricele astea acolo ?

de la lacătul

dracului de 
fărîmăm lă

gîndea probabil la același lucru, 
fiindcă în clipa următoare

— Dacă ar mai fi unul, 
aș pune lotca pe apă...

Ceilalți se uitară la el, 
unor oameni care văd pe
täte luna căzînd ca o portocală i- 
mensă pe pămînt.'

— Ariton, ai înnebunit ?
— Haideți mai bine la ceainărie, 

că simt cum au intrat în mine o 
mie de draci înghețați bocnă.

Doi dintre flăcăi, plecară spre sat, 
oprindu-se de cîteva ori ca să-i che
me și pe

— Ar fi 
drat.

— Fugi 
cum sînt
Cum ar fi la noi castraveții sau ci
reșele !

— Ce tot vorbiți voi ? zise una 
dintre fete. Hai să plecăm de-aici, 
că nu ne mai simțim picioarele de 
frig.

In clipa aceea Condrat îl apucă 
pe Ariton de braț, strîngîndu-l cu 
putere, așa cum sînt gesturile de 
surprindere și spaimă.

— Ce e, mă ? zise Ariton, 
rîndu-se de sțrinsoare ,c.a de 
cru neplăcut și stânjenitor, 
i s-ar fi pierdut printre
toată mîndria zgomotoasă ce-l stă- 
pînise pivă atunci, Condrat îi spuse 
în șoaptă:

— Ariton ! Ia uită-te bine la vas

scutu- 
un lu-
Parcă 

degete

ele două fete nu știau de ce 
ta se agită atîta băieții pe care, 

dîrdîind de frig, îi așteptau 
să meargă împreună în sat. Acum 
plîngea inima în ele de ger și se sa
turaseră de portocale, s-ar fi. mul
țumit și cu o ceașcă de ceai. Se 
apropiaseră iar de tineri,'ca să-i che
me în sat, dar tinerii atît de mân
dri pînă adineauri aveau fețele în
cordate și posomorite.

— Ai la tine cheia 
bărcii ?

— Am cheia, dă-o 
cheie, că dacă-i vorba
cătul, dar ne trebuie două perechi 
de vîslel

Porniră în goană spre sat. Fete
le habar n-aveau că acuma nu mai 
era vorba de portocale, ci de viața 
unui om. înmărmurite de hotărârea 
lor, fetele rămăseseră singure pe 
țărm, parcă visau, parcă ar fi vrut 
să vadă pînă în ce moment avea să 
țină acel vis ciudat și prăpăstios. 
Băieții se întoarseră repede cu 
vîslele pe umeri.

— Chiar vreți să mergeți la vas ? 
întrebă una dintre fete.

Era albă la fafâj,, albă ca și ghea
ța pudrată de zăpadă ce scîrțîia sub 
picioarele ei. Băieții se îndreptară 
deciși spre una dintre lotcile pripo-

nite pe țărmul
mai acordară nici o atenție, ca 
cum ele nici n-ar mai fi fost acolo. 
Dar fetele stăteau îngrozite pe țărm 
și se uitau la cei doi tineri cu niște 
priviri atît de posomorite, încît 
parcă se uitau la doi tineri 
care muriseră sub ochii lor, dar 
care continuau să se miște și să 
vorbească printr-un joc absurd al
materiei. Erau și ele fete de pescari, nu mal era cine 
lucrau și ele la cherhanaua gospo- voie. Vîsleau, nu-și spuneau nici dintr-odată-că > apa este un dușman
dăriei colective, și știau că numai un cuvînt, icneau la fiecare miș
un om care și-a pierdut subit mințile care a vâslelor, dar nu mai ve-
s-ar urca într-o lotcă pe o astfel 
de vreme. Dar ele încă mai credeau 
că tinerii aceia glumeau și că nu
mai se prefăceau a se pregăti de 
ieșit în larg. Totuși, tinerii fixaseră 
ramele în cuiele lor mari de fier, 
dezlegaseră lotca și acum o împin
geau spre apă.

— Să ne așteptați acolo ! strigă 
Ariton spre fete, pe un ton copilă
ros și fericit, ca și cum nu se pre
gătea să. înfrunte nebunește moar
tea, ci sărea un gard într-o livadă 
cu piersici grozave. Fetele alergară 
spre ei, strigînd cu disperare, par
că abia atunci ar fi înțeles că nu 
era vorba de o glumă, ci de o liotă- 
rîre care avea să ducă repede la un 
sfârșit tragic.

— Ariton 1 Vrei să mori pentru 
niște portocale ?

— Condrat ! Dați-le dracului, că 
vă cumpărăm noi de la cooperativă 
o ladă întreagă dacă vreți !

Ajunseră pe mal, acolo unde 
talazurile se sfărâmau turbate, 
în clipa cînd lotca alunecă pe 

creasta albicioasă a unui val înalt 
cît o casă. Acum, băieții nu mai au
ziră strigătele lor, dar nici nu le mai 
puteau asculta, îndîrjiți să vîslească, 
să nu răstoarne lotca, să nu eșueze și 
ei întocmai ca nava spre care se uitau 
cu capetele întoarse. Amîndoi erau 
învățați cu furtunile, in destule 
rânduri au fost surprinși de furtuni 
la Grindul Lupilor, la Grindul Sacha
lin, dar totdeauna au scăpat, luați 
de vasele de pescuit cu motor, ju- 
rîndu-se în gînd că vor lăsa altora 
pescuitul și, de la brigada de pes-

orbit de furie și primejdios ca un 
lup turbat. Lăzile cu portocale stă- 

deau în fața ochilor un munte de teau în apa aceea ca într-un cuib 
portocale, ci un om a cărui soartă o de gușteri flămânzi și, o clipă, Ari- 
țineau în mîinile^ lor, cum ai ține o ton vru să se întoarcă,-dar se ras- 
lămîie cu coaja îmbrobonată, aspră gîndi iar si înainta către cen. mai 
și rece. Pe țărm le vedeau. tot mai 
micșorate pe . cele . două prietene .

: ale. lor.' Fetele nu știau la ce se gîn- 
desc băieții, dar simțeau că. ele nu 
se mai. puteau , gîndi la.nimic. După 
un timp care li se.păru foarte lung 
și. dușmănos, tinerii au ajuns la 
vasul eșuat. Cu ajutorul' unui odgon 
de harp'on, aruncat' peste parapet,

■ izbutiră sa lege barca de vas și An
ton. se urcă pe vas, dar năvăli cu o 
față neagră la parapet, de-asupra 
bărcii și strigă de-acolo :

— Condrat, nu este nici un mari
nar pe bord ! Ni s-a părut, măi fra- 
te-meu ! Uite ce

Aruncă de sus o bluză 
rească înghețată 
obișnuită căzu în barcă lingă Con
drat, cu un zgomot de tablă galva- 
nizată.

înfuriat și consternat din pricina 
bluzei, Ariton continuă să strige cu 
mîinile încleștate pe parapet :

•— O pusese cineva la uscat pe o 
frînghie și ea a tremurat acolo ca 
un om ! M-auzi, Condrat ? Dă-le 
dracului de portocale ! Condrat, am 
venit degeaba pînă aici ! Cum era 
să lase elicopterul un om la bord? 
Condrat zise cu un glas negru:

— Haide odată, ce tot descînți 
acolo ? Să vedem acuma cum o 
ne întoarcem !

își ridică privirea spre parapet, 
dar Ariton nu mai era acolo. Dispă-

gîndi iar și înaintă către cea mai 
apropiată stivă de lăzi. .Acestea e- 
rau închise și mai aveau și . niște 
armături de sîrmă. Apucă marginea 
unei șipci, trase cu putere de ea și 
izbuti s-o desprindă. Vîrî mina și 
luă o portocală, apoi încă. una. Le 
vîrî' în buzunar și ieși pe punte.

— Ce dracu 'ai.făcut acolo? în
trebă Corydrat, din barca sgîlțiită 
de valuri. . •

era.
marină-

și îmbrăcămintea

tu
să

B^- riton' coborî în barcă și'por- 
niră' spre țărm. Amîndoi ' tine
rii, izbiți de valuri, uneori a- 

coperiți de torentul lichid, dar 
revenind repede la lumină, mu
rați pînă la piele, ajunseră ca 
două paparude, la țărm, acolo 
unde fetele nu încetaseră să-i aș
tepte. După o jumătate de oră, două 
fete așezate lingă godinul de tablă 
din mijlocul ceainăriei descojeau cu 
gesturi delicate două portocale obiș
nuite. Uzi pînă la piele, Ariton și 
Condrat stăteau aproape lipiți de 
godin și hainele lor abureau, parcă 
le-ar fi opărit cineva. Amîndoi lua
seră cîte-o bucățică de zahăr în 
gură și, ținîndu-le între dinții care 
clănțăneau ușor, sorbeau foarte li
niștiți din ceștile cu ceai. Fetele se 
uitau la ei cu o mândrie largă, pli
nă de mirare ca și cum abia atunci 
i-ar fi cunoscut.

PETRU VINTILÄ
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DF PARIU CULE“
; Cercetările experimentale între

prinse pînă acum in domeniul fizi
cii nucleare au dus la acumularea 
unui material științific care, deși 
este foarte bogat, nu poate fi consi
derat încă suficient pentru formu
larea de noi generalizări teoretice.

Concomitent cu cercetările teoreti
ce, fizica nucleară își găsește 
tot mai numeroase aplicații practice 
în economie, medicină, cercetarea 
științifică; specialiștii concep și rea
lizează noi metode și aparate de 
înaltă tehnicitate. In cercetările cu 
caracter fundamental și aplica
tiv, acceleratoarele de particule 
joacă un rol important.

Varietatea crescîndă și complexi
tatea impresionantă a acestor 
instalații a determinat formarea de 
grupuri de țări în vederea utilizării 
lor în comun. Există și accelera
toare de particule de energii mici și 
medii care funcționează în institu
tele naționale de cercetări, în insti
tuții de învățămînt superior, pe 
șantiere și în uzine, în spitale și 
clinici. Aceste acceleratoare, cu pa
rametri mal reduși, cu energii de 
la cîteva milioane pînă la mal mul
te zeci de milioane de electron- 
volți *), departe de a fi considerate 
învechite, oferă posibilități însem
nate pentru cercetarea științifică, 
pentru formarea și perfecționarea 
cadrelor de specialiști.

Tn tehnica acceleratoarelor de 
particule, eforturile oamenilor de 
știință se îndreaptă tot mai mult 
spre domeniul energiilor înalte și 
foarte înalte. Aici acceleratoarele 
reprezintă principalele instrumente 
de investigație, psrmlțînd obținerea 
de particule cu energii de miliarde 
de electronvolți, energii mult mai 
mari decît cele necesare pentru pro
ducerea dezintegrării nucleului. Cu 
ajutorul acestor particule, „proiec
tile“ cu o energie uriașă, sînt cerce
tate structura de bază și proprietă
țile particulelor elementare.

Acceleratoarele de particule sînt 
deci un fel de „microscoape“ cu care 
fizicienii examinează materia șl în 
același timp, instrumente cu ajuto
rul cărora majoritatea particulelor 
elementare ale materiei pot fi cre
ate în laborator pentru a fi studi
ate. Amintim că, în mod normal, 
dintre cele peste 40 de particule 
elementare cunoscute astăzi, în a- 
tomii materiei „ordinare“ sînt pre
zente numai trei : protonul, electro
nul șl neutronul. Mărind energia 
fasciculului de particule, a „proiec
tilelor" cu care lucrează, cercetăto
rul are posibilitatea de a mări 
numărul particulelor elementare, de 
a obține particule încă necunoscute.

® Ceea ce era inimaginabil acum 10—15 ani o Acceleratoare 
gigantice « ? OOO miliarde electronvolți ® Crește familia

particulelor elementare a Privim tot mai adine 
în structura materiei

Lucrările actuale marchează ten
dința specialiștilor de a construi 
acceleratoare de particule de ener
gii foarte mari. Totodată, atenția 
este concentrată spre îmbunătățirea 
parametrilor de funcționare a acce
leratoarelor existente, spre dotarea 
lor cu echipament tot mai perfec
ționat, în vederea ridicării randa
mentului acestor instalații. Aceste 
tendințe și-au găsit oglindire și în 
lucrările celei de-a III-a Conferințe 
internaționale de acceleratoare de 
energii foarte înalte, ținută la Dub
na (U.R.S.S.), la care au participat 
peste 300 de specialiști din 22 de 
țări.

Analiza funcționării acceleratoa
relor de particule de energie înaltă 
— sincrotronul de 28 miliarde elec
tronvolți de la Geneva al Centrului 
european de cercetări nucleare 
(C.E.R.N.), sincrotronul de 33 mi
liarde electronvolți de la Brookha
ven (S.U.A.) arată că principiul fo
calizării intense*) care stă la baza 
lor, permite construirea unor astfel 
de instalații de energii și mai mari. 
De pe acum se poate spune că aces
te instalații rămîn „mici" față de 
sincrotronul de protoni de 60—70 mi
liarde electronvolți care urmează 
intre în funcțiune în anul viitor 
Serpuhov (U.R.S.S.).

Cu numai 10—15 ani în urmă, 
semenea instalații complexe păreau 
Inimaginabile și iată că astăzi oa
menii de știință atomiști își pun 
problema construirii unor accelera
toare de particule și mai mari — de 
300 și chiar de 1 000 miliarde elec
tronvolți ! Astfel, acad. V. Vladimir
ski a prezentat la conferința de la 
Dubna un proiect elaborat de spe
cialiști sovietici privind construirea 
unui sincrotron de protoni pentru 
energia de 500 miliarde electron
volți, bazat pe principiul focalizării 
intense. Noutatea științifică pe care 
o aduce acest proiect constă în in
geniozitatea soluției de a se efectua 
accelerarea protonilor în două trep
te, folosindu-se inițial sincrotronul 
de 60—70 miliarde electronvolți. 
Protonii, introduși în acest accele
rator al cărui diametru este de 400 
metri, sînt accelerați pînă la ener
gia de 15 miliarde electronvolți și 
introduși în al doilea accelerator, 
cu diametrul de peste 3 500 metri, 
pentru a fi accelerați pînă la ener
gia finală de 500 miliarde electron
volți.

să 
la

a-

Proiectul construirii în U.R.S.S. a 
unui sincrotron cibernetic de 1000 
miliarde electronvolți a fost prezen
tat de acad. A. Minț și E. Komar. 
In acest „gigant", particulele în 
curs de accelerare vor semnaliza 
ele însele orice abatere a cîmpulul 
magnetic de la valoarea prestabili
tă. Cîteva date : diametrul magne
tului va fi de 6 600 metri, greutatea 
— de 10 000 tone, dimensiunile sec
țiunii transversale a camerei de ac
celerare — de 3X2,4 cm.

Un grup de specialiști de la 
C.E.R.N. a prezentat la conferință 
proiectul unui sincrotron de protoni 
de 300 miliarde electronvolți. Acest 
proiect se bazează pe experiența 
cîștigată la acceleratorul de 28 mi
liarde electronvolți aflat în funcți
une la Geneva. De asemenea, la 
Brookhaven a fost elaborat proiec
tul unui accelerator de protoni de 
1 000 miliarde electronvolți. Con
struirea unor astfel de acceleratoare 
presupune investiții foarte mari șl 
durează 8—10 ani, iar „exploatarea“ 
tn munca de cercetare necesită o 
„echipă“ de ingineri și fizicieni cu- 
prinzînd circa 3 000 de persoane.

Problemele teoretice puse de 
funcționarea unor asemenea accele
ratoare, adevărate „fabrici de par-

ticule“, sînt dezbătute în prezent 
în numeroase lucrări științifice. In
tre altele, specialiștii preconizează 
diferite soluții pentru mărirea in
tensității fascicolului, îmbunătățirea 
continuă a parametrilor de funcțio
nare, aplicarea de noi principii pen
tru realizarea cîmpulul magnetic, 
folosirea de materiale supraconduc- 
toare în vederea reducerii consumu
rilor de energie etc.

O nouă posibilitate de obținere a 
particulelor de energii foarte înalte 
este oferită de ciocnirea a două 
fascicole încrucișate, realizată cu 
ajutorul unor sisteme magnetice 
speciale numite inele de acumulare. 
Ca șl ceilalți particlpanți la confe
rința de la Dubna, am urmărit cu 
mult Interes comunicarea prezentată 
de prof. G. Budker despre cercetă
rile efectuate în acest domeniu la 
Novosibirsk, precum și comunicările 
în legătură cu lucrările inițiate în 
diferite alte centre nucleare.

Intîlnirea de la Dubna a prilejuit 
un rodnic schimb de experiență 
Intre specialiști, relevînd totodată 
că în tehnica modernă este posibilă 
realizarea acceleratoarelor de par
ticule de energii foarte înalte, in
stalații care creează oamenilor de 
știință posibilitatea de a pătrunde 
tot mai mult în adîncurile materiei.

C. C. ILIESCU 
candidat în științe tehnice, 

secretar științific ai Institutului 
de fizică atomică 

al Academiei R. P. Romîne

experimentare
Cadrels didactice 

de la Institutul po
litehnic din Timișoara 
au efectuat un număr 
de cercetări teoretice 
și aplicative, unele fi
ind realizate pe baza 
convențiilor de cola
borare încheiate cu 
întreprinderi și insti
tuții. Astfel, un colec
tiv din ■ cadrul cate
drei de mașini electri
ce a realizat un mo
dificator de frecvență 
cu contact 
chid și cu comutație 
prin diode 
ductoare de putere. 
Ipotezele teoretice și 
soluțiile originale au 
fost verificate pe un 
model experimental. 
Modificatorul de frec
vență realizat — 
o construcție robusta, 
ieftină și cu randa
ment ridicat — func
ționează în condiții

metalo-li-

semicon-

bune atît ca redresor, 
cit și ca ondulor tn li
mite largi de frecven
ță. El își găsește apli
cații la reglarea tura
ției motoarelor asin
crone, deschizînd per
spective de folosire tn 
acționarea laminoare- 
lor reversibile și în 
tracțiunea electrică.

Catedra de beton 
armat și clădiri a stu
diat, în colaborare cu 
catedra de construcții 
metalice și secția din 
Timișoara a Institu
tului de cercetări în 
construcții și econo
mia construcțiilor, 
problema măririi re
zistenței betonului 
prin vibrare repetată. 
A fost sesizat faptul 
că în perioada de pri
ză șl întărire incipi
entă, cînd scade volu
mul

ment-api, iau 
tere importante tensi
uni inițiale care au o 
influență negativă a- 
supra proprietăților 
fizico-mecanice ale 
betonului. Cercetările 
experimentale au a- 
rătat că prin vibrarea 
repetată a betonului 
în perioada turnare- 
sfîrșit de priză rezis
tența mecanică a a- 
cestuia crește, iar ce
lelalte proprietăți se 
îmbunătățesc. Soluția 
propusă de colectiv a 
fost experimentată cu 
rezultate bune la pre- 
fdbricarea de grinzi 
din beton precomprl- 
mat.

p.oș-

sistemului ci-

Conf. Ing. C. SORA 
secretar al consiliului 

științific din
Institutul politehnic 

Timișoara

*) Focalizarea intensă reprezintă o meto
dă de menținere a particulelor în timpul 
procesului de accelerare, în interiorul unei 
incinte de dimensiuni foarte mici, cu ajuto
rul oîmpului magnetic.

*) Electronvoltul este energia pe care o 
ctștigă o sarcină electrică unitară, de exem
plu a unui proton sau electron, cînd este 
accelerată de o diferență de potențial de 
un volt

în laboratorul de radiații al Institutului de metrologie, dozimetrelo — micile 
aparate care relatează asupra intensității radiațiilor — sînt supuse verificării.

Efectele colesterolului
Lipsa efortului fizic, 

tensiunea nervoasă, 
fumatul, dar mai ales 
alimentația inadecvată 
sînt factori care fa
vorizează apariția a- 
terosclerozei. Cercetări 
recente au confirmat 
rolul dăunător al co
lesterolului. Datorită 
creșterii concentrației 
lui în sînge, el se de
pune pe pereții vase
lor. Aceasta, împreună 
cu alte procese, duce 
la îngustarea șl astu
parea lor tulburând a- 
limentarea cu oxigen a 
organelor și țesuturi
lor. Majoritatea spe
cialiștilor consideră 
că o hrană prea boga
tă în grăsimi favori
zează creșterea cole
sterolului în sînge șl 
deci apariția atero- 
sclerozei. S-a con
statat că untul, slă
nina, ouăle, adică 
grăsimile animale, mă
resc concentrația co
lesterolului, pe cînd 
cele de origine vege

tală, de exemplu ule
iul de floarea-soarelul, 
din germeni de po
rumb, și grăsimile 
peștilor marini, acțio
nează în sens contrar.

La Institutul de me
dicină internă au fost 
întreprinse, în ultimii 
ani, cercetări privind 
acțiunea grăsimilor a- 
limentare asupra me
tabolismului coleste
rolului la adulți. Au 
fost studiate frecvența 
aterosclerozei și ni
velul colesterolului 
sanguin la oameni a- 
vînd profesii, condiții 
de viață și de muncă 
diferite. Rezultatele in
dică necesitatea ca a- 
limentației conținînd 
o cantitate mare de 
grăsimi de origine a- 
nimală, să-i cores
pundă un efort fizic 
mai intens, care să 
împiedice concentra
rea colesterolului. 
Pentru a găsi un 
mijloc eficace da 
reducere a coleste

rolului sanguin, insti
tutul nostru, în cola
borare cu Institutul de 
cercetări alimentare, 
studiază de cîtva timp 
proprietățile fizico- 
chimice și valoarea te
rapeutică a unor ule
iuri vegetale și gră
simi de pești din țară. 
Combaterea cu succes 
a aterosclerozei impli
ed insă și cunoașterea 
unui întreg complex 
de factori: modul de 
viață, condițiile de 
muncă, cantitatea și 
compoziția alimente
lor. De aici, necesita
tea urmăririi pe o pe
rioadă de mai mulți 
ani a condițiilor în 
care trăiesc și lucrea
ză diferite colectivi
tăți. Cercetările între
prinse continuă.

Dr. M. STEINBACH 
șef de sector la 

Institutul de 
medicină internă

Cartea științifica
în țara noastră se editează un nu

măr important de lucrări din diferite 
domenii ale științei, iar interesul di
verselor categorii de cititori față de 
problemele și descoperirile științifice 
este în continuă creștere.

într-o convorbire, tovarășul Gh. 
Constantinescu, directorul Editurii 
științifice, a prezentat preocupările 
actuale ale acestei edituri. Redăm 
mai jos cele aflate cu prilejul con
vorbirii :

— O trăsătură distinctivă a planu
lui editurii pe acest an — ne-a spus 
interlocutorul nostru — este numărul 
important de lucrări originale în pre
gătire pentru tipar, ale căror
autori sînt oameni de știință, spe
cialiști din diferite ramuri ale eco
nomiei și culturii. Astfel, din
cele 215 titluri care vor fi tipărite, 
191 constituie lucrări originale. Apa
riția unor volume de sinteză, solici
tate de cititori, va contribui la oglin
direa mai completă a dezvoltării 
economiei și culturii noastre socia
liste.

— V-am ruga să amintiți cîteva 
titluri ale unor lucrări mai impor
tante care se vor tipări în acest an.

— Cele mai multe apariții ale 
anului 1964 se înscriu în do
meniile științelor sociale (filozofie, 
științe economice, istorie, lingvisti
că, drept ș.a.), științelor natu
rii (matematici, chimie, fizică etc.), 
tehnicii moderne (neurocibernetică, 
spectroscopie etc.). Aș vrea să men
ționez că în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
colectivul editurii pregătește unele 
lucrări importante, printre care se

numără : Victoria deplină șl defini
tivă a socialismului în R. P. Romînă 
de E. Hutira și FI. Balaure, Despre 
dialectica construirii și desăvîrșirii 
socialismului în țara noastră de M. 
Cernea, Revoluția culturală din Ro
mânia, o culegere de studii ș.a. Lu
crarea Masele populare și socialis
mul de A. Roth va oferi un 
tablou al creșterii rolului maselor 
populare în etapa contemporană, al 
transformărilor revoluționare înfăp
tuite de oamenii muncii din țara 
noastră, sub conducerea partidului, 
în perioada desăvîrșirii construcției 
socialiste. Totodată, în planul edi
turii sînt prevăzute lucrări despre 
analiza calității producției industria
le, aspectele social-economice ale 
progresului tehnic, analiza rentabili
tății întreprinderilor industriale, sis
temul bugetar al R. P. Romîne etc.

Util atît specialiștilor cît și altor 
cititori, volumul Geometria euclidia
nă și geometriile neeuclidiene de 
acad. Gh. Vrînceanu, prezintă în mod 
accesibil noțiunile fundamentale ale 
geometriei, iar Bazele matematice 
ale programării liniare de acad. Gh. 
Mihoc și prof. univ. H. Ionescu — 
tratînd despre aplicațiile moderne 
ale matematicii în economie — sin
tetizează probleme care preocupă un 
cerc larg de specialiști.

în planul de apariții figurează și 
lucrări consacrate unor probleme din 
istoria culturii universale și națio
nale. Adresîndu-se unor categorii 
largi de cititori, lucrarea „Renaște
rea“ elaborată de acad. A. Oțetea, 
prezintă cuprinzător această perioa
dă importantă din istoria țărilor eu-

în 1964
ropene. Va apărea, de asemenea, stu
diul Nume de persoane de acad. Al. 
Graur. Se reeditează și unele ma
nuale pentru studiul limbilor străine, 
se tipăresc cărți pentru exerciții gra
maticale și lexicale în limbile rusă, 
franceză, engleză, spaniolă, dicționa
re bilingve de diferite mărimi, ghi- 
duri de conversație uzuală etc.

— Care va fi contribuția editurii 
Ia popularizarea cunoștințelor știin
țifice ?

— In domeniul literaturii de 
popularizare a cunoștințelor știin
țifice, ne-a răspuns directorul Edi
turii științifice, s-a prevăzut a- 
pariția unor lucrări pe teme in
teresante, cum sînt: Ultrasunetul 
la lucru de M. Grumăzescu, în pa
ginile căreia cititorii vor găsi 
material informativ dintr-un dome
niu nou al științei și tehnicii ; Mo
lecule gigant — materiale plastice, 
în care R. Mihail înfățișează meto
dele de producere și domeniile de 
utilizare a materialelor sintetice, 
Universul microparticulelor de E. 
Friedländer, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, în care 
se prezintă accesibil dinamica par
ticulelor elementare, diferite teorii 
ale forțelor nucleare etc. Unele bro
șuri pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice vor avea ca 
temă Romînia pe glob ieri și azi, Va
lea Jiului, Bărăganul, Plaiuri suce
vene etc.

— Cum valorificați sugestiile citi
torilor ?

— Autorii unora dintre aceste lu
crări au în vedere necesitatea de a 
ajuta pe specialiștii din diferite do

menii de activitate în abordarea, pe 
o bază teoretică mai largă, a unor 
probleme. Această cerință a fost 
deseori exprimată de cititori în 
scrisorile trimise editurii, pre
cum și în cadrul consfătuirilor or
ganizate cu aceștia în anul 1963. 
Intîlnirile avute cu cititorii ne-au 
dat posibilitatea să cunoaștem mai 
bine cerințele lor și să luăm măsuri 
pentru înlăturarea unor lipsuri. 
Bunăoară, căutăm să extindem apa
rițiile din cadrul unor colecții tema
tice care, după cum ni s-a semnalat, 
au fost insuficiente pînă acum; în 
acest domeniu, planul Editurii știin
țifice pe anul 1964 prevede o serie 
de noi lucrări din colecțiile „Clasicii 
științei universale“, „Pe harta lu
mii“, „Mari descoperiri", „Pagini din 
istoria universală, „Știință și reli
gie“ etc. Vor apărea astfel Spiritul 
legilor (vol. 1) de Montesquieu, 
Anabasis de Xenofon ș.a. De ase
menea, cititorii vor găsi anul acesta 
în librării cărți documentare despre 
Austria, Angola, Iran, Republica 
Malgașă, Sudan, lucrările Cum tră
iau romanii de N. Lascu, Revoluția 
burgheză din Anglia de C. Mure- 
șan ; 11 noi titluri din colecția „Mari 
descoperiri“ se vor adăuga celor a- 
părute în anul trecut.

Socotim — a spus în încheiere tov. 
Gh. Constantinescu — că prin parti
ciparea unor cunoscîiți specialiști 
din diferite domenii ale științei și 
tehnicii la elaborarea noilor lucrări, 
prin lărgirea colectivului de specia
liști consultanți și ridicarea nivelu
lui de pregătire al redactorilor edi
turii, vom asigura apariția unor cărți 
cu un conținut interesant și bogat, la 
nivelul exigenței sporite a cititorilor 
din țara noastră.

M. IORDÄNESCU

Invitație pe SemenicDeși modești ca 
înălțime, munții 
Banatului au 
locuri deosebit de 
pitorești, îndreptățind pasiunea turiș
tilor care le străbat potecile. Iarna, 
atît Muntele Mic, cît și Semenicul, 
cei doi munți bănățeni care se bucu
ră de faimă turistică, oferă amato
rilor de schi terenuri minunate și 
zăpezi abundente. In ciuda avanta
jelor, puțini iubitori ai turismului de 
iarnă, în afară de cel din regiunea 
Banat, vizitează aceste locuri. Pentru 

' vacanța de iarnă, atît Muntele Mic 
S cît și Semenicul sînt totuși atracții 

deosebite și cei ce pornesc sä le 
cunoască cărările se conving că

nu sînt deloc greu accesibile. In spe
cial pe Semenic se ajunge foarte 
ușor. De la Reșița, ultima stație de 
cale ferată, se parcurge cu autobu
zele I.R.T.A. distanța de 22 de kilo
metri, care separă cetatea oțelului 
de comuna Văliug, așezată pe apa 
Bîrzavei, chiar la poalele Semenicu- 
lui. DC aici,: un teleferic cu scaune, 
asemănător eu cele de la Poiana 
Brașov șl Sinaia, duce pe turiști 
pînă pe platoul muntelui, la altitu
dinea de 1400 metri.

Aici, sus, intre vîrfurile Semeni-

cului, Piatra Goz- 
nei și Nedeia, pe 
poienile ușor vă
lurile ale platou

lui, se află risipite vilele complexu
lui Semenic, care totalizează peste 
300 de locuri.

Pîrtii de schi, mal grele sau mai 
ușoare, se află aproape pretutindeni. 
Schiorii mai avansați au la îndemî- 
nă o pîrtie de coborîre ți alta de 
slalom, în timp ce începătorii pot 
să-și aleagă nenumărate pîrtii de 
școală. O vor prefera desigur pe cea 
deservită de un schi-lift care îl scu
tește de urcuș și care este un argw> 
ment în plus pentru alegerea Seme* 
nicului ca loc de recreație.

îmbolnăvirile căilor respiratorii 
în anotimpul rece

După cum în cursul verii căldura 
poate fi sursa unor • tulburări de 
multe ori grave, mai ales ale func
țiunilor aparatului digestiv, de 
toamnă și iarnă sînt legate adesea 
îmbolnăviri ale organelor aparatu
lui respirator : guturaiul, sinusi- 
tele, amigdalita, faringita, cu com
plicațiile ei otice, laringita, tra- 
heo-bronșita, broneho-pneumonia și 
pneumonia. Dacă întîlnește condiții 
prielnice, pătrunderea în căile respi
ratorii a aerului rece, umed, încăr
cat cu agenți infecțioși numeroși și 
diverși, dezlănțuie apariția uneia din 
afecțiunile amintite. Desigur că nu 
fiecare organism se îmbolnăvește în 
aceste împrejurări. Sînt afectați în
deosebi copiii, mai ales mai mici, cît 
și vîrstnicii, mai puțin rezistenți sau 
necălițl împotriva frigului, a vîntu- 
lui sau a schimbărilor bruște de tem
peratură. Purtătorii de germeni sau 
bolnavii rezistenți, care nu cad ușor 
la pat și își neglijează boala, vor 
răspîndi virusurile sau alți microbi 
prin strănut sau tuse.

Cea mal frecventă afecțiune a apa
ratului respirator este guturaiul 
care poate să apară ca o îm
bolnăvire de sine stătătoare sau 
să întovărășească o altă boală a 
căilor respiratorii. De cele mai dese 
ori bolnavul (copilul mal frecvent 
decît adultul) prezintă o scurgere 
mucoasă sau mucopurulentă pe nări, 
însoțită de febră. Cînd secreția este 
sanguinolentă-purulentă trebuie che
mat de urgență medicul, deoarece 
bolnavul suferă foarte probabil de 
difterle nazală. De multe ori, un gu
turai prelungit, netratat, se poate 
complica cu o slnusită maxilară, 
frontală sau etmoidală, observată 
chiar la sugar. Pe lîngă febra mai ri
dicată șl scurgerea unei secreții mu- 
co-purulente, bolnavii se plîng de 
dureri în regiunile sinusurilor, de 
cefalee (dureri de cap), prezentînd și 
un edem al pleoapei superioare.

Faringita apare deseori în același

timp cu guturaiul șl este trădată de 
febră, răgușeală, de senzația de gît 
uscat șl de dureri în fundul 'gîtului. 
Examenul acestuia arată o roșeață 
vie, difuză, a mucoasei, cu puncte 
albe care se pot întinde șl spre amig- 
dale. Acestea se încarcă cu plăci 
galbene de puroi și sînt însoțite de 
umflarea ganglionilor gîtului.
' Cînd inflamația căilor respiratorii 
superioare coboară, este prins larin- 
gele și mai apoi traheea. Laringita 
se manifestă cu febră, voce foarte

SFATUL MEDICULUI

răgușită, tuse de multe ori sbucnl- 
toare și chinuitoare, iar traheita, care 
de multe ori o însoțește, este carac
terizată printr-o tuse frecventă, în
soțită de dureri. Foarte des întîlnită 
în cursul anotimpului rece e3te bron
șita, care apare cu febră nu prea 
crescută și tuse.

în bolile amintite, de obicei, o 
medicație simplă cu dezinfectan
te ale cavității nazale și fundul 
gîtului prin picături cu Rino- 
fug sau cu ser fiziologic amestecat 
cu sulfatlazol, apoi cu piramidon, as
pirină, antinevralgice împotriva fe
brei, iar în gripă cu Rheumazol (fe- 
nilbutazonă) sau în caz de apariție a 
tusei — cu calmante de genul Cal- 
motusin-ului sau Sirocol-ului, dă 
rezultatele cele mai bune, fără a se 
recurge în mod nechibzuit la anti
biotice, pe care numai medicul este 
în măsură să le prescrie. Se vor ad
ministra și vitamine, mai ales vita
mina C. Este indicată și o alimenta

ție substanțială, fără alimente greu 
digerabile — mezeluri, conserve, to- 
căturl, sosuri sau grăsimi — și mai 
ales cu multe fructe. Bolnavul tre
buie să stea la pat timp de cîteva 
zile (de obicei atît timp cît durea
ză simptomele alarmante), într-o ca
meră bine încălzită și aerisită.

Pătrunderea germenilor în căile 
respiratorii poate da naștere și unor 
îmbolnăviri mal grele, ca bronșita 
capilară și broneho-pneumonia sau 
pneumonia. Bronșita capilară este 
inflamația bronchiilor fine și apare 
mai ales la copiii în vîrstă de 6 luni 
pînă la un an șl jumătate. Febra este 
foarte ridicată, fața micilor bolnavi 
este palidă, uneori chiar ușor vînătă 
(cianozată), pulsul este rapid, res
pirația îngreunată, cu bătăi ale ari-* 
pilor nasului. Aceleași semne, îm
preună cu altele pe care numai me
dicul le poate recunoaște, însoțesc și 
broneho-pneumonia sau pneumonia, 
boli care au o evoluție mai serioasă. 
In aceste cazuri este indicată spi
talizarea bolnavilor.

Apariția acestor boli ale anotim
pului rece poate fi prevenită prin : 
călirea din vreme a organismelor 
față de frig (plimbări zilnice și din 
zi în zi mai prelungite), aerisirea 
frecventă a camerelor, fricționări ale 
corpului sau chiar dușuri cu apă rece 
pentru copiii mai mari ; întărirea 
organismului printr-o alimentație 
variată, corespunzătoare vîrstei (în 
timpul iernii, cînd fructele lipsesc, 
este bine să se administreze vitamina 
C în tablete) ; asigurarea unui regim 
normal de somn și odihnă.

Lector unlv., dr. R. ROBACKI

ÎNTÎLNÏREA
(Urmare din pag. îïï-a)

In sala de chirurgie a blocului ope
rator de la spitalul unificat din 
Beiuș. Cu ajutorul utilajului perfec
ționat, aici se efectuează operații în 

cele mai bune condiții.
Foto : AGERPRES

mînă ? Știu că te plictisesc ; dar cu 
ce ochi se uită la tine vecinul, stra
da, cartierul, orașul? Se grăbesc 
trecătorii să-ți zică „bună ziua, to
varășe Șuta", să te întrebe de să
nătate. — Ia o țigară, văz că fumezi 
— ori trec pe lingă tine, nepăsă
tori ? ! Și mai spune-mi, băiete, 
despre lucruri de-a dreptul practice, 
cum te porți cu fiică-mea, Lia, dacă 
te-al îmbătat luna trecută, cînd ai 
cumpărat ultima oară flori ? Mă 
interesează tot ce-i viu, omenesc în 
viața ta, Șuta Clemente. Voi afla, 
oare ?...“

Șuta șl Clej ajunseră amîndoi în 
fața aceleiași opere, fără titlu ; eti
chetele picaseră, însă era vorba des
pre „Luarea puterii“ ; un om din 
popor izbea cu toporul într-o poartă 
de grof bătută în ținte, cu flori de 
metal și încuiată cu multe lăcate. 
Era o atare sete în trupul bărbatu
lui ce izbea — încordarea îi dezve
lise pîntecul pămîntiu, subțiat de 
foame — încît nu trebuia mare e- 
fort de gîndire să vezi cum, în timp 
ce poarta aceea se va reface, cu in
scripția „Drumul lui Lenin“, ori 
ceva pe aproape, cu două steaguri 
înfipte, al partidului și cel tricolor.

Cel doi privitori se apropiară atît 
de mult — vîrstnicul în față, tînă- 
rul în spatele său — încît Șuta îi 
suflă în ceafă lui Clej și convorbea 
cu el pe mutește, fără habar, de 
altminteri ; ceea ce măcina el men
tal, ar fi spus cu glas tare : „Eu, bă- 
diuc, n-am o viață prea complicată, 
sînt membrul unui club serios, nu
mit D.F.G., „Dă-i Fălci, Grigore", 
(ți-am mai spus), cu sediul nu de
parte de mină, în blocul burlacilor, 
la etaj, în dormitorul comun. Sîntem 
șase în odaia aceea, toți seraliști. 
Fă-ți timp și vino măcar pentru 
cinci minute la noi : cărți șl iar 
cărți, reviste, ziare : uneltele învăță
turii.

îmi împart timpul grijuliu ; cînd 
vrei cu tot dinadinsul, faci din cele 
24 de ore orice...

Acum, dacă nu te superi dragă bă- 
diuc, mă aflu la timpul dragostei... 
dar lasă că îți spun eu cu deamă- 
nuntul, că mai avem de trăit împreu
nă o mie de ani...“ se precipită Șuta, 
pierzîndu-și răbdarea; își privi lung 
ceasul de mînă, iar Clej, pe cel de 
buzunar, vechi, cu capace de argint, 
încercară să fumeze, cînd unul, cînd 
altul, dar îngrijitoarea le luă țigara 
din mînă și o stinse în oala cu nisip, 
spunînd „pardon, tovarășe, nu ne a- 
flăm la cinema“, ca și cum acolo fie
care ar trage liniștit din trabuc.

„Bocitoarea“, lucrarea care îl țin- 
tui pe Șuta locului, îi inspiră tot
odată o profundă tristețe; broboada 
țărăncii de lemn cădea ca o apă nea
gră, iar dînsa sta ciump, pe un bu
tuc, împietrită și frîntă, cuprinzîn- 
du-și în palme genunchii lemnoși, a- 
dunîndu-șî sub ea picioarele foarte 
groase, îmbrăcate în pănură și strîn- 
se în nojițele opincilor. Era atît de 
reușită lucrarea că nu se putu ab
ține să nu rostească în gînd un bo
cet cam straniu însă deosebit de 
plastic, auzit prin viu grai, în Ma
ramureș, unde el este recitat și cîn- 
tat.

Apoi de ce al murit tu, ha ? ! 
N-ai avut tu ce mînca ?
>..>..■4. . . « 0

...recită băiatul mental, dar nu 
mai continuă; se uită în jur cu ti
miditate să știe dacă nu cumva îi 
aud vizitatorii gîndurile.

— Clem, ți-1 prezint pe tata, sosi 
Lia într-un suflet, înfierbîntată și 
cîrnă, iar el roși ; simți apoi o șoap
tă a fetei, undeva foarte aproape, 
deoarece aburul gurii îi frigea ure
chea: „Am întîrziat din pricina ta, la 
coafor“, după care își potrivi zulu
fii rebeli.

Domnișoara Amalia Clej se coafa 
pentru întîia dată.
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PUNȚI PESTE SECOLE INFORMAȚII

Tsêôrts s cs i>n drum ciudat, care 
eu cit M depărtează in ani cu atît 
iși pierd« contururile. Poate că ni
meni nu știe mai bine acest lucru 
ca cercetătorii de la Arhivele Statu
lui. Pentru ei fiecare document de 
v.doara împlinește încă un loc gol 
in mozaicul, uneori greu de recon
stituit, al evenimentelor din trecutul 
patriei.

Cronicile întocmite de cărturarii 
vremii, ori documentele scrise : hri
soave, urice, privilegii, porunci, jal
be, zapise, proclamații, scrisori, stam
pe, hărți, tratate și multe altele, 
constituie izvoare de bază pentru 
redarea istoriei. Ele sint căutate 
cu pasiune, păstrate și cercetate cu 
atenție. După cum se exprima un 
arhivist, aceste documente formează 
punți peste secole, punți pe care pă
șesc sigur cunoașterea și cercetarea 
științifică.

Kilom®lri de... rafturi
Priuești sălile cu dosare așezate 

tn rafturi și te întrebi cîte docu
mente se află în ele ? Dar răspun
sul la această întrebare este impo
sibil de dat. Istoria se măsoară aici 
în... kilometri de rafturi. E un drum 
lung și întortocheat, ce pornește 
din depozitele centrale și continuă 
prin cele existente în țară. Mi
lioane de hârtii, purtătoare ale

Tehniciană Mureșan Marla Iucrînd ia restaurarea unor documente
Foto : M. CIOC

*+<>** I iiîOWucKtiî gata de start
Flacăra olimpică, aprinsă în loca

litatea Olympia din Grecia, a fost 
adusă la Viena cu un avion austriac. 
Pe aeroport, Kurt Farbowski, am
basadorul Austriei la Atena și de- 
le-'at al comitetului olimpic inter
național, a înmînat flacăra sporti
vului austriac Karl Schaefer, fost 
campion mondial de patinaj artistic. 
In acest timp o fanfară a intonat 
imnurile de stat ale Greciei și Aus
triei. Flacăra olimpică a fost trans
portată apoi cu avionul la Inns
bruck. In orașul „Olimpiadei albe“, 
sosirea flacărei olimpice a prilejuit 
o entuziastă manifestare la care au 
fost de față membri ai comite
tului olimpic austriac, ai comitetu
lui de organizare a jocurilor și nu
meroși sportivi sosiți în vederea 
marelui eveniment sportiv. Pînă la 
deschiderea Olimpiadei, flacăra va 
fi expusă în sala „Maximilian“ din 
vestita clădire cu acoperișul de 
aur „Goldenes Dachl“. De aci, fla
căra olimpică va fi preluată la '29 
ianuarie de o ștafetă motorizată și 
dusă la „Berg-Isel stadion“, unde 
va avea loc festivitatea de deschi
dere a Olimpiadei.

,j,Cerul azuriu, mărginit de contu
rul, munților acoperiți de nea, creea
ză' un peisaj adecvat marii întîlnirl 
sportive care se va desfășura zilele 
acestea la Innsbruck, capitala Tiro- 
lului. Din păcate însă, tabloul a- 
cesta de iarnă — propriu de altfel 
regiunii alpine — înșeală la prima 
vedere. Zăpada, care contrastează 
încîntător cu albastrul cerului, nu 
împodobește decît vîrfurile munți
lor, la altitudini mai joase ea dis- 
părînd cu totul. Organizatorii „O- 
limpiadei albe", care au depus toa
te strădaniile pentru a realiza cele 
mai optime condiții desfășurării

Concepție și realizare
(Urmare din pag. I-a)

să vizităm un alt serviciu de con
cepție al uzinei și anume: construc- 
torul-șef. Aici, indicațiile întreprin
derilor beneficiare, concretizate în 
proiectele tehnice, care cuprind 
date generale privind gabaritul și 
parametrii utilajelor, capătă con
sistență pînă la ultimul amănunt de 
execuție. Ca și întreaga uzină, acest 
serviciu a cunoscut în perioada „re
profilării" o dezvoltare extrem de 
rapidă, desprinzîndu-se din cadrul 
fostului serviciu tehnic ca un nu
cleu aparte. Numărul lucrătorilor 
care-1 compun astăzi e de cinci ori 
mai mare decît acum doi ani. Pen
tru repararea locomotivelor nu se 
elaborau decît arareori proiecte de 
detaliu. Acum însă orice produs e în
soțit de un proiect. Muncitorii din 
secția de utilaj chimic lucrează cu 
desenul în față. Rolul serviciilor de 
concepție și în special al construc- 
torului-șef a sporit deci substanțial; 
de asemenea și răspunderea pentru 
soarta producției.

Cadrele de proiectanți g-au ridi
cat din rîndul lucrătorilor din sec
ții. Actualul conducător adjunct al 
serviciului, Gh. Șerban, a fost șeful 
atelierului de cazangerie. Cunoaște- 
s«a posibilităților concreta «la uzi« 

unor texte de interes restrîns 
ori de valoare excepțională, stau 
in aceste dosare ți cutii. Prin
tre ele, păstrat cu deosebită grijă, 
se află și hrisovul din timpul dom
niei lui Vladislav Vlaicu (1369-1376) 
din care se desprind diferitele for
me ale rentei în muncă și alte obli
gații ale țăranilor din Țara Romî- 
nească, dependenți față de stăpînii 
lor — boieri, mînăstiri sau domni. 
Este documentul cel mai vechi e- 
xistent în arhive. Alături de el „o- 
dihnesc" alte texte, de virste re
marcabile, revelatoare pentru epo
ca în care au fost scrise.

Arhivele Statului datează de peste 
130 de ani ; au fost înființate în 1831 
în Țara Romînească și în 1832 în 
Moldova. In fruntea ei au stat, în 
decursul timpului, cărturari ca 
Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, 
Grigore Alexandrescu, Cezar Boliac, 
B. P. Hajdeu și alții. In trecut, 
a fost strînsă aici o mare cantitate 
de documente, multe fără valoare, 
deoarece n-au fost selecționate după 
criterii științifice. Arhive întregi 
au pierit ori s-au degradat. Com
pletarea depozitelor Arhivelor Sta
tului cu materiale valoroase, fo
losirea tezaurului de documente — 
iată cîteva din sarcinile principale 
ale lucrătorilor de la Arhivele 
Statului. Se acordă o mare atenție 

marii întreceri, pot vorbi pe bună 
dreptate de un act de „sabotaj“ al 
naturii. Natura însă a fost corecta
tă. Timp de 10 zile, de exemplu, 
Axamer Lizum, locul unde vor avea 
loc probele alpine, a fost un ade
vărat „șantier alpin“ : ciocane pneu
matice spărgeau liniștea locului, ex
plozii răsunau din cînd în cînd, 
sute de soldați „înarmați" cu lopeți, 
răngi, coșuri uriașe și uluce din

Corespondență din Austria

tablă supradimensionată, s-au trans
format ad-hoc în locțiitorii Babei 
Dochia. Acum, pîrtiile și pistele sînt 
gata, sportivii le folosesc pentru ul
timele antrenamente. De altfel, în
tr-un interviu acordat reprezentan
ților presei, președintele Comitetu
lui de organizare a Jocurilor olim
pice de iarnă, dr. Drimmel, minis
trul învățămîntului din Austria, 
spunea printre altele : „Pregătirile 
pentru „Olimpiada albă“ s-au ter
minat. Având în vedere iarna fără 
zăpadă, a fost nevoie de un efort 
deosebit. Ajutorul plin de abnegație 
al locuitorilor Innsbruck-ului a dat 
posibilitatea pregătirii la timp a 
pîrtiilor de schi și bob. Toate între
cerile se vor desfășura după progra
mul stabilit, indiferent de viitoarele 
capricii ale vremii“.

O altă problemă care a dat mul
tă bătaie de cap organizatorilor ce
lei de a IX-a ediții a Olimpiadei de 
iarnă a fost reglementarea circula
ției care, se prevede, va fi foarte 
intensă. Iată cîteva măsuri care 
permit să se anticipeze rezultate 

nei l-a ajutat în noua muncă de 
concepție.

De fapt, creșterea și maturizarea 
întregului serviciu al constructoru- 
lui-șef a mers în pas cu cerințele 
vieții. Sporirea numărului de pro- 
iectanți, ca și a volumului și a di
versității proiectelor, a ridicat 
necesitatea specializării. Așa au a- 
părut, cu cîteva luni în urmă, cele 
trei ateliere de proiectare „coloane“, 
„schimbătoare de căldură", „diver
se“, precum și o grupă de studii.

Marea majoritate a proiectelor de 
execuție se realizează în uzină. Cei 
de la constructorul-șef fac față și 
unor utilaje mai complexe, cum ar 
fi „uscătorul" pentru combinatul de 
îngrășăminte chimice de la Turnu- 
Măgurele, încredințat inginerului 
Viorel Moraru. Proiectantul este 
una și aceeași persoană cu căpita
nul naționalei noastre de rugbi, 
care a obținut astă toamnă acel ră
sunător rezultat de egalitate cu re
dutabila reprezentativă a Franței. 
Conștiincios, modest, muncitor, tî- 
nărul inginer este pasionat de găsi
rea celor mai potrivite soluții pen
tru perfectarea pînă la ultimul a- 
mănunt a proiectului.

Tot acestui proces de creștere și 
maturizare a serviciului constructor- 
șef se datorește și elaborarea unor 
norme interne d® execuție tipizate, 

păstrării cu grijă a documentelor 
contemporane, care încheagă bro
deria de evenimente, succese și fap
te ale istoriei din zilele noastre.

Doctorii... hîrtiei
Hîrtia de diferite structuri și virste 

e pretențioasă cu condițiile de locuit. 
Cere să trăiască permanent în plină 
vară, dar o vară cu temperatură 
constantă, care să nu treacă de 20 
grade, aer condiționat cu regulari
tate, timiditatea fiind admisă nu
mai pînă la un anumit procent. 
Căci hîrtia are nenumărați dușmani, 
care trebuie distruși. Printre ei se 
află praful, diferite microorganisme 
și ciuperci.

Iată un laborator căruia, la prima 
vedere, nu-i vezi rostul aici. Oa
meni în halate de medici cercetează, 
tntr-o liniște desăvîrșită „bolnavii“. 
Sînt documentele proaspăt achizițio
nate, ori altele, care în lunga lor 
viață nu s-au bucurat de atenția și 
îngrijirile cuvenite. Ele au poposit 
aici spre a fi recondiționate. Bolile 
sînt diverse si în funcție de ele tre
buie folosite cele mai bune metode 
de tratament.

Pe masă se află un document ma
siv și prețios : filele cuprinzînd 
procesul în care magistrații l-au ju
decat și condamnat pe haiducul ma- 
ramureșan Pintea Viteazu. Ele da
tează din secolul XVII. Pe alocuri 
materialul e rupt, cerneala „mânca
tă“, hîrtia deteriorată. „Doctorii“... 
hîrtiei îl consultă, stabilesc diagnos
ticul și metodele de vindecare. Pro
cesul acesta e greu, migălos, cere 
răbdare, măiestrie și finețe. întrea
ga activitate poartă pecetea princi
palei griji — nici o știrbire nu tre
buie adusă textului original.

Cercetare științifică
în sala de studiu poposesc zilnic 

zeci de cercetători. Lor li se pune la 
îndemână tot ceea ce au nevoie pen
tru studiile pe care le efectuează. 
Pentru citirea microfilmelor, sala de 
studiu a fost înzestrată cu un aparat 
modern, iar pentru descifrarea do
cumentelor „rase" e folosită o lam
pă de cuarț, cu raze ultraviolete.

Multe planuri, hărți, documente 
economice, întocmite în decursul 
vremii, sînt cercetate de specialiști^ 
Ele îi ajută în activitatea economică 
practică, furnizîndu-le informații 
științifice prețioase.

Cercetarea științifică nu se reduce 
numai la studiile efectuate de spe
cialiștii din afară. Arhiviștii depun o 
activitate științifică continuă pentru 
punerea în lumină a textelor im
portante din istoria patriei.

VASILE TINCU

bune. Trei elicoptere și trei avioa
ne vor supraveghea circulația, diri- 
jînd-o de la înălțime prin interme
diul posturilor de circulație teres
tre. Pentru a veni în ajutorul nu
meroșilor turiști străini care vor 
invada Innsbruck-ul cu ocazia Olim
piadei, au fost identificați numeroși 
polițiști de circulație cunoscători de 
limbi străine. Pe pieptul unuia din
tre aceștia am văzut 10 plachete pe 
care sînt scrise limbile străine pe 
care le cunoaște : engleza, franceza, 
italiana, româna, maghiara, rusa, 
poloneza etc. Alți polițiști, care nu 
posedă un bagaj atît de bogat de 
limbi străine, au fost dotați din 
timp cu dicționare conținînd cele 
mai uzuale expresii „olimpice“.

Cu cîteva zile în urmă a avut loc 
o primă repetiție generală a des
chiderii festive a celei de-a IX-a 
ediții a Olimpiadei de iarnă. 1500 
de elevi ai școlilor medii din 
Innsbruck și soldați au înlocuit pe 
sportivii și oficialitățile care vor par
ticipa la deschiderea festivă. Sîm- 
bătă urmează să se desfășoare ul
tima repetiție generală.

Printre celebritățile sporturilor de 
iarnă care vor participa la Olim
piada de la Innsbruck, se află un 
veteran al Jocurilor olimpice. Este 
finlandezul Hakulinen, care parti
cipă pentru a 4-a oară la J.O. Pînă 
acum, cunoscutul schior a obținut 
la diverse probe nordice o medalie 
de aur în 1952, una de aur și alta 
de argint în 1956, iar în 1960 una 
de argint și una de bronz.

La Olimpiadă sînt așteptate și 
alte personalități, circa 500 de 
înalți oaspeți.

ȘT. DEJU
Viena, 24 ianuarie.

numite: „Norme Grivița Roșie“, sau, 
prescurtat : „N.G.R.“. Ele nu stin
gheresc, nu schematizează munca 
de concepție — ne spune inginerul 
Ilie Țone ci, dimpotrivă, o ajută. 
Am observat că sînt anume piese 
care se repetă de la un utilaj la 
altul. De ce să le proiectăm de fie
care dată din nou ? Pentru aseme
nea detalii repetabile, ca racorduri, 
flanșe, mufe etc. am elaborat pro
iecte tip, le-am catalogat și le-am 
clasificat. Apoi le-am copiat în cî
teva exemplare și le-am trimis la 
Serviciile cu care colaborăm și pe 
șantiere. Cînd la un nou utilaj se 
ivesc asemenea piese repetabile nu 
le mai proiectăm, ci facem doar 
niște simple trimiteri : se execută 
după „N.G.R.“.

Avantajele acestei metode de lu
cru sînt evidente : se evită calcu
lele, eventualele greșeli, operațiile 
de verificare, deci o serioasă econo
mie de timp pentru proiectanți. Ce
lelalte servicii, „tehnologicul“ în 
special, au posibilitatea să tipizeze 
operațiile de execuție.

Elaborarea acestor norme contri
buie, luînd în considerare perspec
tiva muncii din întreaga întreprin
dere, și la o și mai mare specializare 
a fluxului tehnologic, ce va fi in
trodusă, în mod treptat, în cursul 
lui 1964 și în anii următori.

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII TRATATULUI 

ROMÎNO-POLON

Ambasadorul R.P. Polone în R.P. 
Romînă, Wieslaw Sobierajski, a o- 
ferit vineri un cocteil cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
Republica Populară Polonă și Repu
blica Populară Romînă.

Au participat tovarășii : Petre Bo- 
rilă, Alexandru Moghioroș, Ștefan 
Voitec, Constantin Tuzu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
acad. Șt S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★

In sala mică a Palatului R. P. Ro- 
mîne, André Mirambel, profesor la 
Sorbona, administrator general al 
Școlii de limbi orientale vii, direc
tor al Institutului „Neoelenic“ din Pa
ris, vicepreședinte al Asociației in
ternaționale de studii sud-est euro
pene, care ne vizitează țara, a vorbit 
vineri seara despre viața și opera 
poetului grec Georghios Seferis, 
laureat al Premiului Nobel, pentru 
literatură pe anul 1963. Conferința 
a fost urmărită cu viu interes de 
academicieni, cercetători științifici, 
profesori universitari și alți oameni 
de știință, artă și cultură.

*
Vineri a plecat spre India acad. 

Coriolan Drăgulescu, pentru a par
ticipa la cea de-a Xll-a sesiune a 
Conferinței Pugwash, de la Udaipur. 
Conferința, care se deschide la 27 ia
nuarie, va avea ca temă „Probleme 
curente ale dezarmării și securității 
mondiale“.

Au apărut: Analele Insf ii uf ului de Isforie 

a Partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R. nr. 6—1963

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : „Măsurile politice și or
ganizatorice luate de P.C.R. în anul 
1947 pentru întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare“, de GH. TUȚUI ; „Din ac
tivitatea P.C.R. în anii 1921—1922. 
Congresul al ïï-lea al partidului", de 
M. C. STÄNESCU; „Răspîndirea 
unor lucrări ale lui V. I. Lenin în 
mișcarea muncitorească din Romî- 
nia în perioada noiembrie 1917 — 
mai 1921“, de C. MOCANU ; „Re
volte și frămîntări ale țărănimii în 
anii 1889 și 1892. Poziția mișcării so
cialiste față de lupta țărănimii“, de 
C. CORBU.

La rubrica „VIAȚA ȘTIINȚIFI
CĂ“ sînt publicate materialele : 
„Principalele trăsături ale regimului 
politic din Romînia. în perioada dic
taturii militare-fasciste și a agre

Note de drum.din R. S. F. iugoslavia

Pf W/W
Cam la jumătatea drumului între 

Belgrad și Skoplje, pe noua și mo
derna autostradă care străbate în
treaga țară de la nord-vest la sud- 
est, călătorul întâlnește în cale una 
dintre cele mai vechi și mai inte
resante așezări sîrbești, orașul Niș. 
Situat pe malul rîului Nișava, la o 
răscruce a drumurilor care leagă 
Europa occidentală de Balcani, Ni- 
șui s-a aflat în decursul furtunoa
sei sale existențe nu, numai la răs
pântiile geografiei, ci și ale istoriei.

MOMENTE DE ISTORIE
Prima imagine care ni s-a întipă

rit pe retină, cînd mașina noastră 
s-a apropiat de Niș, a fost aceea 
a unor turle și crenele desenate fin 
pe cerul de culoarea chihlimbarului. 
Apropiindu-ne, am văzut că acest 
arabesc de ziduri nu e altceva decît 
o imensă fortăreață turcă din secolul 
XVIII, întinsă pe o suprafață de 
peste douăzeci și două de hectare. 
Zidurile ei au fost înălțate deasu
pra unei vechi fortificații sîrbești 
care fusese și ea clădită pe ruinele 
unei și mai vechi cetăți bizantine. 
Și, dacă scrutăm mai în adîncul 
veacurilor, descoperim pe aceste 
locuri străvechiul oraș roman Nai- 
sus, cu faimosul său cartier de vile, 
săli festive și amfiteatre.

Istoria plutește în jurul Nișului, 
cu vuietul răscolitor al luptelor pen
tru libertate — lupte în care po
poarele noastre își împletesc nume
roase tradiții comune. Unul dintre 
cele mai zguduitoare monumente pe 
care le-am văzut se găsește nu de
parte de aici, în drum spre Nișka 
Banja — faimosul Cele Kule (Tur
nul de cranii). In timpul răscoalei 
sîrbești din 1309 împotriva turcilor, 
voevodul Stevan Sindjelici, refugiat 
într-o tranșee, a refuzat să se pre
dea cotropitorilor. Cînd ienicerii 
s-au apropiat, Sindjelici și-a descăr
cat pistolul într-un butoi cu praf de 
pușcă Explozia i-a ucis atît pe a- 
sediatori cî.t și pe asediați. înfu
riat peste măsură, comandantul turc 
Hurșid-Pașa a dat ordin să fie deca
pitate cadavrele răsculaților sîrbi, 
iar cele 952 de cranii să fie zidite 
în pereții unui turn, la marginea 
drumului care ducea spre Constan- 
tinopol, ca un avertisment adresat 
celor care ar mai îndrăzni să se răs
coale împotriva înaltei Porți. Numai 
că „avertismentul" n-a făcut decît

PRIMIREA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
EMIL BODNĂRAȘ, 

A MINISTRULUI S.U.A.
LA BUCUREȘTI

Vineri 24 ianuarie 1964, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Emil 
Bodnăraș, a primit în audiență pro
tocolară pe trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al Statelor 
Unite ale Americii la București, 
William A. Crawford.

CU OCAZIA SEMNĂRII 
PLANULUI CULTURAL INTRE 
R. P. ROMÎNĂ ȘI R. P. CHINEZĂ

Cu ocazia semnării Planului cul
tural pe anii 1964—1965 între R. P. 
Romînă și R. P. Chineză, ambasado
rul R.P. Chineze la București, Siu 
Gien-guo, a oferit vineri o masă la 
reședința sa. Au participat Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Costin Nădejde, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Virgil Florea, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de știință, artă și cul
tură, precum și membrii celor două 
delegații.

Delegația culturală a R. P. Chineze 
la tratativele pentru semnarea Pla
nului de aplicare, pe anii 1964—1965, 
a Acordului cultural dintre R. P. Ro
mînă și R. P. Chineză a fost primi
tă de Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. De asemenea, delegația 
a fost primită de acad. Mihail Ra- 
lea, președintele I.R.R.C.S.

*
Ambasadorul R. P. Chineze la 

București, Siu Gien-guo, a oferit, în 
după-amiaza zilei de vineri, un coc
teil cu prilejul plecării sale defini
tive din R. P. Romînă.

Au participat Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, George Ma- 
covescu și Eduard Mezincescu, ad
junct! ai ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Anghel, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Au luat parte, de asemenea, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

siunii hitleriste", de ION POPESCU- 
PUȚURI ; „Exploatarea și jefuirea 
economiei romînești de către Ger
mania hitleristă în perioada 1939 — 
august 1944“, de N. N. CONSTAN- 
TINESCU ; „Unele date cu privire la 
teroarea fascistă din Romînia 
(1940—1944)“, de GH. ZAHARIA ; 
„Atitudinea potrivnică a oamenilor 
de cultură față de expansiunea ideo
logiei naziste în Romînia“, de N. CO- 
poiu:

Rubrica „COMUNICĂRI** cuprin
de : „Adoptarea legii asupra sindi
catelor profesionale în ianuarie 
1945“, de E. MĂNGUȚ ; „Prietenii 
naturii“ — organizație cultural-spor- 
tivă muncitorească , de N. G. MUN- 
TEANU, S. GROSMAN.

Revista mai cuprinde rubricile : 
„RECENZII“ și „NOTE BIBLIO
GRAFICE".

să îndîrjească poporul în lupta și 
mai înverșunată pentru libertate.

...Și iată că, la această furtunoasă 
răscruce de drumuri și epoci, ne 
întîlnim dintr-odată, față în față, 
cu cel mai deplin secol al XX-lea. 
E vorba de una dintre întreprinde
rile moderne ale țării — Industria 
Electronică din Niș —• despre care 
oamenii muncii din Iugoslavia spun 
că este „o mândrie a industriei noas
tre socialiste".

Cu aceast, întreprindere am fă
cut prima oară cunoștință la... 
Belgrad. La începutul lunii decem
brie, în mai toate ziarele belgrădene 
puteai citi anunțuri care vesteau că 
Industria Electronică din Niș — 
prescurtat I.E.-Niș — rezervă 
cumpărătorului celui de-al 100 000- 
lea televizor ieșit pe porțile uzinei, 
plăcuta surpriză a unui cadou ; 
încă un aparat de televiziune, cu 
antena și cablul de antenă aferen
te. Surprize asemănătoare erau re
zervate și cumpărătorilor televi
zoarelor cu numerele 99 999 și 
100 001 : cîte un aparat de radio cu 
pik-up.

CREAȚII MODERNE
Mai târziu, această cunoștință a 

luat forme mai concrete, dar tot de 
la depărtare. La 7 decembrie s-a 
inaugurat la Belgrad o expoziție a 
produselor acestei întreprinderi. In- 
tr-una. din marile hale de expoziții 
situate într-o margine a capitalei iu
goslave, am văzut peste 1 500 de ex
ponate, dintre care două sute in
trate în producție în ultimul an ori 
care se află de-abia în stadiul de 
experimentare. Erau acolo aparate 
de radio — de la combinații de ra- 
dio-pikup-magnetofon, pînă la mi
nuscule și elegante aparate cu tran- 
zistori — apoi televizoare de multi
ple forme și mărimi, camere de luat 
vederi pentru televiziune, mașini de 
calculat felurite, aparate Roentgen, 
centrale telefonice etc.

Atenția vizitatorilor era însă cu 
deosebire atrasă de ultimele proto
tipuri — aflate deocamdată în sta
diu de experimentare — realizate 
de uzină în colaborare cu Institu
tul de automatizare și telecomandă 
„Mihailo Pupin" din Belgrad : tele
imprimatorul electronic și televizo
rul în culori.

Cu cîteva seri mai înainte, la Casa

lucrări despre Romînia apărute în străinătate
ATENA 24. — Corespondentul

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
în editura Kedros a apărut, sub 

semnătura lui Kostas Birkas, scrii
tor și publicist grec, cartea „Romî
nia“, prefațată de academicianul 
Spiros Melas.

Cartea face o amplă prezentare a 
dezvoltării Romîniei. Birkas reamin
tește cititorilor relațiile tradiționale 
de prietenie dintre popoarele romîn 
și grec. Volumul cuprinde peste 
500 de pagini și este ilustrat cu nu
meroase fotografii care înfățișează

Recepție fa ambasada
R. P. Romîne din Varșovia

VARȘOVIA 24 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : Cu prilejul aniversării a 15 
ani de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între R. P. Romînă și R. P. 
Polonă, vineri seara Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Varșovia, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au participat Boleslaw Poded- 
worny, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
Adam Rapacky, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul afacerilor externe, Boleslaw 
Jaszczuk, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., oameni de artă, știință și 
cultură. Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Varșovia.

Vizita in R. P. Bulgaria a unei delegații de partid 
din R. S. S. Moldovenească

SOFIA (Agerpres). — Ziarul 
„Rabotnicesko Delo“ a publicat o 
știre în legătură cu sosirea în R. P. 
Bulgaria, la invitația C.C. al P.C. 
Bulgar, a unei delegații de partid 
din R.S.S. Moldovenească, condusă 
de Ivan Bodiul, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
R.S.S. Moldovenească. Din delegație 
fac parte : Konstantin Burilkov, 
președintele Uniunii republicane 
„Mejkolhozstroi“ ; Alexandr Vikon- 
ski, secretar al comitetului de par
tid din direcția de producție Ko
tovsk ; Alexei Mațnev, prim-secre
tar al comitetului orășenesc de par
tid Bender ; Ana Melnik, secretar al 
comitetului orășenesc de partid 
Chișinău ; Axentii Baraniuk, secre
tar al comitetului de partid al col

Pe o stradă din Nij.

Presei din Belgrad avusese loc 9 
demonstrație a însușirilor teleim
primatorului electronic. Specialiști 
ai uzinei și ai institutului — dr. ing. 
Tihomir Alexici, inginerii Nikola 
Skaperda, Radivoie Ilici — au răs
puns apoi la întrebările ziariștilor, 
explicînd diferitele avantaje ale te
leimprimatorului electronic, față de 
cel obișnuit, în ce privește simplita
tea construcției, dimensiunile, rapi
ditatea transmisiei etc.

...Aflîndu-mă la Niș, am avut, 
deci, prilejul să „aprofundez" a- 
ceastă cunoștință cu colectivul în
treprinderii, să-i văd la lucru pe 
creatorii acestor aparate moderne.

— Noi, sîrbii, avem un proverb 
care sună așa : „Și un singur ochi 
îi este deajuns omului înțelept" — 
îmi spunea inginerul Burici, bi
nevoitoarea mea călăuză prin vas
tele ateliere ale întreprinderii. 
Numai că, în secolul nostru, și pro
verbele solicită unele... ajustări. Nu 
se mai poate spune că omului înțe
lept îi este suficient un singur ochi 
într-un moment cînd dezvoltarea 
vertiginoasă a științei deschide tai
nele unor lumi pînă azi nebănuite 
și unde privirea omenească nu poate 
ajunge neînarmată. Electronica — 
iată instrumentul cu care omul con
temporan poate vedea și descifra 
ceea ce n-a mai putut nimeni -ă 
vadă pînă azi...

Și, ca să-și ilustreze spusele, m-a 
călăuzit prin sălile unde se asam
blau televizoare care îngăduie ur
mărirea și filmarea vieții submarine 
sau aparate care receptează unde 
radiofonice ale Cosmosului.

Am cunoscut în aceste ateliere nu
meroși muncitori tineri de înaltă 
calificare (de altfel, printre cei 
peste 11 000 de muncitori și 1 500 de 
ingineri și tehnicieni din întreprin
dere majoritatea sînt tineri, stagiul 
lor în producție fiind echivalent, 
după cum spunea tovarășul Burici, 
cu „vârsta industriei noastre elec
tronice"). I-am văzut Iucrînd cu o 
migală de bijutieri la treaba atît de 

diferite aspecte din domeniile vieții 
economice, politice și culturale ala 
R. P. Romîne.

ROMA 24. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, transmite:

In editura „Vallardi“, una dintre 
cele mai mari edituri Italiene, a 
apărut, cu sprijinul Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, un număr special al 
revistei ilustrate „Paesi", dedicat 
Republicii Populare Romîne.

Apariția a trezit un viu interes în 
rîndurile cititorilor.

Plenara CG al P.G 
din Cehoslovacia

PRAG A 24 (Agerpres). — După 
cum anunță Ceteka, în zilele de 21 
și 22 ianuarie a avut loc Plenara 
■Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Plenara a discutat, pe baza 
raportului prezentat de Draho- 
mir Kolder, secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, măsurile în
dreptate spre dezvoltarea economiei 
naționale. Pe baza raportului prezen
tat de J'iri Hendrych, secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia, s-au dis
cutat problemele legate de pregătirea 
alegerilor generale pentru Adunarea 
Națională, Consiliul Național Slovac 
și comitetele naționale, precum și a 
alegerilor de asesori populari, care 
urmează să se desfășoare în cursul 
anului 1964.

hozului „Viața nouă" din direcția 
de producție Orhei.

La gara Ruse delegația a fost în- 
tîmpinată de membrii birourilor re
gional și orășenesc din Ruse ale 
P.C. Bulgar.

La sosirea în Sofia ea a fost în- 
tîmpinată de membri ai conducerii 
de partid și de stat, în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

I. Bodiul și persoanele care-1 în
soțesc au fost primiți de Todor Jiv
kov. La discuțiile care au avut loc 
au participat Mitko Grigorov, mem
bru al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Prîmov, 
secretar al C.C. al P.C.B., și alte per
soane.

complexă a asamblării pieselor unul 
radio sau televizor modern. Era vi
zibilă preocuparea mai mult decît 
conștiincioasă pentru randament și 
calitate.

PROFILUL ORAȘULUI
...Precum vedem, Nișul nu este 

mimai o înșiruire de turle și crenele 
străjuite de prezențele romantice 
ale trecutului, ci mai ales un oraș 
al prezentului și viitorului, un oraș 
care trăiește freamătul muncii crea
toare a zilei de azi, freamătul con
struirii noii societăți. Dezvoltarea a- 
cestui principal centru industrial al 
Serbiei de sud s-a desfășurat para
lel cu creșterea economică a întregii 
regiuni. Cele două întreprinderi care 
domină viața economică a Nișului — 
Industria Electronică și Industria de 
Mașini — și-au pus, cum e firesc, 
pecetea și pe aspectul urbanistical 
orașului. Halelor luminoase, colo
rate în nuanțe pastelate, trebuiau să 
le corespundă, pe plan urbanistic, 
cartiere de locuit vaste, cu blocuri 
moderne, zvelte, cu mult spațiu ver
de. Și, astfel, pe malul Nișavei, ală
turi de vestigiile vremurilor apuse 
s-au înălțat — sau, mai precis, se 
înalță, deoarece e vorba de un pro
ces în dezvoltare — noi cartiere, la 
drept vorbind un întreg nou oraș 
în care, alături de blocurile de lo
cuințe, atrag privirile vitrinele noi
lor magazine, reclamele luminoase 
ale cinematografelor. Iar în scua- 
ruri și pe terenuri de sport viitorii 
meșteri ai electronicii și construc
ției de mașini, cetățenii de mâine ai 
Nișului, bat deocamdată cu elan 
mingea în impetuoase și gălăgioase 
meciuri de fotbal...

...Această trecere peste veacuri, —• 
de la vechile relicve istorice la cre
ațiile moderne și oamenii zilei de 
astăzi — efectuată pe o distanță de 
numai cîțiva kilometri, conturează, 
aș spune, profilul orașului de 
malul Nișavei.

VICTOR BÎRLĂDEAW
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noua înăsprire a situației

Marino și

problema de.

Conferință dc presă la Casa AlDă
consacrată relațiilor americano-panameze

ale NAT.Omultilaterale

24 (Agerpres). — 
invitația adresată 
general al O.N.U.,

președintele Ci- 
avut o întreve-

a distrus o mos- 
turci din Nico-

în problema Cipru-

spus vorbitorul,

tele S.U.A., Lyndon 
nut o conferință 
sacrată relațiilor 
Panama. Statele 
președintele 
cu Panama problemele pe care le va 
ridica oricare dintre părți, la 30 de 
zile după restabilirea relațiilor di
plomatice. Guvernul Statelor Unite, 
a continuat el, este gata să ia în 
considerare orice soluție practică 
care va fi propusă și nu va subor-

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Camera repre
zentanților a Parlamentului belgian, 
P. Seghers, ministrul de război, a 
declarat că Belgia -nu va participa 
în prezent la crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

P. Seghers a subliniat că Belgia 
nu dispune în prezent de suficiente

dona nici unei condiții prealabile 
un examen aprofundat și deschis al 
problemelor existente între S.U.A 
și Panama.

Președintele Johnson a spus, în a- 
celași timp, că Statele Unite au 
obligația să asigure protecția Cana
lului Panama și nu intenționează 
să abandoneze această obligație. 
Președintele a încercat totodată să 
justifice acțiunile trupelor america
ne în zona Canalului în cursul re
centelor tulburări.

Răspunsul lui Kwame Nkrumah 
la mesajul lui N. S< Hrușciov

ia și problema forțelor nucleare

DALLAS. Agenția Associated 
Press relatează că .trei - spitale 'din 
Dallas au refuzat să-efectueze exa
menele psihice i- la care trebuie • să fie 
supus Jack Ruby ■ prin recenta ■ ho- 
tărîre a tribunalului din localitate. 
Anunțînd hotărîrea celortrei spita
le, judecătorul Joe Brown, nu a pre
cizat motivul refuzului, menționînd 
că din această, cauză. va fi; necesară 
probabil transferarea asasinului Iui 
Lee Oswald într-un . alt district.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Joi, la Casa Albă, președin- 

Johnson, a ți- 
de presă con- 

dintre S.U.A. și 
Unite, a declarat 

sînt gata să discute

asemenea, că Ceylonul își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu intențiile 
Statelor Unite de a disloca nave ale 
flotei a VII-a în apele Oceanului 
Indian.

Ea a subliniat că guvernul Ceylo
nului se pronunță împotriva răspîn- 
dirii armei nucleare și sprijină pla
nurile privind crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii.

MOSCOVA '24 (Agerpres). ' — 
TASS transmite : Direcția Centrală 
de Statistica de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. a dat publi
cității un comunicat în care se a- 
rată că producția industrială a cres
cut, în anul 1963, cu 8,5 la sută, din
tre care producția mijloacelor de 
producție a crescut cu 10 la sută, 
iar cea a obiectelor de consum cu 
cinci la sută. Sarcinile planului de 
șapte - ani au fost depășite cu mult. 
Producția globală a industriei a 
sporit cu 58 la sută, în loc de 51 la 
sută, cît prevedea planul septenal 
pe primii cinci ani.

Producția globală a industriei chi
mice a sporit. în decurs de un an, cu 
16 la sută. Uniunea Sovietică a pro
dus în anul 1963 19,9 milioane tone 
de îngrășăminte minerale, 63.2 mii 
tone de substanțe chimice pentru 
protecția plantelor și pentru lupta 
împotriva -dăunătorilor. 58,7 milioane 
tone de fontă, 80,2 milioane tone de 
oțel. 62,4 milioane tone de laminate. 
S-au extras 137 milioane tone de mi
nereuri de fier. 206 milioane tone ți
ței, 91,5 miliarde de m c de gaze, 532 
milioane tone de cărbune. S-au pro
dus 412 miliarde kW/h de energie 
electrică. în anul 1963 au intrat în 
funcțiune 700 noi mari întreprinderi 
industriale de stat. Au fost create 
aproximativ 3 000 de noi-tipuri im
portante de mașini, mecanisme, 
aparate și alte utilaje.

Statul a achiziționat, în 1963, 44,8 
milioane tone de cereale. 5,2 mi
lioane tone de bumbac (mai. mult

Bucure,tl, Plata „Setatei!" Tel. 17.60.10.- 17.60.20. Abonamentele m fee la oficills poștala, factorii poștali fi difuzării voluntari din întreprinderi ri institut!!. Tiparul t Combinatul PoUgraffo Casa Setatei!

BAMAKO. Vineri după-amiază. - a 
avut loc prima .ședință a Comisiei 
de arbitraj în conflictul algero-ma- 
rocan, constituită cu prilejul confe
rinței miniștrilor de externe ai țări
lor membre ale Organizației unității 
africane. Lucrările au loc în strict 
secret Sarcina comisiei este de a 
defini responsabilitățile în dezlăn
țuirea ostilităților Ia frontiera dintre 
Maroc și Algeria și de a studia în 
amănunțime mijloacele de soluțio
nare a acestui conflict pe căi paș
nice.

mijloace pentru a participa la în
făptuirea acestui plan. El a precizat 
totodată că dacă această problemă 
se va pune va fi consultat și parla
mentul țării. O declarație în acest 
sens a fost făcută de curînd șl de 
ministrul de externe al Belgiei, 
P. H. Spaak.

LONDRA — A.F.P. relatează că 
după consultările pe care le-a 
avut joi seara cu Glafkos Cleridis, 
șeful delegației ciprioților greci, și 
cu Palamas, ministrul afacerilor ex
terne al Greciei, Duncan Sandys, 
ministrul de stat pentru relațiile cu 
Commonweajthul și pentru colonii, 
a avut vineri întrevederi, cu Erkin, 
ministru] de externe al Turciei. în 
cursul zilei de vineri Duncan San
dys a primit, de asemenea, pe mem
brii delegației ciprioților turci con
duse de Rauf Denktash.

Un purtător de cuvînt al delega
ției guvernamentale turce . a decla
rat că în cursul săptămînii viitoare 
vor fi reluate ședințele conférintei 
de la Londra 
lui. . '

Pe de altă parte, Agenția France 
Presse: informează că reprezentan
tul Turciei la Națiunile Unite a a- 
dresat la 23 ianuarie președintelui 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
în .care se reafirmă punctele de ve
dere ale. guvernului turc în pro
blema cipriotă.

duce decît beneficii pentru cauza 
păcii, prevenlndu-se posedarea ar
melor atomice de către un număr 
mereu crescînd de țări, ceea ce ar 
spori considerabil pericolul unui 
război mondial.

De asemenea, delegația romînă 
socotește că o mare importanță ar 
avea și încheierea unui pact de ne
agresiune între statele participante, 
la Tratatul de la Varșovia și statele 
membre ale Pactului nord-atlantic, 
ca măsură tranzitorie în vederea li
chidării grupărilor militare.

O idee care se bucură de o re
cunoaștere tot mai largă, după cum 
o dovedesc atît dezbaterile de la se
siunea a 18-a a Adunării Generale 
a O.N.U., cît și numeroasele decla
rații făcute în comitetul nostru, 
privește crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale lumii. In
teresul crescînd, manifestat față de 
această idee, vădește preocuparea 
popoarelor pentru înlăturarea peri
colului nuclear.

R. P. Romînă consideră că este de 
datoria sa să-și aducă propria con
tribuție la întărirea păcii și, în pri
mul rînd, la stabilirea de relații 
bune în regiunea din care face parte. 
Pornind de la aceste considerații, 
guvernul romîn a prezentat, încă din 
1957, celorlalte guverne din regiu
nea balcanică, propuneri tinzînd 
spre realizarea unei înțelegeri inter- 
balcanice multilaterale, spre înche
ierea unui tratat pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și a cooperării, fără arme nu
cleare și mijloace de aducere la 
țintă a acestor arme. Aceste propu
neri au fost adoptate de unele state 
balcanice și au găsit un larg ecou 
în opinia publică, ceea ce a confir
mat oportunitatea și actualitatea 
inițiativei romîne.

Numeroase state au prezentat 
propuneri privind crearea unor ase
menea zone în Europa centrală. 
Europa de nord, regiunea medite
raneană, America Latină, Africa etc.

în ceea ce privește Europa, înfăp
tuirea tuturor acestor propuneri 
ar duce la crearea de sisteme de 
zone denuclearizate, începînd din 
nordul Europei și pînă la mările 
din sudul continentului. Pe de o 
parte, un asemenea sistem ar per
mite să se stabilească relații de 
bună vecinătate și de cooperare 
normală între state și, pe de altă 
parte, el ar fi de natură să sustragă 
de la cursa înarmărilor vaste zone 
ale globului, favorizînd astfel dez
voltarea procesului de destindere. în 
aceste condiții, guvernul romîn a 
cerut reînscrierea, pe ordinea de zi 
a Adunării Generale, a punctului 
intitulat — acțiuni pe plan regio
nal în vederea îmbunătățirii relați
ilor de bună vecinătate între statele 
europene, avînd sisteme sociale și 
politice diferite. Ecoul stîrnit de a- 
cest punct confirmă că însăși viața 
pune la ordinea zilei problema în
țelegerilor regionale între state cu 
sisteme social-politice diferite.

Delegația romînă — a spus în în
cheiere V. Dumitrescu — va face tot 
ceea ce depinde de ea în vederea 
adoptării de măsuri concrete și pen
tru punerea lor în practică.

Propuneri au fost deja prezentate 
în cadrul sesiunii Comitetului nos
tru. Nu ne îndoim că vor fi studi
ate, cu atenția necesară, spre a se 
desprinde din ele elementele care 
converg spre îndeplinirea sarcinii 
noastre fundamentale — dezarma
rea generală și. totală.

Delegația romînă ar saluta orice 
alte propuneri, inițiative, contribu
ții, ori de unde ar veni, destinate să 
sprijine destinderea în relațiile 
dintre state, să contribuie la rezol
varea pașnică a principalelor pro
bleme ale vieții internaționale.

această ocazie Makarios și-a expri
mat profundul său regret în legă
tură cu intensificarea din nou a os
tilităților între cele două comuni
tăți. în cursul aceleiași zile, preșe
dintele Makarios a dat publicității 
un comunicat prin care condamnă 
actele- teroriste, întrucît ele sînt 
puse la cale de dușmani ai Cipru
lui. La rîndul său, un purtător de 
cuvînt al vicepreședintelui Kuciuk 
a declarat că situația din cartierele 
ciprioților turci din Nicosia a deve
nit din nou foarte încordată.

Sesiunea Consiliului 
ministerial U. E. O.

COLOMBO 24 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută vineri în Se
nat cu prilejul dezbaterilor de poli
tică externă, primul ministru al Cey
lonului, d-na Sirimavo Bandaranai- 
ke, a anunțat că Ceylonul va inter
zice intrarea în apele teritoriale și în 
spațiul aerian al țării a tuturor na
velor șl avioanelor care transportă 
arme nucleare.

D-na Bandaranaike a declarat, da

NEW YORK 
Referindu-se la 
joi de secretarul 
U Thant, guvernelor a 122 țări de a 
lua parte 'la Conferința internațio
nală pentru problemele comerțului 
și dezvoltării, un purtător de cuvînt 
al O.N.U. a declarat că, în afara ce
lor 113 state, membre ale O.N.U., la 
conferință au mai fost invitate 
R. F. Germană, Elveția, Vaticanul, 
Lichtenstein; Monaco. Coreea, de sud. 
Vietnamul de sud. San 
Samoa de vest, țări care sînt mem
bre ale unor organisme specializate 
ale O.N.U. în afara acestora, la con
ferință vor participa, de asemenea, 
15 organisme neguvernamentale afi
liate la O.N.U., precum și alte 12 or
ganisme neafiliate.

Potrivit purtătorului de cuvînt, 
conferința are, printre altele, „scopul 
de a înlesni creșterea contribu
ției țărilor în curs de dezvoltare la 
comerțul internațional, ceea ce va 
ajuta la dezvoltarea lor economică“.

După cum transmite agenția U.P.I.. 
în invitația adresată de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, celor 122 
țări, se propune ca lucrările confe
rinței să se desfășoare în cinci co
mitete principale. Acestea vor avea 
înscrise pe ordinea de zi : probleme 
ale circulației internaționale a măr
furilor, comerțul cu produse manu
facturate. îmbunătățirea comerțului 
țărilor în curs de dezvoltare, mij
loacele pentru îmbunătățirea comer
țului internațional, dezvoltarea co
merțului internațional și semnifica
ția sa pentru progresul economic. 
U Thant a propus ca apropiata con
ferință să fie condusă de un pre
ședinte și 13 vicepreședinți, ședințele 
plenare, urmînd să se desfășoare în 
primele două sau trei săptămîni.

Lucrările conferinței, care urmea
ză să se deschidă la Geneva la 23 
martie, vor dura cel puțin pînă la 
15 iunie, cu participarea a 1 500 de
legați și observatori. Definitivarea 
aspectelor legate de organizarea con
ferinței va avea loc cu prilejul unei 
întruniri a Comitetului de pregătire 
care urmează să se desfășoare la 
sediul O.N.U. între 3 șl 14 februarie.

GENEVA 24 (Agerpres). — In șe- 
Qința din 24 ianuarie a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
prezidată de Agate Agade, repre
zentantul Etiopiei, au luat cuvîntul 
Vasile Dumitrescu, șeful delegației 
R. P. Romîne, precum și șefii dele
gațiilor Nigeriei și Bulgariei.

în cuvîntarea sa, șeful delegației 
R. ' P. Romîne, V. Dumitrescu, a re
amintit caracteristicile principale ale 
anului care s-a scurs și anume afir
marea mai viguroasă a principiilor 
coexistenței pașnice, crearea unui 
climat mai prielnic pentru destin
derea internațională. O contribuție 
efectiva a constituit-o în acest sens 
încheierea Tratatului de la Moscova 
privind interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în trei medii, acordul 
privitor la interzicerea plasării pe 
orbită de obiecte avînd la bord arma 
nucleară, stabilirea liniei de comu
nicații directe între Washington și 
Moscova și rezoluțiile Adunării Ge
nerale a O.N.U. în 
zarmării.

Desigur, a 
progresele înregistrate pînă acum 
nu sînt atît de mari cît le-am fi do
rit. Esențialul este însă că aceste 
realizări demonstrează eficacitatea 
metodei negocierilor în rezolvarea 
problemelor internaționale, posibili
tatea găsirii pe această cale a unor 
soluții reciproc acceptabile.

Delegația romînă, a spus V. Du
mitrescu în continuare, a considerat 
întotdeauna că este nevoie de răb
dare, perseverență, simț de răspun
dere și realism în căutarea căilor 
pentru apropierea punctelor de ve
dere, de înțelegere și colaborare.

Referindu-se la sarcinile care stau 
în fața conferinței, vorbitorul a de
clarat că ele trebuie să fie subordo
nate realizării obiectivului suprem 
i— asigurarea ' unei păci trainice, 
bazată pe lichidarea armamentelor, 
pe promovarea încrederii între po
poare, între state. Această năzuință 
trebuie să se materializeze în mă
suri concrete, dintre care cea mai 
importantă o constituie elaborarea 
tratatului de dezarmare generală și 
totală.

în legătură cu problema dezar
mării generale și totale, a spus V. 
Dumitrescu, delegația romînă con
stată cu satisfacție că în ultima pe
rioadă s-au făcut noi propuneri 
constructive, care țin seama de 
punctele de vedere ale părților in
teresate și care ar putea să dea tra
tativelor un impuls pentru realiza
rea unul acord. Această inițiativă 
facilitează, după părerea noastră, 
apropierea pozițiilor părților în ve
derea realizării unui acord în do
meniul dezarmării nucleare.

Guvernul R. P. Romîne, militînd 
cu perseverență pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale ca sar
cină principală, se pronunță, în a- 
celași timp, în favoarea unor mă
suri parțiale sau regionale, menite 
să întărească încrederea între state, 
să îndepărteze pericolul conflictelor 
militare, să înlăture diferende sau 
focare de încordare, netezind astfel 
calea spre crearea unei lumi fără 
arme și războaie.

în această privință, delegația ro
mînă socotește ca folositoare o me
todă care începe să se cristalizeze 
tot mai mult în practica marilor pu
teri și anume metoda care poate fi 
numită — metoda exemplelor pozi
tive reciproce. Ne referim aici la 
reducerea bugetelor militare, redu
cerea efectivelor forțelor armate șl 
alte măsuri asemănătoare.
:. Printre problemele de deosebită 
actualitate, care se cer a fi rezol
vate, delegația romînă are în vedere 
necesitatea de a se opri răspîndirea 
armelor nucleare în lume. Un a- 
cord în această problemă nu ar a-

MOSCOVA. La 24 ianuarie a avut 
loc la Moscova un schimb de păreri 
asupra unui larg cerc de. probleme 
cu privire la relațiile comerciale so- 
vieto-franceze, între Valery Giscard 
D’Estaing, ministru de finanțe și 
probleme economice al Franței, și 
Nikolài Patölicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S.

cele mai nelogice și ilegale, primej
dia conflictelor de graniță, care' duc 
la subminarea tendințelor noastre 
spre unitate africapă, este încă ex
trem de serioasă și permanentă. 
Recentele evenimente dé pe conti
nentul nostru dovedesc necesitatea 
de a se da . dovadă de vigilență“,' tn 
răspunsul său, Kwame Nkrumah de
clară : „Sînt întru totul de acord 
cu ideea de a se renunța la folosi
rea forței ca mijloc de rezolvare a 
litigiilor de graniță și a divergențe
lor teritoriale. Acest lucru este va
labil în egală măsură și în ceea ce 
privește rezolvarea oricăror proble
me internaționale“.

în continuare, răspunsul se referă 
la Organizația Națiunilor Unite, 
care „are mari posibilități poten
țiale pentru a aduce o contribuție 
maximă la cauza realizării țeluri
lor pe care lè ürmärim amîndoi“.

In încheiere, președintele Repu
blicii Ghana scrie : „Guvernul meu 
și eu personal vom examina, în mo
dul cel mai amănunțit, propunerile 
dv. și vom studia " cu atenție orice 
alte propuneri pe care dv., sau ori
care alt conducător iubitor de pace, 
va dori să le prezinte pentru reali
zarea țelurilor care constituie esen
ța mesajului dv.“.

LONDRA 24 (Agerpres). — 'După 
două zile de tratative vineri seara au 
luat sfîrșit la Londra lucrările se
siunii Consiliului ministerial al U- 
niunii Europei occidentale (U.E.O.) 
la care au participat miniștrii de ex
terne al Angliei și ai celor șase țări 
ale Pieței comune, cu excepția Bel
giei care a fost reprezentată prin altă 
oficialitate.

Dezbaterile de vineri s-au desfă
șurat în jurul problemelor politicii 
agricole a Pieței comune, a viitoare
lor tratative tarifare care vor avea 
loc în cadru] G.A.T.T. la Geneva, 
precum și în legătură cu viitoarea 
conferință a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare care se va deschide la 23 
martie la Geneva. Răspunzînd la în
trebarea unui ziarist referitoare la 
dezbaterile privind viitoarele tratati
ve tarifare, Butler, ministrul de ex
terne britanic, a declarat că nu s-a 
putut ajunge la o identitate de ve
deri între țările Pieței comune și 
Marea Britanie. El a adăugat tot
odată că „nici nu ne așteptam, de 
altfel, la un acord în această pro
blemă“.

STOCKHOLM. Gunnar Lange, 
ministrul comerțului'al Suediei, a 
oferit la 24 ianuarie, în numele gu
vernului suedez, o masă în cinstea 
delegației de specialiști din R. P. Ro
mînă, în frunte cu Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
care face o vizită de studii și docu
mentare. Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Suediei, Ministerul Co
merțului, oameni de afaceri. A fost 
de față dr. Petre Manu, ministrul 
R. P. Romîne în Suedia, și reprezen
tanți ai Agenției economice romîne 
la Stockholm.

NICOSIA 24 (Agerpres). — 600 de 
soldați turci înarmați au ocupat din 
nou poziții de luptă de-a lungul șo
selei care leagă Nicosia de Kyre- 
nia. De asemenea, în numeroase 
locuri ale cartierelor ciprioților 
turci din Nicosia au reapărut forțe 
înarmate ale comunității turcești.

Aceste acțiuni au fost determi
nate de faptul că la 23 ianuarie o 
puternică explozie 
chee a ciprioților 
sia.

Joi după-amiază, 
prului, Makarios, a 
dere cu înaltul comisar britanic ad
junct în Cipru, Cyril Pickard. Cu

Trupe salaznriste sosind intr-un sat din Guineea portugheză pentru reprimarea forțelor patriotice.

ACCRA. în Ghana a început re
ferendumul național cu privire la 
propunerea ca în țară să existe un 
partid; unic și la modificarea con
stituției pentru a da împuterniciri 
președintelui să demită în anumite 
cazuri pe judecătorii Curții supre
me. Cele cîteva milioane de a- 
legători se prezintă în fața ur
nelor pentru a răspunde cu „da" 
sau „nu" la întrebarea dacă aprobă 
aceste schimbări constituționale. 
Rezultatele referendumului vor fi 
cunoscute in cursul zilelor urmă
toare.
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Corespondentă 
din Stockholm

DAR-ES-SALAAM. După cum a- 
nunță agenția Associated Press, port
avionul britanic „Centaur" a sosit în 
apele teritoriale ale Tanganicăi cu 
ordinul de a patrula această regiune 
pînă ce „situația va deveni clară". 
„Centaur" transportă 600 de parașu- 
tlști și elicoptere. Trimiterea port-a*

blemelor ocupă și trebuie să ocupe 
un' loc foarte mare".

Profesorul Unden dă o înaltă a- 
preciere Organizației Națiunilor U- 
nite ca instrument de împiedicarea 
războiului mondial. Deși este con
știent de unele slăbiciuni ale orga
nizației internaționale, autorul con
sideră că „șa poate deveni trep
tat o organizație eficace“ și scrie că 
„ar trebui să urmărim întărirea 
O.N.U.-ului, dar făcînd aceasta să 
distingem între ceea ce duce la țin
tă și ceea ce îndepărtează de ea".

In articolul „Filozofia securității 
colective", profesorul Unden rezu
mă experiența sa de la vechea Ligă 
a Națiunilor și din activitatea Na
țiunilor Unite. Analizînd cum au 
acționat ele în practică în perioada 
de grave crize internaționale, auto
rul este optimist în ce privește 
posibilitățile de creare a unui 
slstçm internațional de menținere a 
păcii și a! Unui Instrument de men*

VIENA în seara zilei de 23 ia
nuarie ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne Ia 
Viena, Mircea Ocheană, a oferit un 
cocteil cu ocazia deschiderii Birou
lui de turism O.N.T. Carpați și 
TAROM la Viena. Printre nume
roșii oaspeți se aflau : Paul Ber- 
neker, președintele Comisiei euro
pene de turism și al Comisiei aus
triece de turism, Lender, directorul 
Societății de transporturi aeriene 
austriece (A.U.A.).

ținere a acestui sistem. Autorul 
subliniază importanța principiului 
unanimității marilor puteri în Con
siliul de Securitate al O.N.U.

Cartea reflectă părerea profe
sorului Unden cu privire la posibi
litățile Națiunilor Unite de a juca 
un rol mult mai mare ca promo
toare a coexistenței pașnice, opti
mismul său în acest sens, bazat pe 
conștiința că lumea noastră este di
namică și nu statică. .

Cea de-a doua categorie de artico
le din cartea lui Osten Unden se o- 
cupă cu politica externă a Suediei. 
Acest grup de articole, scrise ca ma
terial pentru predare în Școala su
perioară de apărare a Suediei, este 
o retrospectivă istorică instructivă, 
încheiată prin concluzia că „scopul 
nostru ar trebui să fie de a conti
nua politica externă (de neu
tralitate) care mărește stabilita
tea politică în partea europea
nă în care se află'țara noastră“. 
Autorul aduce argumente în favoa
rea politicii externe de neangajare 
aleasă de Suedia. El subliniază tot
odată un principiu al cărui rol con
structiv trebuie relevat cu deose
bire în atmosfera internațională cu 
perspective de „dezgheț“ în rela
țiile dintre Est și Vest creată azi 
în • lume. „Firește, scrie Unden, că 
marilor puteri le revine în primul 
rînd răspunderea de a adopta mă
surile menite dé a încetini ritmul 
înarmărilor, dar și puterile mai pu
țin importante poartă și ele o parte 
din răspundere șl pot contribui la 
destindere și dezarmare“ .

In legătură cu aceasta poate fi pusă 
Și ultima categorie de articole 'din

decît oricînd în întreaga istorie a 
cultivării bumbacului in U.R.S.S.), 
41,4 milioane de tone.de sfeclă de 
zahăr. Producția de carne a crescut 
cu șapte la sută.

Subliniind că în majoritatea re
giunilor agricole au fost condiții ex
trem de nefavorabile, ceea ce a dus 
la scăderea producției de cereale, 
Direcția Centrală" de Statistică arată 
că s-au achiziționat mai puține, cul
turi cerealiere și îndeosebi grîu, de
cît în 1962. Totuși, ținîndu-se seama 
de achizițiile de peste hotare și 
de aplicarea de măsuri pentru eco
nomisirea de cereale, necesitățile țării 
în ce privește hrana și semințele au 
fost asigurate.

Agricultura a fost înzestrată, în 
decurs de un an, cu un număr în
semnat de. mașini, printre care 
238 000 de tractoare, 86 000 de auto
camioane, 77 000 de combine .pentru 
recoltat cereale. . ‘r ' •

Produsul social global al U.R.Ș.S. 
a crescut, în decurs de un an, ' cu 
cinci la sută. ,

. Cheltuielile pentru învățămîntul 
gratuit, .asistența medicală, .aloca
țiile pe timp de boală și concedii, 
plata pensiilor, a înlesnirilor, au a- 
tins 34,5 miliarde de -ruble, față de 
31,9 miliarde de ruble în 1962. Nu
mărul. muncitorilor și .funcționarilor 
a crescut în 1963 cu 2 200000 de 
oameni. In anul care a trecut, 
ati fost construite aproximativ două; 
milioane de apartamente și' 400 000 
de case de locuit la ■ sate.

mate, dar și asigurate ; totodată a- 
trăge atenția asupra importan
ței extinderii acestor- drepturi de 
la limitele înguste sub care erau 
concepute de Revoluția franceză 
pînă la includerea în rîndurile lor 
a unor noi drepturi, de exem
plu, a dreptului la muncă și no
tează că „în dezbaterile de azi de 
la Națiunile Unitei., aspectele eco
nomice. sociale și culturale ale pro-

Sub’ titlul „Păreri despre politica 
.exțernă", la Stockholm a apărut cu 
cîteva luni în urmă un volum sem
nat de profesorul Osten Unden. 
Nuțnele său este bine cunoscut în 
Suedia, dar și în sfera organizațiilor 
internaționale . și a relațiilor . inter
statale din ultimii 40. de ani.

Osten Unden s-a născut în 1886 și 
a devenit din tinerețe membru al 
partidului social-democrat suedec. 
El a fost unul din primii, patru 
■miniștri social-democrați care au 
intrat în 1917 în guvernul de coa- 

. liție cu partidul liberal. Profesor de 
științe juridice, Unden a fost timp 
de 17 ani, în perioada 1945—1962, 
ministru do externe. El și-a legat 
numele de unele inițiative construc
tive ale Suediei în politica externă, 
printre care de propunerea, cunoscu
tă sub numele de „planul Unden“, 
prezentată la O.N.U. în 1961 cu pri
vire la crearea de zone denuclea
rizate.

In cartea mai sus-amintită a prof 
Unden sînt grupate șapte articole, 
de fapt independente unele de al
tele. Elementul lor comun îl con
stituie pledoaria în favoarea menți
nerii păcii și promovării unor relații 
normale, de destindere, în viața in
ternațională.

Cele șapte articole pot fi împăr
țite în trei categorii. In prima cate
gorie, consacrată Națiunilor Unite și 
securității colective, autorul se ocupă 
mai întîi de convențiile internațio
nale privitoare la drepturile omu
lui. El previne asupra „credinței 
superstițioase“ In astfel de declara
ții, insistă asupra necesității ca

ACCRA 24 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Ghana, Kwame 
Nkrumah, a adresat lui N. S. Hruș
ciov răspunsul la mesajul din 31 
decembrie 1963. care propune re
nunțarea la folosirea forței în re
zolvarea litigiilor de frontieră.

Președintele Nkrumah relevă . în 
răspunsul său că „în Africa unde 
granițele impuse de colonialiști sînt

cartea „Păreri despre politica ex
ternă“, care se ocupă cu problema 
armelor nucleare și cu influența a- 
cestor arme asupra politicii exter
ne. Unul din articole este scris pen
tru a alcătui o bază de discuție în
tr-o comisie numită de partidul so
cial-democrat pentru a pregăti dez
baterea la viitorul congres al parti
dului (în primăvara anului 1964), în 
legătură cu unele păreri privind 
înarmarea Suediei cu arme ato
mice. Problema a fost ridica
tă, după cüm se știe, de anumite 
cercuri politice reacționare, precum 
și de unii ofițeri superiori din Sue
dia care se și văd în postura de co
mandanți ai „trupelor de rachete a- 
tomice“.

Profesorul Unden ridică obiecții 
Ia procurarea de arme nucleare de 
către Suedia. „Posibilitatea dé a li
mita fabricarea și perfecționarea 
armelor nucleare și de a împiedica 
răspîndirea lor — scrie prof. Un
den — este, în întregime, o proble
mă de un interes actual arzător în 
momentul de față... Nu este prea 
mult să spunem că privind din 
acest punct de vedere politica ex
ternă, începerea fabricării armelor 
atomice suedeze ar fi o povară ca
tastrofală pentru Suedia“. Autorul 
vine cu argumente convingătoa
re în favoarea propunerii sue
deze cu privire la zonele denu
clearizate. „Arma atomică suedeză, 
scrie el, ar fi considerată ca o pie
dică serioasă în calea năzuințelor 
de a cuceri opinia publică în favoa
rea creării de zone denuclearizate 
pe continentul european“.

Punctele de vedere exprimate de 
profesorul Unden se caracterizează 
prin luciditate, realism și simț prac
tic și de aceea sînt o contribuție la 
dezbaterea și eforturile generale 
pentru înfăptuirea nobilei năzuințe 
a popoarelor — dezarmarea genera
lă și totală, cale sigură pentru men
ținerea și întărirea păcii.
1^- - F. LAGER
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