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Extinderea centralei telcionice 
din Ploiești

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — La Ploiești 
a intrat . ieri în funcțiune 
o nouă secțiune la centra
la telefonică automată a 
orașului, înzestrată cu e- 
chipament modern, fabri
cat în țară. Aceasta a dat 
posibilitate extinderii ca
pacității centralei cu 2 000 
de linii. Cu acest prilej 
s-a trecut, totodată, de la 
numărul de apel cu 4 ci

fre, la numărul de apel cu 
5 cifre.

Mărirea capacității cen
tralei a permis extinderea 
rețelei de cable telefonice 
în cartierele noi ale ora
șului. S-a mărit, de ase
menea, cu 10 la sută re
țeaua de telefoane publi
ce. în prezent se află în 
curs de amenajare un nou 
oficiu telefonic în com
plexul de locuințe de pe 
bulevardul Republicii.0 DOCUMENTARE TEHNICABINE ORGANIZATĂ Colectiviștii in excursie

Combinatul chimic Borzești reali
zează cantități sporite de produse 
— sodă caustică, produse cloroso- 
dice, insecticide, alcooli grași, clo
ruri metalice, clor lichid ș.a. — 
deosebit de importante pentru eco
nomia națională. Recent, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii noștri și-au luat anga
jamente mobilizatoare în întrecerea 
socialistă pe acest an. Ne-am pro
pus să producem însemnate canti
tăți de produse chimice peste plan, 
să asimilăm în fabricație, înainte de 
termen, noi sortimente de produse, 
să ridicăm în continuare nivelul ca
litativ al producției.

Ceea ce am obținut pînă acum în 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor și îmbogățirea sortimente
lor și, în general, în domeniul de 
cercetare și producție, se datorește 
nu numai instalațiilor moderne cu 
care este înzestrat combinatul, ci și 
faptului că noi căutăm să ținem în 
permanență pasul cu tot ce e nou 
în tehnică pe plan mondial. O con
tribuție hotărîtoare în această pri
vință are buna organizare a activi
tății de documentare tehnică în ca
drul combinatului.

Combinatul nostru dispune în 
prezent de un punct de documen
tare tehnică bine închegat, alcătuit 
din ingineri documentariști, tradu
cători, bibliotecari, fotografi etc. 
Toate materialele documentare pri
mite — cărți și reviste — sînt stu
diate aici de inginerii documenta
riști. Ele cuprind probleme strîns 
legate de profilul producției combi
natului. După ce sînt triate și în 
mare parte traduse, ele sînt difu
zate diferențiat, după specificul 
producției, în toate secțiile produc
tive și serviciile • combinatului.

Dar nu numai atît. Pe baza aces
tor materiale se întocmește lunar 
un „Buletin documentar" ; el cu
prinde probleme de chimie organi
că, anorganică și chimie analitică, 
de mecanizare-automatizare, de pre
zentare a unor aparate și mașini și 
altele. Ținînd seama de cerințele sec
țiilor și serviciilor combinatului și 
de interesul cu care sînt studiate 
materialele apărute în acest bule
tin, ne-am propus să sporim anul 
acesta tirajul la 200 exemplare. 
Tot punctul de documentare ela
borează, în colaborare cu ingineri 
și tehnicieni din combinat, și un 
„Buletin tehnico-informativ". El 
cuprinde lucrări originale scrise de 
ingineri și tehnicieni cu privire la 
realizări din domeniul producției, al 
activității de cercetare și al inova
țiilor.

Activitatea de documentare în 
combinat se dezvoltă cu ajutorul 
susținut al Centrului de documen
tare al industriei petrolului și chi
miei. O deosebită importanță în 
documentarea și informarea tehnică 
a inginerilor și tehnicienilor noștri 
au caietele de noutăți în petrol și 
chimie editate de Centrul de docu
mentare. Problemele legate de elec
troliză, de produsele clorosodice și 
sărurile metalice, cuprinse în caie
tul „Industria chimică anorganică 
și a metalelor neferoase" sînt stu
diate cu atenție de colectivele din 
secțiile de producție respective. 
Cum în combinatul nostru există un 
puternic sector de fabricare a anti-

dăunătorilor, sînt studiate temeinic 
și materialele publicate în caietul 
„Agrochimie“, care tratează diferite 
aspecte ale fabricării, pe baze mo
derne, a insecticidelor și fungici
delor, eficacitatea lor în sectorul a- 
gricol. Interesante și utile pentru 
colectivul nostru sînt și materialele 
care apar în caietele de noutăți 
tehnice și economice și de produse 
noi în industria petrolieră și chi
mică de peste hotare.

Biblioteca noastră tehnică dispu
ne în prezent de peste 6 500 de cărți 
și 20 000 de reviste de specialitate, 
consultate în 1963 de peste 1 700 de 
cititori. Secțiile principale din ca
drul combinatului sînt dotate și 
ele cu biblioteci, care cuprind ma
teriale tehnice, cărți, reviste. Sala 
de lectură a bibliotecii a fost dotată 
cu un aparat de citit microfilme și 
cu două aparate de proiecție, pe 
caire le utilizăm deseori în exempli
ficarea unor conferințe tehnice. O 
legătură strînsă ținem și cu biblio
teca tehnică a ministerului. Un in
giner documentarist și o traducă
toare se îngrijesc permanent de îm
prumuturile de cărți și reviste, de 
întocmirea unor bibliografii com
plete, de cercetarea cataloagelor și 
fototecii.

în cadrul acțiunii de propagandă 
tehnică se organizează periodic con
ferințe și consfătuiri tehnice cu 
muncitorii și tehnicienii combina
tului. Conferințele se țin o dată la 
două luni și alternează cu consfă
tuirile. Dat fiind specificul muncii 
în combinat, conferința care a tra
tat problema prevenirii benzolismu- 
lui a fost urmărită cu un deosebit 
interes de un mare număr de mun
citori. Au fost interesante și in
structive și consfătuirile ținut.e pe 
baza lecturii unor 'hărți ca : „E-
lectroliza cloruri! de sodiu", „în
drumătorul laborantului chimist" 
„Chimia compușilor macromolecu- 
lari", „Chimia pentru muncitori".

Pentru informarea științifică a 
inginerilor și a tehnicienilor s-au 
organizat conferințe ținute de aca
demicieni, profesori universitari și 
ingineri specialiști, despre „Teoria 
formării precipitatelor și consecin
țele lor analitice", „Mecanismul de 
reacție al clorurărilor", „Distila
rea fracționată în chimia organică", 
în 1964 sînt programate 12 aseme
nea conferințe, cu subiecte din in
dustria clorosodicelor, macromole- 
culelor, automatizare, stereochimia 
reacțiilor de substituție, a regulato
rilor pneumatici și altele.

Activitatea de documentare teh
nică dă roade bune. Pe baza stu
dierii materialelor de specialitate, 
colectivele de cercetători din ca
drul combinatului aiu soluționat o 
serie de probleme de mare impor
tanță pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției. Au fost rezol
vate și puse în aplicare sinteza clo- 
rurli cuproase folosită drept catali
zator în prepararea acrilonitrilulul, 
purificarea clorurii de metilen la

COSTACHE SAVA 
director general 

al Combinatului chimic — 
Borzești

SATU MARE ( coresp. 
„Scînteii"). — Răspunzînd 
cererii unui mare număr de 
colectiviști care și-au expri
mat dorința de a vizita în 
timpul iernii diferite unități 
socialiste din industrie și a- 
gricultură, precum și nume
roase alte obiective social- 
culturale din diferite re
giuni, Agenția O.N.T. Car- 
păți din Baia Mare a orga
nizat, începînd cu data de 
20 ianuarie, numeroase 
excursii în țară. Seria 
excursiilor de acest gen a 
fost deschisă de colectiviș
tii din raionul Satu Mare. 
Zilele acestea un grup de 
50 de țărani din diferite

gospodării colective ale ra
ionului s-au întors din vizita 
făcută, timp de 6 zile, în o- 
rașele Cluj, Sibiu, Bucu
rești, Brașov și Tîrgu Mu
reș, precum și pe Valea Ol
tului și Valea Prahovei.

Călătoria prin țară a adus 
excursioniștilor maramure
șeni și alte satisfacții. La 
Codlea și Hărm-an, în re
giunea Brașov, Ștefănești, 
regiunea Argeș, și Răscruci, 
regiunea Cluj, ei au fost 
oaspeții gospodăriilor colec
tive din aceste localități. Cu 
această ocazie au avut loc 
rodnice schimburi de expe
riență, s-au legat noi prie
tenii.

Biblioteca pentru copii și tineret

Biblioteca centrală de 
stat a organizat în Capita
lă o filială situată pe str. 
Avram Iancu nr. 8. Ea stă 
la dispoziția tuturor co
piilor și tinerilor din Ca
pitală, pînă la vîrsta de 
18 ani. Biblioteca are un 
fond de 24 OOo volume, 
cărți de beletristică, știin
ță, tehnică, artă, sport. 
Cărțile sînt prezentate in 
ordine tematică și pe 
vîrste, iar vizitatorii au 
acces liber la raft, ceea

ce ușurează mult alege
rea. Micii cititori au aici 
la dispoziție 3 săli de lec
tură, o sală de basme, te
levizor. Sînt organizate 
pentru ei seri de ghicitori, 
concursuri, călătorii ima
ginare pe hartă, întîlniri 
cu scriitorii. Secția pentru 
tineret oferă zilnic cu 
împrumut pentru acasă 
un mare număr de vo
lume. In fotografie : Una 
din sălile bibliotecii.

(Continuare în pag. III-a)

Colectivul uzinelor „Independența“-Sibiu a dobîndit o bună experiență în ex
tinderea procedeelor modeme de sudură. Iată în fotografia de sus o echipa 
de muncitori din secția cazangerie executînd sudura automată a cusăturilor 
inelare a unei coloane. în fotografia de jos, o operație de sudură în baie 

de zgură Foto : GH. VINȚILA

Zile de iarnă 
pe Dunăre

In prezent, circulația pe Dunăre, 
pînă' la Brăila, a fost oprită din cauza 
înghețului. Pentru asigurarea intrării 
și ieșirii navelor romînești sau străine 
de transport maritim, între porturile 
Sulina, Galați și Brăila patrulează un 
număr însemnat de remorchere care nu 
permit blocarea Dunării în acest sec
tor de navigație. Flota fluvială se află 
adăpostită în porturile de iernat, unde 
s-au constituit echipe de marinari pen
tru curățirea și repararea cu mijloace 
proprii a unor șlepuri și ceamuri. O 
parte din remorchere au fost introduse 
pentru reparații capitale la șantierele 
navale de la Orșova, Turnu Severin, 
Giurgiu și Brăila, astfel ca o dată cu 
deschiderea navigației să poată efectua 
transporturile în bune condiții.

J . .. I
ADUNĂRILE GENERALE

In gospodăriile colectiveL masori s&ismîe, eflease
In aceste zile, în viața gospodăriilor colective are loc un eveni

ment deosebit de important : adunările generale de dare de seamă și 
alegeri și de aprobare a planurilor de producție pe anul 1964.

Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole au dato
ria să acorde toată atenția bunei desfășurări a acestor adunări. Colec
tiviștii trebuie îndrumați să dezbată temeinic cele mai importante 
probleme legate de activitatea anului trecut și totodată să stabilească 
măsuri concrete, eficace pentru punerea în valoare a rezervelor de 
care dispune fiecare gospodărie în vederea sporirii recoltelor, dezvol
tării sectorului zootehnic și a altor ramuri de producție, Creșterii pro
ducției agricole marfă și a veniturilor.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite
Colectiviștii din Crevedia, regiu

nea București, într-o adunare re
centă, au ascultat darea de seamă a 
consiliului de conducere pe anul 
trecut și au aprobat planul de pro
ducție pe acest an.

— Deși condițiile atmosferice din 
anul trecut n-au fost tocmai priel-. 
nice — a arătat tov. Grigore Tran
dafir, președintele gospodăriei co
lective — s-au obținut succese în
semnate în sporirea producției agri
cole. La porumb s-a depășit cu 200 
kg la ha producția planificată ; la 
floarea-soarelui cu 110 kg, la ovăz 
cu 265 kg. Rezultate bune au fost 
înregistrate și în sectorul zootehnic. 
In prezent, gospodăria are 507 tauri

E^E

CA UN FEL 
DE 
BUSOLĂ

Prin natura ocupației sale, prie
tenul meu, ceferistul, e mereu pe 
drumuri. De cîte ori îl întîlnesc, 
are o tolbă de impresii plină, din 
care nu lipsesc nici subiectele ga
zetărești.

— Bună ! Pe unde-ai mai fost ?
— M-am întors aseară cu cel de 

unsprezece din Moldova. Să-ți zic 
o chestie de la Onești... Nu mai fu
sesem pe-acolo de nu știu cîți ani. 
Pe vremea aceea abia începuse să 
se clădească noul oraș. Tîrgușorul, 
cu tot ce avea el, cu dughenele lui, 
trăia printr-o singură uliță. Era 
simplu să te orientezi. Căutai, să 
zicem, pe cineva de la construcții. 
Ți se răspundea : „Mergeți la 
blocuri". Și, cum îți spun. Ajung 
eu acum cîteva zile în Onești, mă 
urc în autobuz și cer un bilet : 
„Pînă la blocuri /“. „Care blocuri,

tovarășe 7“. „Blocurile noi !" — zic. 
„Bine, dar încotro anume ? Că pe 
aici numai blocuri noi sînt". In 
sfîrșit, am descurcat-o, dar greu. 
Greu de tot.

— Păi să te fi informat îna
inte.

— Cum ? De la cine 7 Vii dum
neata intr-un oraș. Ori că n-ai mai 
fost pe-acolo niciodată, ori că n-ai 
mai fost demult. Tot aia. Cum te 
descurci în Galați, prin centrul 
său total reconstruit, sau prin Ți- 
glina ? Sau, fiindcă m-am întors 
acum din Moldova, pot să-ți mai 
dau exemplul Bacăului ori al Su
cevei. S-a tot construit, că nu mai 
recunoști vechile orașe. Cauți ho
telul — și-ncepi să-ntrebi în 
dreapta și-n stînga. Nu știi ce au
tobuz să iei — și iar întrebi.

— Ai dreptate. Mi s-a întîmplat 
și mie. Mai ales cînd nici gara nu 
mai e cea pe care o știai. Cum e 
cazul la Brașov, unde noua gară 
s-a construit în alt loc decît fosta. 
Cobori de pe peron și nu prea știi 
încotro s-o apuci.

— Nu chiar peste tot. Mi-a plă
cut la Craiova și la Cluj : aici, cînd 
ieși din gară, te întîmpină niște 
panouri cu traseele transportului 
orășenesc. Dar e oare destul ca să 
te poți orienta într-un mare oraș ? 
Ar trebui să fie ceva ca un fel de 
busolă. Un ghid la îndemîna cetă
țeanului.

— După cîte știu, există colecția

„Orașe și priveliști", tipărită de 
Editura Meridiane.

— Tipărită chiar foarte frumos. 
Imagini multe, prefețe interesante. 
Dar dumneata le-ai frunzărit? Ele 
îți deschid pofta pentru călătorie, 
dar nu pot să înlocuiască ghidul 
practic, concret, din care să afli 
toate acele amănunte utile de care 
ai absolută nevoie cînd poposești 
undeva.

— Știu, însă, că s-au scos astfel 
de lucrări. M-am slujit o dată de 
un ghid al regiunii Hunedoara și, 
vara trecută, pe litoral, de „Con
stanța și împrejurimile ei". Conțin 
o informație bogată.

— Mă așteptam să-mi amintești 
de ele. Dar au sute de pagini. Sînt 
prea groase, prea ample.

— Te-nțeleg. Ghid de buzunar.
—. Știu eu 7 Poate ceva și mai 

simplu. Un pliant, pe care să-l gă
sești în gară, în tutungeriile ora
șului respectiv, în librării. Să cu
prindă planul orașului, pe care să 
fie trecute, vizibil, principalele in
stituții, localuri, săli de spectaco
le, obiective de interes turistic. In 
paranteză, dacă ai ști cît am cău
tat o dată în Ploiești Muzeul re
publican al petrolului... Iar pe 
lîngă plan, adrese și telefoane uti
le. Crezi că e greu de făcut, pe 
plan local, o astfel de „busolă“ ?

— Cred că nu. O să scriu la 
ziar.

VICTOR VÎNTU

ne, din care 213 vaci cu lapte, 308 
porcine. Colectiviștii s-au ocupat și 
de asigurarea unor condiții bune de 
îngrijire, adăpostire și hrănire a 
animalelor. Rezultatul : de la'fiecare 
vacă furajată s-au obținut cîte 2 300 
1 lapte, iar de la fiecare scroafă — 
cîte 15 purcei. Din produsele valori
ficate, pe bază de contract cu sta
tul, s-a realizat anul trecut un ve
nit de 3 480 000 lei.

In adunare brigadierul Petre 
Gheorghe, șefa de echipă Adriana 
Stere și alții au arătat în cuvîntul 
lor metodele bune de muncă folosite 
pentru obținerea acestor realizări. 
Totodată ei au subliniat și cauzele 
care au determinat obținerea unor 
recolte sub posibilitățile gospodă
riei la cîteva culturi. Buchetatul la 
sfecla de zahăr s-a efectuat cu în- 
tîrziere, iar recoltatul grîului nu 
s-a făcut conform graficului întoc
mit, înregistrîndu-se pierderi. Din a- 
ceste greșeli s-au tras învățăminte 
prețioase.

Cifrele din planul de producție pe 
anul acesta au fost discutate și ana
lizate sub toate aspectele de un 
mare număr de colectiviști fruntași, 
brigadieri, șefi de echipe. Planul pre
vede creșterea în continuare a nu
mărului de animale și îndeosebi al

vacilor de lapte de la 213 la 343 ; 
gospodăria va livra 323 porci grași 
și va crește 12 000 de păsări.

Colectiviștii nu s-au mulțumit nu
mai cu înscrierea cifrelor pe hîrtie. 
Ei au întocmit și un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice cu sarcini și 
date concrete, repartizate pe brigăzi, 
echipe și membri din consiliul de 
conducere. Ca pămîntul să fie folosit 
rațional s-a hotărît ca pînă la 10 
martie să se sape un canal de scur
gere a apei în tarlaua a 9-a pe o 
lungime de 130 de metri. Prin cons
truirea acestui canal și prin defrișa
rea unor, pilcuri cu mărăciniș, va fi 
înlăturată apa care băltește, iar su
prafața arabilă se va mări cu încă 
7 ha. Spre a se obține producția 
planificată de grîu prevăzută în 
planul de producție, s-a stabilit să 
se urmărească în continuare starea 
de vegetație a plantelor, aplicarea 
îngrășămintelor azotoase pe o supra
față de 150 ha.

Planul de măsuri prevede spori
rea suprafeței cultivate cu legume 
de la 35 ha la 60 ha, să se transpor
te pe cîmp 600 tone gunoi de grajd 
pînă la 5 februarie, să se amenajeze 
600 m.p., cu răsadnițe pentru legu
me timpurii.
; Pentru sporirea producției de lapte 
s-a stabilit ca vacile să fie furajate 
diferențiat, în funcție de greutate și 
starea de întreținere. Pînă la 1 apri
lie se va procura un aspersor și se 
vor iriga 12 ha cu lucernă. Prin iri
gare producția de lucernă va spori 
de la 350 t la 700 t și se va asigura 
o hrană mai bogată pentru animale.

Discuțiile purtate au fost rodnice. 
Colectiviștii din Crevedia sînt hotă- 
rîți să traducă în viață toate preve
derile din planul de producție. în
dată după adunarea generală, con
siliul de conducere a trecut la re
partizarea sarcinilor pe brigăzi și 
echipe.

F. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

In timpul adunării generale de dare de seamă și aprobare a planului de pro
ducție în gospodăria colectivă din comuna Beiu, raionul Drăgănești-Vlașca

Posibilități care vor fi puse în valoare
Așezată la gura Bărăganului, gos

podăria colectivă din satul Gabrie- 
lescu, raionul Făurei, are ca princi
pală ramură de producție cultura ce
realelor și a plantelor tehnice. Tot
odată, ea dispune și de ferme de a- 
nimale care au fost dezvoltate simți
tor în ultimii ani. Zilele trecute, co
lectiviștii de aci, întruniți în aduna
re generală, au discutgt pe larg rea
lizările din anul 1963 și planul de 
producție pe 1964. «

După cum s-a subliniat în aduna
rea generală, cu tot timpul nefavo
rabil în gospodărie s-au obținut re
zultate bune. Din valoarea totală a 
veniturilor bănești realizate în anul 
trecut (3,7 milioane de lei), 2,5 
milioane lei sînt prevenite de la cul
turile cerealiere și plantele tehnice.

Darea de seamă prezentată de pre
ședintele gospodăriei, Valeriu Bul- 
garu, și discuțiile purtate de colecti
viști au scos în evidență măsurile 
care au fost aplicate pentru spori
rea recoltelor și ce trebuie între
prins în viitor în această direcție.

Un capitol special al dării de sea
mă s-a ocupat de sectorul zootehnic 
al gospodăriei. Fermele de animale 
numărau la începutul acestui an. 
567 de bovine, 462 porcine, aproape 
2 000 de oi, numeroase păsări etc. 
Din valorificarea, pe bază de con
tracte cu statul, de animale îngră
șate și produse animaliere, gospo
dăria colectivă a obținut 873 000 lei 
venit bănesc.

Totodată, participanții ia discuții 
au arătat că în sectorul zootehnic nu 
s-au obținut rezultate pe măsura

posibilităților. Aceasta din cauză că 
îngrijitorii sînt schimbați foarte des, 
hrănirea nu se face în mod rațio
nal, se risipesc multe furaje și lip
sește evidența montei și a fătărilor.. 
Colectiviștii au criticat pe bună 
dreptate consiliul de conducere pen
tru că nu s-a ocupat îndeaproape 
de sectorul zootehnic. De asemenea, 
situația de aici n-a format subiectul 
nici unei adunări generale a orga
nizației de partid.

Planul pe 1964 prevede obținerea 
unor producții sporite și căile pen
tru realizarea lor. Cele 600 ha de - 
grîu însămînțate în toamnă au fost > 
amplasate pe sole îngrășate cu gu
noi de grajd.

Pentru sectorul zootehnic planul 
de producție pune accentul pe creș- < 
terea capacității de producție a ani
malelor și sporirea efectivelor. La 
finele acestui an, numărul vacilor 
urmează să ajungă ia 240 capete. De 
la fiecare vacă furajată S-a planifi
cat să se realizeze o producție de , 
1 750 litri de lapte. Gospodăria va in- 
grășa și valorifica 450 de porci, de 
cîte 100 kg fiecare, precum și boVi- : 
ne, în greutate totală de 45 800 kg. ■ 
în cursul acestui an va fi construi- ■ 
tă o hală pentru 5 000 de păsări șl 
se va termina un grajd de vaci.

Succesele obținute pînă acum, pre
cum și vrednicia colectiviștilor sînt 
o garanție că planul de producție și 
financiar pe 1964 va fi îndeplinit și 
chiar depășit.

I. GH. CENUȘĂ

Blocuri noi pe «te. • Martie din Baia Mare
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Muncă însuflețită pentru înfăptuirea
politicii partidului

Marea forță mobilizatoare a poli
ticii partidului, a acțiunii sale per
severente de dezvoltare armonioasă 
a tuturor regiunilor țării — iată 
principala idee care s-a desprins din 
lucrările conferinței organizației de 
partid a regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară. Conferința, ținută în zi
lele de 18—19 ianuarie, a prilejuit 
bilanțul realizărilor obținute de co
muniști și de ceilalți oameni ai mun
cii în perioada care a trecut de la 
ultima conferință, dezbaterea mul
tilaterală a. celor mai importante 
probleme ridicate de înfăptuirea 
programului de dezvoltare a econo
miei naționale trasat de Congresul 
al III-lea al P.M.R.

Darea de seamă a comitetului re
gional de partid, prezentată de tov. 
Iosif Banc, prim-secretar al comi
tetului regional, cuvîntul delegaților 
au redat imaginea transformărilor 
înnoitoare care au schimbat din te
melii înfățișarea regiunii, au ana
lizat sarcinile aflate în fața comu
niștilor și a celorlalți oameni ai 
muncii, căile de înfăptuire a aces
tora.

Pe Mureș și pe Țîrnave... Ce rod 
minunat a dat și aici politica con
secventă a partidului de industria
lizare socialistă, de asigurare a 
unui puternic avînt al economiei și 
culturii în toate regiunile țării ! 
în darea de seamă s-a arătat că va
loarea investițiilor a fost anul tre
cut de peste 1,3 miliarde lei față 
de 144 milioane lei în 1951. La sfîr- 
șitui anului trecut a fost dat în 
funcțiune un obiectiv industrial de 
deosebită importanță — Termo
centrala Luduș cu un grup de 100 
MW. într-un ritm susținut se des
fășoară lucrările de construcție la 
Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș. Numai în ul
timii doi ani au fost date în folo
sință noi secții la Fabrica „23 Au
gust“, întreprinderea de utilaje 
pentru ' industria ușoară, întreprin
derea „Frigorifer“, o fabrică de 
pîine la Tîrnăveni, s-au dezvoltat și 
reutilat Combinatul chimic din Tîr
năveni, Fabrica de zahăr din Tg. 
Mureș, mina Bălan.

Spre a ilustra ritmul dezvoltării 
industriale a regiunii sînt suficiente 
două cifre : producția globală in
dustrială a crescut în 1963 de 10 ori 
față de 1938; termocentralele delà 
Fîntînele și Luduș au produs în 
1963 cu peste 180 milioane KWh e- 
nergie electrică mai mult decît în
treaga Romînie în 1938. Agricultura 
regiunii dispune acum de peste 
2 300 tractoare fizice. în 1959—1963 
s-au construit din fondurile statului 
peste 4 500 apartamente, iar în ul
timii doi ani la sate au fost construi
te aproape 6 200 case. Puternicul 
sprijin acordat de partid și guvern 
dezvpltării culturale a regiunii își 
găsește expresie în creșterea numă
rului școlilor cu 156 în perioada 
1955—1963 ; rețeaua cinematografică 
a ajuns la 285 unități ; au fost con
struite numeroase cămine cultu
rale. La cele șapte facultăți ale 
institutelor de învățămînt superior 
din Tg. Mureș învață peste 2100 
studenți. din care mai bine de ju
mătate sînt bursieri.

*
Continua dezvoltare industrială 

a regiunii a făcut ca problemele ac
tivității de partid și economice în 
întreprinderi să ocupe un loc central 
în dezbaterile conferinței. Produc
ția industrială a regiunii a crescut 
în ultimii doi ani cu 22 la sută. Așa 
cum au apreciat mai mulți vorbi
tori, aceste rezultate sînt o urmare 
a politicii partidului de creștere în 
ritm susținut a forțelor de produc
ție ; în același timp, ele reflectă 
sporirea competenței organelor lo
cale de partid în conducerea econo
miei, îmbunătățirea stilului lor de 
muncă. Tov. Branis Ladislau, se
cretar al comitetului regional de 
partid. Buda Ironim, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Tîrnăveni, loachim Hațegan, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Toplița, au arătat că orga
nele de partid au dezbătut probleme 
esențiale ale îndeplinirii planului 
de producție, au îndrumat organi
zațiile de partid spre rezolvarea lor 
în bune condiții. Brigăzile comitetu
lui regional alcătuite din activiști 
de partid și specialiști în diferite 
domenii, au controlat cum sînt apli
cate hotărîrile partidului si guvernu
lui, cum se desfășoară lucrările de 
investiții, utilizarea mecanismelor 
în exploatările forestiere, au ajutat 
organizațiile de partid să-și îndrepte 
eforturile spre rezolvarea probleme
lor esențiale ale locului de muncă. 
Organizate din inițiativa comitetu
lui regional, consfătuirile cu con
structorii și proiectanții, schimbu
rile de experiență în domeniul eco
nomiei forestiere au contribuit la 
răspîndirea experienței înaintate.

Conferința a subliniat că proble
mele creșterii productivității mun
cii trebuie să constituie în mai mare 
măsură obiectul preocupărilor per
manente ale organizațiilor de par
tid. Tov. Nicolae Vereș, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de par
tid Tg. Mureș, și alți vorbitori s-au 
referit la necesitatea folosirii din 
plin a timpului de lucru, ridicării 
nivelului tehnic al producției, utili
zării cu indici superiori a mașinilor.

Importantele lucrări de investiții 
aflate în curs în regiune au deter
minat conferința să dezbată pe larg 
problemele de care depind conti
nuitatea și ritmicitatea execuției. 
Delegații organizațiilor de partid de 
pe marile șantiere din regiune au 
exprimat în cuvîntul lor hotă- 
rîrea comuniștilor, a tuturor con
structorilor de a înfăptui la ter
men toate lucrările prevăzute 
în plan. Relevînd ajutorul pe 
care constructorii l-au primit din 
partea conducerii de partid și de 
stat, tov. M. Kraft, directorul Ter
mocentralei Luduș, M. Georgescu, 
directorul șantierului combinatului 
de îngrășăminte azotoase, au arătat 
că vizitele făcute pe șantiere de 
conducătorii de partid, discuțiile pe 
care le-au pur«t cu muncitorii și 
tehnicienii, indicațiile prețioase, cu
vintele lor calde au dat un puter
nic avînt muncii constructorilor.

Conferința organizației de partid
a regiunii Mureș-Autonomă Maghiară

capacităților 
calificării

munca în 
economiei

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
sublinia că darea în folosință la ter
men a acestor importante obiective 
va fi un examen pentru construc
tori. Angajamentul comuniștilor de 
pe șantier este de a mobiliza între
gul colectiv pentru a trece cu suc
ces acest examen.

Pădurile, exploatările forestiere, 
industria mobilei au o pondere în
semnată în economia regiunii. Toc
mai de aceea conferința a analizat 
cum se îndeplinesc sarcinile trasate 
de Congresul al III-lea al P.M.R. 
privind valorificarea superioară a 
lemnului. Planul producției indus
triale pe 1963 a fost realizat din no
iembrie, planul de împăduriri a fost 
depășit ; în exploatările forestiere 
au crescut indicii de mecanizare și 
de utilizare a masei lemnoase ; s-a 
îmbunătățit calitatea mobilei și a 
altor produse din lemn. Tov Florea 
Ion, inginer șef la Fabrica de mo
bilă „23 August“, Kiss luliu, direc
torul C.I.L. Gălăuțaș, au analizat, în 
cuvîntul lor, căile practice de ridi
care a calității produselor la nive
lul celor mai înalte realizări pe 
piața mondială, subliniind în mod 
deosebit problemele legate de pro
movarea largă a progresului tehnic, 
utilizarea rațională a 
de producție, ridicarea 
profesionale.

Atît de frumoasă este 
acest important sector al 
naționale, iar rezultatele și perspec
tivele atît de însuflețitoare încît 
conferința a primit cu căldură in
vitația adresată scriitorilor de tov. 
Ludovic Magyar, directorul I. F, 
Reghin, de a veni mai des în mij
locul muncitorilor forestieri spre a 
le cunoaște viața și preocupările.

★
Conferința a arătat că, în perioa

da care a trecut de la încheierea 
colectivizării agriculturii, organele 
locale de partid și de stat au spriji
nit concret și multilateral unitățile 
agricole socialiste în îmbunătățirea 
organizării muncii și aplicarea agro
tehnicii înaintate, ceea ce a contri
buit la intensificarea producției agri
cole și întărirea economică a gos
podăriilor de stat și colective

Gospodăriile agricole de stat au 
realizat în medie la hectar cîte 2 368 
kg grîu și 2 905 kg porumb boabe. 
Ing. loan Dragomir, directorul 
G.A.S. Iernut. a arătat că, în ciuda 
condițiilor climaterice nefavorabile, 
aplicarea la timpul optim a unui sis
tem științific de cultivare a solului 
a înlesnit să se realizeze pe cele 400 
hectare semănate cu grîu o produc
ție medie de 2 545 kg față de 2 100 
kg planificat. Prin dezvoltarea bazei 
furajere și creșterea calificării lucră
torilor s-a obținut o producție medie 
de 3 326 I lapte de vacă furajată ; în 
urma rezultatelor obținute în pro
ducție gospodăria a avut în 1963 un 
beneficiu de 307 000 lei. Anul acesta 
lucrătorii gospodăriei s-au angajat să 
predea statului 320 hl lapte și 50 
de tone de carne de porc peste plan.

Producții mari de cereale au rea
lizat și multe gospodării colective. Pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu 
în raionul Ciuc s-a obținut o produc
ție medie de 1 600 kg la hectar, iar 
gospodăriile colective din raza ora
șului Tg. Mureș —■ 1 710 kg

Conferința a subliniat necesitatea 
folosirii condițiilor deosebit de priel
nice în regiune pentru cultura car
tofului și sfeclei de zahăr.

— Anul trecut, a spus tov. Miklos 
Antal, • președintele G.A.C. Tușnad, 
la îndemnul comitetului raional am 
cultivat cartofi pe 559 ha. Din pro
ducția realizată, după ce am acoperit 
nevoile gospodăriei și ale colecti
viștilor, am vîndut statului 4 285 
tone, pentru care am obținut 1 973 000 
lei. Am ajuns la aceste rezultate cu 
toată seceta ; v<yn aplica tot ce ne 
învață știința așa încît și pe timp 
secetos și pe timp ploios să dobîn- 
dim recolte mai mari la hectar.

Folosirea rațională a fondului fun
ciar a fost una din problemele larg 
dezbătute în conferință. în 1963 au 
fost terasate 720 ha, iar peste 1 700 
ha au fost plantate cu pomi și vii.

— Cît de important este pentru în
tărirea colectivei să folosim terenul 
ca buni gospodari ne-a arătat însăși 
experiența noastră — a spus tov. 
Aclam Ioan, președintele G.A.C. Pa- 
piu Ilarian. Cînd s-a înființat gos
podăria aveam abia jumătate hectar 
de vie. acum am sădit viță pe 54 de 
ha ; anul acesta vor intra pe rod 20 
ha. Producția a fost anul trecut de 
6 000 kg struguri la hectar, dar o vom 
spori. De pe pămîntul unde creșteau 
doar mărăciniș.uri obținem un venit 
net de 8 000—10 000 lei la ha. Toc
mai de aceea am hotărît ca pînă în 
1970 să punem viță de vie pe 180 ha.

Pășuni și finețe naturale întinse, 
rase bune de animale. îngrijitori pri- 
cepuți — iată condițiile naturale care 
au făcut ca zootehnia să aibă vechi 
tradiții în regiune. Folosind aceste 
condiții favorabile, gospodăriile de 
sțat au sporit an de an numărul de 
animale, definind acum la 100 de ha 
41,7 bovine 50 ovine. 81.6 porcine; 
rezultate bune au în această 
privință și G A C. Sînpaul, Pău- 
leni, Zagăr. Coroîsînmartin. Cu. 
toate acestea, așa cum s-a subliniat 
în cadrul lucrărilor conferinței, pen
tru a se ajunge la o dezvoltare mai 
rapidă a zootehniei trebuie să fie 
puse din plin în valoare marile re
zerve existente în toate raioanele.

Este concludent în această privin
ță cuvîntul tov. Szabo Iosif, prim- 
secretar al Comitetului raional 
P.M.R, Ciuc, care a arătat că după 
încheierea colectivizării numărul bo
vinelor a crescut în gospodării
le colective din raion de la 1 690 
la peste 18 100, iar al ovinelor pro
prietate obștească de la 5 480 la 
24 400. Aceste rezultate, și ele încă ne
corespunzătoare posibilităților exis
tente, se datoresc unui ansamblu de 
măsuri politico-organizatorice, inclu- 
zînd : acordarea de ajutor concret, la 
fața locului, gospodăriilor colective, 
de către membrii biroului raional și

și la neçe- 
să manifeste o 
față de conținu- 
artistjcă a lucră- 
ele să-și spo-

cu

ducție la termen întreprinderile a- 
flate în construcție, concentrînd in
vestițiile și mijloacele în direcția 
principalelor sectoare de activitate. 
Sarcini importante în realizarea la 
termen a tuturor investițiilor pre
văzute în plan revin și regiunii Mu
reș-Autonome 
producție va 
față de 1963.

In cuvîntul

ai comitetului executiv al sfatului 
popular raional ; întărirea organiza
țiilor de bază din gospodăriile colec
tive ; repartizarea de membri și 
candidați de partid în brigăzile zoo
tehnice ; școlarizarea președinților, 
brigadierilor zootehnici și îngrijitori
lor de animale ; construirea de adă
posturi pentru animale.

Conferința a cerut comitetului 
regional, comitetelor raionale și or
ganizațiilor de partid să desfășoare o 
muncă susținută pentru valorificarea 
tuturor rezervelor de sporire a pro
ducției vegetale și animale, concen- 
trîndu-și eforturile spre ridicarea 
gospodăriilor colective slabe, în pri
ma etapă, la nivelul celor mijlocii.

☆
Problemele muncii Ideologice, ale 

activității politico-educative a orga
nizațiilor de partid au ocupat un loc 
important în lucrările consfătuirii, 
lucru firesc într-o regiune în care în 
anii puterii populare a luat o largă 
dezvoltare învățămîntul de cultură 
generală și superior, cu limbi de 
predare romînă și maghiară, au fost 
create trei institute de învățămînt 
superior, — Institutul medico-far- 
maceutic, Institutul pedagogic, In
stitutul de teatru, — Baza de cer
cetări din Tg. Mureș a Academiei 
R. P. Romîne, Teatrul de stat, Fi
larmonica de stat, Ansamblul de 
cintece și dansuri, filiale ale uniu
nilor de creație.

în cuvîntul său, prof. dr. Csögör 
Ludovic s-a referit la entuziasta ac
tivitate desfășurată de intelectualii 
din regiune pentru a înfăptui sar
cinile trasate de partid și guvern ; 
totodată, vorbitorul și-a expri
mat sentimentele de recunoștință 
față de partid pentru înțelepciunea 
și răbdarea cu care a ajutat intelec
tualitatea. de formație veche să înțe
leagă scopul politicii partidului și să 
se încadreze cu devotament în mun
ca creatoare a poporului, precum și 
pentru grija de a asigura condițiile 
materiale necesare unei rodnice acti
vități didactice și științifice.

Prof. Ioan Lapahoș, de la Institu
tul pedagogic. Dorina Zamfir, direc
toarea. școlii medii din Reghin, dr. 
Ioan Pop Popa, secretarul Comitetu
lui de partid de la I.M.F., Kirăly 
Carol, prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M.. Bakos Ioan, preșe
dintele Asociației studenților din 
centrul universitar Tg. Mureș, s-au 
referit la multiple aspecte ale acti
vității politico-educative în rînduri- 
le tineretului, ale activității comuniș
tilor pentru perfecționarea continuă 
a procesului instructiv-educativ.

Analizînd problemele dezvoltării 
literaturii noastre, scriitorul Kovâcs 
György a arătat că membrii filialei 
din Tg. Mureș a Uniunii Scriitorilor 
au realizat progrese în creația lor, 
pătrunsă de spiritul patriotismului 
socialist și al internaționalismului 
proletar. Analizarea de către biroul 
comitetului regional a activității re
vistelor „Igaz Szô" și ,,Üj Éiet“, a 
muncii de partid în rîndurile intelec
tualilor a avut efecte pozitive. Vor
bitorul s-a referii și la 
sitatea ca scriitorii 
mai mare exigență 
tul de idei și forma 
rilor lor. astfel ca 
rească continuu forța de înrîurire. în 
această privință, se impune ca filia
la Uniunii Scriitorilor să acorde un 
ajutor mai eficient tinerilor literați.

Participarea însuflețită a intelec
tualității la răspîndirea cunoștințelor 
cultural-știintifice, problemele lega
te de extinderea mișcării artistice de 
amatori au fost evocate în cuvîntul 
tov. Szabo Ludovic, președintele Co
mitetului regional de cultură și artă. 
Conferința a arătat că organele lo
cale de partid și de stat sînt che
mate să acorde o atenție permanen
tă problemelor de conținut ale ac
tivității cultural-artistice de masă, 
aportului ei la formarea omului nou.

* ■
în încheierea lucrărilor conferin

ței a luat cuvîntul tov. Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P. M. R. 
Trecînd în revistă realizările obținu
te de poporul nostru în aplicarea Di
rectivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R., vorbitorul a arătat că parti
dul nostru, călăuzindu-se neabătut 
de învățătura marxist-leninistă, a 
pus un accent deosebit în întreaga 
sa activitate pe dezvoltarea indus
triei grele și a construcției de ma
șini. In felul acesta poporul nostru 
a dobîndit rezultate cu care pe 
drept cuvînt se poate mîndri. în 
primii patru ani ai șesenalului pro
ducția industrială a crescut cu un 
ritm mediu anual de 15 la sută față 
de 13 la sută cît era prevăzut ; pro
ducția industrială este de 7,5 ori 
mai mare decît în 1938.

Referindu-se la consecvența 
care partidul urmărește să asigure 
dezvoltarea multilaterală a tuturor 
regiunilor patriei, vorbitorul a înfă
țișat tabloul profundelor transfor- III-lea al partidului.

’ " *
Conferința a ales noul comitet 

regional și comisia de revizie ; în 
prima ședință a comitetului regional 
a-fost ales ca prim-secretar tov. Io
sif Banc, membru al C.C. al P.M.R.

■într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. delegații la conferință au a- 
dresat Comitetului Central al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. o telegramă în care se spune : 

„în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din regiune, expri
măm profunda noastră recunoștință 
Comitetului Central al partidului 
pentru grija părintească ce o poartă 
dezvoltării continue a regiunii noas
tre și-1 asigurăm că ne vom consa
cra întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă realizării mărețelor 
sarcini trasate de Congresul al 
III-lea al P.M.R., spre a aduce o con
tribuție și mai mare la 
săvîrșire a construcției 
în patria noastră“

Maghiare, a 
crește cu 22 la

cărei 
sută

a a-

delegați despre înflo- 
culturale a regiunii în 
populare, tov. Nicolae 
arătat că acestea sînt o

său, vorbitorul 
nalizat pe larg problemele care stau 
în fața organizațiilor de partid și 
a conducerilor întreprinderilor in
dustriale privind creșterea în ritm 
intens a producției și produc
tivității muncii prin folosirea cît 
mai eficientă a tehnicii moderne cu 
care sînt înzestrate întreprinderile 
și ridicarea calificării profesionale a 
muncitorilor și tehnicienilor, orien
tarea acțiunii de reducere a prețu-

. lui de cost spre factorii săi deter- 
minanți cu cea mai mare pondere, 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor astfel încît să ajungă la 
nivelul produselor similare de pe 
piața mondială.

In continuare, tov. Nicolae Ceau- 
șeșcu a arătat că rezultatele obți
nute în ultimul an agricol — cu 
toate condițiile climatice nefavora
bile — asigurarea necesarului de 
produse agricole pentru aprovizio
narea populației, a industriei ca și a 
unor disponibilități de export scot în 
evidență superioritatea agriculturii 
socialiste, conducerea ei competentă 
de către partid. Pornind de la cele 
relatate în cadrul conferinței de mai 
mulți delegați, precum și de la con
statările făcute în cursul vizitării 
mai multor gospodării colective din 
regiune, vorbitorul a menționat că, 
în aceleași condiții climatice, u- 
nele gospodării colective au obținut, 
prin folosirea agrotehnicii înaintate, 
producții de cartofi și sfeclă cu cî- 
teva. mii de kg mai mari decît 
alte gospodării vecine. în conferință 
au fost amintite succesele obținute 
după încheierea colectivizării în 
creșterea numărului de animale ; 
deși reale, ele sînt încă departe de 
a corespunde posibilităților existen
te. Pășunile și fînețele sînt slab fo
losite, iar în gospodărirea fondului 
financiar se mai face risipă ; aces
tea reprezintă rezerve importante 
de dezvoltare a zootehniei.

Problemele activității culturale au 
fost cuprinzător analizate de vorbi
tor. Evocînd întîlnirile sale cu 
profesorii și studenții romîni, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți care muncesc laolaltă în ace
leași facultăți din Tg. Mureș, amin
tind cuvintele tovarășului Csögör 
și ale altor 
rirea vieții 
anii puterii 
Ceaușescu a 
mărturie vie a roadelor politicii na
ționale marxist-leni’nîste! a partidului 
nostru. Activitatea rodnică a cadre
lor didactice de la institutele de în
vățămînt superior se reflectă în re
zultatele bune obținute de absolven
ții acestor institute în diferite 
giuni ale țării.

Referindu-se la atașamentul 
fund al intelectualității față de 
tid, la îndatoririle ce-i revin în 
ra de construcție socialistă, vorbito
rul a accentuat în mod deosebit ne
cesitatea ridicării continue a nivelu
lui învățămîntului. a creșterii exi
genței cadrelor didactice în ce pri
vește formarea unor intelectuali 
cu temeinică pregătire. însemnătatea 
unei legături tot mai strînse a scrii
torilor, artiștilor plastici și compozi
torilor cu masele, a cunoașterii pro
funde a noilor realități ; tov. Nicolae 
Ceaușescu a analizat totodată pro
blemele legate de activitatea politico- 
educativă pentru dezvoltarea conș
tiinței socialiste a oamenilor muncii, 
a tineretului, de formarea concepției 
materialiste despre lume, combate
rea concepțiilor înapoiate.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
organele și organizațiile de partid 
din regiune au muncit cu pricepere 
și perseverență pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului. îndeplini
rea sarcinilor care stau în fața oa
menilor muncii din regiune impune 
însă continua perfecționare a ac
tivității organelor și organizațiilor 
de 'partid, conducerea concretă a 
întregii activități economice și so- 
cial-culturale, repartizarea cadrelor 
potrivit capacității și cunoștințelor 
lor, îmbunătățirea controlului înde
plinirii hotărîrilor. In condițiile 
creșterii continue a rîndurilor 
partidului este necesară o grijă per
manentă pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al noilor membri 
și candidați de partid. O însemnăta
te deosebită au sporirea eficacității 
învățămîntului de partid, extinderea 
studiului economiei concrete, menit 
să aducă o contribuție tot mai mare 
la înțelegerea aprofundată a politicii 
economice a partidului și a căilor de 
înfăptuire a acesteia.

Tov. Nicolae Ceaușescu și-a în
cheiat cuvîntarea urînd comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din 
regiune să întîmpine glorioasa ani
versare a eliberării Romîniei cu noi 
succese în realizarea sarcinilor însu- 
flețltoare trasate de Congresul al

re-

pro- 
par- 
ope-

mări realizate în regiunile Iași, Ba
cău, Oltenia, Suceava, Mureș-Auto
nomă Maghiară și în alte regiuni, 
menținute într-o adîncă înapoiere în 
anii regimului burghezo-moșieresc. 
Aceste succese ca și întreaga dezvol
tare ascendentă a economiei națio
nale sînt o confirmare strălucită a 
justeței politicii partidului nostru, a 
Comitetului său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Tot ce s-a realizat pînă acum con
stituie o temelie trainică pentru a a- 
sigura ridicarea țării noastre pe cul
mile socialismului și comunismului, 
înfăptuirea programului trasat de 
Congresul al III-lea al P.M.R. creea
ză condiții pentru un mers și mai 
ferm înainte în dezvoltarea bazei '■ 
tehnico-materiale a socialismului, co
respunzător cu condițiile țării 
noastre, cu necesitățile desăvîrșirii 
construirii socialismului. Tocmai de 
aceea partidul a pus în centrul pre
ocupărilor pentru realizarea planu
lui de stat pe 1964 îndreptarea tutu
ror eforturilor spre a da în pro-

opera de de- 
socialismulul

T. OLARU 
N. ROȘCA

Fotoi R. COSTINFabrica do zahăr din Tg. Mureș.

„Maria Stuart“ la Teatrul Național
Este în tradiția Teatrului nostru 

Național să reprezinte capodoperele 
clasice în spectacole de prestigiu, 
să ofere publicului satisfacția de a 
admira mari actori interpretând 
mari roluri din repertoriul uni
versal. Un șir de premiere clasice 
vin să confirme și să continue a- 
ceastă bună tradiție, în virtutea 
căreia prima scenă a țării poartă 
principala răspundere pentru răs
pîndirea valorilor teatrului univer
sal ca și a creației originale.

In „Maria Stuart" regăsim pro
testul înflăcărat împotriva tira
niei, caracteristic operei lui Schil
ler ; mai mult însă decît în alte 
piese ale sale, ideile sînt aci încor
porate în caractere din a 
căror vie ciocnire se înfiri
pă în fața noastră tabloul 
unei epoci. Susținîndu-și necruță
torul rechizitoriu la adresa despo
tismului, Schiller ne înfățișează 
într-un conflict de o forță drama
tică neobișnuită abuzurile sînge- 
roase, intrigile politicianiste de 
curte, dezlănțuirea patimilor rău
tăcioase, într-un cuvînt absolutis
mul regal in acțiune, cu întregul 
său cortegiu de nedreptăți. Atît de 
opus lui Shakespeare prin stil și 
temperament artistic, Schiller e 
poate în această piesă mai aproape 
ca oricînd de autorul „Regelui 
Lear“ în scene de subtilă analiză 
a oscilațiilor Elisabetei intre dorința 
nestăpînită de a-și ucide rivala și 
teama de urmările politice ale a- 
cestui act, ezitarea ei între șoap
tele unor curteni și sfaturile altora, 
sau chinuitoarea luptă interioară 
a Mariei Stuart pentru a se stă- 
pîni în fața Elisabetei, a părea re
semnată și a-și salva astfel viața, 
luptă în care învingător iese totuși 
orgoliul.

Elisabeta și Maria Stuart... Două 
roluri de maturitate care-și dez
văluie întreaga bogăție cînd sînt 
jucate — ca în spectacolul de față 
— de două artiste aflate în plină
tatea talentului și a mijloacelor 
lor scenice. Dina Cocea a compus 
excelent portretul unei Elisabete 
trufașe, cu privire piezișă și buze 
subțiri. Irina Răchițeanu, cu ad
mirabil simț al măsurii, a dăruit 
Mariei Stuart acea demnitate în

Săptamina aceasta pe ecrane
Legea Antarctidei — producție 

pentru ecran panoramic a studiou
lui „A. P. Dovjenko“ din Kiev. 
Regia este semnată de T. Levciuk.

Viața sportivă — producție a 
studiourilor engleze. (Regia Lind

Scenă din filmul „Legea Antarctidei"

C I! N IE Ml A • I IE IL IE V i J H «J IE
CINEMATOGRAFE : Legea Antarcti

de! (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria (bd. Magheru nr. 12—14). Podul : 
Republica, (bd. Magheru nr, 2), Festival 
(bd. 6 Martie nr. 14), Grlvița (Calea Grl- 
vlțel — podul Basarab), Tomls (Calea 
Văcărești nr. 21). Privește înapoi cu 
mînie : rulează la cinematografele : 
C'arpațl (bd Magheru nr. 29), Bucu
rești (bd. 6 Martie nr. 6), Feroviar 
(Calea Grlvițel nr. 80), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1) Magazin film : Capitol 
(bd. 6 Martie nr. 16), Excelsior. (bd. 1 
Mai nr. 174), Miorița (Calea Moșilor nr. 
127), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
cu str. Llzeanu), Uraganul : Victoria 
(bd. 6 Martie nr. 7), Popular (str. Mătă- 
sari nr. 31). Nu-1 loc pentru al treilea : 
Lumina (bd. 6 Martie nr. 12), Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Haiducul de pe 
Ceremuș : Centra] (bd. 6 Martie nr. 2). 
Agatha, lasă-te de crime ț : Union (str. 
13 Decembrie nr. 5—7), Munca (Șos. Mi
hai Bravu nr. 221). Program de filme 
pentru copil (dimineața) : Doina (str. 
Doamnei nr. 9). Placido : Doina (după-a- 
mlază), Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22). 
împărăția oglinzilor «trîmbo : Timpuri 

suferință pe care i-o atribuie 
Schiller — a cărui simpatie ro
mantică șe îndrepta din principiu 
spre victimă. Dina Cocea ne-a a- 
rătat o femeie care-și savurează 
victoriile cu un zîmbet viclean, 
ascunzîndu-și meschinele mașina
ții sub masca îndatoririlor împo
vărătoare de regină. Irina Răchi
țeanu a făcut din cealaltă regină o 
ființă mai emotivă, incapabilă 
să-și rețină clocotul urii. Frămîn- 
tarea Elisabetei în ceasurile hotă- 
rîtoare pentru executarea sentin
ței ucigașe este redată cu intens 
dramatism. Drumul Măriei spre 
eșafod dobîndește, consecvent ace
leiași concepții schilleriene, o 
solemnitate îndurerată. Datorită 
acestor două creații, cu toate că 
eroinele nu se întâlnesc decît o 
singură dată, opoziția lor e prezen
tă de-a lungul întregului specta
col.

Poziția ambiguă a politicianului 
de curte antrenat într-un joc pe
riculos de intrigi și minciuni, a 
fost relevată cu strălucire 
de Septimiu Sever, în rolul 
contelui de Leicester. De mai 
mulți ani Septimiu Sever se află 
într-o continuă dezvoltare actori
cească, rod vădit al unui exercițiu 
atent, și cu atît mai îmbucurătoare 
cu cît personajele^ cape corespund 
datelor sale fizice își au la noi 
încă prea puțini interpreți de va
loare. Actorul — așa cum s-a vă
zut și de astă dată — a cîștigat 
acel echilibru în care eleganța ți
nutei exterioare se contopește de
plin cu trăirea autentică. Florin 
Piersic evoluează frumos pe o li
nie similară, îndreptățind speran
țele puse într-însul. Printre altele, 
scena de tatonări reciproce dintre 
Leicester și Mortimer a fost rea
lizată de Septimiu Sever și Florin 
Piersic cu un umor fin. gustat de 
spectatori

In interpretarea lut Nicu Dimi- 
triu, Shrewsbury a fost tipul „cla
sic“ al sfetnicului blajin și înțelept. 
Toma Dimitriu a întruchipat un 
Burleigh malefic, aspru și încrun
tat, iar N. Brancomir un Amias 
Paulet de o crîncenă și neștirbită 
cinste cavalerească. Dintre nume
roasele roluri episodice, pe care 

say Angerson). Film premiat la 
festivalul de la Cannes, 1963.

Uraganul — producție a studiou
rilor din R. P. Chineză, realizată 
după romanul lui Ciou Li-po. Re
gia : Hsieh Tieh-li. 

No! (bd. 6 Martie nr. 18), Cultural (Pia
ța I. Plntllle nr. 2), Cotrocenl (Șos Co- 
trocenl nr. 9). Pisica de mare ; Giuleștl 
(Calea Giuleștl nr. 56). Volga (Șos. I. 
Plntllle nr. 61). Parașutlștii : înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștil-Noi). Po
vestirile iul Drda : Dacia (Calea Grlvițel 
nr. 137). Balada husarilor : Buzeștl (str 
Buzești nr, 9—11) Arhiva secretă de pe 
Elba : Crîngași (Șos. , Crîngași nr 42). 
Medicamentul care ucide (ambele se
rii) : Bucegi (bd. 1 Mai hr. 57), Arta (Ca
lea Călărași nr. 153), Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. |96). Ucigașul și fata : Uni
rea (bd. I Mai nr. 143). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Vitan (Calea Du
deștl nr. 97). Moșilor (Calea Moșilor nr. 
221). Qivitoq : Aurora (bd. Dimitrov nr. 
118). Flamura (Șos. Giurgiului nr 155) 
Cu toții acasă : Cosmos (bd. 30 Decem
brie nr. 89), Luceafărul. (Calea Rahovel 
nr. 118). Cavalerul Pardaillan - cinema
scop : Viitorul (str. M. Emlnescu nr. 
127). Anlcka merge la școală : Colentlna 
(Șos. Colentlna nr. 84). Jurnalul Annel 
Frank — cinemascop : Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2), Pacea (bd. Libertății 
nr. 70—72). Ucigașul plătit — cinema

nu le putem discuta în amănunt 
aci, ținem șă amintim contribuția 
lui Virgil Popovici (secretarul de 
stat Davison) într-o scenă scurtă 
dar semnificativă : secretarul de 
stat, ținînd în mină hirtia care-i 
frige degetele, se străduiește în
nebunit să obțină din partea Eli
sabetei un „da" sau un „nu“ clar 
cu privire la executarea sentinței

Apropiate timpului nostru prin 
conținut, prin ideile lor de liber
tate, piesele lui Schiller au și des
tule accente retorice, care ne apar 
azi depășite. Regia (Miron Nicu- 
lescu) are meritul important de a 
fi asigurat un stil de interpretare 
sobru, eliminind (parțial) și ate- 
nuînd grandilocventele textului 
Regizorul a construit astfel un 
spectacol ’-'temeiat pe jocul acto
ricesc, pe. caractere. l-a fost de 
mare ajutor și traducerea semna
tă de Al. Philippi.de, care redă ar
monios și modern vorbirea eroilor 
Aceeași preocupare pentru simpli
tate e vizibilă în decorul lui Al 
Brătășanu.

S-ar putea discuta dacă, dintr-o 
perspectivă contemporană, reali
zatorii spectacolului n-ar fi fost 
îndreptățiți să adopte o poziție 
mai critică față de viziunea roman
tică a piesei. Merită bare Maria 
Stuart din partea noastră atît de 
multă compasiune ? Si putem re
cepta fără rezerve entuziasmul lui 
Mortimer, legat în fond de combi
națiile spionilor papali ? Eu cred 
că nu. Intr-un articol din re
vista „Teatrul“, regizorul Miron 
Niculescu sublinia de altfel că în
suși Schiller conturează un por
tret destul de defavorabil al cap
tivei. nelăsînd „nici un dubiu că 
dacă împrejurările ar fi fost altele. 
Marla ar fi fost la fel de crudă și 
despotică față de rivala ei“ In ce 
măsură însă, și cum. se poate a- 
răta acest lucru pe scenă ? Marele 
număr de spectacole Clasice re
prezentate recent sau aflate în 
pregătire oferă premizele unor in
teresante dezbateri cu privire la 
vechea și mereu noua problemă a 
interpretării valorilor trecutului 
cu ochii prezentului.

ANDREI BALEANU

Agendă mazicală
Luni, 27 ianuarie, ora 20, în studioul 

Conservatorului „Ciprian Porumbescu" va 
avea loc o seară de operă Vor interpreta 
studenții anului IV — clasa de operă a 
lectorului Hero Lupescu
Miercuri. 29 ianuarie, ora 20, în sala mică 

a Palatului R P Romîne va avea loc un 
concert „Haendel" din ciclul ..Muzica 
de-a lungul veacurilor" organizat da Filar
monica de stat „George Enescu".

Joi, 30 ianuarie, ora 19,50, orchestra 
de studio a Radioteleviziunii dirijată de 
Ion Drăcea va prezenta un concert sim
fonic în studioul din str. Al Popov în 
program : Suită de balet de Rameau- 
Mottl ; Concertul în Si bemol maior 
pentru vioară si orchestră de Giovanni 
Battista Pergolesi (Solist : Igor Turjan- 
ski) ; „Jocuri romînesti" de Paul Constan- 
tinescu ; Arii si duete din opere de We
ber, Verdi. Puccini Soliști : Agatha Dru- 
zescu si Ion Buzea , Uvertura la opera 
„Rienzi" de Richard Wagner

Shnbătă. 1 februarie, ora 20, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" dirijată de Mircea Cristescu va 
prezenta un concert în studioul Radio 
televiziunii în program : Simfonia de ca 
meră de George Enescu , Simfonia spa
niolă pentru vioară si orchestră de Lain 
Solist : Varujan Cozighian . Muzica pen 
tru orchestră de coarde, celestă si per
cuție de Bartok Concertul va fi prezentat 
si duminică. 2 februarie, ora 11. în a 
ceeasi sală

scop . Drumul Sării (str. Drumul Sării 
nr. 30). Elena din Troia — cinemascop : 
Ferentari (Calea Ferentari nr 86)

TELEVIZIUNE: Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii 19.10 - Emisiune de 
știință șl tehnică pentru școlari Po
vestea dinamului 19.30 - Filmul Stra
da mezinului-, 21,15 _ Pagini din opere 
iubite. 22,00 - Telesport în închi. fiere : 
Buletin de știri și buletin meteorologic,

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : 28-29-30 I vreme schimbătoare 
cu cer noros în Jumătatea de nord a 
țării și variabil în rest. Va ninge local 
mal ales în nordul țării vînt potrivit, 
temperatura ușor variabilă Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 șl minus 
15. iar maximele între minus 6 și plus 4 
grade. Local ceață. In București vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va-, 
fiabilă.

Philippi.de
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PREMIILE ACADEMIEI R.P. ROMINE PE ANUL 1962
Secția de științe matematice 

și fizice
PREMIUL „GHEORGHE LAZĂR"

— lucrările : ,-â). Monografia „Teoria 
mulțimilor“ ; b) Contribuția adusă 
la monografia „Teoria potențialului 
pe suprafețe riemanniene“ ; c) „O 
nouă problemă Dirichlet pe supra
fețe riemanniene“ Autor : Corneliu 
Constantinescu.

Secția de științe chimice
PREMIUL „NICOLAE TECLU"

— lucrarea: „Cationiți novolacsul- 
foriici“. Autori : prof. Mihai Dima, 
Ion Scondac, Ioan Petraru.

Secția de științe tehnice
PREMIUL „TRAIAN VUIA“ — 

lucrările : a) „Teoria proceselor ter
mice și. metalurgice la sudarea cu 
arcul electric“. Autor : Traian Sălă- 
geanu ; b) „Aplicarea ecuațiilor cu 
'diferențe finite la calculul plăcilor 
subțiri“. Autor : Ing. Mircea Soare.

PREMIUL „AUREL VLAICU“ — 
lucrările : a) „Aplicarea teoriei func
țiilor analitice în hidrodinamica 
fluidelor vîscoase“. Autor: Dan Gh. 
Ionescu ; b) „Stabilitatea mișcărilor 
parțial controlate ale -avionului“. 
Autor : Tiberiu Hacker.

Secția de biologie și științe agricole
PREMIUL „GHEORGHE DOJA"

— lucrarea : „Cercetări asupra pro
prietăților mecanice și rezistentei la 
arat a unor soluri din Cîmpia Ro- 
mînă“. Autor : Andrei Canarache.

PREMIUL „EMIL RACOVIȚĂ"
— lucrarea : „Despre acțiunea plas- 
molizei și deplasmolizei asupra 
structurii nucleului viu“, autor : 
Viorel Soran.

Secția de geologie și geografie
PREMIUL „GRIGORE COBÄL- 

CESCU“ — lucrarea : „Memoriu la 
harta tectonică a Romîniei“, autori : 
Ion Dumitrescu. Mircea Săndulescu, 
Vasile Lăzărescu. Orest Mirăuță, Si
mon Pauliuc, Cecil Georgescu.

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI“ — lucrarea : „Studiul mine
ralogic și geochimic al zăcămîntului 
de> la Toroiaga — Baia Borșa“, au
tor : Livia Steelaci.

Secția de științe medicale
PREMIUL „VICTOR BABEȘ" — 

lucrările : a) „Reglarea neuroumo- 
rală a eritropoezei“, autor : prof. 
Ion Baciu ; b) Studiul antropologic
— „Sărata Monteoru“, autori : Con
stantin Maximilian, Vasile V. Cara- 
melea. Petre Firu, Adina Negrea- 
Gherga.

Secția de științe economice, filozofice 
și juridice

PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR
GHIU“ — lucrarea : „Dezvoltarea 
conștiinței socialiste în R.P.R.“. Au
tori : Marcel Breazu, Gheorghe Be- 
rescu. Ion Drăgan, Ion Banu, Ema
nuel Drob, Georgeta Florea, Ion Tu- 
dosescu, Nicolae Bellu, Mihail Cer
nea, Sorin Vieru, Maria Sinescu- 
Popescu, Maria Damian, Pavel Cîm- 
peanu.

Secția de limbă, literatură și artă
PREMIUL „B. P. HAȘDEU" (pen

tru filologie) — lucrarea : „Forma
rea terminologiei științifice romî- 
nești", autor : Nicolae A. Ursu (Iași).

PREMIUL „C. DOBROGEANU- 
GHEREA“ (pentru critică literară 
și artistică) — Monografia „Viața 
lui V. Alecsandri“. autor : George 
C. Nicolescu.

PREMIUL „CIPRIAN PORUM- 
BESCU“ (pentru muzicologie) — lu
crarea : „Opera romînească" (2 vo
lume). Autor : ’Octavian Cosma.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" 
(pentru compoziție) a) „Divertis
ment pentru cvintet de suflători, 
două viole și pian“ ; b) „Sonata a 
IlI-a pentru pian“, autor : Tudor 
Ciortea.

Victorii rominești la campionatele de tenis de masă 
ale 1B. Germane

Din coljul tribunei

Prima rindunicà

forestieri

în ziua a doua a campionatelor 
internaționale de tenis de masă ale 
R.D. Germane, care se desfășoară la 
Leipzig, au fost cunoscute formațiile 
învingătoare in competiția pe echipe 
feminine. Reprezentativa R. P. Ro- 
mîne a învins în finală cu 3—0 echi
pa R. D. Germane, clasîndu-se pe 
primul loc. Iată rezultatele înregis
trate în acest meci : Maria Alexan
dru-Lemke 2—1; Ella Constantines- 
cu-Kalweit 2—0; Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu-Kalweit, Lemke 
2—0.

Competiția masculină a revenit e- 
chipei Iugoslaviei, învingătoare cu 
3—2 în partida cu echipa Suediei.

Ieri după amiază, în cadrul fina
lelor la probele individuale, repre

zentanții țării noastre s-au compor
tat foarte bine, reușind să cîștige 
trei din cele cinci probe : Maria A- 
lexandru la simplu femei (în finală. 
3—1 cu Ella Constantinescu), Ale- 
xandru-Constantinescu la dublu fe
mei (în finală 3—1 cu perechea ma
ghiară Földi-Lukacs) și Ella Cons- 
tantinescu-Dorin Giurgiucă la dublu 
mixt (în finală, 3—0 cu Maria Ale- 
xandru-Gh. Cobîrzan).

Celelalte finale au revenit : la 
simplu masculin suedezului Johan
sson (3—0 cu maghiarul Fahazi). iar 
la dublu masculin cuplului Pleuse- 
Lemke (R. D, Germană), cîștigător 
în finală cu 3—2 în fața iugoslavilor 
Korpa-Vecko.

Campionatele republicane de baschet

Pădurea de plopi — înmănunchie- 
re de siluete zvelte ce săgetau orizon
tul — părea de neclintit. S-a iscat 
însă o furtună, vîntul s-a năpustit pes
te ea ca un bici și, pe neașteptate, 
mulți plopi fuseseră retezați din locul 
unde se ramifică coroana. Întîmplare? 
Nu. Acolo roseseră tulpina insectele 
parazite, iar furtuna desăvîrșise doar 
„lucrarea“. Bine, dar împotriva lor se 
administraseră insecticide, care să le 
distrugă I N-au folosit la nimic ?

S-a apelat la ajutorul izotopilor ra
dioactivi. Ei puteau arăta care au 
fost cauzele.

PROTECȚIE, STIMULARE, 
NUTRIȚIE

Cele relatate pînă aici constituie 
doar un nuc exemplu de sprijin ope
rativ dat pădurilor de către specialiștii 
din cadrul laboratorului de izotopi ra
dioactivi al Institutului de cercetări 
forestiere (INCEF). Pentru protecția 
plopului negru hibrid — specie repe
de crescătoare, de mare interes econo
mic — s-au făcut, cu ajutorul izoto
pilor, cercetări valoroase. S-a stabilit 
cum „circulă“ insecticidele în plantă, 
o dată cu seva ; ce cantități de sub
stanțe trebuie administrate plopului 
spre a-i distruge dușmanii.

Izotopii au avut un rol hotărîtor și 
în cercetările pentru descoperirea cau
zelor care duc la uscarea stejarilor. 
In pădurea Snagov puteau fi văzuți, 
urcînd și coborînd pe scări, oameni 
cu aparate. In stejari se făcuseră in
cizii, prin care fuseseră introduși izo
topii. „Ochii“ aparatelor priveau în 
interiorul tulpinelor, arătau viteza cu 
care circulă seva, locul „gomelor“ caie 
stăvileau drumul ei prin vasele lem
noase. Pe baza acestor studii s-au e- 
laborat instrucțiuhi practice în vederea

prevenirii și combaterii uscării. Tot 
izotopii au dat o „lovitură de grație" 
omizilor păroase ale stejarului — Ly- 
manthria dispar — care rod frun
zele.

Un domeniu în care s-au obținut 
rezultate bune este și acel al stimu
lării germinației semințelor forestiere 
și al grăbirii creșterii plantelor. Se
mințele de tei, frasin, pin, molid, du
glas și salcie iradiate cu izotopi au 
încolțit mai repede, iar puieții s-au 
dezvoltat cu o deosebită vigurozitate. 
Teiul argintiu, ale cărui semințe ră
sar în mod obișnuit abia în anul al 
doilea de la semănare, a fost... adus 
la viață cu 12 luni mai devreme. Izo
topii produc modificări în metabolism 
și planta începe să crească mult mai 
repede.

Sistemul de nutriție al plantelor fo
restiere de interes economic, ca plopul 
negru hibrid, duglasul, salcîmul, pinul, 
etc., a stat de asemenea în centrul 
preocupărilor cercetătorilor de aici. 
Multitudinea proceselor care au loc în 
nutriția speciilor lemnoase se stu
diază cu ajutorul izotopilor. Ei arată 
cum se absorb elementele nutritive de 
bază — fosforul, azotul și potasiul — 
care dintre aceste elemente poate con
tribui, în funcție de sol, climă, zonă 
și alte condiții, la dezvoltarea mai ra
pidă a plantelor. Se fac numeroase ex
perimentări, pe parcele comparative, 
se folosesc îngrășăminte în diverse 
proporții. Efectul pe care-1 au asupra 
creșterii plantelor îl urmărește neînce
tat „ochiul“ contorului care detectează 
izotopii.

RADIOGRAFIA LEMNULUI

Alunecînd pe bandă, foaia de pla
caj ajunge în dreptul omului, a cărui

Laboranta Vasilica Chințoiu „inoculează“ cu ajutorul telepipctci cu ecran 
fosfor radioactiv în adezivul care lipește foile de placaj. Orice defect va fi 

descoperit

privire sevei ă nu iartă nici un defect. 
Ochiul lui experimentat știe să des
copere și cele mai ascunse „hibe“. 
Există însă defecte interne, pe care el 
n-are cum să le vadă. Din nou ne a- 
jută izotopul. Introdus în rășina de 
încleiat, el continuă să iradieze. Placa 
fotografică, pusă deasupra placajului, 
se lasă impresionată de radiații și, 
după developare, se vede exact locul 
în care adezivul de încleiere nu s-a 
așternut între straturi.

Folosirea izotopilor radioactivi în 
silvicultură și în industria lemnului 
permite cercetarea unor procese bio
logice, fizico-chimice și tehnologice 
care nu pot fi studiate prin alte me
tode, asigură procedee de lucru noi, 
care se reflectă în creșterea producti
vității muncii, constituie, pentru multe 
sectoare de activitate, un ajutor prac
tic de neînlocuit.

CASA IZOTOPILOR

Pe clanță n-ai voie să pui mîna. 
Trebuie să apeși pe un buton. Ți se 
răspunde printr-un difuzor. Aceasta în 
cazul cînd nu se lucrează în momen
tul respectiv cu izotopi. Dacă se lu
crează, suni în zadar.'

Laboratorul, sau casa izotopilor, 
cum e denumit în institut, e o clă
dire modernă, recent amenajată. Pe
reți izolatori, colțuri curbate, mult 
material plastic — nicăieri un loc 
unde s-ar putea depune și de unde 
n-ar putea fi înlăturați izotopii. Toa
te secțiile sînt dotate cu aparataj mo
dern, interioarele au lumină fluores
centă, aer condiționat... Condiții op
time de cercetare, grijă meticuloasă 
pentru protejarea lucrătorilor științi
fici față de efectele izotopilor radio
activi. Casa izotopilor cuprinde la
boratoare de radiochimie, metrologia 
radiațiilor, iradieri, pregătire a pro
belor, camere de decontaminare, de
pozitul de izotopi — un fel de dulap 
masiv din beton armat și plumb ș.a.

In preocupările cercetătorilor stau 
acum noi teme de studiu. Izotopii... 
forestieri au contribuit la rezolvarea 
unor probleme practice de mare im
portanță. Cîte cărări noi vor mai des
chide ei în acest domeniu o vor arăta 
rezultatele viitoare.

VASILE TINCU

Rapid și Știința București 
pe primele locuri 

în campionatul feminin
Prin disputarea jocurilor din eta

pa a IX-a, prima parte a campiona
tului republican 
sfîrșit. în urma 
dintre formațiile bucureștene Ra
pid și Știința, cele două echipe au 
acumulat cîte 16 puncte fiecare. A- 
vînd însă un coșaveraj mai bun, 
rapidistele continuă să ocupe pri
mul loc.

Confruntarea actualelor fruntașe 
ale clasamentului, desfășurată ieri 
dimineață în sala Floreasca din Ca
pitală, a prilejuit un joc de bun ni
vel tehnic. Echilibrul valoric dintre 
protagoniste a fost 
de evoluția scorului, 
tîndu-se 
partidei, studentele 
sfîrșit 
ale adversarelor și iau avantaj de 
cîteva coșuri. în ultimele minute 
rapidistele revin în atac dar, ținînd 
prea mult mingea, ele nu reușesc să 
refacă handicapul. Scor : 56—52
(21—24) pentru Știința. Miza mare 
a întîlnirii și răsturnările de scor au 
dat multe emoții de o parte și de 
alta. Jucătoarele celor două forma
ții au știut să treacă cu bine peste 
momentele dificile. Nu același lucru 
a reușit însă antrenorul Dinescu 
(Știința) al cărui protest necuviin
cios la adresa arbitrajului a atras

sale cu un 
o manifestare 
cu atît
partea

mai 
unui

întîl-
feminin a luat 
întîlnirii directe

constant

de unele

oglindit 
Compor- 

lungul 
spre

de-a ; 
profită 

inconsecvențe

sancționarea echipei 
„fault tehnic“. Este 
cu totul nepotrivită, 
mult cu cît vine din 
conducător de echipă,

în „deschidere“ a avut loc 
nirea Unirea — Voința, Luptînd cu 
multă ambiție și jucînd mai simplu, 
prima formație a cîștigat cu 54—48 
(34—23).

Lista tie ciștiguri 
in autoturisme
tragerea pe trimestrul IV/1963

POIANA BRAȘOV (coresp. „Scîn- 
teii"). — La numai o săptămână de 
la competiția organizată de clubul 
sportiv Dinamo, pîrtiile de schi din 
Poiana Brașov au găzduit noi între
ceri. Sîmbătă și duminică a avut 
loc concursul tradițional „Cupa Po
iana" în organizarea comisiei re
gionale de specialitate.

La startul diferitelor probe au fost 
prezenți 162 concurenți din toată 
țara. Ca și la întrecerile anterioare 
s-au remarcat mai ales sportivii clu
burilor și asociațiilor sportive bra
șovene, care au ocupat locuri de 
frunte mai ales în probele de fond. 
La 3 km. jiinioare, Rodica Stoian 
(Tractorul Brașov) și Rodica Cimpo- 
ia (A.Ș.A. Brașov) au fost cronome
trate cu același timp 13’36" 
lelalte probe cîștigători 
juniori — Marcel Cojan 
19’32” ; 5 km senioare 
Bratu-Leampă (Dinamo 
51” ; 15 km seniori — 
(A.S.A. Brașov) 55’13”. La 
speciale locul I a revenit dinamovis- 
tului brașovean Florea Voinea, care 
a avut cea mai lungă săritură de 
52 m. Juniorul V. Mărgineanu (Trac
torul) a sărit 45 m. ț

Dintre probele alpine s-a disputat 
doar slalomul special pe pîrtia din 
Kantzer. Mihaela Casapu (S.S.E. 
Predeal) la junioare, Vaier Alexan- 
drescu (S.S.E. București) la juniori, 
Mihaela Stoenescu (Voința Sinaia) 
la senioare și Ion Zangor (A.S.A. 
Brașov) la seniori au ocupat primul 
loc, dovedind o bună pregătire.

Surprize în întrecerea 
echipelor masculine

Se spune, pe bună dreptate, că 
nici un meci nu este dinainte ju
cat. Sîmbătă seara, în sala Flo
reasca, jucătorii formației Știința 
București au ținut parcă să dove
dească din nou valabilitatea aces
tui adevăr. Cu toate că nu porneau 
favoriți în partida cu echipa dina- 
moviștilor bucureșteni, ei au acor
dat o mare atenție ofensivei pe toată 
durata meciului. Chiar după pri
mele minute, Știința conducea cu 
14—5, pentru ca pînă la pauză 
scorul să le fie favorabil cu 50-35 ! 
Bine conduși de inepuizabilul Cos- 
tescu, studenții nu dau răgaz adver
sarului nici în repriza secundă și. 
în aplauzele entuziaste ale suporte
rilor, termină victorioși cu scorul de 
95-79. Deși formația dinamovistă 
cuprinde jucători tehnici, mai înalți 
decît cei ai Științei, ea a fost de
pășită la capitolul viteză și comba
tivitate.

Baschetbaliștii de la Rapid au 
furnizat o altă surpriză a etapei în 
compania echipei Steaua, pe care 
au învins-o cu 69—63 (34—29). Meci 
frumos, de mare luptă, în care rit
mul de joc și varietatea acțiunilor 
au avut un cuvînt

A.
★

Alte rezultate :
Știința Cluj 48—89 ; Știința Tg. Mu- 
reș-Politehnica Cluj 73—49 ; Dina
mo Oradea-Siderurgistul Galați 
81—48.

Ieri, pe la zece dimineața, ne
răbdătorii se și adunaseră la por
țile stadionului din Giulești, inte- 
resîndu-se, cu vădită înfrigurare, 
dacă „se joacă sau nu“. Orice 
s-ar zice, un meci de fotbal în ia
nuarie — fie chiar un simplu an
trenament — nu-i un lucru co
mun. Echipele noastre cele mai 
harnice își începeau evoluțiile pe 
teren abia prin preajma mărțișo
rului. Revoluționînd calendarul, 
rapidiștii și-au făcut apariția cu 
cîteva săptămîni mai devreme ; 
rîvna lor deosebită ni se pare de 
bun augur.

Intr-adevăr, anul fotbalistic 
1964 va cunoaște un debut pre
coce, datorită, pe de o parte, res
tanțelor din turul campionatului, 
iar pe de altă parte pregătirilor 
pentru importanta partidă de la 
3 mai, cu Bulgaria. După cum se 
știe, de rezultatul acestui joc de
pinde în mare măsură calificarea 
reprezentativei noastre în turneul 
olimpic. Iată de ce „prima rîndu- 
nică", lansată ieri de fotbaliștii 
Rapidului, a depășit parcă 
semnificația obișnuită a unei 
prime repetiții cu public. De alt
fel, în ciuda gazonului înghețat 
bocnă (pe pista de alergări și în 
spatele porților, puștimea din 
cartier patina de mama focului),

cele două reprize au oferit un 
spectacol agreabil. Deși partene
rii — „Ascensorul“, în prima ju
mătate. și „Laminorul" în urmă
toarea — n-au ridicat probleme 
deosebite, s-a putut observa că 
Rapidul n-a stat pe cuptor, din 
noiembrie pînă acum. „Bombele" 
lui Georgescu, driblingurile lui 
Dumitriu și Ionescu, sprinturile 
pe extremă ale lui Codreanu și 
Năsturescu, pasele subtile ale 
„bătrînului" Ozon — au încălzit, 
la propriu și la figurat, inimile 
spectatorilor. Și erau, fără doar 
și poate, cîteva mii de pătimași 
în tribunele din preajma podului 
Grand : nelipsiții, entuziaștii, 
zgomotoșii suporteri ai culorilor 
feroviare. Dincolo de faze, de go
luri, de spectacolul în sine, a- 
ceastă manifestare de atașament 
față de echipa preferată, include 
sensuri mult mai profunde, pe 
care, nădăjduim, cei de pe teren 
nu le vor ignora...

Rîndunica de pe Giulești ne-a 
șoptit să fim încrezători : fotba
liștii noștri sînt puși pe fapte 
mari în sezonul care, uite — se 
apropie ! Așteptăm, o dată cu sto
lurile ce vor urma, cuvenitele 
confirmări.

greu de spus.
CONSTANTIN

Știința Craiova-

0 documentare tehnică 
bine organizată

(Urmare din pag. I-a)

nivelul produselor mondiale și sta
bilizarea ei, întrebuințarea acidului 
clorhidric rezidual la fabricarea 
clorurii de calciu și altele. Studie
rea temeinică a documentației de 
specialitate a contribuit efectiv la 
îmbunătățirea calității unor produ
se de bază ale combinatului — sodă 
caustică și detoxan — la pregătirea 
fabricării unor noi sortimente :■ clo- 
rură de polivinil, perclorvinil, ierbi- 
cide pentru agricultură ș.a.

Studierea cărților și a revistelor 
tehnice, a caietelor de noutăți i-au 
ajutat pe mulți ingineri, muncitori 
și tehnicieni să-și materializeze ide
ile lor creatoare în diferite inovații 
și perfecționări tehnice. Pe baza u- 
nor prețioase inovații a fost sporită 
oe 3 ori capacitatea de fabricație a 
detoxanului. S-a introdus folosirea 
schimbătorilor de ioni la purificarea 
sodei caustice, s-a îmbogățit gama 
sortimentelor cu două noi produse 
de larg consum — „Molicid“ și 
„Odoricid“ — fabricate prin valo
rificarea unor materii secundare 
care înainte nu se utilizau. Prin a- 
plicarea inovațiilor și a perfecțio
nărilor tehnice s-au realizat .econo
mii în valoare de 8 000 000 lei.

în activitatea de documentare 
considerăm că mai sînt încă multe 
de făcut. Dezvoltarea continuă a

combinatului nostru cere întregului 
colectiv eforturi sporite pentru „ fi 
la zi cu noutățile ce apar mereu 
în ramura industriei chimice. Ne-am 
propus să luărn în acest an noi 
măsuri pentru îmbunătățirea mun
cii de documentare. în scopul unei 
mai largi informări tehnice a mun
citorilor, colectivul de documentare 
va întocmi, bineînțeles pe înțelesul 
și la nivelul muncitorilor, lucrări a- 
semănătoare celor editate de Centrul 
de documentare al ministerului. La 
gazetele de perete, din secțiile pro
ductive se vor afișa sumarele re
vistelor și caietelor de noutăți și 
titlurile noilor cărți sosite în com
binat. O mai mare preocupare vom 
dovedi pentru extinderea propagan
dei tehnice prin filme, care se vă
dește deosebit de atractivă și in
structivă. în această privință noi so
licităm și mai mult sprijinul cen
trului de documentare al ministeru
lui pentru procurarea unor filme cu 
teme specifice sectorului nostru de 
activitate.

Dezvoltarea activității de docu
mentare tehnică și legarea ei tot 
mai strînsă de cerințele producției 
vor contribui la rezolvarea unor 
probleme tehnice, la valorificarea 
mai intensă a rezervelor interne, în 
scopul realizării în acest an a pla
nului la toți indicatorii și a angaja
mentelor luate în întrecere.

Nr. 
crt.

Nr. de parti
cipare Ia tra

gere
Numărul libretu

lui

c î ș t i g ă t o r

Cîte un autoturism Moskvicl

1 3929 702— 39— 7
2 8066 709—216— 24
3 17184 760—207— 370
4 20894 731—106— 424
5 24989 75S— 1—2000
6 30914 732— 1— 277

Cîte un autoturism Skoda Octavia Super

7 33957 719— 1— 89
8 37447 744— 1— 46

Cîte un autoturism Wartburg

9 1421 746— 1— 38
10 2209 734— 1— 26
11 56'45 752— 1— 454
12 7004 709— 1— 529
13 10534 743— 1— 722
14 12742 765— 1— 22
15 16823 760— 1—1246
16 25800 759—205— 15
17 25338 715— 1— 886
18 29198 715—204— 139
19 32763 708—209— 82
20 34293 719—201— 119
21 38253 718—432— 8
22 41785 736—208— 25
23 42897 736— 1—1082
24 43145 736—277— 16

Cîte un autoturism Trabant

25 B8 735—214— 6
26 492S 733—262— 22
27 6315 752—201— 254
28 9527 742— 1— 134
29 11622 762— 1— 470
30 14170 766— 1— 590
31 15965 760— 1— 159
32 18482 731—103— 253
33 21664 761— 1— 382
34 22915 734—103— 445
35 23256 734—103— 866
36 26700 733—212— 6
37 27473 710—113— 130
38 36740 741—212— 22
39 39221 750— 1— 910
40 44430 712—205— 61

In ce- 
sînt 5 km 
(Tractorul) 

— Marcela 
Brașov) 20’ 
Gh. Cincu 

sărituri

Cupa 

„FR.V 

la volei

întrecerile de volei 
din cadrul compe
tiției dotate cu 
„Cupa federației“ 
au continuat sim- 
bătă și duminică. In 
sala Giulești, echipa 
C.P.B., învingînd cu 
3—0 pe Rapid, a 
terminat pe primul 
loc în clasamentul 
formațiilor femini
ne. (în fotografie : 
luptă Ia fileu între 
cele două echipe). 
Turneul masculin a 
revenit dinamoviș- 

tilor bucureșteni.
Foto : M. CIOC

DAN DEȘLIU

Turneu de calificare la hochei
BRAȘOV (prin telefon). — Pe pa- fost de un nivel tehnic acceptabil, 

tinoarul de sub Tîmpa. al clubului deși unele echipe ca Voința Sighi- 
sportiv Steagul roșu, a început de șoara și Metalul Rădăuți n-au avut 
sîmbătă turneul de calificare pentru 
finala campionatului republican de 
hochei. La acest turneu iau parte 6 
echipe (Știința Cluj, Dinamo Bucu
rești, Tîrnava Odorhei, Avîntul 
Gheorghieni, Voința Sighișoara și 
Metalul Rădăuți), urmînd ca primele 
două clasate să se califice în finala 
campionatului (primul tur la 25 fe
bruarie), alături de formațiile Voin
ța Miercurea Ciuc, Steaua, Știința 
București și Steagul roșu Brașov.

Primele jocuri ale turneului au 
confirmat previziunile în legătură 
cu echipele favorite și este probabil 
ca, lupta directă pentru calificare să 
se dea între Știința Cluj, Dinamo și 
Tîrnava. Acestea au cîștigat la scor 
jocurile din prima etapă 
Voința Sighișoara 
Metalul Rădăuți 
Avîntul Gheorghieni 7—0),

Jocurile disputate pînă acum au

10—1;
11—2;

(Știința- 
Dinamo- 
Tîrnava-

condiții pentru o pregătire prea te
meinică. Un fapt îmbucurător este 
că meciurile s-au desfășurat pînă în 
prezent într-o notă de sportivitate, 
arbitrii neavînd de dictat decît 
foarte puține penalizări. Ar fi fost 
de dorit ca la buna desfășurare teh
nică a turneului să se fi adăugat și 
un interes sporit al organizatorilor. 
Consiliul regional U.C.F.S. Brașov, 
care a primit acest mandat din par
tea Federației, de hochei, nu s-a în
grijit să facă o mai largă populari
zare competiției și să asigure con
diții mai bune de vizionare pentru 
public; în lipsa tribunelor, specta
torii sînt nevoiți să se plaseze care 
pe unde poate, pentru a urmări me
ciurile.

Ieri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Știința Cluj-Metalul Ră
dăuți 15—1 ; Dinamo-Avîntul 16—0; 
Tîrnava-Voința 10—1.

Agențiile de presă

Carnet olimpic
se poate constata că „pîr-• Sportivii romîni sosiți 

în Austria în vederea celei tia este foarte rapidă". Until 
de-a 9-a ediții a Olimpiadei 
Albe fac ultimele pregătiri. 
Selecționata de hochei pe 
gheață a R.P. Romine a în- 
tîlnit în localitatea Kitzbue- 
hel echipa locală H.K. Kitz- 
buehel, de care a dispus cu 
scorul de 6—5 (2—2; 2—1;
2—2). Punctele echipei 
mine au fost realizate 
Szabo (2), Nagy, Pană, Fe- 
renezi și Țiriac.

• La 28 ianuarie, după 
vizionarea expozițiilor orașe
lor care candidează pentru 
organizarea viitoarei ediții a 
J.O. de iarnă din 1968, în 
cadrul unei ședințe a C.I.O. 
vor fi ascultate expunerile 
reprezentanților orașelor res
pective. In aceeași zi se oa 
cunoaște orașul care va găz
dui în 1968 Jocurile Olim
pice de iarnă. Din „sondaje
le" făcute în rîndul ziariști
lor, șanse mai mari de a 
găzdui viitoarele jocuri le au 
orașele: Calgari (Canada) și 
Grenoble (Franța). Un „out
sider" este orașul japonez 
Sapporo.

• Un eveniment mult 
așteptat pentru schiorii al
pini : s-a deschis pîrtia de 
coborîre pe care s-au efec
tuat primele antrenamente. 
In ciuda lipsei de zăpadă, 
echipe de lucrători și spe
cialiști au reușit să amena
jeze corespunzător pîrtia 
care măsoară 3 180 m. Din 
declarațiile schiorilor care 
s-au avîntat primii pe pistă

ro
de

din favoriții probei, aus
triacul Karl Schrans, cam
pion mondial în 1962, a 
spus că „antrenamentul a 
fost dificil, dar fermecător. 
Pîrtia va face o serioasă se
lecție, deoarece este mult 
mai rjipidă ca anul trecut". 

e Echipa olimpică de 
hochei a Canadei a sus
ținut un nou meci la Bratis
lava, învingînd cu 4—3 se
lecționata B a Cehoslovaciei. 
La Mannheim, reprezentati
va Suediei a dispus cu 6—1 
(1—0; 4—1; 1—0) de „olim
picii" R.F. Germane.

O O intensă activitate s-a 
desfășurat la stadionul de 
gheață Tivoli, care va găz
dui întrecerile de patinaj 
viteză. Cel mai bun rezultat 
în proba feminină de 500 m 
a fost realizat de patinatoa- 
rea sovietică Irina Egorova 
(46”).

o Pe pîrtia de săniuțe au 
avut loc două concursuri 
preolimpice la care au parti
cipat peste 80 de concurenți 
reprezentînd 11 țări. La fe
minin, prima s-a clasat spor
tiva germană Enderlein — 
(1’43”28/100), Proba mascu
lină a fost cîștigată de Tho
mas Kohler din echipa ger
mană cu timpul de 
l’45"35/100 (realizat în două 
manșe).
In fotografie : Ia antrena
ment, pe pîrtia de săniuș 

(skeleton).

transmit
Turneul international feminin de șah da 

la Beverwijk (Olanda) a luat sfîrșit cu 
victoria Tatianei Zatuiovskaia (U.R.S.S.) 
care a totalizat 6,5 puncte din 9 posibile. 
O comportare remarcabilă a avut la acest 
important concurs șahista romînă Alexan
dra Nicolau, clasată pe locul doi, cu 6 
puncte. In ultimele două runde, Nicolau a 
obținut victorii la Konarkowska (R. P. 
Polonă) și Ivanova (R. P. Bulgaria). La 
turneu au participat 10 concurente din 
8 lăn.

★
Aseară la Moscova, în meci retur pentru 

finala „Cupei Europei“ la box, echipa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 8—2 echipa 
R. P. Polone In urma acestei victorii, e- 
chipa U.R.S.S. a cucei it trofeul pus in 
ioc. Primul meci disputat la Lodz se în
cheiase la egalitate (5—5).

★

în meci retur pentru „Cupa campionilor 
europeni“ la handbal (feminin), echipa 
Trud Moscova a întrecut cu 12—8 (8—3) 
echipa Spartakus Budapesta. Ciștigînd pri
mul meci la un scor mai mare (18—5), 
Spartakus s-.i calificat pentru semifinale, 
urmînd să primească replica echipei învin
gătoare din întîlnirea Fortschritt (R. D. 
Germană)—Rapid București.

★

Renumitul halterofil sovietic Iuri Vla
sov a stabilit Un nou record mondial la 
cat. grea — stilul „smuls“ — cu o perfor
mantă de 168 kg. Vechiul record era de 
167,500 kg.

*
Intr-un meci de fotbal disputat la Sao 

Paulo, F. C. Santos, cîștigătoarea „Cupei 
Braziliei", a învins cu scorul de 6—0 (2—0) 
echipa F. C. Bahia.

★

La Bruxelles, într-un meci contînd pen
tru preliminariile turneului olimpic de vo
lei (masculin), echipa Olandei a învins cu 
scorul de 3—2 (12—15 ; 15—10 ; 15—13 ; 
12—15 ; 15—10) echipa Italiei. Echipa o- 
landeză s-a calificat pentru turneul olim
pic de la Tokio,

★

Echipa cehoslovacă de fotbal Slovan 
Bratislava și-a început turneul In Mexic 
iucînd la Guadalajara cu echipa locală 
Atlas. Fotbaliștii cehoslovaci au repurtat 
victoria cu scorul de 4—1 (1—0).

★

La Sofia, în cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la volei (feminin), Levski a în
vins pe Dinamo Moscova cu 3—0 (15—12; 
15—6 : 15—6). Primul meci fusese cîștigat 
de voleibalistele sovietice cu același scor, 
dar în finală se califică echipa Levski, da
torită unui punctaveraj mai bun.

PRONOSPORT
Concursul nr. 4 din 26 ianuarie

Catania—Atalanta 
Fiorentina—Lazio 
Genoa—Bologna 
Messina—Sampdoria 
Milan—Mantova 
Modena—lntemazionale 
Roma—Bari
Spal—Juventus 
Torino—Lanerossl
Padova—Napoli 
Palermo—Potenza
Venezia—Foggia

(0-0)
(1-0)
(0—2)
(4—3)
(1-0) 

anulai
(0-0)
(1-3)
(0-0) 

anulat
(0-1) 

anulat
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Palatul Națiunilor

din Geneva și-a re

luat lucrările Comi

tetul celor 18 state

pentru dezarmare.
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Vizita cancelarului R. F. GermaneUn interviu al ministrului
la Romade externe belgian

Conferința C. E. P. A.L. a adoptat o „Declarație
generală de principii“

Consfătuiri la Nicosia asupra situației 
din Cipru

Răspunsul lui A. Douglas-Home 
la mesajul lui N. S. Hrușciov

NICOSIA 26 (Agerpres).
Cipru continuă să domnească o si
tuație încordată. La palatul prezi
dențial s-au desfășurat duminică 
numeroase consfătuiri între pre
ședintele Makarios și membri ai gu
vernului cipriot, deputați, conducă
tori ai partidelor politice și ai orga
nizațiilor obștești. în cursul acestor 
consfătuiri a fost examinată situa
ția din țară.

Agenția Reuter transmite, citînd 
surse diplomatice, că ministrul bri
tanic pentru relațiile cu Common- 
wealthul, Duncan Sandys, a pro-

TOKIO 26 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Yomiuri 
Shimbun". ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Paul Henry Spaak, 
care însoțește pe regele Baudouin 
în vizita sa în Japonia, a declarat 
că „slăbirea încordării între Est și 
Vest este o realitate“. Spaak a su
bliniat că, după părerea sa, „cele 
mal importante și mai urgente pro
bleme pentru Est și Vest sînt : în
cheierea unui pact de neagresiune, 
instalarea unor puncte militare de 
control și limitarea unor armamen
te în anumite regiuni ale Europei“.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
ministrul belgian a declarat că pro
pusa forță nucleară multinațională 
ar putea constitui un obstacol în 
calea politicii de destindere a încor
dării. „Importanța unei forțe nu
cleare multinaționale descrește — a 
spus el — și materializarea ei în- 
tîmpină dificultăți atît pe plan teh
nic cît și politic de cînd Franța a 
refuzat să participe la tratative. Tn 
orice caz, forța nucleară multinațio
nală nu va fi posibilă fără partici
parea tuturor țărilor N.A.T.O.".

Incidente în capitala Libiei
TRIPOLI 26 (Agerpres). — In ca

pitala Libiei, Tripoli, au 
sîmbătă incidente 
cărora un număr 
nifestanți au fost 
transmite agenția 
trațiile au început în semn de pro
test față de represiunile polițienești 
care au avut loc la Benghazi, la 
începutul acestei luni, cînd trei stu
denți au fost uciși. Manifestanții au 
atacat secții de poliție și au incen
diat mai multe automobile, dar au 
fost împrăștiați de polițiști și mili
tari, care au făcut uz de grenade cu 
gaze lacrimogene și de bastoane de 
cauciuc.

Un 
nului 
luate 
tru a 
semănătoare. Potrivit agenției, poli
ția și trupele libiene „sînt stăpîne 
pe situație“. în cursul serii, la Tri
poli a fost restabilită liniștea.

avut loc 
violente în cursul, 
de polițiști și ma- 
răniți. După cum 
Reuter, demons-

purtător de cuvînt al guver- 
Libiei a declarat că vor fi 
cele mai severe măsuri pen
se împiedica demonstrații a-

însemnările unui corespondent de presă englez

Un trimis al săptămânalului englez „OBSERVER", 
Gavin Young, a întreprins recent o călătorie în 
Kurdistanul irakian, unde a stat cîteva săptămâni. 
După cum se știe împotriva populației kurde, care 
revendică dreptul la autonomie, au început în iunie 
1961 operații militare. După răsturnarea regimului 
lui Kassem, kurzii au încetat lupta, așteptînd satisfa
cerea revendicărilor lor; au urmat negocieri cu autori
tățile de la Bagdad, dar în timpul acestora membrii de
legației oficiale kurde au fost arestați. încă înainte de

începerea negocierilor, cîteva zeci de mii de soldați ai 
guvernului de la Bagdad, împreună cu bande de no
mazi ți „garda națională“ baasistă au început, ceea ce 
ziarul „Al Ahram“ a denumit drept „o îngrozitoare 
măcelărire" a populației in nordul Irakului. In dese 
rînduri autoritățile militare Irakiene au anunțat „ca
pitularea" armatei kurde, dar ea continuă lupta. Cu 
privire la actuala situație, autorul însemnărilor din 
„Observer" scrie :

spre văzduh, 
case, ofițeri 
își ridicară 
«Nici o bom-

„Avionul forțelor aeriene irakiene 
făcu un viraj și se lăsă în jos dea
supra unei îngrămădiri de case 
kurde Păstori cu turbane în cap și 
săteni se uitau atent 
Pe acoperișul unei 
kurzi în uniforme 
binoclurile spre avion, 
bă sau rachetă, astăzi», zîmbi un co
lonel încărunțit «Poate că nu le-au 
mai rămas multe».

Ofițerii sînt conducători ai arma
tei naționale kurde care, sub co
manda lui Mullah Mustapha Bar
zani, s-au răsculat împotriva guver
nului central al Irakului. Armata 
lor. — evaluată în mod diferit în
tre 15 000 și 20 000 de oameni — 
ține încă în șah o armată modernă 
și cu mult mai mare

Forțele armatei irakiene au fost 
serios slăbite de împrejurările po
litice și de epurări. Un număr de a- 
vioane irakiene au fost distruse în 
timpul loviturii de stat contra gu
vernului Kassem din februarie 1963, 
iar altele — în cadrul conflictelor 
ulterioare de Ia Bagdad

Ofițerii kurzi speră că în cele din 
urmă vreun conducător realist de la 
Bagdad va recunoaște imposibilita
tea unei victorii militare în nord- 
estul bogat în petrol al Irakului și 
va fi obligat să negocieze autonomia 
— în cadrul Irakului — a unui mi
lion sau mai mult de kurzi hotărîți 
să trăiască acolo. De fapt, 
este scopul imediat 
kurde, pe scară internă.

Pentru moment, pe măsură ce ză
pada iernii acoperă pămîntul. 
există o acalmie sezonieră în 
operațiile militare principale Avi
oanele irakiene zboară totuși une
ori cu rachete sau mitraliere la bord 
spre pozițiile kurde, reale sau ima
ginare, dar kurzii nu par să fie în-

acesta
al răscoalei

pus în cadrul conferinței de la Lon
dra cu privire la Cipru ca unități 
armate ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. să fie trimise în Cipru 
pentru a menține ordinea. în ace
lași timp, agenția Reuter semnalea
ză că divizia turcă staționată la 
Alexandretta (Iskanderun), pe coas
ta Turciei în imediata apropiere a 
Ciprului, a fost pusă din nou în 
„stare de pregătire“, iar în regiune 
au apărut unități navale turce.

Deasupra Nicosiei și altor orașe 
din Cipru au zburat duminică dimi
neața avioane cu reacție.

BONN 26 (Agerpres). —- La 26 ia
nuarie cancelarul R. F. Germane, 
Erhard, a plecat la Roma într-o vi
zită oficială. Erhard este însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Schrö
der. Erhard și Schröder vor duce tra
tative cu președintele consiliului de 
miniștri italian. Moro. ministrul de 
externe, Saragat, și alți membri ai 
guvernului italian. Potrivit relatări
lor presei se vor dezbate probleme 
legate de crearea forțelor nùcleare 
multilaterale ale N.A.T.O., relațiile 
Est-Vest, de „integrarea“ politică a 
Europei și relațiile economice dintre 
R.F.G. și Italia.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că la 26 
ianuarie a avut loc o nouă ședință 
a Comisiei interamericâne pentru 
pace, consacrată căutării unei soluții 
menite să pună capăt diferendu
lui existent între S.U.A. și statul Pa
nama. Ședința a luat sfîrșit fără să 
se realizeze o apropiere 
celor două țări.

Ședințele Comisiei au 
rupte sîmbătă

a pozițiilor

fost între- 
permite de-pentru a

Sosirea șefului statului cambodgian

la Djakarta
26 (Agerpres). — LaDJAKARTA

26 ianuarie a sosit la Djakarta în
tr-o vizită de 5 zile prințul Sianuk, 
șeful statului cambodgian. El ur
mează să aibă convorbiri cu pre
ședintele Sukarno și cu alte perso
nalități indoneziene asupra proble
mei conflictului provocat de consti
tuirea Federației Malayeze și asu
pra altor probleme de interes co
mun.
' în cuvîntarea de salut, președin
tele Sukarno a declarat că Indone
zia va depune eforturi pentru a se 
obține o reglementare pașnică a 
conflictului. Președintele a reafir
mat, totodată, opoziția țării sale față 
de Federația Malayeză.

Prințul Sianuk și-a manifestat 

convinși în pre-grijorațl. El sînt 
zent de invincibilitatea lor.

Pentru corespondent, intrarea în 
Kurdistan a fost precedată de o aș
teptare îndelungată, într-o vale cu 
aspect liniștit de la graniță; o sclipire 
prelungită de semnale luminoase ce 
păreau întîmplătoare, și apoi apa
riția unei siluete nedeslușite cu 
turban și cu pantaloni largi, anun- 

Răsfoind presa străină

este

pe 
ira- 

de 
Regiunea 

pietrificată

de to-

simplă 
late de 
planta-

țînd : «Am venit să vă însoțesc la 
cartierul general. Numele meu 
Abdul Wahab».

Oricît de clar ar fi însemnate 
hartă frontierele Kurdistanului 
kian. ele sînt extrem de greu 
determinat pe pămînt. 
frontierei este o mare 
de munți golași, de creste despicate 
de văi adînci. luxuriante și 
rente înghețate.

Kurzii își duc viața lor 
de-a lungul fîșiilor lungi și 
culturi, grădini de legume, 
ții bogate de vii, peri și rodii. Dea
lurile care le apără scad trep
tat dinspre est spre vest pînă 
la căderea bruscă din apropierea o- 
rașelor kurde de cîmpie — Irbil, 
Kirkuk și Khanagin (centrele petro
liere) și Suleimanya — stăpînite de 
garnizoane ale 
care rareori se 
fără și atunci 
masive apărate

Operațiile Irakiene (militare — 
n.r.) sînt puternic stînjenite de fap
tul că drumurile pentru mașini sînt 
foarte puține în regiunile muntoase. 
Drumurile de pe dealurile stîncoase, 
utilizabile numai pentru mersul pe

armatei irakiene 
aventurează în a- 

numai în convoaie 
de tancuri.

LONDRA. (Agerpres). — în răs
punsul său la mesajul lui N. S. 
Hrușciov, care propune renunțarea 
la folosirea forței în rezolvarea li
tigiilor de frontieră, primul minis
tru britanic, Douglas-Home, afirmă 
că „reglementarea litigiilor interna
ționale pe cale pașnică constituie un 
principiu de bază al, politicii externe 
engleze“. „Ca și dv. considerăm că lu
mea este indivizibilă și că este a- 
menințată de orice conflict armat, 
oricît de local și de mică amploare 
ar părea acesta la prima vedere“.

„Sînt de acord că dezarmarea 
generală și totală, se spune în me
saj, este singura soluție finală a 
problemei asigurării unei păci sta
bile. Guvernul meu va continua să 
acționeze neobosit în acest scop, în 
viitor, ca și în trecut“. El apreciază 
însă că această cale va fi „de lungă 
durată și grea", și că progresul nu 
va putea fi obținut decît treptat.

Premierul britanic este de pă
rere că mesajul lui N. S. Hrușciov 
conține „mai multe prezentări gre
șite ale politicii din trecut și actua
le a Maiii Britanii și a aliaților ei“, 
dar că nu se va angaja în controver
se. în răspuns sînt exprimate o serie 
de observații în legătură cu propu
nerea lui N. S. Hrușciov referitoare 
la încheierea unui acord privind re
nunțarea la forță în soluționarea li
tigiilor teritoriale. Douglas-Home 
își exprimă speranța că N. S. 
Hrușciov va examina aceste obser
vații.

legației panameze să se consulte cu 
guvernul său. în momentul suspen
dării ședinței, guvernul panamez in
sista asupra unui angajament din 
partea S.U.A. de a proceda la nego
cierea unui nou acord referitor la 
Canalul Panama care ar putea înlo
cui acordul existent. Potrivit ultime
lor instrucțiuni primite de delegația 
panameză, guvernul panamez conti
nuă să ceară includerea acestui an
gajament.

în- 
în-

satisfacția pentru încetarea inciden
telor de la frontiera dintre Indone
zia și Federația Malayeză.

★
MANILA 26 (Agerpres). — 

tr-un comunicat comun dat la 
cheierea vizitei făcute în Filipine de 
prințul Norodom Sianuk. se anunță 
că guvernul Cambodgiei a acceptat 
o propunere a Filipinelor în vede
rea reglementării conflictului dintre 
Cambodgia și S.U.A. După cum se 
știe, relațiile dintre aceste două țări 
s-au înrăutățit în ultima vreme. Sta
tele Unite acceptaseră mai înainte 
propunerea formulată de președin
tele Filipinelor. Comunicatul nu 
menționează detaliile propunerii fi- 
lipineze.

și simplu

Jos sau pe măgar, șerpuiesc prin nu
meroase sate unde kurzii înarmați, 
cu sau fără uniformă, oferă ospitali
tate prietenilor și o primire ucigă
toare dușmanilor. Pentru trupele i- 
rakiene, cea mai mare parte 
Kurdistanului este pur 
nepătruns.

Mai aproape 
est. văile sînt 
«pesh mergas» 
mărșăluiesc.

La cartierul 
kurzilor, aflat 
dîncă dintre dealuri, domnește

a 
de

în 
de

frontului, 
coloane

de linia 
pline de 
(partizani) kurzi care

general politic 
într-o trecătoare

al 
a- 

o 
atmosferă serioasă. Bărbați în uni
formă vin și pleacă cu mesaje ci
frate, făcînd naveta între birou și 
încăperea în care se află aparatele 
de telecomunicație ce leagă cartie
rul general de cele cinci unități mi
litare kurde.

Doi ofițeri — ambii foști funcțio
nari civili la Bagdad — scot ziarul 
«Khabat» (Lupta), pentru a fi dis
tribuit în Kurdistan și clandestin 
chiar la Bagdad.

în apropiere se află o școală de 
război unde noii recruți — se pare 
că sînt mulți din aceștia — se ini
țiază în arta militară.

Soldați! kurzi sînt plini de încre
dere și disciplinați. înainte, unele 
din cele mai bune unități șl ofițeri 
din armata Irakiană erau fără în
doială kurzii; mulți, dacă nu majo
ritatea din aceștia, au dezertat spre 
a se alătura mișcării naționale a lui 
Barzani. Kurzii au numeroase arme 
ușoare. Majoritatea acestora au fost. 
capturate de la armata irakiană.

Tactica militară kurdă urmează 
un model original de luptă de gue
rilă. «Noi 
tancurile șl avioanele armatei ira
kiene într-o luptă deschisă, aranjată 
dinainte» — explică tînărul general

nu putem întîmpina

Prlmul ministru britanic declară 
că interesul comun al tuturor oame
nilor de stat în prevenirea războ
iului în epoca nucleară depășește cu 
mult orice factori care divizează 
Marea Britanie și Uniunea Sovieti
că. „Guvernul meu va continua cu 
bucurie să examineze posibilitatea 
realizării unui progres în acea di
recție comună pe care o propuneți, 
însă orice acord trebuie să fie un 
instrument eficient care să impună 
obligații. El trebuie să prevadă, de 
asemenea, un mecanism pentru asi
gurarea îndeplinirii prevederilor 
lui“.

„Importanța funcțiilor O.N.U. în 
domeniul menținerii păcii a fost do
vedită în repetate rînduri. E nece
sar să se confere un caracter și mal 
eficient acestor funcții“ — se arată 
în răspunsul la mesaj.

în favoarea normalizării 
comerțului internațional

BRASILIA 26 (Agerpres). — Par
ticipant ' la Conferința Comisiei 
economice O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.), ale cărei lucrări 
se desfășoară în prezent la Brasilia, 
au adoptat sîmbătă în unanimitate o 
„Declarație generală de principii“ 
care, potrivit agenției Associated 
Press, constituie documentul de 
bază pe care țările latino-americane 
ÎI vor prezenta la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, pro
gramată să înceapă la Geneva în 
luna martie.

în „Declarația generală de princi
pii“ se arată că viitoarea Conferință 
O. N. U. pentru comerț și dez
voltare „va trebui să stabilească o 
nouă structură a comerțului inter
național, capabilă să garanteze sa
tisfacerea necesităților comerciale 
ale țărilor în curs de dezvoltare“. In 
acest scop, documentul propune ca

Interpelare 
în „cazul Krueger“
BONN 26 (Agerpres). — într-o in

terpelare adresată guvernului vest- 
german, fracțiunea P.S.D.G. din 
Bundestag a cerut ca pe viitor toți 
cei care vor fi numiți „în posturi de 
răspundere“ să fie cercetați pentru 
a se evita numirea unor persoane 
„împotriva cărora pot fi formulate 
acuzații în legătură cu activitatea 
lor în timpul nazismului“. Răspun
zînd acestei interpelări făcute cu 
prilejul „cazului Krueger“, un re
prezentant al guvernului vest-ger- 
man a declarat că la Bonn a fost în
ființată o comisie pentru a cerceta 
activitatea din trecut a lui Krueger. 
(După cum s-a mai anunțat, acesta 
a fost’ înlăturat recent din guvern).

kurd Jallal Talabani. «Nu avem 
arme grele. Astfel că permitem ad
versarului să ocupe unele sate și 
apoi îl izolăm : îl obligăm să ceară 
întăriri, apoi pîndim convoaiele. Ne 
pricepem la asta».

Datorită acestei tactici și proble
melor de aprovizionare care izvorăsc 
de aci, garnizoanele irakiene din a- 
fara marilor orașe sînt puține. Ade
sea ele sînt formate din 200 sau 300 
de oameni, închiși în forturi, inca
pabili de a ieși afară. Lansări de 
alimente cu parașute ce și-au gre
șit ținta au adus mari servicii kurzi
lor. Dacă ofensivele irakiene perio
dice, pe scară întinsă, au obținut un 
succes temporar, o victorie hotărî- 
toare este împiedicată de neputința 
de a păstra la infinit largi supra
fețe de teren deluros. Chiar și 
ceea ce părea să fie un plan irakian 
de izolare a kurzilor de provinciile 
de unde își procură alimente și de 
a-i face să moară de foame, a eșuat. 
Partizanii pe care l-am întîlnit sînt 
departe de a muri de foame. ” 
semnificativ că din ce în ce 
mulți recruți kurzi sînt tineri, 
cuți la oraș. Un mare procent 
format din studenți, medici, juriști.

în văile liniștite udate de rîuri, în 
casele împrăștiate sau în peșterile 
munților masivi, trăiesc mulți par
tizani, care au renunțat la cariere
le, la familiile lor, la un în
treg mod de viață, pentru perspecti
va unei lupte și a unor greutăți ce 
par nesfîrșite“.

Este 
mai 
năș
ește

O patrulă de luptători kurzi

La 21 ianuarie Ia

apropiata conferință să formuleze 
principiile și normele operațiilor de 
natură să îndrume comerțul Inter
național pe' o bază care să contri
buie la progresul economic al țări
lor în curs de dezvoltare ; să stabi
lească procedurile și mecanismul 
internațional pentru a asigura adu
cerea la îndeplinire a acestor mă
suri ; să adopte măsuri concrete 
care să contribuie la sporirea ime
diată a veniturilor obținute din ex
porturi, de țările în curs de dezvol
tare. Declarația cere ca țările dez
voltate să garanteze accesul pe pie
țele lor, fără nici o discriminare, a 
produselor țărilor în curs de dez
voltare.

Festivitățile de la Delhi 
prilejul aniversării proclamării 

Republicii India

După cum se știe, între guvernul Cubei și firma britanică „Leylands Motors 
s-a încheiat un acord privind cumpărarea de către Cuba a 400 de autobuz», 

în fotografie : La uzina do asamblare a autobuzelor

cu

DELHI 26 (Agerpres). — La 26 ia
nuarie poporul indian a sărbătorit 
cea de-a 14-a aniversare a procla
mării Republicii India. Cu acest pri
lej, au avut loc la Delhi o paradă 
militară și o demonstrație la care 
au asistat președintele republicii, 
Radhakrishnan, primul ministru 
Nehru, membri ai guvernului, 
diplomați străini și numeroși oas
peți. Timp de două ore și jumătate 
prin fața tribunei oficiale au defi
lat unități ale armatei indiene, pre
cum'și un mare număr de locuitori 
ai capitalei Indiei.

Situația din provinția congoleză Kwilu
LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres). 

— Agențiile de presă relatează că 
situația din provincia congoleză 
Kwilu s-a agravat considerabil în 
ultimele zile. în această provincie 
acționează detașamente fle partizani 
care întreprind acțiuni frecvente îm
potriva autorităților. De asemenea, 
în ultimele zile au fost semnalate 
atacuri împotriva misionarilor bel
gieni șl americani din această pro
vincie. Acțiunile de partizani s-au 
extins, potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., și în provincia învecinată 
Kwango.

SCURTE
baza aeriană de 

la Yokota un mare miting de pro
test împotriva staționării avioanelor 
americane purtătoare de bombe ato
mice „F-105“. Timp de 4 ore aproa
pe 100 000 de japonezi au demonstrat 
purtînd pancarte pe care era scris : 
„Lichidați bazele militare“, „Apărăm 
pacea și drepturile noastre vitale“, 
„Nu, avioanelor „F-105“.

ACCRA. După cum transmite a- 
genția Reuter, rezultatele parțiale ale 
referendumului național organizat în 
Ghana cu privire la propunerea ca în
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Agenția Reuter transmite că la 26 
ianuarie trupele O.N.U. au lansat o 
operațiune în provincia Kwilu. în 
mod oficial această operațiune este 
menită să vină în sprijinul misiona
rilor. La operațiune participă unități 
militare al căror efectiv nu a fost 
dezvăluit, precum și elicoptere.

Presa occidentală afirmă că deta
șamentele de partizani ar fi fost or
ganizate de cunoscutul om politic 
congolez, Pierre Mulele, fost minis
tru în guvernul lui Patrice Lumum-

TOKIO. Duminică a avut loc în 
apropiere de

metru de 41 metri, va putea fi văzut 
cu ochiul liber la răsăritul ți la apu
sul soarelui.

țară să existe un partid unio și a se 
da împuterniciri președintelui țării să 
poată demite, în anumite cazuri, pe 
judecătorii Curții supreme, indică o 
largă aprobare din partea alegătorilor. 
Potrivit agenției, pînă în prezent, 
454 842 alegători s-au pronunțat în 
favoarea propunerii și numai 1716 
împotriva ei.

MOSCOVA. Un colectiv al Ministe
rului Telecomunicațiilor al U.R.S.S. a 
rezolvat problema transmiterii simul
tane a trei programe de radio pe un 
singur circuit. Prima din emisiuni se 
efectuează, ca de obicei, în domeniul 
frecvențelor acustice, iar celelalte 
două — la frecvențe înalte. Sistemul 
funcționează prin aplicarea procedeu
lui multiplex la o linie obișnuită a re
țelei de retransmitere a emisiunilor de 
radio. Stațiile de emisie sînt dotate cu 
un aparataj suplimentar simplu. Pen
tru recepționarea a trei programe se 
montează difuzoare dinamice speciale 
sau simple, însă prevăzute cu adap
toarele necesare.

cosmic

WASHINGTON. După cum s-a 
mai anunțat, sîmbătă a fost lansat de 
la baza aeriană Vandenberg un balon 
satelit „Echo-2“ destinat experiențe
lor de telecomunicații. Administrația 
națională pentru problemele aeronau
ticii și cercetării spațiului 
(N.A.S.A.) a făcut cunoscut că la a- 
ceastă experiență participă pentru 
prima oară savanți americani și so
vietici, ca urmare a acordului semnat 
la 15 august, anul trecut, în proble
ma colaborării americano-sovietice în 
domeniul cercetării spațiului cosmic.. 
După cum transmite agenția Associa
ted Press, „Echo-2“ a fost văzut la 
Strasbourg, cînd a trecut deasupra 
Franței. în condiții bune de vizibili
tate, balonul satelit, care are un dia-

SANAA 26 (Agerpres). După
cum transmite agenția M.E.N., în re
giunea Refdan, din protectoratul A- 
den, s-au produs ciocniri între populație 
și unități militare. S-au înregistrat mai 
multe pierderi de ambele părți. Potri
vit agenției, avioane militare de bom
bardament au efectuat zboruri de inti
midare asupra localităților din această 
regiune. în fotografie : ciocnire între 
manifestanți și poliție pe străzile Ade- 
nului. Manifestanții cer înlăturarea stă
rii excepționale și eliberarea liderilor 
politici întemnițați.

ULAN BATOR. Ansamblul „Peri- 
nița“ al Sfatului popular al orașului 
București a sosit la 25 ianuarie la. 
Ulan Bator. La sosire membrii an
samblului au fost întîmpinați de S. 
GonCigsumlaa, membru în colegiul 
Ministerului Culturii, oameni de artă 
și cultură. Conducerea ansamblului 
„Perinița“ a fost primită de C. Lodoi- 
damba, locțiitor al ministrului cultu-j 
rii. La 26 ianuarie, ansamblul a pre
zentat primul său spectacol în Mon
golia, la Teatrul de dramă din Ulan 
Bator.

BEIRUT. Continuîndu-și vizita prin 
țările Africii și Asiei Valentina Niko- 
laeva-Tereșkova, prima femeie cos
monaut din lume, a sosit la 26 ianua
rie la Beirut, la invitația guvernului, 
libanez. :

DAMASC. Autoritățile siriene au a- 
nunțat descoperirea unui nou com
plot împotriva actualului regim ba- 
asist din Siria. Participant» la complot 
se află sub stare de arest. Asupra lor 
au fost găsite arme cu ajutorul cărora 
urma să fie lansată o acțiune militară 
pentru ocuparea unor garnizoane. în 
prezent continuă ancheta.

NEW YORK. Ziarul „New York 
Journal American“ a anunțat că în- 
cepînd de marți va publica „Memo
riile“ lui Jack Ruby, asasinul lui Har
vey Lee Oswald. Ziarul scrie că pu- 
blicînd aceste memorii speră să „îm
prăștie, în mare parte, misterul și 
umbrele care-1 înconjoară pe Ruby . 
După cum se știe, Jack Ruby își pe
trece timpul în închisoarea din Dalia» 
lucrînd tocmai la redactarea acestor 
„memorii".
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