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Secția cazangerie a Uzinelor „Vulcan" din Capitală este una din secțiile 
de bază ale întreprinderii în cadrul căreia se aplică larg un șir de me
tode tehnologice moderne. Printre aceste metode un loc important ti 
ocupă sudura automată și semiautomată sub strat de flux și sudura în 
baie de zgură. în fotografie : Se lucrează cu aparatul de sudură în baie 

de zgură.

LA UZINELE „VULCAN“

CU AJUTORUL
TEHNOLOGIEI

Intre proiectanții, metalurgii și 
tehnologii de la Uzinele „Vulcan“ din 
Capitală s-a statornicit o strînsă 
colaborare. Ei se consultă în felurite 
probleme : la definitivarea unui nou 
proiect sau ori de cîte ori se între
zărește o nouă posibilitate de a per
fecționa construcția ori tehnologia 
de fabricație a unui produs. Acest 
stil de muncă al cadrelor tehnice din 
uzină a apărut în mod firesc din în
săși preocuparea pentru promovarea 
noului în proiectare și tehnologie, în 
concepție și realizare. Iar la „Vul
can“ corpul tehnic-ingineresc a reu
șit să facă din îmbunătățirea proiec
telor și a proceselor tehnologice, din 
extinderea metodelor și procedeelor 
tehnologice avansate, care și-au do
vedit eficacitatea tehnică și economi
că, o acțiune principală și perma
nentă. Este o problemă cît se poate 
de actuală dacă ne gîndim la sarci
nile care stau în acest an în fața u- 
zinei. și care pot fi realizate în pri
mul rînd prin aplicarea largă a 
tehnicii noi. a soluțiilor constructi
ve avantajoase, a metodelor și pro
cedeelor tehnologice de mare pro
ductivitate și care asigură produse
lor un înalt nivel calitativ.

Planul tehnic — 
punct de plecare

în acest an colectivul întreprinde
rii și-a luat angajamentul să realize
ze peste plan o cantitate însemnată 
de utilaje pentru industria chimiei 
și petrolului, precum și pentru side
rurgie : recipienți, cazane, unități de 
pompaj etc, să obțină reduceri im
portante ale consumurilor de metal, 
'să micșoreze prețul de cost. îndepli
nirea întocmai a sarcinilor și a an
gajamentelor luate este condiționa
tă în cea mai mare măsură de extin
derea și valorificarea la maximum a 
avantajelor pé care le oferă tehno
logia modernă.

Munca tehnologilor are o deosebi
tă importanță în acest sens. De ea 
depinde nivelul tehnic al procesului 
tehnologic în ansamblul lui. Cum 
înțeleg tehnologii uzinei să-și aducă 
contribuția la extinderea metodelor 
avansate ? în primul rînd — asigu- 
rînd îndeplinirea întocmai a preve
derilor planului tehnic de stat și de
partamental. a planului de măsuri 
tehnico-organizatorice.

Intre altele, planul tehnic preve
de în acest an o extindere substan
țială a turnării în forme și miezuri 
întărite cu bioxid de carbon, cu a- 
jutoru) maselotelor avînd înveliș e- 
xoterm. și în cochile. a forjării în 
matrițe, a sudurii automate și semi
automate sub strat de flux, a sudu
rii în atmosferă de gaz protector și 
în baie de zgură, a crăițuirii arc-aer 
etc. Toate acestea vor duce la redu
cerea consumului de metal și a vo
lumului de prelucrări prin aș
chiere Numai prin trecerea a încă 
20 de repere de la forjarea liberă la 
matritare se vor economisi anual 10 
tone de metal precum și manopera 
necesară așchierii acestora Sarci
nile amintite nu se îndeplinesc însă 
de la sine Se cer întreprinse studii, 
trebuie create condiții, este necesară 
o muncă temeinică, bine organizată. 
O cerință primordială este realiza
rea ritmică, lună de lună, trimestru

de trimestru, a prevederilor pla
nului tehnic. Tehnologii din uzină 
— metalurgi sau mecanici — știu 
prea bine acest lucru. De aceea a- 
sigurarea ritmicității realizării pla
nului tehnic constituie pentru ei o 
preocupare principală.

Colectivul serviciului metalurg- 
șef asigură turnătoriei cu cel puțin 
două săptămîni înainte pregătirea 
tehnologică necesară. Turnătoria, 
unde apar zilnic probleme tehnolo
gice noi, primește astfel la timp atît 
sarcinile de plan și tehnologia pe 
care trebuie s-o aplice, precum și 
modelele necesare turnării, indicați
ile privind elaborarea metalului li
chid etc. Eșalonarea aplicării teh
nologiei moderne este și ea bine stu
diată, în funcție de planul de pro
ducție al uzinei.

Perfectionarea 
documentației 

tehnologice
La baza întregii activități a uzinei, 

indiferent că este vorba de turna
re, forjare, prelucrări mecanice, su
dare sau montaj, stă o documentație 
tehnică atent întocmită. Pe bună 
dreptate tehnologii de aici conside
ră că perfecționarea tehnologiei în-, 
cepe cu revizuirea acesteia, a planu
rilor și a fișelor de operații. La Uzi
nele „Vulcan“ interesul pentru revi
zuirea tehnologiei dă roade din cele 
mai frumoase. Iată un caz. Contra
greutățile de la unitățile de pompaj 
sînt niște piese de fontă de cîte 200 
pînă la 800 kg greutate fiecare. Deși 
după turnare li se fac doar cîteva 
prelucrări prin așchiere, uzina- 
rea lor este greoaie, ele ocupă mult 
spațiu productiv și un număr mare 
de mașini. Analizînd atent configu
rația și tehnologia acestor piese, un 
grup de tehnologi din serviciul me- 
talurgului-șef s-au gîndit la o nouă 
variantă : să realizeze găurile și bo- 
sajele necesare introducînd în for
mele de. turnare niște bucșe cores
punzător'prelucrate, cu care metalul 
lichid să facă prin răcire corp co
mun. Intr-adevăr, o soluție ingenioa
să, în curs de experimentare, a cărei 
aplicare va elimina în acest caz aș- 
chierile.

Nu o dată revizuirea tehnologiei 
duce la propuneri de modificări con
structive, care să asigure însemnate 
avantaje tehnologice, urmate 
creșterea productivității muncii, 
realizarea de economii. Iată un 
xemplu. Cu cîtva timp în urmă,
propunerea serviciului tehnolog-șef. 
grătarele celulare, mai greu de exe
cutat și mai scumpe, s-au înlocuit 
exclusiv cu grătare lamelare, care se 
execută mult mai ușor și au un preț 
de cost simțitor redus.

Același stil de muncă se manifestă 
și în privința lucrărilor de sudură. 
Pornind de la verificarea documen
tației tehnice, se va trece la sudarea 
automată a ștuțurilor de flanșe, la 
toate produsele, se vor realiza dispo
zitive mecanizate de sudură 
secția cazangerie etc.

O analiză mai atentă arată 
uzină nu s-a făcut totul
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Dotarea minelor de fier cu utilaje 
de mare productivitate și aplicare* 
unor măsuri tehnice și organizatori
ce au dat posibilitate minerilor să 
extragă anul trecut, în decurs de cir
ca 18 zile, tot atîta minereu cît se 
extrăgea în întreg anul 1938.

Obținerea acestor rezultate este 
totodată rodul experimentării șl a- 
plicării unor procedee înaintate de 
lucru. Astfel, la Teliuc, unde mine
reul se extrage din carieră (la su
prafață) prin introducerea de foreze 
moderne, s-a renunțat la metoda 
perforării unor găuri de mică adîn- 
cime și se aplică forarea la 10—12 
m. Această metodă a contribuit
creșterea productivității muncii de 
la 6—7 tone minereu
20—24 tone. Tot aici, prin dotarea 
cu excavatoare și alte mijloace s-a 
reușit să se mecanizeze în întregime 
operația de încărcare a minereului.

De asemenea, în subteranul minei 
Ghelar se generalizează metoda ex
tragerii minereului prin „înmagazi- 
nare", cu ajutorul căreia productivi
tatea muncii crește de circa 3 ori. 
Aici se aplică și metoda exploatării 
straturilor de minereu în subetaje. 
Acum, la Gheler, circa 70 la sută din 
întreaga cantitate de minereu șe ex
trage prin cele două metode.

(Agerpres)

Aseară la Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne a avut loc 
premiera noului balet original 
„Iancu Jianu". Libretul, regia și co
regrafia 
de Oleg 
compusă 
rurile și
Ion Ipser, Conducerea muzicală — 
Cornel Trăilescu. Din distribuție : 
Gabriel Popescu, Irinel Liciu, 
Alexa Dumitrache-Mezincescu, ar
tiști emeriți, Valentina Massini, 
Bojidar Petrov, Ion Alexe, Cristina 
Hamei, Adrian Gheorghiu, Stere 
Popescu, Ștefan Ionescu, Victor 
Mar cu, Ion Sabău.

Volumul mărfurilor transportate po 
calea maritimă a crescut anul tre
cut ■ cu 44,9 la sută față de 1962, 
iar cu flota fluvială cu 20,2 la sută.

La sporirea volumului mărfurilor 
transportate de către flota noastră 
comercială a contribuit și înzestra
rea ei cu nave moderne de mare 
capacitate, extinderea mecanizării 
lucrărilor de încărcare și descăr
care în porturi. Astfel, numai în ul
timii patru ani, navigația civilă a 
primit 11 cargouri și 2 petroliere a

căror capacitate de transport este 
de aproape 100 000 tone.

în acest an flota va fi dotată cu 
alte cîteva cargouri, 4 remorchere, 19 
șlepuri și ceamuri și 5 tancuri pe
troliere. Continuă acțiunea de mo
dernizare a celor mai importante 
porturi care vor fi dotate cu încă 
24 macarale portal, mobile și pluti
toare și cu peste 20 de autostivui- 
toare. Se vor construi 700 m 1 de 
cheiuri și se vor 'âmnuaja 100 QOO 
m p spații de depozitare.

încheierea primului trimestru din 
acest an școlar a prilejuit cadrelor 
didactice, conducerilor de școli și 
secțiunilor de învățămînt ale sfatu
rilor populare din orașul nostru ana
lizarea atentă a principalelor aspec
te ale muncii de pregătire și educare 
a eleviloi*. Este îmbucurător faptul 
constatat aproape în toate școlile că 
în urma măsurilor luate pentru per
fecționarea procesului instructiv-e- 
ducativ, a îmbunătățirii manualelor 
școlare, marea majoritate a elevilor 
și-a însușit temeinic cunoștințele 
predate în clasă, și-a lărgit orizontul 
de cultură generală și, în consecin
ță, a obținut note bune și foarte 
bune la toate disciplinele de învăță
mînt.

Ce concluzii se desprind din ana
liza rezultatelor la învățătură ale e- 
levilor ? în primul rînd, procesul 
instructiv-educativ în școlile din Ca
pitală se desfășoară în bune condiții, 
rezultatele obținute de elevi fiind în 
general mai 
învățămînt

Succesele 
vele școlilor 
nr. 20, nr. 
8 ani nr. 165. și altele sînt o urmare 
firească a eforturilor depuse de în
vățători și profesori, îndrumați de 
organizațiile de partid, pentru îmbu
nătățirea procesului instructiv-edu
cativ, pentru atragerea tuturor ele
vilor la un studiu susținut, sistema
tic și perseverent. ..Ele - se datorase 
grijii deosebite a cadrelor didactice

bune decît în anul de 
precedent.
dobîndite
medii nr.

39, nr. 28,

de colecti- 
22 , nr. 19, 
al școlii de

noștințele prevăzute în programe. 
Iată de ce preocuparea principală, în 
trimestrele al II-lea și al Ill-lea. a 
cadrelor didactice și a conducerilor 
de școli, a tuturor factorilor care 
răspund de buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt în școli tre
buie să fie răspîndirea experienței 
bune dobîndite de învățători și pro
fesori în creșterea eficacității proce
sului instructiv-educativ, în ridica
rea calității predării.

Activitatea rodnică din multe școli 
a demonstrat cît este de folositoare 
colaborarea cadrelor didactice cu 
organizațiile de tineret, cu familiile 
elevilor pentru a determina o muncă 
susținută din partea tinerilor, o ati
tudine responsabilă față de îndepli
nirea exemplară a tuturor îndatori
rilor școlare. Din discuțiile purtate 
în consiliul pedagogic de la Școala 
medie nr. 4. la sfîrșitul acestui tri
mestru, a reieșit că 
bună la 
a VIII-a A, față de 
VIII-a, sau a clasei a 
în anul școlar trecut 
tre clasele rămase în 
plică în bună măsură prin preocu
parea perseverentă a diriginților și 
a organizației U.T.M. pentru îmbu
nătățirea frecvenței, întărirea disci
plinei șl Intensificarea studiului in
dividual al elevilor. Pozitiv s-a 
răsfrînt asupra activității elevilor 
sprijinul, acordat școlii de unii pă
rinți, muncitori fruntași la Uzinele 
„Grivița roșie", care, prin exemplul 
personal, i-au influențat și pe tova
rășii lor de muncă, părinți, să în
drume și să supravegheze mai înde-

și a conducerilor acestor școli de 
a îmbogăți conținutul științific al 
lecțiilor și de a asigura orienta
rea lor ideologică justă, precum și 
preocupării pentru aplicarea celor 
mai eficiente metode și procedee 
pedagogice. Numeroase cadre didac
tice din școlile amintite și din alte 
școli au reușit să asigure ca într-un 
număr de clase să nu existe nici un 
corijent, iar cei mai mulți elevi să 
obțină pe merit calificative bune și 
foarte bune.

Fără a mă opri asupra unor de
talii, aș vrea să relev că rezultatele 
dobîndite se datoresc aplicării mai 
consecvente de către cadrele didacti
ce a unor cerințe pedagogice de în
semnătate unanim recunoscută. în 
majoritatea școlilor timpul desti
nat studiului s-a folosit din plin; 
încă din primele zile ale trimes
trului s-au predat lecții cu un 
conținut bogat, a început verificarea 
atentă a însușirii sistematice de că
tre elevi a noțiunilor predate. Ca
drele didactice s-au îngrijit în per
manență să facă o legătură strînsă, 
firească, între cunoștințele științifice 
și viață, folosind exemple edifica
toare din diferite domenii pe care 
le studiază elevii, din practica de- 
săvîrșirii construcției socialismului. 
Pașii înainte realizați în aplicarea 
unor metode de predare moderne, 
folosirea cu grijă a materialelor di
dactice au contribuit de asemenea 
là organizarea unor lecții mai vii, 
interesante, accesibile.

Din cauză că experiența pozitivă 
din multe școli nu a fost cunoscută 
suficient s-au înregistrat pe alocuri 
diferențe surprinzătoare între pre
gătirea și rezultatele la învățătură 
ale elevilor din clase paralele, care 
au aproape aceleași condiții de mun
că. Există chiar și clase în care abia 
jumătate din elevi și-au însușit cu-

învățătură
situația mai 
de la clasa 
alte clase a 
Xl-a C„ care 

se situa prin- 
urmă, se ex-
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Prof. SOFIA PUȘCAȘU 
șeful secției învățămînt a 

Sfatului popular al Capitalei

menl, regiunea București, sînt pe terminate cu reparațiile la tractoare
șl alte utilaje.

Pentru muncile agricole de primăvară, mecanizatorii de la S.M.T. Ul- 
menl, regiunea București, eint pe terminate cu reparațiile la tractoare 

șl alte utilaje.

Pentru muncile agricole de primăvară, mecanizatorii de la S.M.T. Ul-

Metode avansate in schelă
Petroliștii din Moldova extind în 

acest an procedeele de lucru mo
derne printre care : detectarea stra
turilor productive la sondele foarte 
vechi cu ajutorul carotajelor radio
active, aplicarea injecțiilor cu apă 
și gaze la straturile nou descoperite, 
îmbunătățirea injecțiilor, la stratu
rile vechi, înlocuirea actualilor sol- 
venți cu reziduuri fenolice livrate de

Combinatul de cauciuc sintetic șl 
produse petrochimice Onești etc.

încă în prima lună a acestui an 
s-au executat 130 de tratamente cu 
substanțe tensioactive și 35 de fisu
rări hidraulice. în urma aplicării a- 
cestor metode, colectivul de muncă 
de la schela Modîrzău a obținut un 
important spor de producție.

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Romine a ambasadorului R. P. Mongole
Vineri, președintele 

de Miniștri al R. P. 
Gheorghe Maurer, a 
diență de prezentare 
rul extraordinar și

Consiliului 
Romîne, Ion 
primit în au- 
pe ambasado- 
plenipotențiar

al R. P. Mongole, 
den.

A fost de față 
trului afacerilor 
Mezlncescu.

Togoociin

adjunctul 
externe,

TELEGRAMĂ
Tovarășului VICTORIO CODOVILLA

Președintele Partidului Comunist din Argentina

Ghen-

minis-
Eduard 

(Agerpres)

BUENOS AIRES
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează dv., vechi militant 
și conducător de seamă al P.C. din Argentina, un călduros salut și sin
cere felicitări.

Vă urăm multă sănătate, viață lungă și noi succese în activitatea 
întregului partid, spre binele poporului argentinean, al cauzei păcii, de
mocrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Vă scriu despre o problemă ce 
ne preocupă de multă vreme. Noi 
producem țesături de mătase ar
tificială și în amestec și ne stră
duim ca ele să fie de cea mai 
bună calitate. Dacă nu întotdeau
na reușim — aceasta și din pricină 
că unele întreprinderi care ne fur
nizează materia primă nu ne aju
tă îndeajuns. Printre furnizorii în
treprinderii noastre se numără și 
Filatura „Viscoza"-Lupeni. De la a- 
ceastă întreprindere primim circa 
25-30 la sută din întreaga cantitate 
de materie primă pe care o pre
lucrăm. Calitatea acestor fire ne 
produce deseori necazuri. Unele 
porțiuni din bobinele cu fir în loc 
să fie albe, sînt de culoare brună. 
Apar astfel în țesătură fire și chiar 
ștraifuri de culoare închisă. Din 
această cauză țesăturile respective 
pot fi puse la dispoziția cumpără
torilor numai dacă sînt vopsite în 
negru sau o altă culoare închisă.

Nu o dată am atras atenția tova
rășilor de la „Viscoza"- Lupeni în 
legătură cu calitatea necorespunză- 
toare a firelor trimise. Numai în 
cursul anului trecut am trimis fi
laturii 12 adrese prin care semna
lam neajunsurile arătate mai sus. 
(Am aflat că și alte țesătorii — 
„Mătasea populară“. „Țesătoriile 
Reunite" — sînt nemulțumite de 
calitatea firelor primite de la Lu-

La 9 februarie va începe, în în
treaga țară, concursul de literatură 
romînă pentru elevii școlilor de 
cultură generală, profesionale și 
tehnice, organizat de Societatea de 
științe istorice șl filologice în cola
borare cu Ministerul învățămîntului 
și C.C. al U.T.M.

Cîștigătorii primelor etape ale în
trecerii, orășenească și regională, se 
vor întîlni pentru a-și disputa în-

tîietatea, la faza finală, care se va 
desfășura în a doua jumătate a lu
nii mai. Lucrările premiate vor fi 
publicate.

Acest concurs, menit să stimuleze 
gustul pentru literatură al ele
vilor. se bucură de o largă popu
laritate. La ediția trecută, el a în
trunit zeci de mii de participanți.

(Agerpres)

peni). La cîteva din sesizările noas
tre am primit răspuns. Recunoscînd 
calitatea slabă a unor cantități de 
fire livrate, tovarășii de la Lupeni 
ne-au promis că vor lua măsuri 
pentru ca asemenea lucruri să nu 
se mai repete. Din păcate nu și-au 
respectat promisiunea. La alte sesi
zări ne-au dat răspunsuri ciudate. 
„Cauza“ livrării unor fire necores
punzătoare — susțineau tovarășii 
de la Lupeni — ar fi... revărsările 
rîului Braia sau ploile care au fă
cut impură apa necesară procesu
lui de fabricație Eram sfătuiți să 
nu ne neliniștim, să luăm, măsuri 
ca, prin diferite tratamente, să le 
îmbunătățim calitatea.

Asemenea sfaturi, firește,
ne-au ajutat Defectele pot și. tre
buie remediate la Lupeni în tim
pul procesului de producție După 
părerea noastră, întreprinderea 
„Viscoza“-Lupeni are condiții să 
facă, acest lucru. Brunările de fire 
ar putea fi înlăturate prin instala
rea unor utilaje pentru filtrarea 
ape’ industriale sau prin forarea de 
puțuri Că există posibilități de îm
bunătățire a calității firelor o do
vedește șl faptul că întreprinderea 
„Viscofil"-București produce din. a- 
ceeași materie primă fire de o ca
litate mai bună Oare n-ar fi utilă 
organizarea unui schimb de expe-

nu

riență între cele două întreprin
deri ?

Deseori, în același lot de marfă 
primit, sînt fire curate, de bună 
calitate, iar, alături, de acestea, nu
meroase fire cu defecte. Asta ne 
face să credem, că la „Viscoza“-Lu- 
veni nici controlul tehnic de cali
tate nu funcționează cum. trebuie 
lăsînd să iasă, pe poarta fabricii 
fire ce nu întrunesc calitățile 
cerute

Aș vrea să mai amintesc că fi
rele pe care le primim. de la ..Vis
coza" -Lupeni se încadrează în 
STAS 163-61 Acesta fiind o simpla 
reeditare a ST AS-ului din anul 
1.951 prevede toleranțe mult prea 
largi îngăduind defecte grave ca : 
noduri scam.e etc Prevederile 
STAS-ului s-an învechit, de mult, 
ele nu mai corespund cerințelor 
actuale 
materia
stimulativ Cred că 
revăzute și înnoite

Pentru a pune la 
părătorilor numai țesături de cea
mai bună calitate avem nevoie și 
de ajutorul colectivului de la. Fila
tura. ..Viscoza"-Lupeni Așteptăm 
un răspuns concret la sesizările 
noastre : fire de bună calitate.

de a valorifica superior 
primă nu mai au un rol.

dispoziția cum-

M. COJOCARIU
Inginer-șef, Țesătoria de mătase 

„Flamura roșie"-București
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Delegații comuniștilor din re
giunea Oltenia s-au întrunit în zi
lele de 1-2 februarie la Craiova, la 
conferința organizației regionale de 
partid, dezbătînd cu acest prilej 
cele mai importante probleme ale 
activității de partidț economice, cul
turale din regiune.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Constantin Drăjgan, prim-secre- 
tar al comitetului regional de 
partid, cît și participanții la discu
ții au înfățișat tabloul amplu al 
realizărilor oamenilor muncii din a- 
ceastă regiune. Ca urmare a apli
cării politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării, de re
partizare rațională a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul pa
triei, în Oltenia se dezvoltă o in
dustrie puternică ce valorifică mul
tilateral resursele regiunii. Numai 
de la ultima conferință regională, 
obiectivelor Industriale existente li 
s-au adăugat altele noi — Com
plexul de industrializare a lemnu
lui de la Tg. Jiu, Fabrica de loco
motive Diesel-electrice, stațiile de 
desbenzinare de la Țicleni și Iancu 
Jianu, s-au extins lucrările de des
chidere a minelor din noul bazin 
carbonifer Motru. Pentru dezvolta
rea economică și social-culturală a 
acestei regiuni s-au investit în ul
timii doi ani peste 5 miliarde lei. 
Crearea de noi întreprinderi și 
modernizarea celoi’ existente au 
determinat o creștere rapidă a pro
ducției industriale, care în anul 
1963 a fost cu 80 la sută mai mare 
decît în 1959, realizîndu-se în nu
mai 3 săptămrni producția întregu
lui an 1938.

In conferință s-a raportat că în. 
1962 și 1963 planul “producției indus
triale a fost îndeplinit și depășit- 
Anul trecut s-au dat peste prevederi 
4 locomotive Diesel-electrice, impor
tante cantități de produse petroliere, 
11 000 tone lignit, 2 600 mp parchete 
și alte numeroase produse. în ulti
mii doi ani s-au realizat 106 milioane 
lei economii suplimentare la prețul 
de cost și 54 milioane lei beneficii.

După cum s-a apreciat de către 
mai mulți vorbitori, rezultatele ob
ținute în dezvoltarea regiunii re
flectă și creșterea competenței orga
nelor de partid în conducerea eco
nomiei, îmbunătățirea stilului și 
metodelor lor de muncă.

în mod firesc, în centrul dezba
terilor conferinței au stat proble
mele muncii de partid pentru înde
plinirea sarcinilor economice. Pla
nul pe 1964 prevede o creștere a 
producției globale a industriei re
giunii cu 18,6 la sută față de anul 
trecut. Anul acesta vor fi puse în 
funcțiune primele capacități de 
producție ale Combinatului chimic 
și ale Centralei electrice de termo- 
ficare de la Craiova, se fac impor
tante investiții pentru construirea 
Fabricii de ciment — Tg. Jiu, a 
C.I.L.-Tr. Severin. De aceea, con
ferința a acordat o atenție deose
bită folosirii cît mai eficiente a in
vestițiilor. Tov. Ion Ilea, directorul 
general al șantierului combinatului 
chimic, și tov. Nicolae Mănescu, di
rectorul Centralei electrice de ter- 
moficare, au arătat că organizațiile 
de partid, conducerile celor două 
șantiere au simțit permanent spri
jinul comitetului regional de partid. 
Colectivele alcătuite din specialiști 
și activiști de partid au studiat di
ferite aspecte ale muncii de aici, 
contribuind la găsirea de soluții pen
tru probleme importante. Primii se
cretari ai comitetelor "regional și 
orășenesc de partid au venit des în 
mijlocul constructorilor, au ajutat 
conducerea șantierelor în rezolvarea 
unor probleme legate de aprovizio
nare, de asigurarea forței de muncă 
și altele. Lucrările de" construcție- 
montaj se desfășoară cu succes pe 
ambele șantiere.

în conferință s-a subliniat că re
centa vizită a tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a altor conducă
tori de partid și de stat pe șantie
rele celor două mari întreprinderi 
a constituit un ajutor deosebit de 
prețios pentru constructori, aprecie
rile și sfaturile date cu acest prilej 
însuflețindu-i și mai mult în muncă. 
Făcînd o temeinică analiză, luînd 
măsuri tehnico-organizatorice supli
mentare, constructorii și montorii 
termocentralei s-au angajat ca pînă 
la sfîrșitul acestui an să pună în 
plus în funcțiune un nou grup de 
50 MW.

Darea de seamă și numeroși dele
gați la conferință au subliniat că 
sporirea productivității muncii tre
buie să se afle în centrul atenției 
organizațiilor de partid, a conduce
rilor administrative, ținînd seama 
că anul trecut acest-important in
dicator al planului de stat n-a fost 
realizat de către toate întreprinderii 
le, iar pentru 1964 se prevede o creș
tere a productivității muncii cu 12,3 
la suta. Tov. C. Băbălău, secretar al 
comitetului regional de partid, a a- 
rătat că in întreprinderi există re
zervele necesare pentru ca aceasta 
sarcină să fie realizată. Comisia e- 
conomică a comitetului regional de 
partid a efectuat în cursul anului 
trecut o analiză în unitățile de foraj 
din regiune, din care a reieșit că la 
întreprinderea de foraj din Tg. Căr- 
bunești productivitatea muncii poate 
crește prin reducerea timpilor nepro
ductivi, a cheltuielilor neeconomicoa- 
se, iar la întreprinderea din Craiova 
prin folosirea mai rațională a trac
toarelor și macaralelor. Ca urmare 
a aplicării recomandărilor făcute, 
productivitatea muncii s-a mărit 
simțitor în perioada următoare.

După cum s-a subliniat în confe
rință, o rezervă importantă de creș
tere a productivității muncii o con
stituie folosirea cît mai completă a 
mașinilor moderne cu care sînt do
tate întreprinderile, mecanizarea lu
crărilor. „Noi ne-am dat seama — 
a spus tov. Cornel Bătăcui, directo
rul Trustului minier „Oltenia“ — de 
marea însemnătate a extinderii me
canizării. Folosind intensiv în sub
teran, la lucrările de deschidere, ma
șinile și utilajele cu care am fost 
dotați, am realizat anul trecut la 
exploatarea minieră „Motru" 4 876 
ml galerie peste prevederile iniția-

Conferința organizației regionale de partid Oltenia
le, viteza medie de înaintare a fost 
depășită cu 50,4 là sută, iar produc
tivitatea muncii a crescut cu 12,6 la 
sută peste plan, realizînd la prețul 
de cost peste 2 000 000 lei economii“.

Mulți delegați, printre care tov. 
Alexandru Dombi, director general 
al Uzinelor „Electroputere“, s-au re
ferit la preocuparea organizațiilor 
de partid pentru ridicarea calificării 
muncitorilor, ca o cale importantă de 
sporire a productivității muncii. In 
ultimii doi ani au urmat cursuri de 
calificare și ridicare a calificării cir
ca 14 000 de muncitori și aproape 
2 500 maiștri și tehnicieni.

Tov. Ion Zăvăleanu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Craiova, Aurel Bogdan, directorul U- 
zinelor mecanice din Turnu Severin, 
au subliniat necesitatea ca organiza
țiile de partid să urmărească reali
zarea ritmică a planului, lichidarea 
muncii în asalt, iar tovarășii Marin 
Popa, președintele Consiliului regio
nal al sindicatelor, Mihai Dănescu, 
prim-secretar al comitetului regio
nal U.T.M., Florea Golescu, strungar 
la Uzinele „Electroputere“, au ară
tat că trebuie intensificată munca 
educativă pentru întărirea discipli
nei în producție.

în conferință s-a raportat că 
schela de extracție Țicleni, Uzina 
mecanică Tr. Severin și alte între
prinderi și-au îndeplinit în prima 
lună a acestui an sarcinile de plan 
la toți indicii, arătîndu-se că oame
nii muncii din întreprinderi și-au 
luat angajamentul, în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, de a da în acest an peste 
plan o producție în valoare de 30 
milioane lei și economii de 24 mili
oane lei.

★
Un loc important în lucrările con

ferinței l-au ocupat problemele a- 
griculturii. Pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a acestei ramuri 
s-au investit în ultimii 4 ani peste 1 
miliard de lei. Numeroși delegați au 
subliniat că aplicarea integrală și di
ferențiată a complexului de măsuri 
agrotehnice a făcut ca anul trecut, 
cu toate condițiile climatice nefavo
rabile, să se obțină în majoritatea u- 
nităților agricole socialiste recolte 
superioare celor din ,1962. Tov. C. 
Biță, directorul G.A.S. Segarcea, a 
arătat că în ultimii 3 ani în gospodă
rie au fost obținute producții medii 
de 2 300 kg grîu și 3 500 kg porumb 
la ha. Folosirea mai bună a pămîntu- 
lui și a mijloacelor mecanizate, apli
carea corespunzătoare a agrotehnicii 
au determinat creșterea producției 
globale a gospodăriei cu aproape 19 
milioane lei în ultimii 4 ani. In 1963 
s-au obținut 3 576 000 lei beneficii.

A crescut an de an producția de 
cereale și în gospodăriile agricole 
colective. In 1963 producția totală de 
grîu din G.A.C. a fost cu 58 400 tone 
mai mare ca în 1962. iar cea de po
rumb cu 36 200 tone.

Conferința a evidențiat succesele 
obținute ca urmare a desfășurării u- 
nei largi acțiuni de masă, inițiată de 
organizațiile de partid, pentru reda
rea de noi terenuri agriculturii. în 
numai doi ani au fost puse în cir
cuitul agricol peste 12 000 ha teren, 
în această perioadă s-au plantat 
peste 10 000 ha cu pomi fructiferi și, 
1 500 ha cu vii. S-a extins cultura 
legumelor și a orezului.

Conferința a subliniat necesitatea 
ca organizațiile de partid să se ocu
pe temeinic de întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive. Numeroși delegați, printre care 
tov. Ion Fluieraș, prim-secretar al 
comitetului raional de partid Ca
racal, Angela Sincu, secretara comi
tetului de partid de la gospodăria 
colectivă „Unirea“ din Corabia, au 
relevat metodele bune folosite de 
organele de partid în acest scop. 
Astăzi fiecare organizație de partid 
din gospodăriile colective din cu
prinsul regiunii are peste 20 de 
membri și candidați de partid.

Pentru a sprijini creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
comitetele regional și raionale de 
partid au întreprins diferite studii 
în gospodăriile colective, au organi
zat numeroase schimburi de expe
riență în unitățile fruntașe, cu pre
ședinți, brigadieri și alți colectiviști, 
s-au ocupat de pregătirea cadrelor 
de conducere din G.A.C. Conferința 
a cerut organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor agricole, sfatu
rilor populare să sprijine efectiv 
gospodăriile colective, să studieze 
posibilitățile concrete de dezvoltare 
ale fiecăreia. îneît ele să obțină pro
ducții mai bune, să-și mărească 
simțitor fondul de bază și să devină 
toate unități puternice.

Darea de seamă și mulți delegați 
au subliniat că în agricultura re
giunii sînt încă mari rezerve de 
sporire a producției vegetale și ani
male. Tovarășii Constantin Gheonea, 
directorul G.A.S. Afumați, D. Bini
șor, președintele G.A.C. Goicea Ma
re, și Petre Golea, prim-secretar al 
comitetului raional de partid Cora
bia, au relevat că rezultatele obți
nute de unitățile agricole fruntașe 
sînt o dovadă vie a urmărilor apli
cării regulilor agrotehnice. Un e- 
xemplu citat în conferință este edi
ficator. în timp ce gospodăria co
lectivă din comuna Cioroiu a obținut, 
in 1963, 3 000 kg porumb boabe la ha, 
gospodăria colectivă vecină din Ga- 
licea Mare, care are aceleași con
diții, a recoltat cu 1 000 kg la ha 
mai puțin. Tov. Ileana Sălceanu, in
giner agronom la gospodăria agri
colă colectivă „23 August" din Băi- 
lești, a subliniat importanța mai 
bunei organizări a muncii și a apli
cării principiului cointeresării ma
teriale, arătînd că anul trecut în 
gospodărie ș-a aplicat, pentru prima 
dată, retribuția suplimentară. Aceas
ta a dus la întărirea răspunderii bri
gadierilor, șefilor de echipă și co
lectiviștilor pentru soarta recoltei, 
ceea ce s-a reflectat în efectuarea 
unor lucrări de calitate, în obținerea 
unor producții bune.

Despre aportul stațiunilor de ma
șini și tractoare la sporirea produc
ției agricole a vorbit tov. Ion Del- 
cea, Erou al Muncii Socialiste, di
rectorul S.M.T. Cîrcea. Odată cu 
creșterea parcului de mașini și trac
toare, a spus el, trebuie asigurate 
condiții pentru întreținerea și re
pararea acestora. Totodată, trebuie 
sporită exigenta față de calitatea lu
crărilor efectuate de mecanizatori. 
Merită extinsă experiența acelor 
S.M.T. și G.A.C. din regiune care 
au permanentizat legăturile dintre 
brigăzile de tractoare și cele de 
cîmp.

Darea de seamă și mulți delegați 
s-au ocupat pe larg de problemele 
creșterii animalelor și ale sporirii 
producției animale. Planul pe 1963 
privind creșterea numărului de ani
male proprietate obștească • a fost 
depășit la taurine cu 14 la sută, la 
porcine cu 19 la sută și la ovine cu 
31 la sută. Gospodăriile de stat Ce
tate, Deveselu, Șopîrlița și altele au 
obținut anul trecut cîte 3 200—3 500 
litri lapte pe cap de vacă furajată, 
iar gospodăriile colective Plosca, 
Bistrețu și altele — peste 2 000 litri 
lapte de fiecare vacă furajată. Tov. 
Ion Bora, directorul G.A.S. Băilești, 
vorbind despre perspectivele creș
terii animalelor în regiune, a subli
niat necesitatea asigurării bazei fu
rajere, aplicării în gospodăriile de 
stat a metodelor industriale de creș
tere a animalelor, a căror eficiență 
a fost pe deplin dovedită. în confe
rință s-a menționat că, în vederea 
asigurării bazei furajere, anul acesta 
trebuie extinsă cultura furajelor în 
sistemul conveerului verde pe cel 
puțin 10 000 ha, iar suprafețele cul
tivate cu lucernă și trifoi să crească 
cu alte 15 000 hectare. De asemenea 
este necesar ca pășunile și fînețele 
naturale să fie curățate și îngrijite și 
să se organizeze pășunatul rațional.

Conferința a cerut consiliilor a- 
gricole raionale să-și perfecționeze 
neîncetat stilul de muncă, să spri
jine mai substanțial gospodăriile 
colective.

în darea de seamă și în cuvîntul 
unor delegați s-a arătat că organele 
de partid s-au ocupat îndeaproape 
de îmbunătățirea muncii de partid 
în școli și instituțiile de învățămînt 
superior, de dezvoltarea activității 
culturale de masă și îndrumarea 
creației artistice. Relevînd că în ul
timii 2 ani baza materială a Institu
tului agronomic „Tudor Vladimires- 
cu“ a crescut prin crearea a 5 noi 
laboratoare, construirea unui cămin 
cu 350 de locuri, înzestrarea biblio
tecii cu un număr însemnat de vo
lume, tov. Al. Buia, rectorul insti
tutului, a exprimat’ recunoștința ca
drelor didactice, a studenților față 
de partid și guvern pentru condi
țiile de activitate., și studiu create, 
înfățișînd rezultatele mai bune obți
nute de studenți la învățătură, de 
cadrele didactice în munca științifi
că. vorbitorul a insistat asupra ne
cesității de a lega procesul didactic 
mai strîns de practică, de a se ela
bora cursuri cu un înalt nivel știin
țific și de a educa viitorii, specialiști 
în așa fel, îneît ei să-și însușească 
nu numai cunoștințele profesionale, 
ci și deprinderile omului, nou, do
rința și hoțărîrea de a pune în va
loare la locul de producție întreaga 
lor capacitate.

Prof. D. Melencu, directorul școlii 
medii din Novaci, a relatat în cuvîn
tul său din experiența și preocupă
rile cadrelor didactice, ale organiza
ției de bază din școală, iar medicul 
Ion Bîrzu, președintele comisiei pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, a vorbit despre contri
buția adusă de intelectualii din re
giune la propagarea științei și cul
turii în rîndurile maselor largi de la 
orașe și sate.

în cuvîntul său, tov. Călin Flo
rian. directorul Teatrului Național 
din Craiova, s-a ocupat de rezulta
tele obținute de Filarmonica de Stat 
„Oltenia“, Ansamblu] „N. Bălcescu", 
Teatrul Național, Teatrul de păpuși 
și artiștii plastici din regiune. El a 
arătat că, în comparație cu realiză
rile pe plan economic, cu condițiile 
existente, cei ce activează în dome
niul artei sînt încă datori publicu
lui, oamenilor muncii ; vorbitorul a 
accentuat necesitatea de a se stimu
la creația literară, artistică din regi
une și a o ridica la nivelul posibili
tăților existente.

★

în încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Nico
lae Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R. 
înfățișînd rezultatele obținute în în
deplinirea Directivelor Congresului 
al III-lea al partidului, vorbitorul a 
arătat că sarcinile trasate au fost 
nu numai îndeplinite, dar și depăși
te an de an. Rezultatele îndeplinirii 
planului de stat pe 1963, reflectate 
în recentul comunicat al Direcției 
Centrale de Statistică, demonstrează 
că economia națională a țării noastre 
se dezvoltă impetuos, într-un ritm 
rapid, susținut. Vorbitorul a relevat 
justețea și consecvența cu care par
tidul nostru înfăptuiește politica 
marxist-leninistă de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare cu 
precădere a industriei grele, îndeo
sebi a construcțiilor de mașini ; în 
țara noastră, producția mijloacelor 
de producție crește în ritm rapid, 
iar o dată cu aceasta sporește și pro
ducția bunurilor de consum. Fără 
îndoială, a spus vorbitorul, poporul 
nostru se poate mîndri cu succesele 
sale. Ele n-au fost ușoare, au cerut 
eforturi, dar urmînd politica parti
dului, a Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, poporul romîn a obținut mărețe 
realizări.

Relevînd rezultatele rodnice ale a- 
plicării politicii partidului de dez
voltare multilaterală a tuturor re
giunilor țării, vorbitorul a subliniat 
profundele transformări petrecute în

economia regiunii Oltenia. Dezvolta
rea industriei constructoare de ma
șini, care produce locomotive Diesel 
electrice la nivelul tehnicii mondiale, 
a industriei petroliere, extracției de 
cărbune, industriei lemnului, a făcut 
din Oltenia o regiune cu o economie 
în plină înflorire.

După ce a relevat rezultatele 
bune obținute în producție de mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
Oltenia, tovarășul N. Ceaușescu a 
analizat pe larg problemele care 
stau în fața organizațiilor de partid 
și a conducerilor întreprinderilor 
din regiune cu privire la îndepli
nirea planului de către toate unită
țile, îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, creșterea productivi
tății muncii prin mai buna folosire a 
tehnicii noi. existente, ridicarea cali
ficării muncitorilor și tehnicienilor, 
utilizarea integrală a timpului de 
lucru și îmbunătățirea disciplinei în 
producție, precum și la reducerea 
prețului de cost și realizarea de e- 
conomii. Vorbitorul a arătat că este 
necesar să se concentreze toate 
eforturile pentru darea în funcțiune 
la termen a obiectivelor din cadrul 
Combinatului chimic și al Centralei 
de termoficare de la Craiova, care 
au o mare însemnătate pentru în
treaga economie națională.

în cuvîntul său, tovarășul N. 
Ceaușescu a remarcat că încheierea 
colectivizării, precum și măsurile 
luate de partid și guvern s-au re
flectat pozitiv asupra agriculturii. 
Succesele obținute în dezvoltarea a- 
griculturii țării noastre demonstrea
ză justețea politicii urmate de par
tid în această importantă ramură a 
economiei.

Vorbitorul a scos în evidență re
zultatele bune obținute de oamenii 
muncii din agricultura regiunii Ol
tenia în sporirea producției vegetale 
și animale, aportul lor crescut la 
asigurarea fondului de stat de pro
duse agricole, ocupîndu-se în conti
nuare pe larg de sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid și conduceri
lor unităților agricole în folosirea 
marilor posibilități de care dispune 
regiunea. El a subliniat necesitatea 
ridicării continue a nivelului activi
tății gospodăriilor de stat prin folosi
rea mai bună a solului și fertilizarea 
lui, realizarea cu mijloace locale a 
unor lucrări de irigații și îndiguiri, 
îmbunătățirea rezultatelor finan
ciare și reducerea prețului de cost, 
precum și prin specializarea și pro
filarea lor. Referindu-se la cele ară
tate în conferință și la constatări fă
cute cu prilejul vizitării mai multor 
gospodării colective din regiune, vor
bitorul a relevat că acestea pot pro
gresa în întărirea lor economico-or- 
ganizatorică prin folosirea mai rațio
nală a fondului funciar, dezvoltarea 
lor multilaterală, îndeosebi extinde
rea creșterii animalelor, prin chel
tuirea mai chibzuită a fondurilor de 
care dispun, orientîndu-le în primul 
rînd spre nevoile producției ; un rol 
important ievinej inginerilor agro
nomi chemați să ajute gospodăriile 
colective în aplicarea și respectarea 
regulilor agrozootehnice. Pentru dez
voltarea zootehniei are o mare im
portanță luarea de măsuri pentru 
sporirea bazei furajere, mai buna fo
losire a pășunilor și fînețelor.

în continuare, tovarășul N. Ceau
șescu s-a ocupat în mod cuprinzător 
de problemele muncii de partid, 
menționînd că în cei doi ani trecuți 
de la conferința precedentă orga
nele de partid raionale, orășenești și 
regional din Oltenia au desfășurat 
o rodnică activitate, și-au îmbună
tățit. stilul și metodele de muncă, 
ceea ce s-a reflectat în rezultatele 
obținute. înfăptuirea sarcinilor care 
stau în fața organizațiilor de partid 
necesită o mai bună organizare a 
controlului îndeplinirii hotărîrilor. 
lărgirea activului de partid, îmbu
nătățirea pregătirii aparatului de 
partid, îndeosebi prin înarmarea lui 
cu cunoștințe economice. Creșterea 
continuă a rîndurilor partidului im
pune să se acorde toată atenția ridi
cării nivelului politic și ideologic al 
candidaților și noilor membri de 
partid, educării lor partinice.

O însemnătate deosebită au îmbu
nătățirea continuă a calității învăță- 
mîntului de partid, extinderea stu
diului problemelor economice, inten
sificarea muncii ideologice. în mun
ca politică de masă, activitatea tre
buie să fie orientată spre educa
rea celor ce muncesc, mai ales a ti
neretului, în spiritul grijii față de 
avutul obștesc, al respectării disci
plinei în muncă, în spiritul patrio
tismului socialist și al internaționa
lismului proletar. întreaga muncă 
de propagandă este chemată să-și 
sporească aportul la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a celor ce mun
cesc, la înfăptuirea politicii parti
dului. Vorbitorul a subliniat că este 
o datorie de onoare a comitetului 
regional de partid, a instituțiilor de 
cultură și artă, a intelectualității din 
Oltenia să depună toate eforturile 
ca și în această regiune să pulseze 
din plin creația literară, artistică, 
muzicală, menită să dea la iveală 
opere originale, valoroase.

în încheiere, tovarășul N. Ceau
șescu a urat comuniștilor, oamenilor 
muncii din regiunea Oltenia noi suc
cese în activitatea lor pentru reali
zarea obiectivelor trasate de Congre
sul al III-lea al partidului.

★

Conferința a ales noul comitet re
gional și comisia de revizie : în pri
ma ședință a comitetului regional a 
fost ales ca prim-secretar tov. Con
stantin Drăgan, membru supleant al 
C.C. al P.M.R.

într-o atmosferă de însuflețire și 
puternic entuziasm, delegații la con
ferință au adresat Comitetului Cen
tral al P.M.R., tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, o telegramă în care, 
între altele, se spune: „Cu încredere 
nemărginită în partidul nostru 
scump, strîns uniți în jurul Comite
tului său Central, comuniștii și cei
lalți oameni ai muncii din regiunea 
Oltenia voi- lupta neabătut pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pen
tru a mări aportul regiunii la de- 
săvîrșirea construcției socialismului 
în patria noastră, Republica Popu
lară Romînă“.

GHEORGHE BADRUS 
RADU APOSTOL

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„Cuî încredințăm utilajele0 ?

După publicarea scrisorii cu titlul 
de mai sus în „Scînteia" nr, 6 131, In 
care se arăta că la întreprinderea fo
restieră Tg, Jiu unele utilaje sînt fo
losite cu randament scăzut din cauza 
slabei pregătiri profesionale a unor 
muncitori, la redacfie au sosit răspun
suri de la Ministerul Economiei Fo
restiere și întreprinderea forestieră Tg. 
Jiu.

In răspunsul ministerului se arată, 
printre altele, că s-au luat măsuri pen
tru calificarea cadrelor de mecaniza
tori. In acest an, conform planului de 
școlarizare, se vor califica pentru Di- 
reefia regională a economiei forestie
re Oltenia 70 de moforiști și 30.de 
tractoriști. Avînd în vedere că I. F. 
Tg. Jiu este una din întreprinderile 
forestiere importante din regiunea

Oltenia, D.R.E.F. Oltenia va organiza 
un curs de calificare pentru moto- 
riști ferăslraie mecanice, în cadrul 
acestei întreprinderi. In ce pri
vește elaborarea unor lucrări de spe
cialitate, în cursul acestui an vor apa
re în Editura Agro-Silvică : „îndrumă
torul motoristului da ferăstraie cu 
benzină", „îndrumătorul funicularisfu- 
lui de la instalajiile pentru scos-apro- 
piat’ și „îndrumătorul tractoristului". 
Pe măsura apariției, aceste manuale 
vor fi difuzate la toate unităjile.

Tn scrisoarea de răspuns a între
prinderii forestiere Tg. Jiu se preci
zează că pentru remedierea situației 
semnalate se vor organiza cursuri de 
calificare pe guri de exploatare, care 
vor cuprinde pe toți mecanizatorii.

„Agriculturii cadre bine pregătite 
de mecanizatori“

In articolul cu titlul de mai sus pu
blicat în „Scînteia" nr. 6 126 erau 
semnalate unele aspecte negative pri
vind pregătirea viitorilor mecanizatori. 
1n răspunsul primit din partea Sfatului 
popular al regiunii Ploiești se arată că 
cele referitoare la școala profesională 
de mecanici agricoli Bărcănești sînt 
juste. Pentru îndreptarea acestei si
tuații s-au luat o serie de măsuri. Ast
fel, prin grija Consiliului Superior al 
Agriculturii au mai fost repartizate 
încă 2 cadre de specialitate (ingineri 
mecanizatori) care au ridicat cu mult 
nivelul de predare al lecțiilor teore
tice și aplicațiile practice. De aseme
nea, în această școală s-au luat mă
suri de confecfionare și procurare de 
material didactic ca : planșe, desene, 
organe de mașini și piese secjionate 
etc. Aceste materiale au fost secțio
nate de elevii școlii.

Intr-o scrisoare trimisă do Marin 
Bucinică, secretarul organizației de 
bază de la S.M.T. Costești, regiunea 
Argeș, se arată :

„După citirea articolului, la școala 
de tractoriști din Costești s-a convo
cat o ședință cu cadrele didactice, în 
care s-au analizat unele lipsuri exis
tente în școală. Totodată a fost a- 
probat un plan de măsuri cu termene 
de realizare, lată cîfeva puncte din 
acesta : vor fi revizuite trusele de 
scule și dispozitive din ateliere în 
vederea completării acestora ; în 
timp de două săptămîni să se secțio
neze cutia de viteză și transmisia fi
nală a unui tractor KD—35 ; elevii 
din anul I vor executa, în trimestrul 
III, machete de pluguri și grape cu 
discuri".

„Sesizări și
In articolul intitulat „Sesizări și 

răspunsuri", apărut în „Scînteia" din 
7 ianuarie crt., erau semnalate lipsu
rile existente la Sfatul popular orășe
nesc Piatra Neamj în munca cu scri
sorile oamenilor muncii.

In răspunsul trimis redacției de că
tre comitetul executiv se arată ; „Ar
ticolul a fost prelucrat în fața tuturor 
salariaților sfatului. Cu acest prilej au

răspunsuri“
fost stabilite sarcini concrete pentru 
fiecare membru al biroului de sesi
zări și reclamați, pentru fiecare șef 
de secjie. S-a atras atenjia celor care 
rezolvă scrisorile cetăjenilor să veri
fice în amănunt, pe teren, faptele 
semnalate, să răspundă solicitantului 
în termenul legal. In viitor, activita
tea biroului de sesizări și reclamajii 
va fi analizată mai temeinic".

Cu o oarecare intirziere...
In legătură cu articolul „îndrumare 

concretă, rezultate pozitive", care se 
ocupa de unele aspecte ale desfășu
rării învăfămîntului de partid la safe 
în regiunea București, Biroul Comite
tului regional de partid București a 
trimis redacției o scrisoare arătînd 
că a discutat articolul într-o ședință 
a sa și și-a însușit observațiile criti
ce în ce privește conținutul învăță- 
mînfului da partid din unele raioane.

In răspuns se amintește că s-au 
luat măsuri de îmbunătățire a conți
nutului învățămîntului, fără însă să se 
arate care sînt aceste măsuri, Ținînd 
seama că articolul a apărut în 
17 martie 1963, iar răspunsul pri
mit la redacfie poartă data de 28 ia
nuarie 1964, nu se poate înțelege 
dacă măsurile despre care se vorbeș
te în răspuns se referă la anul șco
lar trecut sau la cel în curs de des
fășurare...

Cu ajutorai 
tehnologiei moderne 

(Urmare din pag. I-a) 

extinderea tehnologiei moderne, că 
mai sînt domenii în care pot fi valo
rificate însemnate rezerve interne în . 
scopul creșterii productivității mun-, 
cii. De pildă, problema regimurilor 
optime de așchiere, care în .multe 
cazuri nu se stabilesc pe baze știin
țifice. Alegerea judicioasă a regimu
rilor de așchiere, introducerea lor în 
documentația tehnologică. și obliga
tivitatea respectării lor ar duce la 
creșterea productivității muncii. Și 
lucrările de îmbinare prin sudură, 
atît de larg utilizate aici, pot fi ri
dicate la un nivel tehnic superior.

Ridicarea calificării muncitorilor 
poate contribui direct și substanțial 
la ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, la creșterea productivității 
muncii. Totuși, felul în care se des
fășoară cursurile de ridicare a ca
lificării din uzină este necorespun
zător, ele nu-și ating în întregime 
scopul. Și în această’ privință condu
cerea administrativă a uzinei,, orga
nizațiile de partid, U.T.M. și sindicat 
pot interveni cu succes.

Multe din măsurile din planul 
MTO pe 1964, a căror eficiență eco
nomică se ridică la 4 milioane lei, 
au la bază fie observațiile făcute cu 
prilejul unor schimburi de experien
ță, fie cercetarea literaturii de spe
cialitate. Grupa de documentare a 
cabinetului tehnic este de un deose
bit ajutor în acest sens. Ea face in
formații despre noile realizări tehni
ce cu specificul apropiat de cel al u- 
zinei, traduceri, cercetări bibliografi
ce la cerere. Valorificarea cărților 
din biblioteca tehnică se oglindește 
în multe din măsurile planului 
M.T.O.

Se cuvine amintită o doleanță a 
sudorilor din uzină. Literatura exis
tentă, de nivel' elementar, este de-, 
pășită, perimată. Lipsa unor cărți 
„la zi“ se resimte. E nevoie de mai 
multe articole de specialitate. Pu
blicațiile ministerului. Editura tehni
că și I.D.T. ar putea da un răspuns 
prompt publicînd asemenea mate
riale, și care, firește, nu vor folosi 
numai tovarășilor de la „Vulcan“.

★
In secțiile și atelierele întreprin

derii lucrează mulți muncitori și 
maiștri entuziaști, cu frumoase rea
lizări în producție. Constituie un, 
merit al inginerilor și tehnicienilor; 
uzinei faptul că nu s-au mulțumit 
numai să le asigure instrucțiunile 
de lucru și documentația tehnică, 
ci au reușit să-i atragă pe mulți , 
dintre ei în cercetările și încercările 
lor legate de perfecționarea diferi
telor procese tehnologice, de. adap
tarea unor noi procedee la condi- 1 
țiile concrete ale uzinei, în munca 
de creație. Din colaborarea lor a re
zultat rezolvarea unor probleme di
ficile. Această colaborare va naște 
și în viitor noi înfăptuiri menite să 
ridice pe o treaptă superioară nive
lul tehnic al procesului de fabri
cație.

TEATRE ®
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Lucia din Lammer- 
moor — (orele 19,30) ; Teatrul de stat de 
operetă : Văduva veselă — (orele 19.30) ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 14,30), 
Mașina de scris — (orele 20) ; (Sala Stu
dio) : O femeie cu bani — (orele 19,30) : 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din bd 
Magheru) : Act Venetian — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Bucătăreasa — (orele 20); 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Orestia — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahla hr. 76 A) : Jocul de-a 
vacanța — (orele 19,30) ; Teatrul de Co
medie: Casa inimilor sfărîmate — (orele 
19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
iești : Măria Sa... Bărbatul — (orele 
19,30) ; Teatrul pentru copil șl tineret 
(Sala din str. C. Miile) : Cine a ucis — 
(orele 16), O felie de lună — (orele 20) : 
(Sala din str. Eremia Grlgorescu, fost 
cinema „V. Alecsandri") : Descoperiți-I 
pe „N" — (orele 9,30) ; Teatrul evreiesc 
de stat : Firul de aur — (orele 20) ; Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20) ; Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Cîntă \ țara mea — (orele 20) ; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Academiei) : 
Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 16) ; 
Circul de stat : Circul florilor de gheață 
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Inculpatul „1040" : 
Patria (10; 12; 14,15; 16,30; 13,45; 21), Fla
mura (10; 12; 14; 16, 18; 20). Viață spor
tivă : Republica (9; 12; 15; 18; 21), Bucu
rești (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Grlvlța (9; 
12; 15; 18; 21). Modem (9; 12, 15; 18; 21).

CINEMA E L E ¥ ! Z ! 0 N E
Hoțul din San Marengo : Carpațl (10; 
12; 14; 16), Capitol (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 14 30; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Scara prietenilor filmului : Car- 
pați (orele, 19). Atențiune, părinți ! : Fes
tival (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45)
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Ades- 
go (15,30; 18; 20.15). Harakiri — cinema
scop : Victoria (10,15; 12,45; 15.30; 18;
20,30). Qivitoq : Central (9,30; 11,45; 14: 
16,15; 18,30; 20.45), Bucegi (10; 12; 14; .16; 
18,15; 20,30). Iurta de aur : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 la 
orele 14; 16; 18,15; 20,30). Placido : Cos
mos (161 18; 20). Tudor — ambele serii : 
Union (16; 19,30), Unirea . (11; 16; 19.30). 
Program special pentru copil ; Doina
(orele 10). Medicamentul care ucide — 
ambele serii ; Doina (11,30; 16; 19,30). 
Progresul (15,30; 19). Program de filme 
documentare : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la orele 21). 
Magazin film : Giulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 20,30).
Podul : înfrățirea între popoare (14; 
16; 18,15; 20,15), Arta (15; 17; 19; 21), Me
lodia (10; 12; 15,30; 18;~20,30). Agatha, la- 
să-te de crime ț : Cultural (15; 17; 19; 
21), ■ Cotroceni (14,30; 16,45; 19; 21,15). Ca
valerul Pardaillan — cinemascop : Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Vară și fum - 
cinemascop : Buzești (15,30; 17,45; 20)
Nu ești singur : Crîngași (16: 18; 20). 
Pisica de mare : Tomis (10,15; 12; 13,45; 
16,30; 18,30; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45). 
Privește înapoi cu mînie — rulează la 
cinematografele.: Flacăra (10> 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). Pompierul atomic ! vitan (15; 17;

19; 20,45). Jurnalul Alinei Frank — ci
nemascop ; Miorița (10,15; 13,15; 16,15; 
19,45), Drumul Sării (16; 19). Primul re
portaj — cinemascop : Munca (15,30; 18; 
20,30). Cu toții acasă: Popular (16:' 18,15;
20.30) . Valsul nemuritor : Moșilor (15; 
17: 19; 21). Uraganul: viitorul (16; 18,15:
20.30) . Parașutiștii : Colentina (16; 18;
20), Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Gol prin
tre lupi — cinemascop : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). A treia repriză — cinema
scop : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orelor 18,00 ' 
și 20,45 — Aspecte de là Jocurile Olim
pice de iarnă — Transmisiune dé la 
Innsbruck. In pauză : Jurnalul televi
ziunii. 20,00 - Țineri soliști de muzică 
ușoară. 21,00 — In fața hărții. 21,20 — 
Păpușile iui Don Petro, de Manuel de 
Falia — în versiune romînească de An
ton Antonescu. In încheiere : Buletin' 
de știri, sport șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următda- 

rele trei zile : 9, io și 11 H ioèi :
Vreme rece, cu cerul schimbător. 
Vor cădea ninsori trecătoare, mai 
frecvente în nord-estul țării. Vînt 
slab, pînă’ là potrivit. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și minus 18 gra
de, local măi coborîte, iar maximele 
între minus 7 și plus 3 grade. In Bucu
rești : Vreme rece, cu cerul schimbător. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară.

30.de
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„Artă populară" șl „Turnul salului" — țăran din Maramureș 
do PAUL ERDOS.

IERNI INCANDESCENTE
Dintre toate anotimpurile anului, 

iarna a fost, pentru satul romînesc 
din trecut, anotimpul cel mai ador
mit și mai lipsit de activitate. Pri
măvara, oamenii ieșeau la lucru pe 
cîmp, arau și semănau, dezgropau 
via și pliveau holdele de buruiană. 
Lucrau oamenii pe ruptele și poate 
că această înfrățire cu munca n-a 
fost reliefată suficient, pentru că 
erau situații și împrejurări cînd oa
menii nici nu știau cu ce se vor a- 
lege, ce vor duce acasă, fie pentru 
că n-aveau pămînt de ajuns, fie 
pentru că n-aveau de loc, ori pen
tru că era vremea vitregă.

Și vara venea și trecea, și-n toam
nă, pînă tîrziu, oamenii înotau prin 
gloduri și prin întuneric, culegînd 
porumbul, semănînd grîul, îndepli- 
nindu-și niște datorii pe care nu le 
puteau lăsa așa nici cum. Se trăgeau 
apoi în sat și începeau să lînce- 
zească, învîrtindu-se în jurul gos
podăriei, dacă o aveau, îngrijind de 
dîte-o vită, tînjind și pîrpălindu-se. 
Toate se domoleau și se năclăiau, 
pe vreme de iarnă, toate intrau în 
amorțeală, stagnînd, parcă, pentru 
totdeauna. Doar șezătorile și cîte-o 
nuntă mai spărgeau atmosfera a- 
ceasta stătută.

încolo, lîncezeală și liniște, liniște 
și lîncezeală...

Acum, la aproape douăzeci de ani 
de la Eliberare, imaginea aceasta 
atît de îndătinată, neschimbată și de 
neschimbat, ține parcă de alt tărîm, 
dominat de un întuneric alb și în
ghețat, atît este de depărtată și de 
deosebită. Toate s-au schimbat și 
s-au depărtat de imaginea veche, 
toate și peste tot, nu numai la sate. 
Nicăieri. însă, nu cred că sînt atît 
de evidente și de palpabile aceste 
schimbări ca în viața de astăzi a sa
telor noastre și îndeosebi în viața 
lor de iarnă, în preocupările care 
s-au statornicit în traiul de fiecare 
zi al țăranilor noștri. Liniștea și lîn- 
cezeala de altădată au fost elimi
nate din acest trai și din această 
viață și-acolo unde domnea întune
ricul, nestingherit și pe veșnicie 
parcă, arde acum, din ce în ce mai 
.ntens, lumina culturii și a științei, 
lumina învățăturii noi. Locul de în- 
tîlnire al oamenilor s-a schimbat. 
Oamenii stau la căminul cultural, 
pînă tîrziu, și fac mutări pe tabla 
de șah, ori citesc, ori ascul
tă o conferință, ori învață, stînd 
în bănci ca niște copii mari și buni, 
căutînd să deprindă cît mai bine 
toate tainele pămîntului, cum pot ei 
să-i smulgă recolte cît mai mari, 
cum pot deveni stăpînil lui ade- 
vărați.

Oamenii satelor învață, citesc și 
se cultivă, adunînd, pe vreme de 
iarnă, știință și cunoștințe pentru un 
an întreg, pregătindu-se pentru anii 
ce vin cu o răbdare și cu o sîr- 
guință demne de toată lauda.

— Nici nu știi, tovarășe — îmi 
spunea acum vreo doi ani un țăran 
din Ardeal, care a urmat niște 
cursuri pentru brigadieri — cît mi-o 
fost de greu la început... Și doar eu 
mai pusesem mîna pe-un ziar, pe 
cîte-o broșură și pe cîte-o carte... 
Da tot mi-o fost greu... Mi se părea 
că mi se bolbocesc creierii în cap și 
creionul îmi stătea între degete ca 
o bîtă... Da după aia m-am dedat și 
m-am oblit cu învățătura, tovarășe... 
S-o-ntîmplat ceva, așa de pe la o 
vreme... Și-apoi să vezi că nu mi-o 
mai fost greu de fel... Strună mer
geau toate... Și eu, sa nu rîzi tova
rășe, dar parcă eram altul...

Și cîți n-or fi ca el, zeci și sute 
de mii de oameni, care s-au dedat 
și s-au oblit cu învățătura, pornind 
de la un curs, de la o conferință, 
ori de la o discuție cu un agronom, 
ori cu un activist de partid, ori de 
la citirea unei cărți. Procesul acesta 
este în curs de fapt și devine pe zi 
ce trece mai larg și mai complex, 
creînd noi și noi posibilități, pentru 
noi și noi treziri, pentru noi revelații 
și pentru consolidarea lor. Cursurile 
agrozootehnice, conferințele și întîl- 
nirile cu diverse brigăzi științifice, 
festivalul filmului la sate, luna cărții 
la sate și-atîtea și-atîtea alte forme 
de activitate cultural-educativă au 
devenit tradiționale de-acum și-au 
intrat în rîndul lucrurilor obișnuite, 
fără a-și pierde prin aceasta ade
vărata lor semnificație.

Iernile șînt la fel, parcă, și astăzi, 
unele sînt mai grele și mai aspre, 
altele sînt mai blinde, dar satele 
noastre nu mai sînt la fel nici pe 
departe. Acolo unde pîlpiia altă
dată, fumegînd, lampa cu gaz, astăzi 
strălucește nestingherit, filamentul 
subțire, incandescent al becului 
electric, luminînd încăperi noi și 
frumoase, scoțînd din beznă sate 
întregi, mereu altele și mereu 
mai multe. Acolo unde nu se 
cerceta și nu se. răsfoia altădată 
decît cîte-un calendar prăpădit — 
erau nenumărate satele pe cuprin
sul cărora nu găseai alte cărți 1 — 
astăzi sînt răsfoite și cercetate zeci, 
sute de cărți, politice, de știință ori 
de literatură. Și citite, nu numai 
răsfoite, citite din scoarță în scoarță, 
cu o pasiune rară, cu pasiunea șl 
cu dragostea pe care nu le pot avea 
pentru cultură și pentru carte decît 
oamenii, care s-au întîlnit mal tîrziu 
cu ele, la vîrsfa cînd mintea se 
pune, parcă, mai greu în mișcare, 
cînd creionul stă ca o bîtă între 
degete.

— ...Da după aia m-am dedat și 
m-am oblit cu învățătura, tovarășe... 
S-o-ntîmplat ceva așa de pe la o 
vreme... Și-apoi să vezi că nu mi-o 
mai fost greu de fel...

Această dedare, această deprin
dere cu cartea și cu lumina el bine
făcătoare își are semnificația sa și-i 
cu mult mai profundă decît ar putea

să pară la o primă cercetare. 
Aprecierile ce se fac deobicei în a- 
cest sens se referă la numărul de 
volume din biblioteci și la numărul 
de cititori și de cărți citite într-o 
lună, într-un trimestru sau într-un an 
de zile. Dar să ne gîndim că sînt 
atîtea cărți care merg din mînă în 
mînă, fără să mai treacă pe la bi
blioteci. Și apoi discuțiile ce se 
poartă pe marginea unor cărți, cu 
ecourile stîrnite de ele, discuții și 
ecouri ce se prelungesc nemăsurat 
de mult uneori, perpetuîndu-se în 
noi și noi unde, într-o nouă mișcare 
de idei, mai profundă și mai cu
prinzătoare. Evident, acestea sînt 
lucruri ce nu pot fi cuprinse în cifre 
și tocmai de aceea le amintesc aici, 
fiindcă nu pot fi cuprinse în nici o 
dare de seamă și fiindcă sînt impor
tante, dacă nu chiar esențiale penftu 
cercetarea, fie și în treacăt, a a- 
cestui fenomen nou și revelator.

Lumina cărții și a culturii devine 
din’ ce în ce mai puternică, pe mă
sură ce pătrunde în mase, între oa
meni și-n sufletele lor, trezind noi 
și noi energii, noi și noi însușiri, 
generînd în ultimă instanță o nouă 
atitudine fată de viață și față de 
lume.

In casa în care au poposit Emi- 
nescu sau Tolstoi, Sadoveanu sau 
Șolohov, Rebreanu sau Gorki — sau 
alți scriitori, de aceeași talie — ră- 
mîne ceva ce n-a fost acolo înainte 
d.e asta, un spor de înțelegere și 
de sensibilitate, mai multă liniște și 
mai multă pasiune. Omul care îl 
citește și-1 recitește pe Tolstoi, sau 
pe Balzac nu mai este același după 
ce încheie lectura aceasta, indiferent 
de vîrsta pe care o are, indiferent 
de preocupările lui de fiecare zi.

îmi povestea nu demult un prie
ten cum l-a găsit pe tatăl său, om 
în etate de-acum, în mijlocul unei 
biblioteci din cale afară de origi
nală. Bătrînul era paznic la via co
lectivei și își adusese cu el, vîrîn- 
du-le pe după ceferii colibei în care 
stătea, cărțile preferate : „Război și 
pace", „Ana Karenina“, „Donul li
niștit" și altele. N-am avut cinstea să 
văd coliba dar mi-am închipuit-o și 
mi-am apropiat-o atît de mult, încît 
ori de cîte ori mă gîndesc la cei 
care se apleacă cu emoție asupra 
unei noi cărți, îmi amintesc și de 
coliba aceasta căptușită cu cărți, 
împodobită cu cele mal de preț flori 
ale spiritului uman, a căror prezență 
era de neconcepùt la țară pînă mai 
ieri-alaltăieri.

Oamenii satelor, colectiviștii din 
întreaga țară s-au deprins cu cartea 
de-acum, s-au obișnuit să citească 
și să învețe și iernile parcă au de
venit și ele mai altfel de la un timp, 
împrumutînd ceva din efervescența 
și incandescența epocii pe care o 
trăim.'»

ION LÄNCRÄNJAN

Ciclul de conferințe „Artistul și 
epoca sa" inaugurat anul trecut în 
sala mică a Palatului R. P. Romine 
este continuat, începînd de luni, 10 
februarie, cînd va fi prezentată via
ța și opera lui Rembrandt. In săptă- 
mînile următoare vor fi ținute ex
puneri despre artiști reprezentativi 
ai secolelor XVII-XIX printre care 
Velasquez, Rubens, Goya, Watteau, 
Delacroix, Courbet, Surikov.

Înaintea acestui ciclu, anul trecut, 
iubitorii artelor plastice au mai pu
tut urmări conferințe despre stiluri 
și curente artistice. Expuse de spe
cialiștii muzeului și ilustrate cu pro
iecții, conferințele celor două cicluri 
au prezentat principalele etape de 
dezvoltare a artei, mari figuri de 
artiști și au dat noțiuni privind teh
nicile diferitelor arte.

I Muzettl de' Artă al R. P. Romine
I organizează și alte acțiuni care con

tribuie la sporirea interesului rîndu- 
rilor largi ale oamenilor muncii față 
de comorile de artă. In mai multe 
mari întreprinderi bucureștene, prin
tre care Uzinele „Republica“, „23 Au
gust“, „Semănătoarea“, „Electronica“ 
și Fabrica de confecții „București“, 
au fost instalate panouri cu reprodu
ceri după lucrări valoroase aflate în 
muzeu, însoțite de scurte articole de 
prezentare. De asemenea, în clubu
rile unor întreprinderi și instituții, 
la case de cultură au loc conferințe 
despre arta romînească și universală 
ilustrate cu imagini din galeriile 
muzeului. Au fost organizate con
cursuri „Cine știe, cîștigă“ pe teme 
inspirate din colecțiile muzeului.

în anul 1963 peste 23 000 vizitatori 
au admirat comorile muzeului, pri
mind explicații din partea specialiș
tilor. Numărul total al vizitatorilor 
în anul trecut a fost de aproape 
două ori și jumătate mai mare față 
de anul 1962.

(Agerpres)
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..... „PAȘI SPREUN NOU FILM L UNĂ “

Au sosit cărți noi la biblioteca căminului cultural (comuna Obreja, raionul Caransebeș),

Soba înfundată 
vreascuri 
un cazan 
siune. In 
cald și 
levănjică. 
tradiționalul tort, împodobit cu a- 
rabescurile glazurii, abia izbutise să 
adune în miezu-i pufos cele douăzeci- 
șicinci de lumînărele. Atît cît vîrsfa 
gazdei. Una dintre fete — se pare că 
sora medicală — îmbrăcase în staniol 
auriu glastrele mușcatelor, iar felcerița 
atîrnase de lampă serpentine din hîrfie 
colorata. „Să fie atmosferă mai festivă, 
fu”. Totul fusese pregătit în cea mai 
mare taină. Lipsea doar sărbătorita. Ple
case încă 
pe grindul 
și-acum se
Intre timp, pe la dispensar s-au fot pe
rindat oamenii. Au aflat cine știe cum 
că e ziua de naștere a tinerei doctorițe 
și au venit unii chiar dinspre baltă, ho
tarul îndepărtat al satului, mai ceva ca 
într-o zi de consultație.

...Sînt mai bine de trei ani de cînd, 
într-un început de primăvară, în așeza
rea aceasta din inima Deltei a sosit o 
fată mărunțică, sfioasă. Venise să ia în 
primire postul de medic în noua circum
scripție sanitară.

„Acolo-i capătul lumii, îi spusese ca
reva doctoriței Maria Ștefan. Pescarii 
sînt oameni aspri. Greu să afli drum 
spre inima lor”. Greu, dar nu imposibil. 
La început, femeile s-au uitat curioase la 
tînăra cu mînecile suflecate care văruia 
de zor pereții. Pe 
mîna.

La început, bătrînii cu bărbile roșcate 
se codeau să fie consultați de o fată. Cu 
timpul, de voie, de nevoie, au trecut 
pragul sălii de așteptare. Au privit isco
ditori florile de pe masă, s-au uitat la 
perdeluțele scrobite, la covorul nou
nou) și n-au mai azvîrlit mucuri de țigări 
pe jos. Și nici n-au mai stat cu șapca 
pe cap.

La început a fost îndoiala satului. Dar 
numai la început...

...S-a auzit scîrjîind portița de lemn. 
Doctorița se scutură de zăpadă și, in- 
trînd, se trezi luată în brațe și sărutată.

duduia
sub [ 

cameră era 
mirosea a
Pe masă, 

tort,

Cine n-a văzut filmul „Scurtă istorie” ? 
Un film de desen animat care dura mai 
puțin de zece minute — răgaz suficient 
lui Ion Popescu-Gopo pentru a prezenta, 
cu vervă și inepuizabilă fantezie, întreaga 
evoluție a civilizației. Omul, „eroul” aces
tei miniaturi cinematografice, a pășit tri
umfal pe ecranele lumii, ca un simbol ai 
tendinței spre progres, al năzuințelor de 
pace, de fericire ale umanității. Omul 
acesta a rămas prezent în creația lui 
Gopo. Schițat din cîteva linii inspirate 
în filmele sale de desen animat, el s-a 
materializat în „S-a furat o bombă" — 
primul lung metraj cu actori al talentatu
lui cineast — respirînd același farmec, 
animat de aceleași idealuri, răspunzînd 
acelorași mari năzuințe ale omenirii con
temporane. II întîlnim acum, din nou, în 
filmul artistic de lung metraj „Pași spre 
Lună", a cărui premieră va avea loc peste 
cîteva zile.

„Pași spre Lună” se apropie mult, ca 
idee artistică, de celebra „Scurtă istorie". 
Purtafi de aripile fanteziei lui Gopo, în
treprindem o neașteptată călătorie prin 
veacuri și milenii, străbătînd retrospectiv 
drumul pe care l-a parcurs umanitafea 
pentru a se ridica, din întunericul peșteri
lor preistorice, pe culmile înalte și lumi
noase ale cunoașterii ; este vorba nu des
pre istorie în general, ci despre istoria vi
selor și a încercărilor omenirii de a zbu
ra, de a se desprinde de pămînt și a cu
ceri spațiile interplanetare. Vise și încer
cări, vechi de cînd lumea, care au dat 
naștere multor legende, care au însuflețit 
multe minți cutezătoare, care i-au inspirat 
pe poeți ca și pe filozofi înainte de a 
deveni, în secolul nostru, pas cu pas, o 
realitate încununată de lansarea nave
lor cosmice.

...O astrogară spațioasă — un furnicar 
de oameni, mulți îmbrăcați în costum de 
cosmonaut. Cu această imagine începe fil
mul. Sîntem în anul... 2000. Alegînd din
tre cei ce se pregătesc să plece spre alte 
planete, aparatul de filmat se oprește a- 
supra unui personaj a cărui privire intero
gativă, plină de candoare, te cucerește 
din primul moment. Ați ghicit : este „O- 
mul", care — întruchipat de artistul po
porului Radu Beligan — capătă în acest 
film un nume nou, „Călătorul”. Un scurt 
circuit scufundă astrogara în beznă. Rămas 
singur cu gindurile sale, Călătorul își evo
că istoria cuceririi Cosmosului, trăind, în 
închipuirea sa, o nemaipomenită aventură.

Autorul filmului propune spectatorilor o 
convenție : le cere să accepte că noua lor 
cunoștință, Călătorul, se prăvălește pe o 
scară imaginară care duce spre timpurile 
cele mai îndepărtate. Și că, după ce se 
desmeticește, începe să urce treptele a- 
cestei scări simbolice ce leagă trecutul de 
prezent și de viitor. II vedem deci pe 
eroul filmului parcurgînd diferitele epoci 
ale dezvoltării civilizației — cu miturile, 
cu. înfîmplările și cu oamenii reprezen
tativi pentru tema abordată de cineast. O 
undă de lirism și un umor optimist, proprii 
lui Gopo, dau unitate episoadelor acestei 
noi și ingenioase „scurte istorii”.

„Pași spre Lună" este o glumă — 
vreau să spun că cineastul, trăgînd cu 
coada ochiului spre public, reconstituie 
istoria cu zîmbeful pe buze. Prin voința

lui, Călătorul pică din senin în mijlocul 
troglodiților, locuitorii preistorici ai pește
rilor, care nu-l prea iau în seamă pe ciu
datul vizitator. Incepîndu-și de aici ascen
siunea spre prezent, eroul filmului pri
vește ceea ce se-ntîmplă în jurul său cu 
ochii și cu mintea omului de azi, încer
cînd chiar să intervină, uneori, în desfă
șurarea unor întîmplări legendare, pentru 
a le... corecta. II vedem, de pildă, sărind 
în apărarea lui Prometeu (actorul Florin 
Piersic) — cel care, conform legendei, a 
furat focul din cer pentru a-l dărui oame
nilor ; „zeii" l-au pedepsit cumplit pe a- 
cest cutezător, țintuindu-l de o stincă ple
șuvă — pradă vulturilor. Deși erou de 
mitologie, Prometeu a fost și el, în felul 
său, un fel de... cosmonaut — pare a ne 
spune cineastul, acordîndu-i un loc în 
această antologie a zburătorilor.

Trecînd prin antichitate, Călătorul întîl- 
nește un alt personaj din străvechile le
gende mitologice : „Mercur" — zeul co
merțului, pe care imaginația populară l-a 
înzestrat cu niște aripioare la picior, ce-i 
dau calitatea de a zbura cu iuțeala vîn- 
tului. Alături de Mercur (întruchipat cu un 
comic savuros de artistul poporului Gr. 
Vasiliu-Birlic), apare — printr-un capriciu 
al regizorului — eroul unui bine cunoscut 
basm oriental : Califul din Bagdad (Ovid 
Teodorescu), cu celebrul său covor fer
mecat. Nesatisfăcut de aceste mijloace... 
primitive de zbor, eroul filmului își con
tinuă drumul, grăbindu-se spre epoca ma
rilor descoperiri. II vedem făcînd un po
pas în evul mediu, unde ajunge tocmai 
cînd slujitorii Inchiziției se pregătesc să-l 
ardă pe rug pe Galileo Galilei (interpre
tat de G. Demetru), acuzat de erezie pen
tru că a descoperit și a susținut cu tărie, 
împotriva dogmelor, că pămîntul se în- 
vîrlește.

La fiecare popas, fantezia lui Gopo se 
manifestă copios, ducînd, uneori, la situa
ții pline de neprevăzut, ori concretizîn- 
du-se în imagini cu adîncă semnificație. 
Cînd aduce pe ecran atelierul unui pictor 
de geniu al Renașterii, Leonardo da Vinci 
(Emil Botta), cineastul nu se mulțumește 
să evoce amuzant crearea nemuritoarei 
Gioconde-(Mona Lisa, o excelentă apariție 
a aefrijei Eugenia Popovici, pozează pic
torului înirerupîndu-și pe furiș faimosul 
zîmbet pentru a mușca, școlărește, din
tr-un măr pe care-l ține ascuns sub braț...). 
El îl surprinde pe marele umanist uitîn- 
du-și modelul și desenînd, absorbit, în
tr-un colț al tabloului, schije ale unor a- 
parate de zbor — precursoare ale avioa
nelor și elicopterelor de mai tîrziu. Des
coperirile științifice ale epocii au fecundat 
imaginația multor scriitori, iar Călătorul 
face cunoștință — continuîndu-și drumul 
spre contemporaneitate — cu mulți dintre 
ei și cu eroii unor povestiri privind zborul 
omului spre Lună, lafă-l, de pildă, în uni
formă de mușchetar, pe Cyrano de Berge
rac, (I. Popescu-Lac), apoi pe Voltaire 
(Horia Șerbănescu), pe Jules Verne (Șt. 
Tăpălagă), pe H. G. Wells (Niculescu Ca
det) și, nepufînd lipsi înfr-o astfel de îm
prejurare, pe baronul de Munchausen, 
zburînd călare pe o ghiulea (Marcel An- 
ghelescu)...

...Și iată că, în sfîrșit, omul zboară Cu 
adevărat. Călătorul reeditează primele în

cercări, se înalță în nacela balonului cu 
aer cald, apoi pilotează aeroplanul lui 
Traian Vuia. Aparatul lui Vuia se trans
formă în avioane din ce în ce mai per
fecționate, apoi într-un turboreactor, apoi 
într-o rachetă ; pe ecran apar Gagarin, 
Glenn, după care eroul filmului se visea
ză el însuși sosind pe Lună.

...Căci totul n-a fost decît un vis, un vis 
de 80 de minute — cît a fost necesar 
pentru repararea scurt-circuitului care a 
scufundat în beznă cosmogara. Concen- 
trînd milenii întregi în aceste 80 de mi
nute, Ion Popescu-Gopo s-a dovedit, din 
nou, inventiv în descoperirea unor sim
boluri revelatoare, în folosirea inspirată a 
amănuntului semnificativ. Chiar dacă pe 
parcursul filmului legătura dintre diferitele 
episoade este, poate, inegal rezolvată din 
punct de vedere ai scenariului — cele 
mai multe dintre acestea sînt realizate cu 
mînă sigură, prilejuiesc o revărsare de 
vervă și de umor, sau pun în lumină re
sursele poetice ale cineastului (un exem
plu : momentul în care Călătorul, în echi
libru pe un fir desprins din „Covorul fer
mecat”, vine în întîmpinarea grațioasei 
Arthemis — întruchipată pe ecran de Irina 
Petrescu).

Interpretarea actoricească — la Înălțime 
în acest film în care nu există dia
log — este marcată de admira
bila creație a lui Radu Beligan, în rolul 
Călătorului ; personajul dobîndeșfe pe 
ecran acel farmec aparte, puțin roman
tic, puțin naiv, puțin ironic, dar impreg
nat de sinceritate — specific eroului 
imaginat de autorul filmului. Alături de 
interpretul principal și de ceilalți actori 
citați pe parcursul acestei prezentări, în 
„Pași spre Lună” mai apar actorii Li
liana Tomescu (femeia din peșteră), Victo
ria Oana Popescu (îngerul), Ion Manu 
(dracul), Dem Savu (Zeus), Jean Lorin Flo- 
rescu, (inchizitorul), Tudorel Popa (alchi
mistul), și copilul Ileana Firea (în ro
lul lui Cupidon). Muzica scrisă de 
compozitorul Dumitru Capoianu, colabo
rator consecvent al lui Gopo, ni s-a pă
rut de o vie expresivitate (ilustrația mu
zicală subliniază, uneori, partitura de 
umor a filmului — de pildă, cînd apare 
„Mercur"). Imaginea semnată de opera
torul Ștefan Horvath se impune, adesea, 
prin claritate și prinfr-o compoziție echi
librată, contribuie la crearea atmosferei 
diferențiate, corespunzătoare etapelor pe 
care le parcurge Călătorul ; sînt izbutite 
trucajele („zborurile" eroului principal, 
sosirea pe pămînt a lui Prometeu etc), 
ca și decorurile (Marcel Bogos), iar su
netul (ing. Dan lonescu) are o remar
cabilă acuratețe.

Aflat într-o continuă efervescență crea
toare, Ion Popescu-Gopo se dezvoltă pe 
o linie care-i este proprie, căutînd să 
răspundă cu originalitate artistică unor 
preocupări mari ale contemporaneității. 
O confirmă și calitățile ultimului său film.

„Pași spre Lună" se încheie cu sfarful 
unei uriașe nave cosmice cu pasageri. 
Este, deci, și un film de anticipație. Pen
tru a fi în ton, cronicarul anticipează și 
el — dar numai cu cîteva zile — pre
zentarea acestui film pe ecran.

D. COSTIN

Eroul principal al filmului. Călătorul (Radu Beligan), și intrepridul Mercur (Gr. Vasiliu-Birlic).

ZIUA DE

de dimineajă într-un sat de 
vecin. Trecuse și amiaza 
înserase și nici urmă de ea.

urmă au pus și ele

Două glasuri cîntară „Mulți ani trăiască”. 
Maria abia apucă să-și vină în fire cînd 
ușa se deschise iar și alte urări se adău
gară celei dinfîi.

— Gîndeam că vom petrece singure 
aniversarea dumitale, spuse felcerija, a- 
jutînd-o să-și scoată haina și pîslarii.

— De unde ați știut, fetelor î întrebă 
doctorița, bucurîndu-se ca un copil la 
vederea tortului împodobit sărbătorește. 
Și-afi mai dat și sfoară-n sat...

La „casa cu trei fete”, cum au botezat 
pescarii dispensarul, aniversarea era în 
toi. Tranzistorii le-au dăruit o „seară de 
dans” și, în lipsa băieților, a fost plăcut 
și „damen tangoul" ridicat la puterea 
treia. S-a ciocnit un pahar cu „Spumos” 
iar felcerija, devenită maestră de cere
monii, a stins lumina, aprinzînd toate lu
minările albe de stearină. Cînd deodată 
se auziră cîteva bătăi în fereastră.

— Cine-o fi la ora asta ? întrebă sur
prinsă sora.

— Mă duc eu să văd, spuse doctorifa, 
ridicîndu-se. Deschise ușa și-n încăpere 
năvăli un val de frig. La infrare, un bă- 
trîn cu șapca în mînă. Vorbea cu greu
tate.

— Ce s-a întîmplat, moș Ariton ?
— Nepotu-miu... Ilarie... Se duce, to

varășă doctor.
— Hai, intră, îl pofti ea pe bătrîn, 

care păși încet în urma fetei. In sala de 
așteptare veniseră și sora, și felcerija.

— Ce zici că e cu Ilarie ?... L-am vă
zut sîmbătă la școală și era sănătos.

— S-a dus cu 
pește, pe canal... 
ce n-a făcut, că 
ghefată. Acu are 
vorbește, fără noimă. De asta am venit 
la dumneavoastră. Se prăpădește băiatul, 
tovarășă Maria.

Doctorija rămase cîteva clipe pe gîn- 
duri. Se întoarse spre felcerijă și, în 
timp ce-și îmbrăca zorită cojoaca, îi 
spuse :

alfi copii să dea la 
La copcă. Ce-a făcut, 
s-a trezit în balta în- 

fierbințeală mare și

— Pune 
Dacă va fi 
Salvarea.

Pe masă,
— Cu sania nu putem 

pînă la Valea Rea, spuse. bătrînul. Mai 
departe, trebuie să trecem peste gheajă. 
Prin stufăriș.

Doi oameni în noapte. Viscolul stîrnit 
în amurg chiuia pe ulițele troienite. Vă- 
lurea papura, încercînd parcă să acorde 
la același ton strunele sfîlpilor de tele
graf. Doctorija se opintea în calea vîntu- 
lui, respirînd cu greu prin fularul de lînă. 
Urcară în sanie abia după ce trecură 
podul. Calul se afunda în zăpadă, for- 
jîndu-se să-și croiască drum. Vîntul su
fla cu afîta putere încît trebuia să te jii 
bine de loitrea săniei să nu te ia cu el. 
Și nu se vedea la un pas. La intrarea în 
Valea Rea, bătrînul smuci hăjurile și 
sania se opri. Ajunseseră la casa lui Ga- 
vrilă, brigadierul. Cea mai depărtată de 
sat.

— Cît duc calul în 
voastră intraji să vă mai 
îndată.

— Nu-i vreme acum 
varășe Gavrilă 1

Repetă chemarea. Se 
și în pragul ei se ivi un 
cu o pufoaică atîrnată pe umăr.

— Haideji

în geantă tot ce trebuie... 
nevoie, te anunj să chemi

tortul rămăsese neatins.
merge decît

grajd, dumnea- 
încălzifi. Pornim

de încălzit., to-

deschise o ușă 
bărbat

înăuntru, tovarășă

voinic,

Maria. 
Pînă la grind e cale bună de mers. Și v-a 
răzbit gerul, după cîte văd.

— Muljumesc... Te rog pe dumneata 
să iei calul să nu mai pierdem vremea 
Eu și cu moș Ariton plecăm chiar acum

Pînă să rnai apuce Gavrilă să spună 
ceva, doctorifa se și depărtase de casă 
Bătrînul o urma tăcut. Maria simjea cum 
mii de ace îi împung obrajii. Zărea doar 
albul strălucitor al zăpezii. Viscolul tur
base de-a binelea și nesfîrșită întindere a 
lanurilor de stuf părea o mare răscolită. 
Undeva, din depărtări, răzbi ca un ecou 
prelungit un urlet. Să fie numai vîntul ?

RE
—- E mai rău dacă 

stăm locului, se auzi 
vocea răgușită a lui 
moș Ariton. Aji oste
nit ?

Fata nu răspunse.
Porniră iar. O cuprinse o toropeală plă
cută. Picioarele o purtau mereu înainte. 
Din ce în ce mai greu. Deodată simfi un 

bine seama ce se 
apă pînă mai sus 
din mîini. Pescarul 
ajutor. O trase re- 
un sac. Maria era 

udă pînă la piele. începu să dirdîie.
— Ajungem curînd, tovarășă... auzi 

ca prin vis glasul bătrînului.
Curînd ? Dar va mai putea rezista 

oare ? își reaminti, ca dintr-un trecut în
depărtat. „La mulfi ani, tovarășă doctor... 
Gîndeam că vom petrece singure aniver
sarea dumitale"... Și ce frumos aranjaseră 
fetele masa.

Pășea mai mult mecanic. Tălpile o 
usturau. Vîrfurile degetelor nici nu le 
mai simțea. I se părea că merge de-o 
veșnicie. In noapte se văzu licărind o 
luminijă. Cu ultimele puteri, grăbi pașii. 
Un cî.ine lătră prelung, mai mult din 
obligafie. Cînd intrară în încăperea 
scundă, cu grinzile de lemn mirosind a 
pește sărat, doctorija își scoase repede 
cojoaca învăluită în promoroacă. Iși suflă 
în pumnii înghețați, tropăind ușor ca să 
se dezmorțească. Dinspre, patul așezat 
lîngă cuptor se auzi un geamăt,

—. încălzijî-vă; tovarășă doctor. Luafi 
paharul ăsta de votcă, o pofti gazda 
Credefi că scapă ?

Maria nu scoase o vorbă. Tremura. 
Și-n timp ce mama copilului o ajuta sa 
îmbrace o haină călduroasă, desfăcu 
geanta și se apropie de bolnav. Ceru 
să I se aducă lampa și-i pofti pe cei ai 
casei s.-o lase singură cu copilul.

Cînd zorile bătură la porfile de gheajă 
ale Deltei, Maria stătea încă pe margi
nea patului, finind în palme pumnii în. 
cleștafi ai copilului. Respirația lui regu
lată era un semn că primejdia trecuse.

Așa s-a încheiat aniversarea zilei de 
naștere a Măriei.

ION MARGINEANU

gol și, pînă să-și dea 
petrece, se și trezi în 
de brîu. Dădu speriată 
se repezi să-i vină în 
pede, săliînd-o ca pe
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Cu cîteva decenii în urmă, în 
Munții Stîncoși din statul Nevada 
a izbucnit o epidemie, .care se a- 
semăna în unele privințe cu tifosul 
exantematic. Boala s-a răspîndit 
repede și în alte regiuni învecinate, 
secerînd peste 50 la sută din numă
rul bolnavilor. Doi cercetători, H. 
Rickețts și R. Wilder, și-au propus 
să dezvăluie cauzele și mijloacele 
de combatere a acestei boli. Aten
ția lor a fost .atrasă de un fapt 
mărunt in aparență : în regiunile 
infectate existau multe căpușe. Ei 
au supus aceste insecte unui regim 
de înfometare, le-au alimentat cu 
singe de la un bolnav și apoi le-au 
așezat pe maimuțe. Animalele de 
experiență au murit în cîteva zile. 
Acesta este, pe scurt, istoricul des
coperirii agentului și modului de 
transmitere al bolii. „Febra pătată 
din Munții Stîncoși" era o boală 
nouă, diferită de tifosul exantema
tic, cei doi cercetători descoperind 
în sîngele bolnavilor și în intestinul 
insectelor infectate o serie de for
mațiuni variate, care refuzau să se 
dezvolte pe mediile de cultură obiș
nuite, propice bacteriilor. Ce repre
zentau aceste vietăți microscopice 
necunoscute ?

în același timp în Europa, alt 
cercetător, S. Prowazek, se străduia 
să clarifice unele procese încă ne-, 
cunoscute ale „tifosului exantema
tic istoric“, care făcea ravagii în 
anumite perioade. El a sesizat la 
păduchii infectați o serie de micro
organisme sferice sau ovoidale, ne
cunoscute pînă atunci. Dar pînă a se 
ajunge la descoperirea acestor mi
croorganisme, omenirea a plătit un 
tribut greu prin pierderea multor 
milioane de oameni. Pentru a arăta 
convingător că bolile respective sint. 
transmisibile, că germenele circulă 
în sîngele bolnavilor, unii cercetă
tori, într-un fel eroi ai științei, și-au 
inoculat ei înșiși sînge de la bolnavi. 
Ricketts și Prowazek au plătit și ei 
cu viața descoperirile făcute. în 
semn de prețuire a activității celor 
doi savanți, noului grup de germeni 
descoperit de primul i s-a atribuit 
numele de „rickettsii“, iar germenu
lui tifosului exantematic cel de 
„rickettsia-prowazek“.

Astăzi se știe că rickettsiile sint 
înrudite și cu virusurile și cu bac
teriile. Organizarea lor internă este

similară cu cea a bacteriilor : au 
citoplasmă și nuclei diferențiați, 
conțin substanțe de același fel ca și 
acestea. Spre deosebire însă de bac
terii, ele nu se dezvoltă în medii de 
cultură, ci numai în celule vii — a- 
semănător virusurilor — ca paraziți. 
De asemenea, metodele de colorare 
obișnuite, cu ajutorul cărora bacte
riile ies în evidență Ia microscop, 
sînt improprii pentru rickettsii, care 
apar numai in urma folosirii unor 
tehnici speciale de colorare. Virusu
rile de același tip au aspect și di
mensiuni identice, pe cînd rickettsiile 
aceluiași tip au forme diferite, sfe
rice, filamentoase etc, mărimea lor 
variind între 0,3 — 2,5 microni.

Cercetările au arătat că inițial 
rickettsiile au fost paraziți ai plan
telor și abia mai tîrziu au trecut la 
insecte. Cum aceste insecte se hră
nesc și cu sînge, rickettsiile s-au 
adaptat la vertebrate, inclusiv la 
specia umană, față de care au deve
nit patogene. Dai’ din cele 50 de spe
cii de rickettsii identificate pînă în 
prezent, numai 11 sînt patogene pen
tru mamifere și om. în natură, 
rickettsiile pot fi întîlnite în orga
nismul unor animale sălbatice și 
domestice, fiind transmise prin in
termediul insectelor.

Virusurile, rickettsiile și bacteriile 
par să formeze o serie neîntreruptă 
în ce privește dimensiunile. Seria 
începe cu virusurile cele mai mici, 
urmînd apoi, pe rînd, virusurile cu 
dimensiuni mai mari. între virusuri 
și rickettsii, seria are însă o lacună 
în care se situează alt grup de ger
meni infecțioși, descoperit mai re
cent, și anume pararickettsii, cu di
mensiuni mai mari decît virusurile, 
dar mai mici decît rickettsiile, fă- 
cînd trecerea între cele două grupe.

Să ne oprim cîteva clipe și la a- 
cest grup de germeni. Pararickettsiile 
pot fi observate la microscop, folo- 
sindu-se aceleași metode de colo
rare ca și în cazul rickettsiilor. Mo
dificările pe care le produc în ce
lule sînt similare cu cele provocate 
de rickettsii. Există însă deosebiri 
între ele în ce privește parazitarea 
celulelor vii. în timp ce para
rickettsiile au nevoie — pentru a se 
înmulți — de celule în plină acti
vitate metabolică, această condiție 
nu este totdeauna necesară pentru 
dezvoltarea rickettsiilor. Ca și viru
surile, pararickettsiile nu se pot în-

mulți decît în interiorul celulelor 
vii. Datele obținute pînă în prezent 
cu privire la multiplicarea lor par 
a indica o înmulțire prin diviziune, 
ca la bacterii. Nu este exclusă însă 
nici multiplicarea prin acizi nucleici, 
cum este cazul virusurilor. Para
rickettsiile se apropie de bacterii și 
prin faptul că în interiorul lor con
țin acid dezoxiribonucleic și ribonu
cleic. iar peretele lor este celular, 
în faza finală a multiplicării para- 
rickettsiilor, cultura de germeni este 
compusă din două feluri de particule 
infectante și reproductible.

Important este și că rickettsiile și 
pararickettsiile sînt sensibile la ac
țiunea sulfamidelor și a antibiotice
lor din grupa tetraciclinelor (aureo- 
micină, hostaciclină etc), virusurile 
fiind insensibile la acțiunea acestor 
substanțe.

Organismul persoanelor care au 
suferit de boli de natură rickettsiană 
sau pararickettsiană prezintă o sta
re de rezistență (imunitate) față de 
infecțiile respective, care este cu atît 
mai pronunțată cu cît infecția a fost 
mai puternică. Eliminarea germeni
lor din țesuturile organismelor pa
razitate se obține cu ajutorul anti
bioticelor, însă în momentul cînd a- 
cest lucru s-a produs, organismul 
devine din nou sensibil față de in
fecție.

Din grupa pararickettsiilor fac 
parte germenii ornitozo-psittaco- 
zici, ai trahomului, ai bolii produse 
prin zgîrietura ghearelor de pisică 
etc. Psittacoza este transmisă omu
lui de papagali, iar cînd aceeași 
boală este transmisă de alte pă
sări și chiar de unele mamifere, 
ea se numește ornitoză. Atenția 
cercetătorilor s-a îndreptat asupra 
acestei afecțiuni mai ales în urma 
sutelor de îmbolnăviri apărute în 
Argentina cu prilejul unui tîrg de 
păsări. Astăzi, în știința și practica 
medicală se știe că boala este pro
dusă de un inframicrob, nu de o 
bacterie.

Se cunosc 98 specii de păsări care 
pot fi în mod natural infectate, ele 
constituind surse de infecție pentru 
om. Nu demult germeni identici s-au 
constatat și la mamifere (bovine, 
ovine, caprine, porcine, cai, pisici, 
șoareci etc.). Infecțiile produse de 
acești germeni prezintă, pe lingă im
plicațiile legate de sănătatea publică,

și un anumit aspect economic. Ele 
pot provoca reducerea producției de 
lapte, micșorarea numărului puilor 
de păsări în urma infectării ouălor, 
sterilizarea animalelor etc.

în formele subacute, lnaparente | 
ale infecțiilor rickettsiene și para- ; 
rickettsiene, germenii pot ■ rămîne ■ 
mult timp în organism în stare de l 
echilibru relativ. Cînd organismul 
prezintă o rezistență scăzută, ger
menul devine activ și poate produce 
boala. în absența bolii cu simptome 
acute, nici starea de latență nu este 
indiferentă pentru organism, de
oarece germenii pot modifica și al
tera aparatul cardiovascular, simp- 
tomele variind în raport cu gradul • 
și locul leziunii vasculare. Germe
nii rickettsieni și pararickettsieni 
pot determina leziuni vasculare la 
orice nivel, boala manifestîndu-se 
sub formă de arterite, flebite, in- i 
farcte miocardice și chiar de hemo- ■ 
răgii cerebrale.

Cercetările efectuate la Institutul 
de inframicrobiologie al Academiei 
R. P. Romî.ne constituie o contribu
ție la cunoașterea mecanismului 
prin care germenii rickettsieni și 
pararickettsieni participă la produ
cerea unor afecțiuni cardiovascu
lare. Cercetările au dus la pune
rea în evidență de anticorpi serici 
antirickettsieni și antipararickett- 
sieni, cît și la izolarea germenilor 
respectivi din sînge, din ' fragmente 
venoase și arteriale ale bolnavului. 
Pe aceste fragmente de vase, obți
nute prin intervenții chirurgicale 
în zonele lezate, s-a observat — cu 
ajutorul tehnicilor de colorare — 
prezența acestor inframicrobi. In- 
framicrobiologii au stabilit distribu
ția bolii și au identificat noi aspecte 
clinice. De asemenea, au fost stu
diate leziuni pe care acești infra
microbi le produc în țesuturi, reali- 
zîndu-se noi vaccinuri împotriva lor. 
Datele obținute au lărgit perspecti
vele luptei de prevenire și comba- | 
tere a acestor boli.

Datorită răspîndirii lor, infecțiile 
rickettsiene și pararickettsiene pre
zintă un interes larg în rîndurile 
specialiștilor din toate țările. în ca
drul simpozioanelor internaționale 
ținute anul trecut la Moscova și la 
Greifswald (R. D. Germană), au 
fost dezbătute multe aspecte ale a- I 
cestei probleme, între care depista
rea bolnavilor, suspecților și purtă
torilor de inframicrobi, stabilirea 
surselor de infecție, combaterea 
transmisiei, profilaxia cu ajutorul 
antibioticelor sau cu seruri hiperi- 
mune, vaccinări.

Dr. DAN SĂRAȚEANU 
Institutul de inframicrobiologie 

al Academiei R. P. Romîne

Depresiunea Branului și masivul Piatra Craiului, fotografiate de pe Creasta Țigănești
(Foto : N. Anghelide)

Cu ochii turMdui

Generatoare cuantice cu raza 
mare de acțiune

Cercetătorii Institutului de fizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. au 
preconizat diferite procedee de ex- 
citafie a semiconductorilor — partea ac
tivă a generatoarelor cuantice. Folosind 
unul dintre aceste procedee, ei au rea
lizat, încă la sfîrșiful anului 1962, pri
mele modele de generatoare cuantice 
cu semiconductori — lasere de tip nou. 
Ulterior, caracteristicile aparatelor au 
fost mult Îmbunătățite, au crescut pu
terea de radiație și randamentul lor.

După cum se știe, razele infraroșii se 
află în acea parte a spectrului care nu 
poate fi percepută de ochiul omenesc.

Smowra soluție: 
o pod suspendat

Laserul cu semiconductor! emite însă 
raza infraroșii vizibile. Infensifatea deo
sebit de mare a razelor infraroșii emise 
de lasere a făcut posibilă perceperea a- 
cestor raze cu ochiul liber.

Generatoarele cuantice au numeroase, 
aplicații în științS și tehnică. De pildă, 
generatoarele optice cuantice, care emit 
un fascicol de raze luminoase foarte 
dens și extrem de îngust, pot fi utili
zate la explorarea corpurilor cosmice. 
Recent, specialiștii de la Institutul de 
fizică și Observatorul de astrofizică din 
Crimeea au efectuat cu ajutorul unui 
laser „experienfe" de sondare a lunii. 
Un fascicol de raze, emis de un laser, 
a iluminat suprafafa Lunii pe cîfiva kilo
metri păfrafi. Fiind reflectat de supra
fafa Lunii, după aproximativ 2,5 secunde 
el a căzut pe lentila telescopului de la 
Observatorul din Crimeea și a fost în
registrat.

Prin folosirea semiconductorilor se pot 
realiza amplificatoare cuantice de lumi
nă cu o sensibilitate maximă. Calculele 
teoretice au arătat, de asemenea că fo- 
losindu-se astfel de aparate energia ra
diantă este transformată cu pierderi mi
nime în energie electrică. Aceasta va 
permite să se solufioneze într-un fel nou 
problema transportării la mari distanfe a 
energiei electrice. In prezent se elaborea
ză noi tipuri de generatoare optice cuan
tice. Noile aparate vor fi mai precise, 
vor avea o rază de acfiune mai mare, 
vor permite rezolvarea unor probleme 
legate de explorarea Cosmosului. Un 
fascicol luminos emis de un asemenea 
aparat, care va străbate distanța Pămînt- 
Lună-Pămînt, permite să se precizezo 
elementele orbitei lunare șl forma sate
litului natural al planetei noastre.

Insulele din sudul Oceanului Pa
cific au devenit în ultimii ani un 
cimp de intensă activitate desfășu
rată de arheologi. Peste zece expe
diții au și pornit spre această regiu
ne sau se află în stad.iul de pregă
tire. Cercetătorii și-au propus să 
elucideze secretul cuceririi acestor 
insule de către om. Deocamdată, 
cert este un singur lucru: aceste 
insule dispersate pe întinderile o- 
ceanului constituie ultima regiune 
a globului (exceptînd Antarctida) 
cucerită de om — relatează într-un 
articol ziarul „Die Welt“.

După ce Heyerdahl a deschis con
troversa posibilității populării insu
lelor polineziene fie din est, fie din 
vest, a pornit, din Norvegia, prima 
expediție mai mare. Ea și-a propus 
să verifice ipoteza lui Heyerdahl. 
Rezultatele expediției au dezamăgit 
pe cercetătorii clasici ai mărilor su
dice ; nu au putut fi stabilite nici un 
fel de asemănări antropologice între 
locuitorii acestor insule și cei din 
regiunile situate spre vest de ele. In 
schimb, au putut fi stabilite asemă
nări cu triburi indiene sud-amerî- 
cane.

Pacific ?
Cercetările au fost completate 

de lucrările unor expediții geo
logice, care au început ample să
pături. Una din aceste săpături a o- 
ferit recent o nouă surpriză: în in
sulele Galapagos au fost scoase la 
lumina zilei obiecte ceramice peru- 
viene. Cu prilejul altor săpături, în
treprinse ulterior pe insula Paștelui, 
s-au constatat mari asemănări între 
anumite construcții de pe insulă și 
construcții descoperite pe continen
tul sud-american. Cercetările între
prinse pe șantierele arheologice cu 
carbon radioactiv C 14, au arătat că 
popularea insulelor a început- mult 
mai timpuriu decît s-a considerat 
pînă acum.

Cercetarea modernă a istoriei an
tice a continentului american — con
chide ziarul — a furnizat numeroa
se indicii că au existat contacte cul
turale între lumea veche și cea 
nouă încă înaintea lui Columb și a 
vikingilor. Se presupune că atît in
dienii americani cît și populații a- 
siatice au participat la coloniza
rea insulelor din sudul Oceanului 
Pacific.

Artrozele se încadrează în noțiu
nea largă de boală reumatismală, 
manifestîndU-se cu precădere în 
anotimpul rece.

Boala reumatismală afectează ar
ticulațiile și prezintă două mari 
categorii : reumatismul infecțios, 
în care consecutiv pătrunderii în 
organism a unui agent infecțios 
(streptococul) se produce inflamația 
articulațiilor și, concomitent, afec
tarea și a altor organe — cordul, 
rinichiul etc; reumatismul degenera
tiv, în care se produc deformări ale 
articulațiilor, tulburări de mișcare 
consecutive unei serii de cauze ce 
țin în principal de troficitatea (nu
triția) părților ce intră în constitu
ția articulației.

Artrozele sînt 
mai frecvente la 
vîrstele înaintate, 
spre deosebire de 
reumatismul in
fecțios, mai frec
vent la tineri. Cauzele ce duc la apa
riția artrozelor sînt multiple. Astfel, 
cităm eforturile deosebite care supun 
articulațiile unor presiuni bruște și 
repetate, boli ale sîngelui ce duc la 
tulburări în nutriția cartilagiului 
articular (de exemplu hemofilia — 
afecțiune în care din lipsa unei pro
teine sîngele nu se poate coagula), 
varicele. în afara acestor cauze ce 
acționează local, există cauze ce țin 
de tulburarea funcționării întregu
lui organism. Astfel, o alimentație 
nerațională, în sensul consumului 
excesiv de carne, duce la depozita
rea în articulații a acidului uric ; 
acesta provoacă deformarea și impo
tența funcțională a articulațiilor, 
realizînd așa-numita gută. Obezita
tea, insuficiența ovariană, hipotiroi- 
dismul au aceleași efecte negative. 
Totodată, menționăm că insuficiența 
hepatică are drept consecință tulbu
rări în metabolismul (nutriția) oase
lor și articulațiilor, ducînd la artroze. 
Este cunoscută la bolnavii cu insu
ficiență hepatică frecvența spondi
lozei, care nu este altceva decît. o 
artroză a coloanei vertebrale. în a- 
ceste cazuri sînt afectate articula
țiile intervertébrale, cu deformarea 
vertebrelor și apariția unor proe
minențe osoase numite osteofite ; 
prin apăsarea pe formațiunile ner
voase, osteofitele îngreunează miș
cările bolnavului și provoacă dureri 
destul de puternice.

Artrozele pot îmbrăca diferite 
forme : după localizare, pot fi la ni
velul unei singure articulații (mo- 
noartroze) sau la mai multe articu
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lații (poliartroze). Dintre cele locali
zate, cea mai frecventă este spondi
loza, care, în funcție de zona afecta
tă, poate fi lombară, cervicală, dor
sală. Artrozele pot însă afecta orice 
articulație ; le întîlnim mai frecvent 
la articulațiile mici ale degetelor 
mîinii, genunchiului, șoldului etc. 
Semnele sînt variabile, în funcție 
de localizarea procesului artrozic, 
precum și de numărul articulațiilor 
prinse. Durerile sînt un semn im-. 
portant ce variază de la o simplă 
jenă articulară persistentă pînă la 
dureri foarte vii, supărătoare pen
tru bolnav, mult accentuate de frig 
și umezeală. Un alt semn sînt tros
niturile (crepitațiile) articulare, sim
țite de bolnav atunci cînd se 
mișcă. Deformările articulare de
vin tot mai evidente pe măsura 

evoluției bolii, în
treaga articulație 
apărînd mărită ca 
volum, cu contu
rul neregulat, pre- 
zentînd zone proe

minente datorită excrescențelor 
osoase sau umflării țesuturilor. Dacă 
nu se iau din timp măsuri de tra
tament. toate aceste fenomene duc la 
limitarea mișcărilor, chiar la imposi
bilitatea efectuării lor și, în func
ție de articulația afectată, pot trans
forma bolnavul într-un infirm.

Tratamentul vizează în general 
condițiile care duc la apariția bolii 
artrozice și putem vorbi de un tra
tament preventiv ce înglobează ur
mătoarele aspecte : evitarea unei 
alimentații iraționale și mai ales a 
supraalimentației cu grăsimi și căr
nuri, prezentarea la medic ori de 
cîte ori se descoperă vreo tulburare 
glandulară de tipul insuficienței 
ovariene sau hipotiroidiei în vede
rea unui tratament adecvat, trata
rea afecțiunilor hepatice ; de ase
menea, foarte importantă este 
călirea fizică a organismului și 
în special a aparatului musculo-ten- 
dinos prin sport, cultură fizică me-, 
dicală și viață în aer liber. Odată 
apărută artroza, este necesară su
primarea factorilor care măresc u- 
zura articulară, în sensui evitării 
pe cît posibil a eforturilor fizice. Se 
impun, de asemenea, tratamente en
docrine, cure cu iod și sulf (iodafin, 
tiodin) repetate și prelungite. Cura 
balneară cu ape iodate și sulfuroa
se, asociată cu masajul articular, 
ajută foarte mult la ameliorarea ge
nerală a bolii, în acest scop fiind re
comandate stațiunile Govora, Amara, 
Techirghiol, Ocna Sibiului, Bazna.

Situată în vasta depresiune cuprin
să între abruptul transilvan al Bu
cegilor și versantul răsăritean al Pie
trei Craiului, localitatea Bran este 
punctul de plecare al unor Importante 
căi de acces către cele două masive 
muntoase. Dacă vara, oricare dint'e 
traseele turistice pot fi parcurse cu 
ușurință, în timpul iernii unele nu sînt 
recomandabile decît alpiniștilor și 
schiorilor antrenați.

Drumurile către Piatra Craiului ofe
ră priveliști panoramice dintre cele 
mai frumoase. Foarte ușor de străbă
tu* — mai ales pe schiuri cînd zăpa
da permite — sînt drumurile care 
pleacă din, Bran prin Șirnea sau prin 
satul Peștera. Pe Plaiul Grindului,<< 
chiar la baza masivului, minunate 
pîrtii de schi rămîn nefolosite din 
lipsa unei cabane în această regiu
ne. Turiștii pol găsi găzduire la lo
calnicii din satele amintite.

Un traseu fără alte dificultăți, în a- 
fara lungimii lui — pe timp de iarnă 
poate fi parcurs în 8—9 ore — este 
cel care ne poartă de la Bran prin 
satul Șimon pînă în frumoasa Strungă 
a Bucegilor și de aici la cabana Pa
dina, și apoi Peștera (marcaj bandă 
roșie). Spre platoul Bucegilor se 
poate merge fie la cabana Piatra 
Arsă, fie la cabana Babele. Drumul 
pe Valea Obîrșiei spre Omul nu 
este recomandabil iarna. Pe ză
padă puțină și întărită drumul 
care pleacă spre Clincea-Tigă- 
nești (marcaj bandă roșie) și apoi 
peste Padina Crucii la cabana Mălă- 
iești, pe marcajul bandă galbenă, poa
te fi parcurs fără dificultăți. De pe 
culmea țigăneștilor avem o priveliște 
inegalabilă asupra măgurilor Branului 
și masivului Piatra Craiului. Porțiunea 
Culmea țigănești-Vîrful Omul, ca și 
drumurile spre Omul prin Valea Gau
ra (marcaj cruce roșie) și prin Ciobo- 
tea (triunghi galben) sînt periculoase 
iarna. Ele pot fi străbătute numai de 
alpiniști și turiști antrenați, avînd pio
let și coljari.

Pitoreasca așezare a Branului, domi
nată de Castelul de pe Dealul Cetă
ții, oferă condiții confortabile de ca
zare celor ce vin să viziteze aceste 
locuri, prin cele două cabane — 
Bran Poarta și Bran Castel — reno
vate de curînd.

Desigur, turiștii care trec pe aici 
vor folosi prilejul spre a vizita inte
resantul muzeu istoric Bran.

Modele de turnare din spumă 
de polistirol

în Marea Britanla s-a elaborai o me
todă da confecționare a modelelor de 
turnare din spumă de polistirol solid, 
care nu trebuie îndepărtată din formă 
înainte de turnarea metalului, deoarece, 
în prezenja metalului topit, polistlrolul

se evaporă. Spuma de polistirol solid 
poate fi supusă la orice prelucrare me
canică și la încleiere. Modelele sînt de 
aproximativ 20 de ori mai ușoare decît 
cele din lemn sau din ghips.

Descoperirea unor substanțe Metcrlcidc 
în cărbunii minerali

Cu cîfiva ani în urmă, în cărbune au 
fost descoperite substanțe bactericide. 
Recent, microbiologii au dovedit că a- 
ceste substanțe bactericide sînt un 
fel de antibiotice a căror vîrstă este 
apreciată la milioane de ani. Ele există 
în cărbune într-o concentrație suficient 
do mare pentru a împiedica activitatea

microbiană care provoacă descompu
nerea materiei.în perioada procesului de 
formare a cărbunelui. Oamenii de știinfă 
presupun că, prin efectul lor bactericid, 
acesta substanfe antibiotice au contribuit 
la împiedicarea distrugerii totale a ma
teriilor organice din care s-a format căr
bunele.

De multi ani, circulația vehiculelor 
prin arterele principale ale oralului 
New York pune în fața specialiștilor a- 
mericani în urbanistică o problemă greu 
de rezolvat. După multe căutări ei au 
găsit o soluție originală : implantarea 
unei „artere artificiale“ în organismul 
orașului. Este vorba de construirea unui 
pod suspendat care va lega Brooklyn-ul 
cu Staten Island, trecînd peste estuarul 
rîului Hudson și bazinul portuar.

Arcul principal atinge o lungime de 
1 278 metri, fiind astfel cea mai mare 
construcție de acest gen din lume. Cele 
două piloane portante se ridică la înăl
țimea unui zgîrie-nori cu șaptezeci de 
etaje. La construirea podului suspendat 
s-au folosit cabluri avînd diametrul de 
90 cm, formate din 232 000 km sîrmă 
de grosimea unui creion. Lucrările ur
mează să fie încheiate în luna aprilie.

Alimente și furaje din țiței?
în eforturile oamenilor de știință de 

a obține alimente sau nutrețuri direct 
într-o fabrică chimică, se conturează o 
direcție nouă și promițătoare. Ea se ba
zează pe faptul că anumite microorga
nisme pot să trăiască și să se dezvolte 
într-un mediu format din petrol.

Posibilitatea de a obține din aceste 
microorganisme alimente sau nutrețuri 
a fost studiată de un institut francez și 
discutată la Congresul petrolului care a 
avut loc în 1963 la Frankfurt pe Main. 
După o serie de experiențe preliminare, 
în Franța urmează a se construi prima 
instalație experimentală de acest gen.

Dacă se adaugă țițeiului fosfor, să-

rari de azot șl callu, apă și alte elemen
te, asigurîndu-se o aerisire suficientă, 
microorganismele se înmulțesc și trans
formă petrolul într-o substanță cu struc
tură celulară, foarte bogată în albumină 
și vitamine din grupa B. Dintr-o tonă 
de țiței se poate obține aproximativ o 
jumătate de tonă de concentrate de al
bumină cu un mare conținut de ami- 
noacizi. Un alt avantaj pe care-1 oferă 
această metodă constă în aceea că asi
gură valorificarea completă a petrolului 
brut. Țițeiul care rămîne poate fi pre
lucrat pe cale normală mai departe în 
benzină, uleiuri combustibile și alte pro
duse de rafinărie.

„Conversația4“ crabilor
Ihflologii au înregistrat în apelo din 

Orientul Îndepărtat sunete, asemănă
toare unor pocnituri, emise de crabi. 
Sondele acustice, cu ajutorul cărora sînt 
descoperite bancurile de pești, nu re
cepționează aceste sunete deoarece 
ecoul solului le acoperă. Oamenii do 
știinfă sînt de părere că înregistrarea 
„conversației" crabilor poate constitui o 
bază pentru elaborarea unor noi proce
dee care să fie folosite la pescuirea lor. 
Ei au propus să se sondeze spafiul acva
tic cu ajutorul emițătoarelor radio și al 
altor aparate montate pe geamanduri 
speciale. Se presupune că astfel se va 
putea urmări deplasarea coloniilor de 
crabi.

Cu ajutorul oscilațiilor 
de înaltă frecventă
A fost pus la punct un procedeu nou 

care, în anumite procese industriale, 
permite înlocuirea mașinii de cusut. 
Procedeul se bazează pe proprietățile 
oscilațiilor de înaltă frecvență. Supuse 
acestor oscilații, fibrele sintetice și alte 
materiale se sudează între ele atît de 
bine, îneît cusutul devine inutil.

Dr. ILIE ERNEST

In fața acvariulul do la Casa pionierilor din Tg. Mureș
Foto : R. Costin
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Pînă nu de mult, lemnul din ba
zinul Trotușului, Calinului și Oitu- 
zulul era prelucrat, în parte, in nu
meroasele făbricuțe existente în re
giunea Bacău. In prezent, o bună 
parte din materialul lemnos exploa
tat din aceste bazine este îndreptată 
spre noul Combinat de industriali
zare a lemnului de la Comănești.

Combinatul este una din marile 
unități de acest gen din țară care 
asigură o valorificare superioară și 
complexă a lemnului. Fabricile com
binatului sînt înzestrate cu mașini 
și utilaje moderne, multe produse în 
țară, la I. M. Roman, I.R.U.M. Re
ghin, I.R.U.M. Sibiu etc. Gradul de 
mecanizare și automatizare este ri
dicat. Energia termică necesară este 
furnizată de către termocentrala Co
mănești.

Mulți dintre muncitorii și tehni
cienii de la această nouă unitate in
dustrială nu au lucrat în trecut în 
industria de prelucrare a lemnului. 
Ei s-au format aici, ca și în unitățile 
similare existente la Tg. Jiu, Gălău- 
țași, Blaj, Suceava etc.

...Să vizităm combinatul. Fabrica 
de mobilă curbată este prima unitate 
intrată în funcțiune. Are 9 secții. 
Cheresteaua de fag intră mai întîl 
în secția croit, unde circulare mo
derne cu avans mecanic o spintecă 
în lungime, pregătind materialul 
pentru piesele viitoarelor scaune. 
Din cele 5 circulare, 4 poartă marca 
întreprinderii Mecanice Roman. In 
secția a doua are loc curbatul piese
lor, care apoi se introduc în tunele 
speciale pentru uscat. Piesele își con
tinuă drumul spre secția tîmplărie 
mecanică, spre șlefuit, spre secția 
de baiț, de lustruit, ajungînd la 
montaj unde părțile componente sînt 
asamblate, dină naștere cunoscute
lor scaune curbate. Gata montate, 
scaunele primesc în secția finisaj 
un ultim lustru și, însfîrșit, ajung la 
ambalaj de unde iau drumul maga
ziei și al magazinelor. Asigurînd o 
bună folosire a mașinilor și utilaje
lor, colectivul fabricii a reușit să 
atingă in decembrie 1963, adică după 
8 luni de la intrarea în funcțiune, 
capacitatea de producție proiectată.

Ne aflăm la fabrica de placaj, 
înainte de a părăsi vastul depozit 
înzestrat cu macarale și poduri ru
lante, buștenii de fag sînt „îmbă- 
iați" în bazine unde o aburire indi
rectă le înmoaie bine suprafața pen
tru a putea fi derulați cu ușurință 
în furnir. Un transportor cu lanț îi 
duce apoi la cele două agregate

Tijfierî cu bogate cOOtWDtè
(Urmare din pag. I-a)

aproape copiii, să se intereseze de 
Situația lor școlară.

Dar există și un revers al aceleiași 
probleme. Aproape întotdeauna cînd 
se constată rămîneri în urmă la 
învățătură, una dintre cauze este 
și insuficienta muncă educativă 
desfășurată în rîndul elevilor pen
tru dezvoltarea atitudinii respon
sabile față de muncă, ■ de în
vățătură, pentru formarea unei opi
nii sănătoase a colectivului împo
triva delăsării, a studiului superfi
cial. Cercetîndu-se mai îndeaproape 
viața clasei a Xl-a C de la Școala 
medie nr. 38, care în acest trimes
tru are rezultatele cele mai slabe 
la învățătură din școala amintită, 
s-au putut desprinde superficiali
tatea, interesul scăzut al unor 
elevi față de învățătură, tendința 
de a se mulțumi cu note la limită. 
Sesizarea din timp a acestei stări de 
lucruri de către dirigintele clasei și 
organizația U.T.M., luarea unor mă
suri eficiente de către întregul colec
tiv de profesori, organizarea unor 
acțiuni coordonate ale școlii și părin
ților ar fi determinat — așa cum este 
de dorit în trimestrele următoare — 
cu totul alte rezultate la învățătură.

La recenta consfătuire a directori
lor de școli și cu prilejul, altor întîl- 
niri ale cadrelor didactice s-a dis
cutat despre necesitatea creșterii exi

în laboratorul de lirică al Școlii modi! nr. 32 din Capitală.

Combinatul de Industrializare a lemnului din Comănoști

complexe de derulare, unde buște
nii sînt transformați în foi subțiri 
de furnir. Precizia secționării fur
nirului se asigură cu echipament 
fotoelectric. Foile de furnir sînt in
troduse apoi în uscătoare de pro
ducție romînească. După uscare ele 
se fixează, se încleiază și apoi se 
presează, căpătînd forma placa
jului.

Cea de-a treia unitate în funcțiu
ne este fabrica de plăci fibrolem- 
noase sau P.F.L. Aici se valorifică 
sortimentele inferioare de masă lem
noasă. Din deșeurile rezultate de la 
celelalte fabrici ale combinatului, 
ca și de la fabricile de cherestea 
din regiune și din lobde de fag 
se obțin plăcile fibrolemnoase 
— produse cu o înaltă valoare și 
largă întrebuințare. Fabrica P.F.L. 
are procesul tehnologic cel mai 
complex. Din depozit, materia pri
mă ajunge cu ajutorul a două 
transportoare cu bandă — unul pen
tru deșeuri și altul pentru lobde — 
la cele două tocătoare care o tran
sformă într-o tocătură măruntă. De 
aici, o bandă de cauciuc o duce în 
niște bunkere, de unde tocătură a- 
junge în defibratoare. Aici are loc 
procesul de defibrare, în urma că

genței profesorilor și învățătorilor în 
aprecierea modului în care elevii 
și-au însușit noțiunile predate. S-a 
subliniat pe bună dreptate că în pri
mul rînd interesează îmbogățirea 
conținutului lecțiilor și perfecționa
rea metodelor de predare pentru a 
se asigura înțelegerea și aprofunda
rea temeinică a cunoștințelor de că
tre toți elevii, lărgirea orizontului 
lor de cultură generală și nu reali
zarea cu orice preț a unor cifre și 
procente de promovabilitate. Dău
nează întregului proces de pregă
tire și educare lipsa de exigență 
a unor învățători și profesori care 
dau note mari doar de dragul de a 
avea cît mai mulți elevi promovați 
cu note bune și foarte bune, cît și 
exigența exagerată a altor cadre 
didactice, care, mai ales la începutul 
trimestrelor, pun intenționat note 
mici pentru a-i „stimula" pe elevi, 
în etapele următoare ale anului 
școlar este necesar să evităm ase
menea deosebiri în sistemul de no
tare. Participarea sistematică la 
orele de clasă, analiza lucrărilor 
scrise trimestriale, a unor lucrări 
de sondaj vor da posibilitate direc
torilor de școli, inspectorilor meto- 
diști din secțiile de învățămînt ale 
sfaturilor populare raionale și din 
secția noastră să cunoască mai 
profund nivelul real de pregătire al 
elevilor și — pe baza discuțiilor cu 
profesorii în consiliile pedagogice — 

ruia tocătură de lemn se transformă 
într-o pastă moale. După ce i se 
adaugă o anumită cantitate de a- 
dezivi, pasta este supusă unui 
proces de deshidratare, prin presa
re puternică, eliminîndu-se pînă la 
40—45 la sută din apa conținută. 
Pasta devine solidă și începe să ia 
forma plăcilor fibrolemnoase. Mal 
urmează un rînd de presări la 30, 
60 și 200 atmosfere și o temperatu
ră de peste 200 grade C. Apoi, plă
cile sînt supuse unui tratament ter
mic special, în urma căruia plăcile 
capătă proprietățile pentru care sînt 
atît de apreciate.

Mai mult decît în celelalte fabrici, 
aici procesul de producție cunoaș
te un înalt grad de mecanizare și 
automatizare. Supravegherea proce
sului de producție se face în cea 
mai mare parte de la tablourile de 
comandă.

Acestea sînt doar primele trei fa
brici intrate în funcțiune în cadrul 
combinatului, la care se vor adăuga 
altele aflate în curs de construcție 
sau care urmează să se ridice în- 
tr-un viitor apropiat.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

să determine un punct de vedere uni
tar în aprecierea cunoștințelor. O 
notă mică, rezultate mai slabe la în
vățătură în trimestrul I obținute de 
un elev nu sînt concludente pentru 
a caracteriza activitatea sa în școa
lă. El trebuie ajutat cu grijă și răb
dare să recupereze rămînerile în 
urmă, să-și consolideze cunoștințele 
și să facă, împreună cu ceilalți colegi 
de clasă, pași înainte în pregătirea 
sa.

Analiza activității din primele 
luni de școală ne-a permis a- 
doptarea, în trimestrul al II-lea, a 
unor măsuri menite să contribuie la 
îmbunătățirea conținutului și des
fășurării lecțiilor, la perfecționarea 
predării matematicii, fizicii, chimi
ei, limbii romîne etc., discipline la 
care s-au înregistrat pe alocuri re
zultate mai puțin mulțumitoare. Cu 
sprijinul comitetului orășenesc de 
partid, în scopul îmbogățirii conți
nutului lecțiilor vom organiza sim
pozioane a căror tematică se va axa 
pe reliefarea succeselor obținute de 
poporul nostru în cei douăzeci de 
ani de la eliberarea patriei. Cadre 
didactice cu bogată experiență pe
dagogică vor împărtăși concret co
legilor lor cum realizează în lecții 
legătura teoriei cu practica, cum 
folosesc exemplele luate din viață 
pentru a face mai accesibile cunoș
tințele științifice predate. Asemenea 
schimburi de experiență vor fi or
ganizate atît pe Capitală cît și la ni
velul raioanelor. Profesorii de fizi
că și chimie vor fi ajutați, în mod 
organizat, să se perfecționeze în fo
losirea materialului didactic și să-și 
însușească noi cunoștințe de me
todică a lucrărilor de laborator, în 
cadrul unui instructaj ce va fi or
ganizat în acest trimestru.

In primele luni de școală, atenția 
secțiilor de învățămînt. ale Sfaturilor 
populare din raioanele „Nicolae Băl- 
cesou" și „1 Mai“ s-a îndreptat în 
mod deosebit spre studierea și gene
ralizarea metodelor de predare ale 
cadrelor didactice care de mai mulți 
ani dau societății absolvenți 
bine pregătiți pentru muncă, pentru 
viață. Am recomandat secțiilor de 
învățămînt — mai ales din raioanele 
„V. I. Lenin“ și „16 Februarie“ care 
s-au ocupat mai puțin de acest aspect 
al îndrumării muncii din școli — să 
se îngrijească mal îndeaproape de 
perfecționarea pregătirii cadrelor di
dactice tinere, prin schimburi de 
experiență, consfătuiri profesiona
le, prin îndrumarea studiului peda
gogic și analiza lecțiilor pe care le 
susțin.

In școlile Capitalei lucrează nu
meroși profesori și învățători cu 
bogată experiență, cadre care se 
ocupă cu un înalt spirit de răspun
dere de pregătirea și educarea tinerei 
generații. Elevilor le sînt create 
condiții corespunzătoare de studiu, 
de dezvoltare intelectuală. Avem 
convingerea că, îndrumate de orga
nizațiile de partid, colectivele di
dactice din școli vor obține rezulta
te și mal bune la învățătură în eta
pele următoare ale anului școlar.

PRIMIREA DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE 

A AMBASADORULUI BELGIEI

Vineri, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Belgiei, Honoré Cam- 
bier, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ARMATEI POPULARE COREENE

Vineri seara Giăn Du Hoan, am
basadorul R.PJD. Coreene în R. P.

FUNERALIILE PROF. DIMIE OH. DINICU
Vineri la amiază numeroși com

pozitori, interpreți, profesori și stu- 
denți, rude și prieteni au condus 
pe ultimul său drum pe prof. Di- 
mitrie Gh. Dinicu, maestru emerit 
al artei, laureat al Premiului de 
Stat.

La catafalc, aflat în incinta Con
servatorului de Stat „Ciprian Po- 
rumbescu“, au făcut de gardă re
prezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Uniunii 
Compozitorilor, ai ’ Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“, membri ai 
corpului didactic, studenți și foști 
studenți ai celui dispărut.

La mitingul de doliu au luat cu- 
vîntul Victor Giuleanu, rectorul 
Conservatorului de Stat „Ciprian 
Porumbescu“, Ion Dumitrescu, ma
estru emerit al artei, președintele 
Uniunii ( Compozitorilor, acad. M. 
Jora, artistul poporului George 
Georgescu, președintele Consiliului 
muzicii din Comitetul de Stat pen

Decernarea premiilor concursului 
de matematică, mecanică și fizică al studenților

în Capitală a avut loc vineri 
seara festivitatea de premiere a 
studenților clasați pe primele locuri 
la faza finală a concursului de ma
tematică, mecanică și fizică. La a- 
ceastă ultimă etapă a concursului 
s-au prezentat 483 de studenți, se
lecționați din cei peste 9 000 care 
au participat la prima etapă desfă
șurată în cadrul institutelor. Au fost 
acordate 75 premii, din care 4 pre

„DECADA CADOURILOR"
Intre 28 februarie și 8 martie va 

avea loc, în Capitală „Decada cado
urilor“. In această perioadă, pe.lîngă 
mărțișoare, se vor pune în vînzare, 
în magazine, pachete-cadouri cu 
articole de galanterie, marochinărie, 
parfumerie, cosmetică etc. Se . vor 
organiza, cu începere de la 25 fe
bruarie. 39 de expoziții cu vînzare, 
din care 35 în sectorul textile-galan- 
terie-încălțăminte. Printre unitățile 
unde se vor amenaja expoziții se 
află magazinele : „Ileana“ din Lip
scani nr. 41, „Carmen“ din șoseaua 
Ștefan cel Mare, „Firicel“ din șosea
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Olimpiada- albă“M
INNSBRUCK 7 (Agerpres). — Cea 

de-a 10-a zi a Jocurilor olimpice de 
iarnă, consacrată întrecerilor de 
schi, bob, patinaj viteză și hochei pe 
gheață s-a bucurat de un timp fru
mos. In cursul nopții a nins la See
feld și Lizum. Dimineața însă echipe 
de lucrători au netezit traseul de fond 
de la Seefeld astfel că la ora 9,30, 
cînd s-a dat startul în ștafeta femi
nină 3x5 km, pîrtia se prezenta în 
condiții optime. Cu un „trio' reduta
bil, avînd în frunte pe dubla cam
pioană olimpică, Klavdia Boiarskih, 
echipa U.R.S.S. a condus de la pri
mul pînă la ultimul kilometru, luîn- 
du-și revanșa asupra, suedezelor 
care cîștigaseră titlul olimpic cu 
patru ani în urmă. Timpurile reali
zate în toate cele trei schimburi sînt 
remarcabile și arată pregătirea per
fectă a schioarelor sovietice care au 
ieșit victorioase în toate probele de 
fond. Acest succes a coincis cu cîș- 
tigarea celei de-a 10-a medalii de 
aur de către reprezentativa U.R.S.S. 
la actuala Olimpiadă albă. Echipa 
Finlandei s-a clasat pe locul III.

Mii de spectatori s-au deplasat la 
Igls, pentru a asißta la ultima cobo- 
rîre a boburilor de patru persoane. 
Echipajul Canadei, condus cu mult 
curaj de Victor Emery din Montreal, 
s-a dovedit imbatabil. El și-a păstrat 
locul fruntaș pe care îl ocupa încă 
de la prima coborîre. Medalia de 
argint a revenit Austriei, în timp .ce 
italienii au avut o nouă decepție.

11 iu c î t e v a
BASCHET. — Campionatul republican 

de baschet continuă duminică în sala Flo- 
reasca din Capitală cu un interesant pro
gram. La ora 8 se va disputa meciul femi
nin dintre echipele Unirea București și 
Voința Oradea. Vor urma trei partide mas
culine : Rapid București-Știința Timișoara, 
Steaua București-Știința Cluj și Dinamo 
București-Politchnica Cluj.

FOTBAL. — Partidele disputate în sfer
turile de finală ale turneului internațional 
de fotbal pentru juniori de la Viareggio 
(Italia) s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Ferencvaros Budapesta-A.C. Milan 
4—0 (0—0) ; Dukla Praga-Fiorentina 5—4 
(0—0) : A.S. Roma-Internazionale Milano 
4—3 (0—0) ; F.C. Bologna-Juventus Torino 
6—5 (1—1) ; în semifinale Ferencvaros joa
că cu Dukla Praga, iar A.S. Roma cu F.C. 
Bologna.

în turneul internațional da fotbal din 

Romînă, a oferit un cocteil cu pri
lejul celei de-a 16-a aniversări a 
creării Armatei Populare Coreene. 
Au participat general-maior Ionel 
Vasile, adjunct al ministrului forțe
lor armate, general-maior Ion Dincă, 
șeful Direcției Superioare Politice a 
Armatei, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri ai forțelor noastre ar
mate. Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și atașați militari.

(Agerpres)

tru Cultură și Artă, directorul Fi
larmonicii de stat „George Enescu“, 
George Manoliu, decanul Facultății 
de instrumente și canto a Conser
vatorului de Stat „Ciprian Po
rumbescu“, Gotz Teutsch, elev al 
celui dispărut. Vorbitorii au evocat 
personalitatea artistică a lui Dimi- 
trie Gh. Dinicu, prodigioasa muncă 
didactică și de cercetare în dome
niul artei violoncelului desfășurată 
la Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu“.

La sfîrșltul mitingului de doliu, 
în acordurile marșului funebru, si
criul cu corpul neînsuflețit al lui 
Dimitrie Gh. Dinicu, purtat pe bra
țe, a fost așezat pe carul mortuar.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre Cimitirul Bellu. Aici, vio
loncelistul Vladimir Orlov, artist 
emerit, a adus profesorului Dimi
trie Gh. Dinicu un ultim omagiu.

(Agerpres)

mii speciale, 8 premii I, 21 premii 
II și 42 de mențiuni.

După festivitate a urmat un sim
pozion cu tema „Problemele actuale 
ale matematicii, mecanicii și fizicii“, 
în cadrul căruia au prezentat expu
neri acad. Theodor V. Ionescu, pre
ședintele Societății de științe fizice 
și chimice, prof. univ. V. Vîlcovici, 
om de știință emerit, prof. univ. Gh. 
Marinescu, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne. (Agerpres) 

ua Mihai Bravu, unitățile din șo
seaua Giurgiului nr. 118, din bule
vardul Magheru nr. 5, bulevardul 
Bălcescu nr. 25, calea Victoriei 20, 
din Bărăției nr. 31 („Vulturul de 
Mare“) și altele.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Centrai din ziua de 

7 februarie a.c. au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 44 ; 43 ; 90 > 82 i
53 ; 75 ; 77 ; 57 ; 24 ; 18. Premii supli
mentare : 71 ; 4 î 87. Fondul general de 
premii : 713 107 lei.
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Bobul la cîrma căruia se afla Euge
nio Monti, de opt ori campion mon
dial, a obținut doar medalia de 
bronz.

După aproape 6 ore de întreceri 
a fost cunoscut campionul olimpic în 
proba de 10 000 m patinaj viteză. In 
formă bună, campionul mondial sue
dezul Jonny Nilsson a înregistrat cel 
mai bun timp (15'50"l/10) și a cuce
rit medalia de aur. Nilsson, student 
la Politehnică, este în vîrstă de 21 de 
ani. De remarcat că el este singurul 
din cei 34 de participant care au 
parcurs distanța sub 16'. Pe locurile 
următoare s-au clasat norvegienii 
Maier și Johannesen.

Ieri, în turneul de hochei pe ghea
ță, echipa U.R.S.S., lidera clasamen
tului, a învins cu 4—2 (1-1; 1-0; 2-1) 
echipa Suediei. Finlanda a repurtat 
o surprinzătoare victorie, cu 3—2 
(2-0; 1-1; 0-1), în meciul cu S.U.A., 
iar Germania a întrecut cu 6—5 (2-3; 
0-1; 4-1) echipa Elveției.

Aseară, după un meci foarte dîrz 
disputat, Cehoslovacia a întrecut 
Canada cu 3—1 (0—0 ; 0—1 ; 3—0).

La preliminariile probei masculine : 
de slalom special au participat 109 
concurenți. Cele mal bune timpuri 
într-o manșă au fost realizate în or
dine, de François Bonlieu (Franța), 
Ludwig Leitner (Germania), Guy 
Perillat (Franța), James Huega I 
(S.U.A.), Mathis (Elveția), Stlegler I 
(Austria) și alții. Astăzi va fi cunos- î 
cut campionul olimpic al probei.

r i si d o r i
Mexic, echipa America a învins cu 4—1 
(0—1) formația braziliană Sao Paulo. Ulti
mele două partide ale turneului (selecțio
nata Moscova-Partizan Belgrad și Guada- 
lajara-Mecaxa) se dispută duminică.

RUGBI. —- Selecționata de rugbi XV a 
Noii Zeelande, aflată în turneu în Franța, 
a învins la Bordeaux o reprezentativă re
gională cu 20—0 (3—0). Rugbiștii din 
Noua Zeelandă vor întîlni în continuarea 
turneului echipa Franței.

MOTOCICLISM. — Desfășurat Ia 
Ufa, concursul de motociclism pe ghea
ță pentru campionatul Europei a fost cîș- I 
tigat de sportivul sovietic Gabdrahman 
Kadîrov, care a obținut 24 de puncte din 
tot atîtea posibile. în urma lui se află 
Iuri Dudorin (U.R.S.S.) și suedezul Hollan
der. Ultimele două etape ale campionatu
lui se vor desfășura la Moscova.

(Agerpres)

Programul stațiilor cosmice 
„Elektron -1“ și „Elektron - 2“

Declarații ale oamenilor de știință sovietici

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
6 februarie a avut loc la Mos
cova o conferință de presă la care 
cunoscuți oameni de știință sovietici 
au vorbit despre programul și 
scopul lansării stațiilor cosmice 
„Elektron-1" și „Elektron-2“.

După cum a arătat acad. M. Kel- 
dîș, care a deschis conferința de 
presă, cele două stații cosmice re
prezintă primul sistem cu ajutorul 
căruia se efectuează concomitent 
măsurători în diferite puncte ale 
spațiului cosmic periterestru.

Serghei Vernov, membru cores
pondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., specialist în cercetarea 
centurilor de radiații, a spus că a- 
paratele științifice funcționează nor
mal. El a arătat că sateliții trebuie 
să asigure „o patrulare îndelungată 
a spațiului cosmic și să îngăduie 
descoperirea unor fenomene rare, 
dar extrem de interesante, care se 
produc în momentul cînd Pămîntul 
ajunge în fluxurile corpusculare, 
pe care le emite Soarele". El a su
bliniat cu satisfacție că „Tratatul 
de la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în 
Cosmos asigură posibilitatea stuDE PRETUTINDENI

COMEMORAREA 
LUI MICHELANGELO

Vineri a avut loc la Roma o 
conferință consacrată împlinirii 
a 400 de ani de la moartea lui 
Michelangelo, la care a luat cu- 
vîntul președintele Comitetului 
național de sărbătorire a lui Mi
chelangelo, senatorul Giovanni 
Gronchi, fost președinte al Italiei. 
După ce a vorbit despre viața și 
opera marelui artist al Renaște
rii, Gronchi a anunțat că la 18 
februarie va avea loc la Capito- 
liul din Roma o ceremonie so
lemnă. In aceeași zi se va inau
gura în Palatul expozițiilor din 
capitala Italiei „Expoziția Mi
chelangelo“.

DE LA 200 MILIOANE
LA 272 MILIOANE

Săptămînalul tunisian „Jeune 
Afrique" anunță că în prezent 
populația Africii este de 272 mi
lioane locuitori. în comparație 
cu anul 1950 s-a înregistrat o 
creștere de 72 milioane.

CU PATRU „OCHI" SPRE 
„NORII LUI MAGELLAN"

Organizația europeană pentru 
cercetări astronomice în emisfe
ra australă a hotărît construirea 
în Chile a unuia dintre cele mai. 
mari observatoare astronomice 
din lume. Locul de amplasare 
va fi la o înălțime de 2 000 de 
metri, într-o regiune aflată la 
aproximativ 400 de kilometri
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.Cupa orașului București"

Handbaliștii noștri m
Pentru trei din cele patru formații pre

zente la ediția actuală a „Cupei orașu
lui București", începută ieri tn sala Flo- 
reasca, competiția constituie un bun pri
lej de verificare înaintea „mondialelor" 
din Cehoslovacia. In acest scop, repre
zentativele Uniunii Sovietice, R. P. Un
gare și, bineînțeles, a R. P. Romîne fo
losesc cele mai bune elemente suscep
tibile de selecție în primele garnituri ale 
țărilor respective. De aici și interesul 
deosebit al publicului bucureștean față 
de întreceri. Un plus de interes se acor
dă desigur comportării reprezentativei 
romîne, deținătoare a titlului de campi
oană a lumii.

Aseară, în cel mai important meci al 
programului, un adevărat derbi al com
petiției, s-au întîlnit echipele țării noa
stre și Uniunii Sovietice. Partida a fost 
echilibrată, însă de un nivel tehnic me
diocru. Jucătorii romîni, în loc să insiste 

Fază din meciul R. P. Romînă—U. R. S. S.

dierii centurii de radiație fără per- 
turbați!“.

în expunerea sa, Konstantin 
Gringauz, doctor în științe tehnice, 
s-a ocupat de cercetările efectuate 
în regiunea cosmică situată Imediat 
după centurile de radiații, iar prof.
I. Kalinin a spus că, prin metoda 
măsurătorilor directe în Cosmos, 
cercetătorii speră să obțină răspun
sul la întrebarea ce se petrece în 
această zonă exterioară în timpul 
furtunilor geomagnetice.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, M. Keldîș a declarat 
că, cu ajutorul unei singure rache
te, pot fi plasați pe orbită mai mult 
de doi sateliți. Desigur, a adăugat 
el, cu cît numărul sateliților cu di
ferite orbite va fi mai mare, cu atît 
mai complicată va fi problema sub 
aspect tehnic.

Una din întrebări s-a referit la 
perspectivele de colaborare între 
oamenii de știință sovietici și ame
ricani în domeniul Cosmosului. 
Acad. Blagonravov a arătat că, cu 
cît se va realiza o înțelegere reci
procă mai mare între popoare, cu 
atît va fi mai strînsă prietenia în 
acest domeniu important al cerce
tărilor științifice.

nord de Santiago de Chile. Lu
crările vor începe în primăvara 
aceasta și se prevede ca ele să 
dureze șapte ani. Observatorul 
va fl utilat cu patru telescoape 
puternice care vor permite să se 
studieze harta cerească a emisfe
rei australe și îndeosebi intere
santele formații astrale, cunos
cute sub numele de „norii lui 
Magellan“.

ROSELLA VA Fl SCOASĂ
LA LUMINĂ

Rosella, așezare antică, consi
derată de către savanți ca una 
dintre cele mai importante ce
tăți etrusce, va fi scoasă la lumi
nă prin săpăturile arheologice 
organizate de către Direcția de 
antichități din Florența. în urma 
săpăturilor efectuate pînă acum 
au fost descoperite un amfiteatru 
și un forum pătrat. în partea de 
nord a colinei pe care a fost con
struită cetatea s-a descoperit o 
vastă documentație din perioada 
etruscă, precum și o importantă 
construcție din cărămidă nearsă. 
Cei doi pereți degajați pînă 
acum constituie o mărturie rară a 
tehnicii folosite de către etrusc!.

ABSORBITĂ TN VID

Agenția France Presse anunță 
că la bordul avionului Viscount, 
care se îndrepta spre Assuan, s-a 
întîmplat un accident puțin obiș
nuit. Deschizîndu-se pe neaștep
tate una din ușile avionului, 
stewardesa Hanna Abed, care 
făcea serviciul la bordul acestui 
avion, a fost absorbită în vid la 
o altitudine de peste 2 500 m.

debutat nesatisfăcător
mai mult pe finalizarea situațiilor, au ți
nut mingea prea mult, ferindu-se parcă să 
tragă la poartă. Excepție a făcut doar 
Ivănescu, autorul celor mai multe puncte. 
Nu-i mai puțin adevărat că handbaliștii 
sovietici s-au apărat foarte bine. Totuși 
sportivii romîni ar fi putut cîștiga me
ciul dacă șuturile lui Mozer, Hnat, Gruia 
ar fi fost mai precise. Scorul final 12—12 
(5-5).

In cea de-a doua partidă, tinerii noștri 
handbalișfi au obținut o victorie meritată 
cu 15—14 (10—9) în fața selecționatei 
R. P. Ungare. Ei au jucat cu multă am
biție, acțiunile lor în viteză constituind 
punctul forte al echipei. Spre final, for
mația noastră a slăbit apărarea, oaspeții 
reducînd scorul.

Astăzi, începînd de la ora 18,15, au 
loc meciurile R. P. Romînă — R. P. Ro- 
mînă (tineret) și U.R.S.S. — R,. P, Un
gară.



S C î N T E I A Nr. 6161Pag. 6

COO: Acțiunile partizanilor din provincia hilu

MESAJE ADRESATE DE N. S. HRUȘCIOV 
ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN CIPRU

SESIUNEA COMITETULUI 0. N. U.
PENTRU LOCUINȚE, CONSTRUCȚII

Șl SISTEMATIZARE

Pregătiri în vederea Conferinței 0. N. U. 
pentru comerț și dezvoltare

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, șeful statului major al ar
matei naționale congoleze, Eugene 
Ebaya, a fost ucis în cursul luptelor 
dintre partizanii ce acționează în 
provincia congoleză Kwilu și trupe
le guvernamentale. După cum s-a 
anunțat, partizanii au preluat con

trolul asupra majorității centrelor 
din această provincie.

Cu două zile în urmă, anunță a- 
genția U.P.I., în această regiune a 
sosit însuși generalul J. Mobutu, co
mandantul forțelor armate congole
ze, însoțit de Ebaya și alți înalți 
ofițeri ai armatei centrale în scopul 
rezolvării situației.

MOSCOVA 7 (Agerpres).— După 
cum transmite TASȘ, N. S. Hrușciov 
a adresat vineri primului ministru 
al Marii Britanii, președintelui 
S.U.A., președintelui Franței, pri
mului ministru al Turciei și primu
lui ministru al Greciei mesaje în 
legătură cu situația care se creează 
în jurul problemei Ciprului.

în mesaje se arată că în ultimul 
timp situația în Republica Cipru se 
agravează, creînd primejdia unor 
grave complicații internaționale în 
regiunea Mării Mediterane. „Diver
gențele dintre cele două comunități 
din Cipru — cea greacă care consti
tuie majoritatea populației și cea 
turcă, ațîțate de mult din afară, sînt 
folosite ca pretext pentru un ames
tec fățiș în treburile interne ale Re
publicii Cipru.

Se discută niște variante de „ho- 
tărîri“ ca de pildă trimiterea în Ci
pru de trupe ale N.A.T.O. sau de 
trupe ale unor țări membre ale 
N.A.T.O., deși aceste variante au la 
bază un singur scop — ocuparea de 
fapt de către forțe armate ale 
N.A.T.O. a Republicii Cipru care 
promovează o politică de neaderare 
la blocuri militare. Cu alte cuvinte, 
este vorba de un atentat grosolan la 
suveranitatea, independența și li
bertatea Republicii Cipru, despre o 
încercare de a pune acest mic stat 
neutru sub controlul militar al 
N.A.T.O.

Toți cei care sînt interesați în 
menținerea păcii, în asigurarea po
sibilității pentru toate statele — 
mari și mici, puternice și slabe — 
de a-și organiza viața lor națională 
în conformitate cu propriile interese 
și năzuințe, își pun întrebarea : dacă 
suveranitatea statelor nu este o vor
bă goală înscrisă în Carta O.N.U., 
dacă dreptul la libertate și indepen
dență este într-adevăr dreptul sacru 
al tuturor popoarelor, al tuturor sta
telor, de ce se intenționează exclu
derea Republicii Cipru din rîndul ce
lor cărora le este dat să se bucure 
de binefacerile suveranității și de 
posibilitatea de a-și organiza viața 
națională fără amestec din afară ? 
Nu se consideră oare că suveranita
tea este un drept numai al celor 
puternici și că adevărata indepen
dență este un privilegiu numai pen
tru cei care dispun de forțe armate 
puternice ?

Nu se consideră oare totodată că 
statele mici ca Republica Cipru, care 
nu dispun nici de arma nucleară, nici 
de forțe armate numeroase, sînt alt
fel de state, de suveranitatea și drep
turile cărora este posibil să nu se 
țină seama ?

Asemenea concepții, dacă ele ar 
călăuzi în relațiile internaționale gu
vernele marilor puteri, îndeosebi ale 
statelor membre permanente ale 
Consiliului de Securitate, ar putea 

reprezenta un grav pericol pentru 
pacea generală, ar putea constitui o 
sursă de complicații internaționale 
implicînd consecințe grave pentru 
popoare".

In continuare, în mesaj se arată: 
„Sîntem convinși că ciprioții sînt pe 
deplin în stare să-și rezolve ei în
șiși treburile interne, lucru pe care 
guvernul Republicii Cipru l-a decla
rat în repetate rînduri, și să găseas
că pentru problemele care îi stau în 
față soluțiile care vor corespunde în 
cea mai mare măsură intereselor lor 
naționale“.

Mesajul amintește că există un a- 
cord între toate statele, întruchipat 
în Carta O.N.U., care arată în ce or
gane internaționale trebuie examina
te asemenea probleme ca cea ciprio
tă, și anume Consiliul de Securitate, 
unde această problemă a fost supu
să spre examinare la cererea guver
nului cipriot.

In continuare se spune : „Ținînd 
seama de toate împrejurările care se 
creează în legătură cu planurile de 
organizare a unei intervenții milita
re împotriva Republicii Cipru — se 
arată în mesaj — guvernul sovietic 
condamnă asemenea planuri, ca și în 
general folosirea unor asemenea me
tode în practica relațiilor interna
ționale. Guvernul sovietic cheamă 
toate statele interesate, și în primul 
rînd pe membrii permanenți ai Con
siliului de Securitate, care poartă 
principala răspundere pentru men
ținerea păcii și securității internațio
nale, inclusiv S.U.A. și Marea Bri- 
tanie, să dea dovadă de reținere, 
să țină seama în mod realist, sub 
toate aspectele, de toate consecințele 
pe care le poate avea o invazie ar
mată asupra Ciprului, să respecte su
veranitatea și independența Republi
cii Cipru“.

„Uniunea Sovietică, deși nu se în
vecinează nemijlocit cu Republica 
Cipru, nu poate rămîne indiferentă 
față de situația ce se creează în re
giunea de est ä Mediteranei, regiune 
nu atît de îndepărtată de frontierele 
sudice ale U.R.S.S., mai ales dacă se 
ține seama de modul în care s-au 
schimbat în zilele noastre concepțiile 
despre distanțe.

în prezent trebuie folosite în
treaga greutate, întregul prestigiu 
internațional și influența conducă
torilor Uniunii Sovietice. Statelor 
Unite ale Americii, Marii Britanii, 
Franței, precum și ale statelor ve
cine cu Cipru, Turcia și Grecia, 
pentru a nu admite încordarea mai 
departe a atmosferei în legătură cu 
Ciprul, pentru a pune capăt pasiu
nilor ațîțate din afară, care s-au și 
răsfrînt asupra acestei situații în- 
tr-un mod atît de negativ, și prin 
aceasta să contribuim la întărirea 
păcii în această regiune impor
tantă“.

NEW YORK 7 (Agerpres). — în 
ședința de închidere a lucrărilor ce
lei de-a doua sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru locuințe, construcții și 
sistematizare s-a dezbătut și s-a a- 
probat raportul comitetului către 
Consiliul economic și social. De ase
menea, Comitetul a stabilit raporto
rii pentru referatele care vor fi pre
zentate la următoarea sesiune (ia
nuarie 1965). Republica Populară 
Romînă va fi coraportor împreună 
cu U.R.S.S., Franța, Argentina, Ita
lia, Japonia, Danemarca și Colum
bia la problema industrializării con
strucțiilor precum și la tema „Dez
voltarea urbană și regională“ îm
preună cu Anglia, Grecia, U.R.S.S., 
Peru și Nigeria.

Luînd cuvîntul la închiderea lu
crărilor Comitetului, delegatul Tan- 
ganicăi a subliniat contribuția activă 
a R. P. Romîne la lucrările sesiunii.

R.S.A. a refuzat 
să primească grupul 
de experți ai O.N.U.

PRETORIA 7 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Sud-Africane a re
fuzat să primească grupul de experți 
ai O.N.U. propuși de către secreta
rul general al Organizației Națiuni
lor Unite, U Thant, de a fi trimiși in 
această țară în conformitate cu re
zoluția Consiliului de Securitate din 
4 decembrie 1963. Experții O.N.U. 
urmau să ia cunoștință de situația 
creată în R.S.A. ca urmare a politi
cii de apartheid duse de guvernul 
Verwoerd.

CAIRO 7 (Agerpres). — Comen- 
tînd un raport al Comisiei parlamen
tare a guvernului lui Verwoerd care 
recomandă transformarea Africii de 
sud-vest într-o provincie a Republi
cii Sud-Africane, reprezentantul 
populației din Africa de sud-vest la 
Cairo, K. Veii, a arătat că aceasta a 
provocat o mare nemulțumire în rîn
dul poporului din acest teritoriu. Veii 
a chemat opinia publică să sprijine 
lupta de eliberare a poporului din 
Africa de sud-vest împotriva inten
țiilor colonialiste ale guvernului ra
sist din Republica Sud-Africană.

Grecia si Piața comună » s
Comentariile presei grecești despre eșecul discuțiilor 

de la Bruxelles

NEW YORK 7 (Agerpres). — De- 
' legațiile Cehoslovaciei, Poloniei și 
Uniunii Sovietice la sesiunea Comi
tetului de pregătire a Conferinței 
O.N.U. pentru problemele comerțului 
și dezvoltării au remis comitetului, 
pentru a fi difuzat ca document ofi
cial al conferinței, „Principiile rela
țiilor comerciale internaționale și ale 
politicii comerciale“.

Aceste relații, se spune în docu
ment, trebuie să se bazeze pe egali
tatea în drepturi, respectarea suve
ranității și avantajul reciproc.

Delegațiile celor trei țări scot în 
evidență necesitatea înființării, sub 
egida O.N.U., a unei organizații co
merciale internaționale, care să se 
ocupe de întregul complex de pro
bleme ale comerțului mondial și care 
să fie deschisă tuturor țărilor.

La 5 februarie, luînd cuvîntul în 
cadrul sesiunii comitetului, G. P. 
Arkadiev, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, și-a exprimat speranța că 
documentul propus de cele trei de
legații va sluji drept bază pentru lu
crările viitoarei conferințe de la Ge
neva pentru comerț și dezvoltare.

★
Comitetul de pregătire a Conferin

ței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare a continuat la 6 februarie dis
cutarea țelurilor acestei conferințe.

Conducătorul delegației braziliene, 
A. Rodriguez, a amintit despre pro
punerea făcută de Brazilia la recen
ta sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. de a se crea un comitet al 
securității economice.

Nu poate exista pace fără dezvol
tare economică, tot așa cum nu 
poate exista dezvoltare economică 
fără pace, a spus el.

La ședință a fost adoptată reco
mandarea de a se crea încă un co
mitet pentru pregătirea documentu
lui final al viitoarei conferințe de la 
Geneva. Acest comitet va fi împu
ternicit să organizeze ședințe închise 
neoficiale în ajunul conferinței.

★
HAMBURG 7 (Agerpres). — Sub 

titlul „Speranțe în conferința pen
tru comerțul mondial?“ săptămî- 
nalul vest-german „Die Andere Zei
tung“ a publicat un articol în care 
relevă unele puncte de vedere le
gate de apropiata conferință mon
dială pentru comerț și dezvoltare.

Referindu-se la atmosfera exis
tentă în preajma deschiderii lucră

rilor conferinței, săptămînalul vest- 
german scrie : „Evident că mono
polurile și susținătorii «războiului 
rece», din cadrul acestora, întîm- 
pină cu sentimente amestecate a- 
propiata conferință de la Geneva. 

' Motivele sînt următoarele :
1. După încheierea Tratatului de 

la Moscova privind sistarea expe
riențelor nucleare în trei medii, cli
matul politic internațional s-a îmbu
nătățit simțitor ; perspectivele unei 
politici de coexistență pașnică pe 
plan internațional au crescut con
siderabil. Discriminarea în dome
niul comerțului și împărțirea pieței 
mondiale între blocuri comerciale 
închise sînt însă incompatibile cu 
coexistența.

2. în cercurile O.N.U. domnește 
părerea fermă că, mai devreme șau 
mai tîrziu, va trebui înființata o 
nouă organizație internațională pen
tru comerț, din care să facă parte 
toate țările care doresc acest lucru,

3. în cîteva importante țări in
dustriale ale Occidentului se tinde, 
de asemenea, spre o normalizare a 
comerțului Est-Vest“.

în încheiere se exprimă speranța 
că într-un viitor apropiat, comerțul 
deschis lumii întregi, liber de discri
minări, va deveni o realitate. 

Crearea unei comisii 0. S. A. în vederea 
reglementarii conilictului americano-panamez

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri, Consi
liul O.S.A. a hotărît joi seara în 
cursul unei ședințe cu ușile închise, 
la care reprezentanții Republicii 
Panama și S.U.A. nu au participat, 
crearea unei comisii compuse din 
membrii organismului consulta
tiv provizoriu al O.S.A. în vederea 
reglementării conflictului ameri- 
cano-panamez.

Trupe împotriva țăranilor din Cuzco
LIMA 7 (Agerpres). — Guvernul 

Peruvian a pus sub control militar 
departamentul Cuzco, unde marțea 
trecută, armata a ucis 22 de țărani 
în cursul operațiunilor de reprima
re a peste cinci mii de țărani care 
ocupaseră pămînturi ale latifun
diarilor. Peste 40 de persoane 
au fost arestate în ultimele 24 de ore 
la Cuzco; printre cei arestați se află 
președintele federației studenților 
din Cuzco, Alejandro Olivari, pre-

Noi incidente la frontiera dintre Etiopia și Somalia
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Guvernul etiopian a dat publicității 
un comunicat în care se spune că în 
ultimele zile la frontiera dintre Etio
pia și Somalia au avut loc noi inci
dente. Guvernul Etiopiei a ținut o 
ședință specială pentru examinarea 
situației de la frontieră. în comuni
catul amintit se afirmă că inciden
tele au fost provocate de încercarea

Declarațiile premierului Fidel Castro
HAVANA 7 (Agerpres). — După 

cum s-a mai anunțat, zilele trecute 
flota militară a S.U.A. a capturat 4 
nave pescărești cubane și a reținut 
echipajele acestora. în seara de 6 
februarie a avut loc la Havana o 
conferință de presă la care primul 
ministru al Cubei, Fidel Castro, a 
precizat ziariștilor străini poziția gu
vernului cuban în această problemă.

In cursul ultimelor luni, a decla
rat Fidel Castro, am trăit într-o at-

Vineri, organismul consultativ 
provizoriu al O.S.A. a adoptat cu 
17 voturi pentru și 2 abțineri (Chile 
și Columbia) propunerea de consti
tuire a • unei comisii generale, com
pusă din toți membrii săi, cu ex
cepția Statelor Unite și Statului Pa
nama.

Comisia va ancheta cauzele dife
rendului americano-panamez și va 
încerca să găsească o soluție.

cum și conducători ai sindicatelor 
agricole și muncitorești locale.

Garanțiile constituționale continuă 
să fie suspendate și guvernul a tri
mis noi întăriri militare în această 
regiune.

Ministerul de interne a anunțat că 
au fost date ordine stricte armatei 
să îndepărteze de pe pămînturile o- 
cupate pe țărani „cu toate mijloa
cele necesare“. 

unor detașamente înarmate venite 
din Somalia de a pătrunde pe teri
toriul Etiopiei.

După cum se știe, între cele două 
țări există un diferend de frontieră, 
care constituie o moștenire a perioa
dei coloniale. Acest diferend provine 
din faptul că din teritoriul Etiopiei 
fac parte regiuni locuite de soma
lezi.

mosferă de liniște relativă. Reține
rea navelor pescărești cubane în a- 
pele internaționale constituie un act 
de război rece împotriva Cubei.

în ultimul timp am dezvoltat flota 
de pescuit, am construit mai multe 
nave, a spus el. Ele se îndeletnicesc 
cu pescuitul în Golful Mexic. în a- 
pele internaționale. Despre locul 
unde urmează să se afle navele 
noastre pescărești am înștiințat din 
timp Statele Unite prin intermediul 
ambasadei Elveției, care reprezintă 
interesele lor în Cuba, deși nu eram 
obligați să dăm informații de acest 
fel. Statele Unite au capturat în a- 
pele internaționale navele noastre 
pescărești și au arestat echipajele 
lor. •

în legătură cu aceasta, a spus în 
continuare Fidel Castro, guvernul cu
ban a fost nevoit să recurgă la coh- 
tramăsuri. Timp de cinci ani Cuba 
a aprovizionat cu apă baza maritimă 
militară Guantanamo, deși nu avea 
nici un fel de obligații internaționale 
pentru aceasta. Guvernul cuban a 
hotărît să înceteze aprovizionarea cu 
apă a acestei baze. S-a stabilit ca 
apa să nu fie furnizată întreprinde
rilor și obiectivelor militare. Acest 
lucru nu va prejudicia populația că
reia îi va fi furnizată apa.

Capturarea navelor poate avea 
consecințe periculoase — a subliniat 
Fidel Castro — vina revenind întru- 
totul Statelor Unite.

Vedere din portul Havana unde 

ancorează nave comerciale din 

numeroase țări ale lumii.

Agențiile de presă despre evenimentele din Cipru
NICOSIA 7 (Agerpres). — Inciden

tele din ultimele două zile din Cipru 
s-au soldat cu 46 de ciprioți (20 greci 
și 26 turci) uciși sau răniți. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, vi
neri atmosfera a devenit mai calmă. 
Corespondentul agenției France 
Presse semnalează incidente izolate 
în apropiere de Kyrenia, iar cores
pondentul TASS relatează : „Pe stră
zile Nicosiei au fost întărite patru
lele polițienești, circulația pe șosele
le care duc spre Larnaka, Famagusta 
și Kyrenia a fost interzisă. Au fost, 
de asemenea, introduse restricții pe 
căile de circulație între Pathos și Li- 
masol“. *

Referindu-se la hotărîrile gu
vernului francez de a respinge 
planul Angliei și S.U.A. privind tri
miterea în Cipru a unei forțe inter
naționale de poliție a N.A.T.O., zia
rul „New York Herald Tribune“ 
scrie că refuzul lui de Gaulle „este 
un act nu numai inexplicabil, dar și 
neliniștitor“. Afirmînd că „Ciprul 
este o afacere de familie, familia 
fiind membrii N.A.T.O.“, ziarul re
proșează Franței că nu a căutat să

Portugalia

FORȚELE PATRIOTICE 
iȘ] ÎNTĂRESC RÎNDURILE
PRAGA 7 (Agerpres). — Intr-o 

conferință de presă care a avut loc 
la Praga, reprezentantul Partidului 
Comunist din Portugalia, Joao Va- 
leze, a declarat că numeroși patrioți 
portughezi zac în închisorile salaza- 
riste. Numai în fortăreața Peniche, 
se află 110 patrioți, dintre care unii 
sînt închiși de peste 10 ani. Organi
zațiile progresiste și mișcarea an
tifascistă sînt interzise și supuse u- 
nor crîncene represiuni.

„Cu toate acestea, a arătat Valeze, 
dictatura fascistă a lui Salazar se a- 
propie de o criză serioasă“.

Valeze a subliniat că în ultimii trei 
ani, activitatea forțelor progresiste 
portugheze s-a intensificat conside
rabil. O dovadă în acest sens o con
stituie demonstrația celor 200 000 de 
muncitori agricoli, grevele care au 
avut loc în diferite orașe etc. O mare 
importanță în evoluția luptei politice 
din Portugalia, a spus Valeze în con
tinuare, a avut-o Consfătuirea Fron
tului patriotic al eliberării naționale 
care a avut loc în luna ianuarie în 
Europa occidentală. Delegații la a- 
ceastă consfătuire au declarat că 
scopul lor este de a doborî regimul 
fascist, de a asigura libertăți demo
cratice și de a lărgi mișcarea de e- 
liberare națională.

găsească o soluție problemei Cipru
lui împreună cu aliații ei. „De 
Gaulle, scrie „New York Herald Tri
bune“, a ales momentul să spună 
„nu“, pentru a dovedi că el nu are 
nimic, sau practic nimic, identic mai 
ales cu S.U.A. și Anglia. Această 
comportare a sa este gravă, nu nu
mai pentru că este un act inamical, 
ci și pentru că pune, de asemenea, 
problema participării viitoare a 
Franței la N.A.T.O.“.

„Cei trei mari" ai 
industriei aeronautice 
americane — „Boeing", 
„Lockheed“ și „North 
American“ — au de
pus de curînd la „Fe
deral Aviation A- 
gency" (F.A.A.) pro
iectele lor preliminare 
de avioane supersoni
ce de transport", a- 
nunță „Les Echos", 
ziarul cercurilor de a- 
faceri franceze. In
tr-un amplu articol, 
ziarul prezintă carac
teristicile tehnice ale 
acestor proiecte din 
care va lua naște
re viitorul concurent 
(„X“?) al avionului su
personic franco-brita- 
nic „Concorde". Con
cluzia ziarului este 
liniștitoare pentru 
cercurile interesate : 
„Avansul european ră
mîne „confortabil".

Dar aceasta se refe
ră numai la termenul 
dării în exploatare a 
primelor avioane „Con
corde“, căci după cum 
constată ziarul „Le 
Monde“, „proiectul a- 
merican prevede un 
aparat neîndoielnic 
mai rapid și cu o rază 
de zbor mai largă 
decît cea pe care o 
are „Concorde". Pe 
plan economic, „avan
sul" european este de
parte deci de a fi tot 
atît de „confortabil". 
Cum se spune, el 
este sublim, dar... 
nu există. Intr-a
devăr, presa de 
specialitate, anunță 
că pînă în prezent au 
fost luate opțiuni pen
tru 45 de avioane a- 
mericane de tipul „X" 
(existente deocamdată

doar în proiect) și 
doar pentru 33 de a- 
vioane „Concorde" 
(deși acesta are un 
program de realizare 
mult mai avansat). 
Partea picantă urmea
ză însă . abia acum. 
Atît compania națio
nală aeriană britanică 
B.O.A.C., cit și „Air 
France" și-au rezervat 
cîte 6 aparate din 
viitorul concurent al 
lui „Concorde".

„Oare guvernul bri
tanic — se întreabă 
„Le Monde" — va au
toriza compania națio
nală să comande un 
alt aparat decît cel pe 
care-l fabrică indus
tria națională, și anu
me într-un stadiu cînd 
transporturile aeriene 
și industria aeronauti
că britanică trec prin- 
tr-o perioadă difici
lă?"

„Aceasta nu înseam
nă — arată cercuri
le „informate" — că 
B.O.A.C. a renunțat la 
„Concorde". Ea doreș
te pur și simplu „să 
nu-și plaseze toate 
ouăle în același coș“. 
De aceeași dorință — 
a se asigura pentru 
orice eventualitate — 
este animată probabil 
și „Air France". Fapt 
sugerat, de altfel, și 
de „Le Monde“ care 
scrie că această pro
blemă „este legată de 
„Air Union" și de ati
tudinea companiilor 
de transport europene 
față de concurentele 
lor americane". Așa
dar, „Air-Union" re
vine la ordinea, zilei. 
Se știe că acesta este

proiectul unui consor
țiu al companiilor 
aeriene din patru țări 
ale Pieței comune : 
Franța, R. F. Ger
mană, Italia și Bel
gia. De multe luni nu 
se mai vorbea despre 
„Air-Union" și anume 
de la modificările a- 
duse de guvernul fran
cez acestui proiect. Ele 
au fost studiate de 
partenerii Franței și 
pentru a se lua o hotă- 
rîre, după cum anunță 
„Les Echos“, „la mijlo
cul lunii februarie va 
avea loc la Bruxelles 
o conferință diploma
tică la care vor parti
cipa miniștrii trans
porturilor și ai aface
rilor externe". In ace
lași timp este studiată 
posibilitatea aderării 
la „Air-Union" și a 
companiei olandeze 
K.L.M., precum și a 
micii companii luxem
burgheze „Luxair".

Ulterior, același ziar 
a anunțat că s-a hotă- 
rît convocarea la 20 
martie a unei consfă
tuiri pregătitoare. Așa 
dar conferința la ni
vel ministerial a fost 
amînată din nu se știe 
ce motive. Concor
dia puterilor occi
dentale în domeniul 
transporturilor ae
riene cere — susțin 
cercurile interesate — 
să fie respectate „drep
turile" avionului „Con
corde". Companiile a- 
eriene de peste ocean 
sînt însă vădit de o 
părere cu totul... dis
cordantă.

L. SORESCU

ATENA 7. Gorespondentul nos
tru Al. Gheorghiu, transmite :

Presa greacă relatează despre eșe
cul recentelor discuții de la Bru- multă vreme Grecia a fost tratată 
xelles dintre reprezentanții țărilor 
Pieței comune și reprezentantul Gre
ciei, ca țară asociată, arătînd că a 
fost respinsă cererea Grec.iei de re
ducere a taxelor vamale pentru tu
tunul grecesc exportat în aceste țări.

La Bruxelles, ministrul de externe 
al Greciei, Palamas, s-a arătat ne
mulțumit de progresul lent al expor
tului de tutun al Greciei către Piața 
comună. în legătură cu aceasta zia
rul „Eleftheria“ relevă că sesiunea 
de la Bruxelles s-a încheiat fără să 
se fi ajuns la un acord pentru redu-

cerea taxelor vamale, cerută de Gre
cia. Ziarul „Athenes Daily Post“ 
subliniază într-un comentariu că „de 

într-un mod supărător și inexplica
bil. Grecia, scrie ziarul, a intrat în 
Piața comună pentru a-și putea vin
de produsele. Dacă acest mecanism 
devine unilateral, cu alte cuvinte 
dacă Grecia nu-și poate vinde pro
dusele, atunci desigur că se ridică 
o mulțime de probleme. Grecia, con
chide ziarul, nu poate fi mulțumită 
de această situație“. „Kathimerini“ 
remarcă la rîndul său că „Greciei i 
se aplică un tratament care este 
complet nejustificat“. El arată că 
dacă această atitudine negativă va 
continua, Grecia va trebui să aplice 
unele măsuri de neutralizare a tac
ticii „celor șase“.

Lupte violente 
în Vietnamul de Sud

SAIGON 7 (Agerpres). — Cores
pondentul din Saigon al agenției 
Associated Press, anunță că în re
giunea Tay Ninh, din Vietnamul de 
Sud, au avut loc lupte violente între 
trupele guvernamentale și forțele 
patriotice. Circa 1 000 de patrioți au 
atacat două sate strategice din re
giune. Pierderile trupelor guverna
mentale se cifrează la 114 morți șl 
32 răniți. Partizanii au capturat în
semnate cantități de arme. Agenția 
France Presse semnalează numeroa
se alte atacuri ale partizanilor în 
diferite provincii ale Vietnamului 
de sud.

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ
A LUI SOFOCLES VENIZELOS
ATENA 7 (Agerpres).
Sofocles Venizelos, cunoscut om 

politic grec, unul din fruntașii Par
tidului Uniunea de centru, a încetat 
din viață vineri dimineața în vîrstă 
de 70 de ani în urma unui edem 
pulmonar, în timp ce se întorcea din 
insula Creta spre Pireu.

Lider al partidului liberal, Veni
zelos a deținut în diverse guverne, 
funcțiile de prim-ministru și de 
ministru. în 1961, împreună cu li
derii altor partide, el a luat parte 
la constituirea Uniunii de centru, 
în guvernul format de’ G. Papan- 
dreu după alegerile de la 3 noiem
brie 1963, Venizelos a deținut pos
tul de vicepreședinte și de ministru 
al afacerilor externe.

★
Din partea grupului parlamentar 

de prietenie romîno-grec și a Insti
tutului romîn pentru relații cultura
le cu străinătatea s-a transmis fami
liei defunctului o telegramă de con
doleanțe.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. După cum transmite 

agenția TASS, N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit pe Luis Carlos Prestes, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist Brazilian, care se a- 
flă în vizită în Uniunea Sovietică. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb tovărășesc de păreri în pro
blemele mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, precum și 
ale actualei evoluții mondiale.

PARIS. După cum transmite a- 
genția P.A.P., la 5 februarie s-a 
semnat la Paris un protocol privind 
vînzarea pe credit de cereale fran
ceze către Polonia. Protocolul a fost 
semnat de Witold Trampczynski, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, și Giscard d’Estaing, 
ministrul finanțelor și afacerilor e- 
conomice ale Franței. Protocolul a 
fost încheiat pe o perioadă de trei 
ani și prevede livrarea de cereale 
(grîu, porumb, orz) în cantitate de 
400 000 tone anual. Cu asentimen
tul ambelor părți, această canti
tate poate fi ridicată pînă la 600 000 
ton0 anual. S-au adoptat, de aseme
nea, măsuri îndreptate spre sporirea 
vânzării de produse agricole polo
neze către Franța.

BANGKOK. Vineri dimineața a 
avut loc o nouă întîlnire a repre
zentanților Indoneziei, Filipinelor și 
Federației Malayeze pentru a dez
bate problemele legate de conflictul 
malayez. După întîlnire a fost dat 

publicității un scurt comunicat în 
care se spune că au fost examina
te „unele aspecte ale principiilor 
călăuzitoare ale încetării focului“ 
la frontiera dintre Indonezia și Ma- 
layezia.

BONN. Franz Thedieck, secretar 
de stat al ministerului pentru pro
blemele întregii Germanii, și-a dat zi
lele acestea demisia. După cum se 
știe, în timpul războiului Franz 
Thedieck a fost referent principal 
al administrației militare fasciste în 
capitala Belgiei ocupate de armata 
germană și i se atribuie răspunde
rea pentru represiunile din Bru
xelles din timpul războiului.

KAMPALA. Primul ministru al 
Ugandei, Milton Obote, a făcut joi 
o declarație în parlament în legătură 
cu situația din țară. El a spus că 
ofițerii britanici vor fi scoși din 
funcțiile lor de comandă în armata 
ugandeză probabil în cursul acestui 
an. în Uganda va fi însă menținută 
o misiune restrînsă de militari bri
tanici care s0 vor ocupa de instrui
rea armatei.

SAIGON. In curînd la Saigon va 
începe procesul lui Ngo Dinh Can, 
fratele fostului președinte Ngo Dinh 
Diem și fost dictator al regiunii 
centrale din Vietnamul de sud.

CAIRO. După cum anunță agen
ția M.E.N., întîlnirea propusă de 
Arabia Saudită și acceptată de Re

publica Arabă Unită în vederea re
glementării problemelor în suspen
sie între cele două țări va avea loc 
la Ryad (capitala Arabiei Saudite), 
nu mai tîrziu de sfîrșitul acestei 
luni.

BRAZZAVILLE. Vineri diminea
ța, în cartierul Bacongo, situat la 
periferia capitalei Republicii Congo 
(Brazzaville) un grup de adepți ai 
fostului președinte al Republicii. 
Fulbert Youlou (înlăturat de la pu
tere în urma manifestațiilor popu
lare din august 1963) a încercat să 
se apropie de închisoarea în care 
se află Youlou. Poliția și armata au 
împrăștiat pe adepții fostului regim. 
Președintele Republicii, Massemba- 
Debat, a cerut populației într-un 
apel radiodifuzat să manifeste 
calm și a condamnat pe cei care 
au provocat dezordini, calificîndu-i 
drept „oameni însetați de putere“.

DJAKARTA. Vulcanul Gununa 
Agung din insula indoneziană Rali 
continuă să erupă. Lava a izolat o 
comună. O persoană și-a pierdut 
viața, iar alte patru sînt date dis
părute.

BELGRAD. Stația seismică din 
Skoplje a înregistrat joi un nou cu
tremur de pămînt de gradul 5 cu 
epicentrul în regiunea Skoplje. Cu-.' 
tremurul nu a provocat nici un fel I 
de pagube materiale.
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