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BUGETELE LOCALE
UN INSTRUMENT
AL BUNEI GOSPODĂRIRIO parte însemnată a activității economice și so- cial-culturale a statului nostru — industria locală; rețeaua comercială și de alimentație publică, organizații de construcții și proiectări, gospodăria comunală, învățămîntul de cultură generală și preșcolar, așezăminte culturale, rețeaua sanitară — se exercită direct de către sfaturile populare. Pentru îndeplinirea tuturor acestor activități, sfaturile populare dispun de bugete proprii de venituri și cheltuieli, care constituie baza financiară a realizării cu succes a sarcinilor ce Ie sînt încredințate.Ca urmare a sporirii continue a acțiunilor economice și social-cultu- rale, volumul bugetelor locale crește an de an. Față de 1950, în 1964 volumul bugetelor sfaturilor populare este de aproape 7 ori mai mare. In țara noastră nivelul cheltuielilor bugetelor locale este determinat nu de volumul veniturilor proprii, ci de necesitatea finanțării diferitelor acțiuni prevăzute în plan. In acest an, din volumul total al bugetelor locale, 5 324 milioane lei reprezintă veniturile proprii, restul constituindu-1 cotele defalcate din veniturile de stat și dotațiile acordate din bugetul republican pentru finanțarea acțiunilor planificate.Contribuția fondurilor centralizate ale statului la formarea veniturilor bugetelor locale nu înseamnă o diminuare a eforturilor financiare proprii ale sfaturilor populare. Rezultatele execuției bugetare arată că, an de an, organele locale manifestă un interes sporit pentru creșterea și întărirea bazei proprii de venituri, prin folosirea cit mai judicioasă a resurselor locale, à mijloacelor materiale și financiare care le sînt puse la dispoziție.In scopul îndeplinirii în condiții cit mai bune a planului de beneficii pe anul 1964 de către întreprinderile și organizațiile economice locale, comitetelor executive ale sfaturilor populare li se cere să asigure, prin secțiunile de resort, o mai justă repartizare a sarcinilor pe unități, în raport cu posibilitățile lor reale. Este necesar- să fie înlăturate situații, ca cele din anul 1963, cînd unele întreprinderi de industrie locală din regiunile București, Mureș-Autonomă Maghiară și Ploiești au depășit cu u- șurință sarcinile de producție la unele sortimente, în timp ce alte unități au întîmpinat dificultăți în realizarea planului La repartizarea produselor pe unități să se țină seama de posibilitățile de realizare a produselor respective la un preț de cost cît mai scăzut.O cale pentru creșterea continuă a veniturilor proprii ale bugetelor sfaturilor populare constă în preocuparea mereu sporită a întreprinderilor de industrie locală pentru valorificarea resurselor locale și realizarea de produse solicitate de populație. Deși în general s-au obținut o serie de rezultate bune, mai sînt regiuni deficitare la acest capitol. In a- nul 1963. în regiunile Argeș. Iași și altele n-au fost satisfăcute integral cerințele de produse de balastieră, piatră spartă etc., deși posibilitățile locale permiteau aceasta, iar produsele respective erau rentabile. In privința bunurilor de uz casnic și gospodăresc, în unele regiuni activitatea industriei locale nu se află încă la nivelul cerințelor. Spre exemplu, în regiunea Ploiești, anumite articole mărunte, ca piulițe de bucătărie, prese de roșii, coșuri, umerașe, chei pentru butelii aragaz etc. au lipsit de pe piață sau au fost livrate comerțului în cantități insuficiente.Creșterea volumului de beneficii la întreprinderile de industrie loca-
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adjunct al ministrului finanțelor ^XÄrTa™-------  tuielilor de producție. Realizări însemnate în reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale au obținut întreprinderile din regiunile Cluj, Crișana, Brașov, ș.a. Este indicat să se ia măsuri mai ferme de urmărire, revizuire și a- daptare a normelor de consum și a normelor de muncă, în funcție de condițiile concrete ale producției din fiecare întreprindere.Cu toată stăruința se cer depistate și lichidate cauzele care generează și mențin stocurile supranormative. Formarea acestora este pricinuită uneori de calitatea necorespunzătoare a produselor, ceea ce a dus la refuzuri din partea beneficiarilor. Este cazul garniturilor de mobilă și băncilor școlare în regiunea Galați, covoarelor orientale și plăcilor de teracotă în regiunea București, burlanelor și coturilor din tablă în regiunea Suceava. La unele întreprinderi locale din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară s-au produs sortimente fără desfacere asigurată, ceea ce a dus la i- mobilizarea de mijloace circulante.Ținînd seama de importanța sarcinilor care revin sfaturilor populare în anul 1964 pe linia organizării și realizării producției, trebuie întărit și sprijinul ministerelor coordonatoare ale produselor realizate în industria locală în ce privește ' asistența tehnică și avizarea cu mai multă răspundere a produselor repartizate în acest sector.Sfaturile populare au căpătat o experiență prețioasă în domeniul extinderii prestărilor de servicii către populație. în gospodăria comunală și locativă, volumul prestațiilor a crescut necontenit, ca urmare a alocării de importante fonduri pentru dotarea unităților cu- mijloace de transport în comun, extinderea rețelei de apă și canal, întreținerea fondului de locuit etc. în anii 1960—1964, volumul investițiilor în gospodăria comunală reprezintă peste 5 miliarde lei, depășin- du-se orevederile Directivelor Congresului al III-lea al partidului.’ Comitetele executive ale sfaturilor populare s-au preocupat de întreținerea și exploatarea rațională a mijloacelor cu care au fost dotate pentru deservirea populației și a unităților socialiste. Anul trecut au existat însă și situații în care veniturile realizate nu s-au ridicat la nivelul posibilităților, transport în Constanța, iești, Iași etc. au fost imobilizate un mare număr de zile din cauza defecțiunilor tehnice și a depășirii termenelor de reparații. Este nevoie ca sfaturile populare să se preocupe mai îndeaproape și de calitatea lucrărilor de întreținere a fondului de locuințe, care trebuie executate operativ și economicos.O contribuție importantă la lărgirea bazei proprii de venituri a bugetelor sfaturilor populare o aduc organizațiile comerciale. Corespunzător cu creșterea veniturilor populației și deci a puterii sale de cumpărare, volumul desfacerilor de ’ mărfuri prin comerțul socialist — într-un sortiment bogat și de bună calitate — va fi în acest an cu aproape 78 la sută mai mare decît realizările anului 1959. în toate regiunile țării rețeaua comercială și de alimentație publică se extinde, continuă înzestrarea unităților cu instalații moderne, se introduc și se dezvoltă formele înaintate de deservire a popu-
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• Regiunea Galați din an tn an 
fot mal înfloritoare — Conferin
ța organizației regionale de 
partid (pag. 2-a).

• Pe urmele materialelor pu
blicate (pag. 2-a).

• Sonete de Victor Eftimiu 
(pag- 3-a).

• Lecția — fragment de roman 
de Petre Sălcudeanu (pag. 3-a).

• Dragoș Vicol — In Inima pă
durii (pag. 3-a).

• 400 de ani de la nașterea 
Iul Galileo Galilei : Un mare 
deschizător de drum — de acad. 
Șt. Nădășan (pag. 4-a).

conferinței organizației do partid a orașului BucureștiConferința organizației de partida orașului BucureștiIeri dimineață, în sala Radiotele- viziunii, au început lucrările conferinței organizației de partid a orașului București. La conferință iau parte delegați aleși în conferințele organizațiilor raionale de partid.La lucrările conferinței participă tovarășii Gheorghe Gheq.rgb,iu-pej. prim-secretar al C.C. al P.M.R., colae Ceaușescu. membru al roului Politic, secretar al C. C. P.M.R., Leonte Răutu, membru pleant al Biroului Politic, șefulrecției de Propagandă și Cultură a C.C.- al • P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., miniștri, un număr însemnat de invitați din uzine, fabrici, șantiere, ministere și alte instituții centrale, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de
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masă, oameni de știință, cultură și artă.•La primul punct al ordinei de zi, tovarășul Florian Dănălache, prim- secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., a prezentat darea de seamă privind activitatea Comitetului orășenesc de partid.Raportul Comisiei de revizie a fost prezentat de tov. Ion Stoica.La discuții au luat cuvîntul numeroși delegați și invitați — prim- secretari ai comitetelor raionale de partid, secretari de comitete de partid, muncitori, ingineri, directori ai întreprinderilor bucureștene, conducători ai organizațiilor obștești din Capitală, oameni de cultură, cadre didactice.Lucrările conferinței continuă.

Laborator pentru izotopi

radioactivi
La reactorul Institutului de fizică ato

mică a fost dat în folosință un modern 
laborator pentru prepararea de combinații 
marcafe cu izotopi radioactivi. în noul 
laborator, înzestrat cu- aparatură de un 
înalt nivel tehnic executată în țară, în 
cea mai mare parte în cadrul institutului, 
se realizează sortimente noi de produse 
radioactive necesare activității de cerce
tare științifică, medicinei, industriei și a- 
griculturii. In același timp s-a putut mări 
și capacitatea de producție de izotopi ra
dioactivi, astfel că în 1964 aceasta va pu
tea fi cu cel puțin 25 la sută mai mare 
decît în anul precedent. Aici se prelu
crează izotopi radioactivi emițători de 
raze beta cu energie slabă, cunoscufi sub 
denumirea de beta moi. Aceste substanțe 
au multiple aplicații practice. In medicină, 
de exemplu, prin folosirea combinațiilor 
marcate cu sulf 35, se poate urmări acțiu
nea terapeutică și metabolismul unor noi 
medicamente. Un alt domeniu de utilizare 
îl consfituie metalurgia, unde cu ajutorul 
lor se determină desulfurarea oțelurilor, 
gradul de ardere a piritelor etc. Tot în a- 
cest laborator se produc și preparate din

grupa gama dure. Printre 
măra cele 
coloidal și 
detectarea 
mori.

se nu- 
marcate cu zinc 65, aur 198 
combinații cu iod 131 pentru 
bolilor gastrice și a unor fu-

Circuitul a fostPe linia de 110 kilovolti care alimentează Tîrnăvenii, la unul dintre circuite s-a produs o avarie, provocînd declanșarea unor întreruperi la stația Tîrnaveni și termocentrala Fîntînele. Cîteva minute mai tîrziu electricienii din echipa de intervenție a secției de rețele-Tîrnă- veni și o mașină de intervenție a plecat să controleze linia ele înaltă tensiune. La stîlpul 157 un lanț de izolatori plesnise. Fiind vorba de un stîlp de întindere, lucrarea trebuia executată cu mijloace speciale, cu cea mai mare grijă. S-au luat toate măsurile de precauție pentru preîn- tîmpinarea accidentelor. A urmat o
A

h întmplnam Zilei ceferiștilor
TRENURE CU TONAJ SPORIT in-tățile feroviare pentru realizarea dicatorilor de tone expediate. De la începutul anului, ceferiștii clujeni au expediat cu peste un sfert de milion tone mărfuri în plus față de aceeași perioadă a anului trecut.BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Mecanicii Direcției regionale C.F.R. — Brașov extind cu succes, pe noi secții de circulație, remorcarea trenurilor cu tonaj sporit. De la începutul anului și pînă acum s-au remorcat 300 de asemenea trenuri, pe diferite distanțe, și mai ales pe ruta Brașov — Sibiu, transportîn- du-se în plus, fată de normele sta- . . .bilite, pest’o 70bÔ0 ’ tone mărfuri. S-au evidențiat în această acțiune brigăzile de locomotive conduse de mecanicii Ion Mayer, Gheorghe Lep- șa, Pamfil Știrb, din depoul Brașov; Aurel Jurcă, Ion Sălișteanu, din depoul 'Sibiu.

PE PRIMUL LOC ÎN ÎNTRECERELucrătorii Direcției- regionale C.F.R. — Cluj se situează pe primul loc în întrecerea pe țară dintre uni

ECONOMI! DE COMBliOTILLa atelierele de zonă C.F.R. — Palas, ca urmare a îndeplinirii primelor obiective din planul de . măsuri !.. I-, ; ceferiștii -aumărit productivitatea muncii in luna ianuarie cu 12,6 la sută. La depou — o altă unitate din acest nod feroviar — timpul de staționare a locomotivelor pentru reparații și revizii a fost redus în medie cu circa 2 ore pe fiecare locomotivă. în acțiunea pentru reducerea consumului de combustibil s-au evidențiat mecanicii de locomotivă Constantin Abă- laru, Ion Chițu, Mircea JMisipeanu. Gheorghe Ioica, care au economisit de la începutul anului aproape 40 tone combustibil convențional.

(Agerpres)

restabilitmuncă ore înCîndea Doroitei, Corodi Andrei, In- dreica Vaier și a altora care lucrau la întinderea și restabilirea conductorului defect. Terminînd lucrarea înainte de orele de vîrf, s-au evitat dificultăți în alimentarea cu energie electrică a unor întreprinderi mari din sistemul energetic al Ardealului.

încordată de mai bine de trei . ger și viscol a electricienilor

Cæà'® dîdbcțice 
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Zilele acestea, cînd studenții s-au a- 
flat în vacanță, 100 de cadre didactice 
din învățămîntul superior, de la Tg. 
Mureș, au mers în comune pentru a 
sprijini activitatea de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice în rîndu- 
rile colectiviștilor. Stînd fieoare cel 
puțin patru zile la sate, intelectualii au 
făcut expuneri, au organizat simpozioa
ne și discuții pe diferite teme. Astfel, 
pornind de la datele Comunicatului di
recției centrale de statistică cu privire 
la îndeplinirea planului de stat pe 1963, 
economiști și alți specialiști au vorbit 
despre realizările poporului nostru in 
opera de desăvîrșire a construcției so
cialiste. Au fost, de asemenea, făcute 
expuneri pe teme de politică interna- 
țiortalf. Medici au prezentat probleme 
din domeniul ocrotirii sănătății, alți 
specialiști au expus conferințe pe teme, 
din domeniul astronomiei, literaturii și 
altele. în cadrul acestei acțiuni orga
nizate de Comisia de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice 
Mureș-Autonome Maghiare, 
loc peste 500 de expuneri la

ri regiunii 
au avut 

sate.

RECOLTEÎN ZONA
• Diguri puternice în

INUNDABILĂ A DUNĂRII
calaa apsior ® 
Mii de tone de

In Socul pădurilor de sălcii și bălților 
cereale în lunca

Intre Borcea și Dunăre și de-a lungul 
întregului fluviu se află sute de mii de 
hectare de terenuri deosebit de fertile. 
Deseori, din cauza inundațiilor și a retra
gerii cu întîrziere a apelor, în această 
zonă rămîneau necultivate supratefe în
tinse. Alte terenuri, la fel de mănoase, 
nu puteau fi folosite pentru agricultură 
deoarece erau năpădite de păduri de 
sălcii și stufărișuri sau acoperite de bălti. 
In ultimii ani, la indicația partidului și gu
vernului, în lunca inundabilă a Dunării 
au început vaste lucrări de îndiguiri, de
secări și defrișări, menite să pună tn va-

loare mari suprafețe 
mează să fie cultivate îndeosebi cu po
rumb. Această plantă găsește aici con
diții deosebit de bune pentru a da re
colte mari și stabile. Anul trecut, gospo
dăriile de stat care au terenuri în in
cintele indiguite din Lunca Dunării au 
obținut de pe întreaga suprafață cul
tivată cu porumb 4500—5700 kg boabe 
la hectar. Asemenea rezultate dovedesc 
ce posibilități largi există ca de pe te
renurile indiguite și desecate să se reali
zeze cantități tot mai mari de porumb.

se 
pe 
de

de teren, care ur

In dilerite puncte din incinta Boianu-Sticleanu defrișările continuă cu intensitate, 
tîlnlte tn aceste zile tn multe alt» locuri din baltă.

Imagini pot H !n-
Foto I A. Cartojan

In ce stadiu se află lucrările ? Ce 
întreprinde, în aceste zile, pentru ca 
suprafejele prevăzute, însămîn|ările 
primăvară să fie făcute la timp ?

Am poposit la Călărași și Fetești 
două dintre raioanele unde lucrările 
amintite au o amploare deosebită. La 
Călărași, îndiguirea celor două incin
te : Boianu—Sticleanu și Călărași—Rîul a 
fost terminată. Digurile, care însumează o 
lungime de aproape 86 km, apără de 
inundajiile Dunării o suprafață de aproa
pe 35 000 ha. O lucrare similară, e 
cea de la Fetești. Un dig lung de pesfe 
100 km șerpuiește de-a lungul Bor- 
cei de la Pietroiu pînă la Bordu- 
șani, traversează balta pînă la punctul A- 
lionto și se reîntoarce din nou la Pietroiu. 
Lucrările au fost făcute în mai pufin de 
un an. Ele au cerut eforturi serioase din 
partea tuturor celor care au participat la 
înălțarea digurilor : mecanizatori, proiec- 
tanfi, constructori etc. Au trebuit tăiate 
pădurile de sălcii, străbătute mlaștini și 
mutafi din loc milioane de metri cubi de 
pămînt. Pentru digul din incinta Boianu- 
Sticleanu s-au făcut terasamente care în
sumează peste 1 500 000 m c, pentru cel 
de la Călărași-Rîul — pesfe 3 000 000 
m c, iar la cel din incinta Borcea de Sus 
și Borcea de Jos — 4 560 000 m c.

încheierea la timp a lucrărilor de îndi
guire a constituit doar un prim pas în 
aefiunea de punere în valoare a terenu
rilor din baltă și din luncă. Ele trebuie 
transformate în teren arabil pentru a putea 
fi cultivate cu porumb sau cu alte plante. 
Este o treabă destul de dificilă, deoarece 
desecările, defrișările, destufiză.rile necesi
tă un mare volum de muncă. Pentru defri-

șarea pădurilor trebuie tăiate, fasonate, 
stivuite și transportate pe terasă lemne 
înfr-un volum de pesfe 280 000 m c. Cu 
ajutorul fierăstraielor mecanice, joagăre- 
lor și topoarelor, oamenii doboară săl
ciile bătrîne, iar tractoarele grele smulg 
din pămînt trunchiurile mari, noduroase. 
Chiar și în aceste zile, balta cunoaște un 
freamăt neobișnuit. Drumurile sînt străbă
tute de tractoare și autocamioane, care 
transportă pe terasă sau în imediata a- 
propiere a digurilor lemnul de sal
cie. Pădurile Puiu Strîmbului, Sfrîmbu 
Pîrlita, din incinta Boianu-Sticleanu, Der- 
venf și Lichirești, din incinta Călărași- 
Rîul, Cega, Stelnica, Dudești, Butucoasa, 
Hățiș și altele, din incintele Borcea de 
Sus și de Jos, răsună de zgomotele fie
răstraielor mecanice și ale fopoarelor tăie
torilor. In raioanele Fetești și Călărași 
3 000 de oameni lucrează la exploatarea 
lemnului și mulfi alții la transport. Re
zultatele obținute se concretizează în 
următoarele cifre : în incintele Boianu— 
Sticleanu și Călărași—Rîul a fost exploa
tat lemnul de pe 1 300 ha, iar în bălțile 
Borcea de Sus și de Jos — 1 350 ha.

Prin părțile Dichisenilor și Ciocănești- 
lor, vîlvătaia focului a transformat în ce
nușă stuful de pe sute de hectare ; pe 
urmă mecanizatorii au discuit terenul, 
l-au arat și l-au grăpat. Drăgile și dragli- 
nele, conduse de oameni harnici și pri- 
cepuți ca Florea Bizdadea, Toma Mihala- 
che, Ion Mihailov, Gheorghe Boghină și 
alții, au săpat zeci de kilometri de canale, 
prin care să se scurgă apa din jepși sau 
bălți. In ambele raioane au fost cîștigate, 
pentru agricultură, prin arderea stufărișu
rilor suprafețe înfinse.

Toate acestea arată că au fost obținute 
succese însemnate în ferirea de inundații 
a ferenurilor din baltă și introducerea în 
circuitul agricol a unor suprafețe mari, 
ocupate pînă acum de păduri, stufărișuri 
sau ape. Nu se poate trece însă cu ve
derea faptul că în unele locuri, în aceste 
zile, munca nu se mai desfășoară cu a- 
ceeași intensitate. In pădurea Puiu 
Strîmbului, 5 tractoare sosite de la 
S.M.T. Cuza Vodă, pentru a trans
porta lemnul exploatat, stăteau degeaba 
fiindcă nu erau suficienți încărcători.

La Trămpșani-esf șl Renea-abator lucrau 
puțini oameni la defrișat. Pe unele locuri 
unde lemnul a fost, exploatat și transpor
tat, trunchiurile de sălcii nu erau scoase 
încă din pămînt. In alle părți, stufărișul 
continuă să rămînă în picioare, iar cana
lele de desecare sînt executate cu înce
tineală. Una din cauzele principale ale 
întîrzierii cu care se desfășoară lucrările 
în această zonă constă în faptul că re
pararea tractoarelor și a celorlalte utilaje 
se face în ritm nesatisfăcător. De aseme
nea, pe șantiere s-au concentrat prea pu
tina forje pentru defrișarea și transportul 
lemnului. înlăturarea acestor deficiente 
este cu atît mai necesară cu cît 
la începerea lucrărilor agricole n-a 
rămas prea mult timp.

In primăvară, gospodăriile de stat, 
au terenuri în incintele indiguite, vor în- 
sămînfa mari suprafefe cu diferite culturi, 
din care 35 600 ha cu porumb. Dacă mai 
adăugăm că aci se vor îngrășa mii și mii 
de bovine, vor crește zeci de mii de oi, 
încă din 1964 balta va însemna mari can
tități de porumb și carne. Pentru ca 
aceste prevederi să devină realitate, e 
nevoie însă ca pe terenurile ferite de 
inundații, desecate sau defrișate, produc
ția să fie bine organizată, ca încă de pe 
acum totul să fie pregătit în vederea exe
cutării la timp și la un înalt nivel agroteh
nic a tuturor lucrărilor agricole. în acest 
scop au fost luate o serie de măsuri orga
nizatorice. în afara gospodăriilor de stat 
existente au fost create unități noi : Cio- 
căneșei, Cacomeanca, Dichițeni, Grădiș
tea, Stelnica, Borcea și Cegani. Ele au 
fost dotate cu sute de tractoare și ma
șini agricole și încadrate cu specialiști 
experimentați. încă în toamnă, aceste 
gospodării au arat cea mai mare parte 
din terenurile care urmează să fie însă- 
mînfate în primăvară. Acum, principala 
grijă a conducerilor acestor gospodării o 
constituie repararea la timp și de calitate 
a tractoarelor și a mașinilor existente.

Executarea lucrărilor agricole la timp și 
la un nivel agrotehnic ridicat cere o pre
gătire temeinică a cadrelor de mecani
zatori. Trusturile
Iești au întocmit planuri amănunjite de 
școlarizare. Este însă necesar să fie tra
duse în viafă, punct cu punct. In aten
ția specialiștilor din gospodăriile de stat 
trebuie să stea și alte probleme impor
tante : introducerea în sol a îngrășămin
telor, executarea la timp a arăturilor pe 
terenurile unde nu s-au făcut ogoare de 
toamnă etc.

în vara aceasta, în lunca inundabilă a 
• Dunării, în locul pădurilor de sălcii vor 

crește păduri de porumb. Rodul lor 
poate să fie foarte bogat, să răsplătească 
din plin, încă din primul an, munca de
pusă. Pentru realizarea acestui obiectiv 
nu trebuie precupejit nici un efort.

FL. CEAUȘESCU 
R, ATANASESCU

pînă 
mai

care

Gostat Călărași și Fe-

Prin
bricii de mase plastice din 
lărgirea capacității de producție, 
a fabricii din Orăștie și prin în
zestrarea cu noi utilaje a secțiilor 
Combinatului chimic Făgăraș și 
întreprinderii din Buzău, în 
cursul acestui an vor fi prelucra
te de aproape 2 ori mai multe 
materiale plastice decît anul tre
cut. In afara celor 300 de repere 
noi, produse din mase plastice, 
pentru industrie, construcții și a- 
gricultură, întreprinderile indus
triei chimice din țară vor spori 
gama produselor de larg consum, 
al căror nomenclator urmează să 
se îmbogățească cu încă 30 de 
sortimente noi în acest an. în fotografie : una din mașinile secției 
de extrudere a Fabricii de mase 
plastice din Iași.

intrarea în funcțiune a Fa-
Iași,
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înfăptuirea cu perseverentă a ponticii partidului de industrializare socialistă a tării, de consolidare economică și de dezvoltare multilaterală a agriculturii socialiste, repartizarea și folosirea cît mai rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării se reflectă tot mai puternic și în regiunea Galati. An de an pentru înflorirea economică si culturală a regiunii au fost alocate fonduri însemnate în vederea construirii de noi unități industriale, lărgirii și modernizării celor existente, a dezvoltării agriculturii, construcției de locuințe și de edificii social-culturale.Pe baza hotărîrilor Congresului al III-lea al partidului, la Galati se lucrează intens la înălțarea marelui combinat siderurgic. Cu doi ani în urmă, pe platoul cuprins între văile Mălina șl Cătușa, primele excavatoare abia și-au făcut intrarea. Acum aici, pe zeci de hectare, te întîmpină numeroase hale moderne, silueta de otel a laminorului de tablă groasă (cu o capacitate de 1 000 000 tone anual) în plină construcție. în întreaga regiune s-au construit sau sînt în curs de construcție numeroase obiective industriale, printre care : fabricile de celofibră, celofan, sulfură de carbon, de chibrituri, două fabrici de plăci aglomerate din lemn la Brăila, fabricile de mobilă și confecții din Focșani și altele. Au fost modernizate și mult extinse Uzina de utilaj greu „Progresul“ din Brăila, Șantierul naval din Galați și alte întreprinderi.Realizări de seamă s-au obținut și în dezvoltarea agriculturii regiunii. în gospodăriile de stat și colective lucrează astăzi mii de tractoare și mașini, un mare număr de specialiști cu studii superioare. A- ceasta a permis lucrătorilor de pe ogoarele gălățene să obțină producții sporite.A crescut nêîncetat și bunăstarea oamenilor muncii. Numai în anii 1962—1963 s-au construit din fondurile statului aproape 7 000 de apartamente la orașe, iar la sate s-au clădit mai mult de 30 000 de case noi. înfloresc cultura, știința, arta, învățămîntul de toate gradele, a sporit considerabil grija pentru sănătatea celor ce muncesc.Noul peisaj gălățean a fost bogat înfățișat în darea de seamă prezentată de tov. Constantin Scarlat, prim secretar al comitetului regional de partid, în întreaga desfășurare a lucrărilor conferinței organizației regionale care a avut loc în zilele de 8—9 februarie a.c. Așa cum a rezultat din darea de seamă și din cuvîntul mai multor delegați, printre care tov. ing. Leonard Stoian, secretar al comitetului regional de partid, Nicolae Dan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Brăila, Ștefan Rădulescu, secretar al Comitetului de partid de la Combinatul siderurgic Galați, munca politică și organizatorică desfășurată de organizațiile de partid din industrie a dat roade bogate. Sarcinile stabilite de conferința anterioară au fost îndeplinite și depășite. în anul care a trecut, au arătat vorbitorii, producția industrială globală pe regiune a fost realizată în proporție de 103,6 la sută, iar producția marfă — în proporție de 104,3 la sută. Dar sarcinile economice sporesc de la an la an. Ca și în anii trecuți, planul de stat pe 1964 constituie pentru oamenii muncii din regiune un vast și însu- flețitor program de muncă și luptă. Aducînd în centrul dezbaterilor conferinței stilul și metodele muncii de partid pentru ridicarea la un nivel mai înalt a activității economice în industria regiunii, delegații au vorbit despre numeroasele rezerve care trebuie valorificate în fiecare întreprindere în scopul îndeplinirii exemplare, la toți indicatorii, a planului pe 1964.O preocupare deosebită a organizațiilor de partid a constituit-o creșterea productivității muncii. în conferință, s-a subliniat că în 1963 acest important indicator de plan a fost realizat în proporție de 101,8 la sută. Un rol hotărîtor l-a avut introducerea în producție a unor mașini, utilaje și procedee tehnologice perfecționate. „Dintre acțiunile importante pentru introducerea tehnicii . a- vansate, care în ultimii doi ani au prins viață — a spus tov. Tatian 
Stanciu, inginer la. „Laminorul“ de tablă din Galați — este mecanizarea laminorului trei. Productivitatea muncii la acest laminor a sporit cu 40 la sută. Au fost introduse în producție încă două mașini de zincat tablă, s-a înlocuit acționarea «mecanică cu cea electrică și altele“.Dezbaterile au scos la iveală importanța muncii de partid în privința ridicării calificării muncitorilor în uzine și pe șantiere. „în ultimii doi ani — a spus maistrul Chirilă Miha- 
lache, de la Uzina mecanică din Galați — pe lingă alte produse, in. uzina noastră au fost omologate peste 40 de diferite piese și instalații navale. Aceasta ne-a impus să ne ocupăm serios de ridicarea calificării întregului colectiv“. Tov. Gheorghe Nca- 
țu, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de celuloză și hîr- tie Brăila, a raportat conferinței că anul acesta combinatul a devenit o adevărată școală a tehnicii noi. Sub îndrumarea celor mai buni ingineri peste 1 400 de muncitori vin, după orele de lucru, la cursurile de ridicare a calificării.Un loc însemnat în cadrul discuțiilor l-a ocupat preocuparea organizațiilor de partid de a îndruma conducerile întreprinderilor, pe toți muncitorii și tehnicienii din regiune să facă din „marca fabricii“ o chestiune de răspundere și onoare. A stîrnit mult interes cuvîntul tovarășei Gheorghița Stoichicescu, secretara comitetului de partid de la întreprinderile textile Galați. „în 1962, a spus vorbitoarea, la noi nici productivitatea și nici calitatea firelor și țesăturilor nu s-au ridicat la ni-

Conferința organizațieivelul planului. Cu sprijinul unui colectiv larg, a fost întocmit un plan de măsuri politice și organizatorice și am chemat comuniștii ca în primul rînd ei să sprijine realizarea lui. Ce spun acum faptele ? în 1963 planul și angajamentele luate de tex- tiliștii noștri în întrecere au fost realizate și depășite la principalii indicatori. Planul producției de fire de calitate „extra“ a fost îndeplinit în proporție de 150 la sută“.Tovarășii ing. Panait Melisaratos, director general, și Mircea Roibu, tehnician la Șantierul naval Galați, au vorbit în conferință despre puternicul avînt al industriei construcțiilor navale din regiune. La Galați se construiesc cargouri și motonave de mare tonaj, iar la Brăila, șlepuri de 1 700 tone și numeroase ambarcațiuni fluviale. Colectivul Șantierului naval Galați realizează o rodnică colaborare cu institutul politehnic din localitate și cu unele institute de cercetări, ceea ce a permis să se ridice mereu calitatea vapoarelor romînești. Dar — au arătat vorbitorii — pe șantierele navale mai sînt încă multe posibilități de ridicare a productivității muncii, de folosire gospodărească a metalului pornind chiar de la proiectare.O problemă mult dezbătută în conferință a fost realizarea planului de investiții. Anul trecut, volumul de investiții în regiunea Galați a fost cu 53 la sută mai mare decît în 1962. Darea de seamă și unii vorbitori au subliniat că în regiune a existat o preocupare intensă din partea organizațiilor de partid și economice pentru realizarea sarcinilor în acest important sector de activitate. Despre realizarea integrală a planului de investiții s-au ocupat pe larg în cuvîntul lor tov. Constantin Du- 
mitrache, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, tov. Marin Manolache, ing. șef la întreprinderea orășenească de construcție.Mai mulți delegați au vorbit despre măsurile întreprinse în orașele regiunii pentru o tot mai bună gospodărire a acestora. Tov. Aurel Bo- 
tezatu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Galați, a relevat necesitatea executării la timp a construcțiilor de locuințe și amenajarea spațiilor dintre blocuri, a îmbunătățirii deservirii populației etc. Vorbitorul a arătat că pentru buna desfășurare a transportului în comun în orașul Galați, pe lîngă eforturile organelor locale, e nevoie de un sprijin mai mare și mai operativ din partea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, mai ales în ce privește asigurarea pieselor de schimb la autovehicule.în cuvîntul său, tov. Vasile Băr- 
bulescu, secretai- al comitetului regional U.T.M., a relevat aportul tineretului din industrie și agricultură la realizarea planului și sporirea producției. în întreprinderi mai mult de 6 000 tineri sînt evidențiați în întrecerea socialistă, 4 550 tineri de la sate lucrează în sectorul zootehnic iar pentru a lucra mai rodnic ogoarele, peste 27 000 de tineri frecventează învătămîntul agricol de masă. rîn economia regiunii Galați o importanță deosebită are producția agricolă. în anii 1962—1963, statul a acordat regiunii un puternic sprijin în cadre de specialitate, tractoare și mașini agricole, credite etc. Gospodăriile colective au primit însemnate cantități de sămînță de înaltă productivitate și îngrășăminte chimice. Numeroase unități agricole socialiste au obținut an de an producții tot mai mari. în anul trecut, G.A.S. Dunărea a obținut în medie 4 445 kg. ' grîu la ha, G.A.S. Pisc și G.A.C. Găiseanca între 4 000—4 935 kg. porumb la ha. La G.A.C. Lișco- teanca s-au realizat 2 327 kg. floa- rea-soarelui la ha, iar la gospodăria colectivă din Oprișenești — 30 467 kg. sfeclă de zahăr la ha. Pe baza creșterii producției, gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective din regiunea Galați au livrat la fondul central al statului circa 365 000 tone de grîu și porumb, mari cantități de legume, struguri, fructe, carne, lînă etc., contribuind la o mai bună aprovizionare a populației și ■ a industriei.în conferință s-a arătat că pentru creșterea producției vegetale și animale și pentru folosirea judicioasă a mijloacelor cu care este înzestrată agricultura regiunii, comitetul regional și comitetele raionale au inițiat o serie de acțiuni importante. în sprijinul gospodăriilor colective, comitetul regional, comitetele raionale și orășenești de partid au trimis în toate unitățile un mare număr de activiști de partid, specialiști din consiliile agricole, economiști, pentru a ajuta- la îmbunătățirea activității economice și financiare, la organizarea mai bună a producției agricole. S-a subliniat că în regiune există toate condițiile pentru valorificarea mai din plin a posibilităților de care dispun unitățile agricole în vederea creșterii producției. Despre aceste posibilități au vorbit tovarășii Fătu Șocariceanu, președintele gospodăriei colective din Ianca, Ion Negoiță, Erou al Muncii Socialiste, președintele gospodăriei colective din Pechea, primii secretari ai comitetelor raionale de partid. Tovarășa Aneta Șeitan, șefă de echipă la gospodăria colectivă Sătuc, raionul Făurel, a arătat deosebit de sugestiv și convingător că atunci cînd se aplică fără șovăire regulile agrotehnice și se muncește cu suflet, se obțin producții mari, constante, chiar în condiții climatice mai puțin favorabile. Conferința a . cerut organelor de partid, consiliilor agricole să îndrume concret fiecare unitate, să extindă experiența înaintată pentru a se asigura producții sporite în toate gospodăriile de stat și colective.Darea de seamă și dezbaterile s-au oprit mai pe larg asupra creș-

regionale de partidterii animalelor și asupra sporirii producției animaliere. Ca urmare a măsurilor luate de Comitetul regional și comitetele raionale de partid, de conducerile gospodăriilor, efecti- . vele de animale proprietate obștească au sporit.Tovarășii Vasile Popa, secretar al comitetului regional de partid, președinte al consiliului agricol regional, Nicolae Călin, directorul trustului G.A.S. Galați, Dumitru Beznea, președintele Consiliului agricol raional Tecuci, și alții au arătat că pentru a se evita deficiențele din trecut, consiliile agricole și trusturile G.A.S. au organizat mai bine acțiunea de asigurare a furajelor ; au fost mai bine pregătite tocarea și saramurarea nutrețurilor grosiere, iar folosirea lor se face eu mai multă grijă ; numărul construcțiilor planificate a fost depășit ; în peste 100 de gospodării colective s-au efectuat lucrări de alimentare cu apă, iar alte 130 de gospodării colective au fost electrificate. îmbunătățirea condițiilor de cazare și întreținere a dus la reducerea mortalității la animalele tinere.De o mare importanță pentru a- sigurarea unei îngrijiri corespunzătoare a animalelor este alegerea oamenilor care muncesc în sectorul zootehnic, permanentizarea, școlarizarea, retribuirea lor, după modul cum îngrijesc animalele, după producția obținută. Tov. Simion Do- 
brovici, prim-secretar al’ Comitetului raional de partid Făurei, a arătat că organizațiile de partid s-au preocupat ca în sectorul zootehnic să lucreze cei mai destoinici colectiviști, asigurînd în același timp constituirea de organizații de bază în toate brigăzile zootehnice.Ținînd seama de ponderea mare a viticulturii în agricultura regiunii, numeroși vorbitori au discutat pe larg problemele acestui sector. Tovarășul Alee Crăciun, președintele gospodăriei colective din Bă- leni, raionul Bujoru, a arătat că te- rasarea terenurilor în pantă, erodate și plantarea lor cu viță de vie au adus colectiviștilor un venit bănesc de 1 250 000 lei. Rezultate deosebit de bune în producția viticolă au obținut gospodăriile de stat. Alți vorbitori, între care tov. Nicolae Mihăilă, prim- secretar al Comitetului raional Bujor, Zenovie Moldovan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Focșani, Gheorghe Trifan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Panciu, au înfățișat acțiunile ce se desfășoară în regiune pentru dezvoltarea patrimoniului viticol, subliniind necesitatea ca, o dată cu extinderea plantațiilor noi pe terenuri erodate, să se ia măsuri în vederea completării golurilor în viile existente, asigurării spațiului de depozitare a strugurilor și vinului.Darea de seamă și numeroși vorbitori au tratat pe larg aspecte ale muncii pentru întărirea organizațiilor de partid și îmbunătățirea continuă a activității acestora în conducerea economiei, în desfășurarea muncii politice și culturale de masă. Pentru înfăptuirea sarcinilor mari și complexe din domeniul economiei și culturii, comitetele regional, raionale și orășenești, organizațiile de partid din întreprinderi, unități agricole și instituții și-au îmbunătățit continuu stilul și metodele de muncă, acordînd o mai mare atenție repartizării judicioase a forțelor, înfăptuirii unui control sistematic asupra îndeplinirii hotărîrilor. Tov. Ion Apostolescu, prim- secretar al Comitetului raional de partid Brăila, a prezentat experiența dobîndită în raion în ce privește activitatea instructorilor comitetului raional. Tov. Nicolae Mihai, secretar al comitetului regional de partid, și alții, arătînd că în munca de propagandă s-au făcut pași însemnați, au subliniat, totodată, necesitatea desfășurării unei activități mai concrete, diferențiate pentru lichidarea caracterului abstract al studiului în unele cercuri și cursuri, pentru imprimarea unei puternice combativități față de lipsuri. în conferință s-a cerut organelor și organizațiilor de partid să acorde mai mare atenție propagandei tehnice și agricole.Tovarășii David Bujoreanu, președintele comitetului regional pentru cultură și artă, Iosif Egri, rectorul Institutului politehnic, 

Ovidin Georgescu, directorul Teatrului de stat din Galați, și Vic
toria Lupu-Cinbotaru, directoarea școlii medii nr. 2 din Tecuci, au înfățișat unele aspecte privind dezvoltarea învățământului și culturii în orașele și satele regiunii și au făcut propuneri menite să ridice pe o treaptă mai înaltă învățămîntul de toate gradele, să. contribuie la înflorirea activității cultural artistice.

★în încheierea discuțiilor, la conferință a luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Voitec, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al. P.M.R., președintele Marii Adunări Naționale.La începutul cuvîntului său, vorbitorul a transmis organizației regionale de partid Galați, tuturor membrilor de partid și oamenilor muncii din regiune, din însărcinarea Biroului Politic al Comitetului Central al' Partidului, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, salutul cald, tovărășesc, al conducerii partidului nostru și felicitări pentru importantele realizări obținute, urări de noi succese în munca neobosită pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor.Subliniind principalele realizări obținute în dezvoltarea economică și culturală a regiunii, vorbitorul a arătat că oamenii muncii din regiunea Galați, înfăptuind cu devotament, pricepere și însuflețire politica partidului, aduc un aport de seamă la realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al III-lea al partidului, în vederea desăvârșirii con

strucției socialiste în patria noastră. Tovarășul Ștefan Voitec a evidențiat faptul că în conferință numeroși vorbitori, prezentând realizările obținute, au scos la iveală însemnatele rezerve existente în economia regiunii și care, folosite în condiții tot mai bune, vor contribui la creșterea producției și productivității muncii, la reducerea prețului de cost în toate unitățile economice. Vorbitorul a arătat că, așa cum au subliniat în cuvîntul lor numeroși delegați, este deosebit de important ca organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor să urmărească realizarea ritmică, lună de lună, a planului de producție în fiecare întreprindere și la toți indicatorii. După ce a arătat că există toate condițiile pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1964, vorbitorul a insistat asupra ' sarcinii principale de a se acorda permanent o mare grijă ridicării indicilor calitativi ai produselor, în vederea realizării lor la cel mai înalt nivel tehnic. Subliniind atenția deosebită pe care o acordă conducerea de partid și de stat înfăptuirii planului de investiții, concentrării eforturilor spre realizarea marilor obiective înscrise în plan, vorbitorul a arătat că este o sarcină de mare răspundere a comitetului regional, a comitetelor raionale și orășenești, a organizațiilor de partid, a conducerilor întreprinderilor și a sfaturilor populare să asigure darea în funcțiune la termenele prevăzute a tuturor o- biectivelor din planul de stat și- a- tingerea capacității de producție proiectate. Apoi a subliniat că sînt pe deplin întemeiate cerințele exprimate în conferință ca organele locale de partid, sfatul popular regional, ministerele, organizațiile de proiectări și C.S.C.A.S. să ia din timp măsurile necesare pentru asigurarea dării în folosință, la termenele stabilite, a tuturor locuințelor prevăzute a fi construite în 1964.După ce a amintit realizările importante obținute în regiune în dezvoltarea agriculturii în urma colectivizării, vorbitorul a spus că, așa cum a reieșit și din cuvîntul a numeroși participant la conferință, există toate condițiile pentru creșterea producției și în primul rînd a producției de cereale. Vorbitorul a subliniat apoi marile posibilități de dezvoltare a sectorului zootehnic, arătînd că sfaturile populare, consiliile agricole și conducerile gospodăriilor de stat și colective trebuie să considere drept una din sarcinile lor principale sporirea șeptelului, asigurarea bazei furajere, apărarea sănătății animalelor, dezvoltarea producției de carne, lapte etc.Vorbitorul a trecut în revistă și unele aspecte relevate în conferință privind lucrările de hidroameliorații, dezvoltarea vjticultiiri^ Jegumi- culturii și a altor ramuri ale agriculturii, întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective, îmbunătățirea activității gospodăriilor de stat, pregătirea și desfășurarea în bune condiții a campaniei agricole de primăvară.în continuare vorbitorul s-a oprit •asupra cîtorva probleme esențiale ale muncii de partid, evidențiind forța politică pe care o reprezintă organizația regională de partid Galați, capacitatea ei de mobilizare a maselor pentru realizarea' sarcinilor.Vorbitorul și-a exprimat acordul cu delegații care au arătat că trebuie să se dea toată atenția conținutului și eficacității propagandei de partid și muncii politice de masă, desfășurării acestora . în mod diferențiat, corespunzător' cerințelor din întreprinderi, din instituții și de la sate. Perspectivele mari de dezvoltare economică și social-culturală a regiunii Galați cer din partea organelor de partid și de stat locale să se preocupe de ridicarea în continuare a nivelului vieții culturale, să stimuleze activitatea de creație literară, artistică și dramatică locală, să asigure o participare largă a intelectualității la munca culturală din regiune.Chezășia avîntului necontenit al economiei noastre naționale, al științei și culturii — a spus în încheiere tovarășul Ștefan Voitec — o constituie politica științifică, marxist-le- ninistă a Partidului Muncitoresc Romîn. Partidul nostru este astăzi mai puternic și mai unit ca oricînd, a acumulat o vastă experiență și se bucură de o imensă autoritate în mase. Apropierea aniversării a 20 de ani de lă-eliberarea Romîniei de sub jugul fascist, marea sărbătoare națională a poporului romîn, însuflețește muncitorii, colectiviștii, intelectualitatea să obțină noi și însemnate realizări în dezvoltarea și înflorirea patriei.
★Conferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință, Comitetul regional de partid Galați a reales ca prim-secretar pe tov. Con

stantin Scarlat, membru al C.C. al 
P.M.R.

★Participanții la conferință, într-o atmosferă de deosebit entuziasm.au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, exprimîndu-și dragostea și recunoștința pentru grija și sprijinul ' permanent acordat de conducerea partidului în vederea dezvoltării și înfloririi continue a regiunii. In telegramă se arată, între altele :. „Conferința organizației regionale de partid asigură Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pe dumneavoastră personal, tovarășe Gheorghe Gheorghid-Dej, că membrii de partid, toți oamenii muncii din regiunea Galați vor milita cu și mai multă abnegație pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al P.M.R., contribuind activ la marea operă de de- săvîrșire a construcției socialismului în scumpa noastră patrie“.
ION CUMPĂNAȘU 
VICTOR DELEANU

Noi cargouri în construcție la Șantierul naval GalațiPE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„Perfecționarea continuă

La articolul cu titlul de mai sus, publi
cat în „Scînteia" nr. 6126, Direcția gene
rală a învăfămîntului profesional și teh
nic din Ministerul Învăfămîntului a tri
mis redacției o scrisoare în care se a- 
rată, printre altele : „Organele de resort 
din ministerul nostru au studiat cu aten
ție materialele publicate în coloanele 
presei centrale privitor la calificarea 
muncitorilor. Analizînd problemele ridi
cate de participanții la discuții, Direcția 
generală a învățămîntului profesional și 
tehnic din Ministerul Învățămîntului a în
tocmit îndrumări către ministerele și or
ganizațiile centrale tutelare în legătură 
cu principiile de elaborare a propuneri
lor care urmează să fie făcute ’ pentru 
noul nomenclator de meserii și specia
lități ce se vor pregăti prin cursurile de

„Mai mult mate 
la îndemina

In legătură cu articolul cu titlul de 
mai sus publicat în ziarul „Scînteia* nr. 
6 135, conducerea Institutului de cerce
tări forestiere ne comunică următoarele:

„Considerăm sesizarea făcută în ar
ticol ca fiind foarte utilă mai ales sub 
aspectul lărgirii în viitor a acestor pre
ocupări din partea institutului nostru. 
Cum just se arată în articol institutul 
poate sprijini și mai eficient organiza
rea diferitelor acțiuni de ridicare a ca
lificării unor cadre din sector. Și pînă 
în prezent institutul a participat de ne
numărate ori, prin specialiștii săi, la 
susținerea și chiar la organizarea unor 
asemenea cursuri și instructaje cu mun
citori, ingineri și tehnicieni din sector, 
oferind, cînd a fost solicitat, cadre de 
cercetători pentru redactarea și susține
rea lecțiilor teoretice și practice necesare. 
In cursul anului trecut cercetătorii insti
tutului au participat ca lectori la organi
zarea unor instructaje la Centrul școlar 
forestier Curtea de Argeș în problemele 
de aburire și uscare a lemnului, ținute cu 
muncitorii și maiștrii de la fabricile de

„Marfă cu defect"
1n urma publicării articolului cu ti

tlul de mai sus în ziarul „Scînteia” nr. 
6 146, conducerea U.S. „Mătasea popu
lară" ne răspunde următoarele : „Pro
blema calității produselor a fost anali
zată într-o plenară lărgită a comitetului 
de partid, unde s-au scos în evidență 
cauzele care au influențat negativ asu
pra calității produselor. Cu această o- 
cazie a fost întocmit un proiect de ho- 
tărîri, cu sarcini concrete, pe termene și 
responsabilități, menite să elimine defi
ciențele, Dintre măsurile ' prevăzute 
menționăm : serviciul C.T.C., cu a- 
juforul- laboratorului, va asigura efec- 
iuarea analizelor materiilor prime îna
inte de intrarea lor în fabricație ; aju
torii de maiștri și maiștrii din toate sec
toarele de producție vor fi instruiți în 
vederea exercitării unui control preven
tiv interfazic al producției ; serviciul 
C.T.C. și serviciul producție vor orga
niza expuneri, în toate sectoarele de 
producție, cu privire la metodele de 
prevenire a defectelor ; se vor reinstrui 
ungăforii din sectoarele de producție, 
In scopul eliminării petelor de ulei de

TEATRE »CINEMA »TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Travlata — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : 
Vînzătorul de păsări — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 14,30), 
Nevestele vesele din Windsor — (orele 
20) ; (Sala Studio) : Surîsul costă un mi
lion — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Notta- 
ra" (Sala din bd. Magheru) : Act Vene
tian — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle 
șl doamna Moon — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Copiii soare
lui — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Omul care 
aduce ploaie — (orele 19,30). Teatrul de 
Corrtedie : Umbra — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ascen
siunea Iul Arturo UI poate fl oprită — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neret (Sala din str. C Miile) : Logodni
cul de profesie se însoară — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Opera do trei 
parale — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică' (Sala Academiei) : Cartea cu A- 
polodor — (orele 16). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20). Circul de stat : Circul 
florilor de gheață — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Pași spre Lună : 
Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Lupeni 
29 (ambele serii) : Lumina (de la orele 
10 la orele 13 rulează în continuare ; 
16,15; 19,30). Era noapte la Roma (am
bele serii) : Capitol (10; 13,15; 16,45; 20). 
Rusalka — cinemascop : Republica (9,45; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Hoțul din San Marengo : 
Glulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl 
(10; 12; 14; 16| 18; 20), Aurora (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9; 11; 13,15;

a acțiunii de calificare"
calificare, școlile profesionale, tehnice 
etc. Acest nomenclator va fi astfel în
tocmit îneît să corespundă într-o măsură 
mai mare cerințelor dezvoltării continue 
a tuturor ramurilor economiei naționale 
și să asigure o corelare și mai mare cu 
indicatoarele tarifare de încadrare. Pen
tru a se asigura o mai mare unitate în 
organizarea și desfășurarea cursurilor, 
s-au luat măsuri ca planurile de învăfă- 
mînt să fie verificate și aprobate de Mi
nisterul învățămîntului, o dată cu noul 
nomenclator. In viitor, regulamentele de 
organizare și funcționare a cursurilor de 
calificare vor fi avizate de Ministerul 
învățămîntului, spre a se stabili norme 
unitare privind sarcinile conducerilor de 
întreprinderi, cît și ale organelor cen
trale tutelare*.

rial documentar 
cursanțiior"

cherestea din sector, la CJ.L.-urile Blaj, 
Suceava, Comănești și IPROFIL-urile din 
Dej, Cluj, lași și Rădăuți etc. Institutul 
a mai trimis lectori la cursurile organi
zate la „Casa silvicultorului" din Azuga.

Anul acesta — se arată tn continuare 
— colectivul de la Institutul de cercetări 
forestiere din Capitală își propune să 
participe într-o mai mare măsură, prin 
lectorii și specialiștii săi, la organizarea 
unor cursuri și instructaje privind ridica
rea cunoștințelor profesionale, ceea ce 
vor realiza pe baza consultării și coor
donării activității noastre în această di
recție cu planurile de învățămînt ale 
Direcției generale a produselor finite din 
lemn, a Direcției industrializării lemnult/l 
și a serviciului de învățămînt din Mini
sterul Economiei Forestiere. In prezent, 
lectori ai institutului participă la 3 in
structaje de cîte 7 zile organizate pe 
tema : „Ascuțirea și întreținerea sculelor 
tăietoare pentru fabricile de produse fi
nite" din cadrul C.I.L.-urilor Blaj, Gherla 
și IPROFIL-Dej".

pe țesături ; se vor monta curățitoare 
de fir la mașinile de depănat mătase 
naturală ; se va determina zilnic torsi
unea firelor răsucite în preparație pen
tru eliminarea blendelor din țesături.

Articolul apărut în „Scînteia" a fost 
prelucrat cu toți tehnicienii, inginerii, a- 
jutorii de maiștri, maiștrii, firăresele din 
întreprindere, pe schimburi. Pentru înlă
turarea unor greutăți solicităm însă între
prinderilor furnizoare de materie primă 
— filatura „Viscofil", filatura „Vîscoza"- 
Lupeni, Uzinele textile Moldova Boto
șani și Uzinele de fire și fibre sintetice 
Săvinești — să ne livreze fire de calitate 
corespunzătoare ".

A răspuns redacției și Ministerul In
dustriei Ușoare. In scrisoare se arată, 
printre altele : „Articolul a fost prelu
crat cu colectivele fabricilor vizate, lu- 
îndu-se o serie de măsuri ca : întărirea 
controlului la recepția materiilor prime, 
ridicarea calificării maiștrilor și ajutori
lor de maiștri prin organizarea unor 
cursuri speciale, reinstruirea controlori
lor de calitate, introducerea sulurilor 
metalice pentru urzeli în vederea uni
formizării tensiunii în urzeală etc.".

15,30; 17,45; 20). Seara prietenilor filmu
lui : Carpați (orele 19). Inculpatul 
„1 040“ ; București (9.30; 11,15; 15; 17; 19; 
21), Excelsior (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30), 
Fefoviar (10; 12; 14: 16; 18,15: 20,30). Flo- 
reasca (16; 18,15: 20,30). Cascada diavolu
lui : Carpați (10; 12; 14; 16), Festival 
(9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21). Viață
sportivă : Victoria (10,15; 12,45; 15,30; 18:
20.30) , Tomis (9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30). 
Melodia (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30) Uciga
șul și fata : Central (10,30: 12,30; 14,30-, 
16,30; 18,30; 20,30), Cotrocenl (15; 17: 19: 
21). A 12-a noapte : Miorița (10; 12: 14; 
16; 18,15; 20,30), Lira (15,30; 18: 20.30). 
Nu-i ioc pentru al treilea ; Union (15.30; 
18; 20,30). Program de filme pentru co
pil : Doina (orele 10). Magazin film : 
Doina (11,30: 14,30: 16,30; 18,30; 20,30). Da
cia (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15: 19: 21), 
Flacăra (14,30; 16,30: 18,30; 20.30). Un ci
clu de filme documentare. : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : înfrățirea între po
poare (10; 16; 19,30). Volga (10,30; 14:
19.30) . Parașutiștii : Cultural (16; 18,15:
20.30) . Pisica de mare : Buzeștl (14.30;
16,30; 18,30: 20,30). Elena din Trola —ci
nemascop : Crîngași (14: 16,15; 18,30; 20,45). 
Ultimul tren din Gun HUI : Unirea (11; 
16; 18: 20). Qivitoq : Cosmos (16; 18: 20). 
A dispărut o navă : Munca (15; 17; 19; 
21). Medicamentul care ucide (ambele 
serii) : Popular (16; 19,30). Jurnalul
Annci Frank — cinemascop : Arta (15; 
17,45; 20,15), Viitorul (14,30; 17,30; 20,30). 
Cartouche — cinemascop ; Colentina (14; 
16; 18; 20). Podul : Luceafărul (16; 18,15;
20.30) , Pacea (16: 18: 20). Iurta de aur : 
Progresul (15,30; 18: 20 15) Pompierul 
atomic : Ferentari (15: 17; 19: 21). Pri
vește înapoi cu mînie : Adesgo (15; 17; 
19; 21). Valsul nemuritor : vitan (15,30; 
18; 20,30). Primul reportaj — cinema
scop ; Moșilor (15,30; 18; 20,30),

„Alfabetul străzilor"
In articolul „Alfabetul străzilor", pu

blicat în „Scînteia" nr. 6 137, erau sem
nalate întîrzierea nejusfificată cu care se 
dau denumiri străzilor, modul încîlcit de 
numerotare a blocurilor de locuințe din 
noile cartiere. In răspunsul primit do la 
secția de arhitectură și sistematizare a 
Sfatului popular al Capitalei ni se aduce 
la cunoștință că s-au comunicat I.A.L.-u- 
rilor și S.G.L.L.-urilör raionale, precum și 
Oficiului special al Poștei Centrale, la 
diferite date, numerele atribuite noilor 
blocuri.

Factorii poștali, medicii de circum
scripție și unitățile „Salvării" — după 
cum sîntem informați — au dificultăți 
din cauza indicativelor vechi, menținute 
la multe blocuri. Se produc deseori 
încurcături. Pentru evitarea lor este de 
dorit să se asigure cît mai repede nu
merotarea corectă a caselor și înlătu
rarea indicativelor vechi, cu și fără 
cifre, acolo unde nu mai stnt necesare.

„Am fost dat uitării"
,La scrisoarea publicată sub titlul de 

mai sus în ziarul „Scînteia" nr. 6137, 
prin care se atrăgea atenția asupra fap
tului că un buldozer al Întreprinderii de 
utilaj terasier din București se află da 
mai multă, vreme în gara Titan, condu
cerea întreprinderii ne răspunde urmă
toarele : „Buldozerul respectiv a sosit 
de la șantierul Bahlui-lași în ziua da 17 
decembrie 1963 spre a fi introdus în re
parație. S-a propus să fie reparat în 
luna februarie 1964 la Poiana Cîmpina, 
unde a fost transportat în ziua de 15 ia
nuarie crt. Pentru’ ca pe viitor să se é- 
vite asemenea situații, cazul a fost pre
lucrat cu întregul coleètiv de conduce
re și cu toți cei care răspund direct 
de această problemă".

„File de inventar"
In „Scînteia" nr. 6 133 a apărut, sub 

titlul de mai sus, un articol care sem
nala unele deficiențe în activitatea 
întreprinderii comerciale raionale 
(I.C.R)-Cislău, răspunzătoare de aprovi
zionarea muncitorilor forestieri din Ne- 
hoiu.

„Cele publicate sînt juste — scrie re
dacției conducerea întreprinderii. La 31- 
decembrie produsele alimentare men
ționate în articolul „File de inventar" 
se găseau în cantități mici în depozi
tul nostru. Pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate vom lua măsurile corespun
zătoare".

Scrisoarea de răspuns a I.C.R.-Cislău 
a fost întocmită după 17 zile de la pu
blicarea articolului amintit. Ar fi fost 
deci timp suficient pentru a se lua 
măsurile necesare, cit și pentru redacta
rea unui răspuns documentat, care să 
informeze cum se cuvine pe cititorii 
ziarului. „Vom lua măsurile corespunză
toare" — concluzia scrisorii primite de 
la I.C.R. arată, pe de o parte, că timp 
de peste două săptămîni ele nu au fost 
luate, iar pe de alta, ușurința cu care 
conducerea întreprinderii a întocmit și 
a trimis redacției un răspuns formal.

TELEVIZIUNE : orele 19,00 _ Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știți să dese
nați, copil 1 ! „Mărul“ — povestire de 
Octav Pancu-Iași. 19,25 — Filmul „Lacul 
zînelor". 19,35 — Muzică ușoară șl instru
mentală. 19,55 — în fața hărții. 20,10 —• 
Pagini din nuvele : Pavel Dan „Urcan 
bătrînul' ; Livlu Rebreanu Omul mic 
și „Oameni mari“. 21,00 — Magazin mu
zical — Transmisiune de la Sofia. 21,40 
— Comici vestiți ai ecranului. în înche
iere : buletin de știri, sport șl buletin 
meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
în general slab cu intensificări locale 
din sectorul vestic. Temperatura aeru
lui la orele 14 înregistra valori cuprinse 
intre plus 4 grade la Băileștl și minus 
17 grade la Dej. In București : Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul mai mult se
nin Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de plus un 
grad.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 
șl 18 februarie. In țară : Vreme rece, 
cu cerul mai mult noros. mai ales în 
sudul țării unde vor cădea ninsori tem
porare. în restul țării va ninge izolat. 
Vînt potrivit din sectorul nord-estic cu 
intensificări pînă la tare, în sudul și 
estul țării. Temperatura în creștere 
ușoară, minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și minus 14 grade, local mai 
coborîtă în Ardeal și Moldova, iar maxi
mele între plus 2 grade's! minus 8 gra
de. In București : Vreni^ recej cu cerul 
temporar noros, favorabil ninsorii slabe. 
Vînt potrivit din sectorul nord-estic, 
Temperatura în creștere.

entuziasm.au
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Desen de C. BACIU

cațiile pe care le 
dădea, dar Mircea 
nu voi să-l corecte
ze. Era absorbit de 
felul cum vorbea bă- 
frînul, de pasiunea 
pe care o punea în 
cuvinte, ■ încit nici nu 
lua în seamă pe ve
cinul lui de bancă, 
un bătrîn chel, a- 
funci cînd acesta 
voise să-l întrebe 
ceva.

— Tovarășu’ Mir
cea, desfă dumnea
ta o leacă fereastra, 
spuse Dobrotă și 
Mircea se duse să 
îndeplinească porun
ca învățătorului.

Voia Dobrotă ca 
Marta să-i audă vo
cea, să fie liniștită 
așa cum se liniștise 
și el ascultîndu-i 
melodia, pe care 
niciodată nu o cîn- 
tase parcă atît de 
frumos.

PETRE SÄLCUDEANU

Romanul „Săptămîna neferminafă’ își propune să urmărească pe 
parcursul a cinci zile din iarna anului 1957 acfiunea cîtorva specia
liști venifi într-un sat din Ardeal să ajute la întărirea economico- 
organizaforică a unei gospodării colective. Fragmentul „Lecția" îl în
fățișează pe Mircea Șfefu, student la Institutul agronomic în ultimul 
an, care, revenind în satul natal și dîndu-și seama ce cîmp larg de 
activitate se deschide unui agronom, își întărește hotărîrea de a lucra 
în viitor in satul său, alături de colectiviștii care-l așteaptă și care-l 
prețuiesc.

D
obrotă auzi pași pe cori
dor. Ușa se deschise. A- 
păru Mircea și după el 
cîțiva țărani cu care se în-
tîlnise pe drum. Deci

se temuse de pomană că n-au să vină 
oamenii. în zadar se frămîntase. Țoale
aveau să decurgă la fel ca înainte. Asia 
nu, putea fi decît un semn bun.

— Sara bună, domnu’ învățător.
— Bună să fie, mă Simeoane. Da’ ia 

așezați-vă mai în față. Așa, așa. Ca să vă 
văd mai bine și să mă puteți asculta 
și voi.

Se schimbase fața lui Dobrotă. Iar că
pătase culoarea firească. Învățătorul fără 
elevi nu mai e învățător, împreună cu ei 
reprezintă altceva și acest altceva îl făcu 
pe Dobrotă să fie mai stăpîn pe sine.

Mircea luase și el loc în bancă. Trebuia 
să asculte o lecție pe care o știa foarte 
bine, dar de la primele cuvinte intui că 
de fapt Dobrotă vorbea despre pămînf și 
despre îngrășămintele chimice cum ar fi 
vorbit despre propria lui viață. După pri
mele cuvinte Dobrotă se opri. Prin fe
restre răzbătea timid pînă în sala de cla
să cîntul unei viori singuratice. Melodia 
era lină, pe alocuri suna fals, dar acolo 
unde nu era falsă fiorul ei te cutremura.

Dobrotă clipi des. Își luă ochii de la 
fereastră și începu să vorbească domol 
parcă nevoind să acopere cu vocea lui 
cîntecul acela ieșit dintr-o vioară prăfuită 
si din niște mîini bătrîne și tremurătoare.

— Oameni buni, veți zice că pămîntul 
n-are glas, că pămîntului îi e tot una cum 
se poartă omul cu el. Nu, dragii mei. în 
trecut, strîmtorarea voastră a simțit-o și el 
și dacă n-a putut să se vaiete, asta e pen
tru că nici voi nu v-ați văitat. Numai că 
omului sărac și pămîntul îi e dușman. Mai 
fii minte, mă Pavele ? Ai avut două iu- 
găre de pămînt și cinci copii. Cînd te-am 
înillnit în toamna aia pe răstoacă loveai 
pămîntul cu toporul. Da1 ce folos. Nu pă- 
mintul era de vină. De vină erau alții. 
Da' pămîntul acum a scăpat de sărăcie. 
Numai că dacă de voi a avut cine să se 
îngrijească, trebuie la rîndul vostru și voi 
să aveți grijă de pămînf.

Melodia de afară se opri și Dobrotă cu 
greu putu să-și aleagă iar cuvintele.

— Anul trecut la Helungi n-au ieșit de
cît o mie cinci sute de kilograme de po
rumb boabe la hectar. De la Helungi nu-i 
greu să scoateți cinci mii de kilograme. 
Veți zice că-i ușor de zis, greu de făcut. 
S-ar putea să fie și așa. Da' uite, mă Pa
vele, eu am stat de vorbă cu tovarășul 
ĂAircea, care a învățat anume pentru asta. 
Voi semănați cucuruzul în rînduri la dis
tanță de patruzeci de centimetri unul de 
altul. Tu te-ai bătut pentru rîndurile astea, 
Ai fost lacom. Să fie din bogăt, ți-ai zis. 
Da1 dacă semănați la distanță de șapte
zeci, ori chiar de nouăzeci, dar porum
bul mai des pe rînd, știuleții ar fi fost de 
două și de trei ori mai mulți și mai mari. 
Și încă ceva, Pavele, ca să dau numa’ așa 
un exemplu. Tu ți-ai luat radio cu baterii, 
bicicletă, trei copii îți sînt la școli mari. 
Păi dacă trebuia să-i ții la școli pe bu
zunarul tău, atunci nu-fi mai luai în casă 
nimic. Adicătelea ca să-i poți ține la școli 
ai fost ajutat. Tot așa și pămîntul, Ajută-I, 
că după aia te ajută și el pe tine. Că 
pămîntul cum simte că te apropii de el 
numai cu vicleșugul de a-i lua rodul se 
face zgîrcit. Ca povestea aia de v-am 
spus-o cînd erați copii, cu ăla care fot lua 
bani împrumut și nu punea nimic la loc. 
Dacă tot iei și nu dai nimic înapoi vine 
vremea să nu mai ai ce lua. Pentru pă
mînt îngrășămîntul înseamnă ceea ce în
seamnă viața asta nouă pentru voi. Ce 
s-ar întîmpla, Toadere, dacă gospodăria în 
loc să-ți dea vinul pentru zilele-muncă 
în boloboc, ți l-ar vărsa la ușa casei ? 
Păi atunci te-ai alege cu ce s-a ales lo
tul ăla de la Rogini unde, amu-i anu, bri
gada ta a lăsat îngrășămintele la margi
nea drumului de le-au împrăștiat ploaia și 
vîntul. Ce-ați sfrîns de pe lotul ăla ?? Mai 
mult de-o grămadă. Apăi, Toadere, de
geaba vrei tu să-ți cumperi motocicletă, 
că pămîntul nu te-o ierta, că te porți cu 
el mai rău de cît te purtai cu pămîntul 
grofului cînd îi erai slugă.

— Drepfu-i, tovarășe învățător.
— Păi dacă îi drept, Toadere, să fa

cem așa cum scrie la carte...
Dobrotă vorbi mai departe arăfînd cîte 

îngrășăminte chimice trebuie răspîndite 
pe hectar și cum anume trebuie împrăș
tiate.

Mircea îl asculta pe învățător cu aten
ție. De cîteva ori acesta greșise în indi-

Pe ușă intră grăbit Deheleanu. închise 
ușa numai cînd îl zări pe Mircea. Iși 
trînti căciula pe o bancă și fără să țină 
seama că învățătorul vorbea se duse la 
el, îi strînse mîna într-un fel ostentativ 
și apoi, tot atît de grăbit, se îndreptă spre 
Mircea.

— Dacă ai ști cît te-am căutat, tova
rășe. De unde să știu eu că te-ai ascuns 
aici. Tare-i fain că nu ne ocolești. Dum
neata știai, tovarășe învățător, că dumnea
lui e agronom ?

— Știam, Ananie.
— Păi atunci de ce nu mi-ai spus de 

la început, retrograd bătrîn ce ești, zise 
Deheleanu, care nu-și mai încăpea în 
piele de bucurie.

Dobrotă se strîmbă la remarca pe care 
o făcuse președintele ia adresa lui, dar 
ceva din tulburarea lui îl cuprinse și 
pe el. Deheleanu adusese cu el un aer 
proaspăt și optimist. In atmosfera aceea 
nouă și veselă pe care o adusese preșe
dintele intra și el, așa că nu crezu de 
cuviință să se supere pe Ananie pentru 
vorbele lui.

— Tovarășe Mircea, poate spui și dum
neata oamenilor oarece vorbe despre pa
costea aia de porumb hibrid, că nici nu 
mai pot trăi din pricina lui. Ce zici ? Ne 
spui i

— Poftește, tovarășe Mircea, zise în
vățătorul coborînd de la catedră și făcîn- 
du-i loc lui Mircea.

— Hai, tovarășe, nu te sfii, spuse Dehe
leanu și îl prinse pe Mircea de mînă, 
ajutîndu-l să iasă din banca prea strimtă.

Mircea se ridică în picioare. Era fîstî- 
cit. Felul de-a se purta al președintelui, 
tonul lui autoritar nu-i conveniră. Nu știa 
ce să spună și mai ales nu știa cum să 
spună. Nu vorbise niciodată oamenilor și 
teama că putea părea caraghios îl dezar
ma. în același timp faptul că oamenii se 
uitau la el cu gura căscată îl făcu să se 
hotărască. Ieși în fața primei bănci.

— Da1 ce agrănom îi ăsta, mă Pavele, 
auzi Mircea remarca lui Toader, că uite 
la el, nici barbă n-are ca lumea.

— Da' ce crezi că agrănămia stă în 
barbă ? He, he. Ești un prost. Ai văzut 
pe neamțul ăla, agrănomul grofului ? Era 
spîn. Lumea zicea că e jugănit ca porcii, 
da' avea cineva cucuruz ca grofu' ? Și Pa
vel scuipă printre dinți, cu grijă ca să 
nu-l observe învățătorul.

— Ce să vă spun, oameni buni, eu am 
făcut puțină practică...

— Las' că ai să faci la noi, zise Dehe
leanu care, din clipa cînd aflase de la 
Mircea că îi trecuse prin cap să rămînă 
la ei în sat, nu mai simțea nici o durere 
la stomac.

— Porumbul hibrid are o importanță 
covîrșitoare, începu Mircea, simțind că îi 
tremură picioarele de emoție, pentru a- 
griculfura noastră. (Iși aduse aminte de 
lecția care i se predase la facultate și, 
înviorat, începu să vorbească grăbit). 
După teoria lui Darwin, o autopolenizare 
îndelungată slăbește vitalitatea formelor 
vegetale și, dimpotrivă, încrucișarea for
melor relativ diferențiate dă naștere la o 
descendență cu o vitalitate ridicată. (Mir
cea trase cu puteré aer în piept). Cu cît 
formele încrucișate sînt mai apropiate, 
mai puțin diferențiate între ele, cu atît

efectul hibridizării este mai mic. Sămînța 
hibridă a porumbului, care ridică în mod 
simțitor productivitatea, poate rezulta din 
încrucișarea a două soiuri locale, bine di
ferențiate sau din încrucișarea unui soi 
local...ă...ă... cu o linie rezultată dintr-o 
consangvinizare...

Mircea își ridică ochii de la mîinile pe 
care le încleștase dureros una în alta și 
se uită la cei cîțiva oameni avînd senza
ția că, de fapt, pentru înțelegerea lor 
spune niște prostii. II zări pe Pavel ascul- 
tînd cu gura căscată, în timp ce Dehe
leanu se întristase de parcă ar fi primit 
de la cineva o veste că i-a murit cineva 
drag din familie. După fața schimonosită 
a președintelui, care era un om practic, 
Mircea își dădu seama că dacă continuă 
așa, Deheleanu, în zilele următoare nici 
n-o să-l mai bage în seamă. Se fîstîci cu 
totul, ca și cum s-ar fi aflat la un examen 
important și nu știa nimic. De fapt era 
convins că fără voia lui, acum, în fața a- 
cestor oameni, susținea cel mai greu 
examen. Niciodată nu văzuse pe fața 
vreunui profesor o expresie atît de acră 
ca aceea de pe chipul președintelui. își 
aduse aminte de experiențele pe care le 
făcuse pe lotul experimental al institutu
lui și luindu-și inima în dinți vorbi din 
nou.

— Aici în sat aveți pămîntul cel mai 
bun. Cernoziom. L-am pipăit și eu cu 
mina. Unt, nu altceva. Aici s-ar putea 
scoate ușor cinci mii de kilograme la 
hectar, dacă avem sămînfă bună și asigu
răm o densitate potrivită. După așezarea 
loturilor, cele mai multe pe Valea Arieșu- 
lui, s-ar putea iriga o mare suprafață, mai 
ales că pămîntul, față de nivelul apei, 
după cum am văzut azi dimineață cînd 
m-am dus la moară, este mai jos. La noi 
la institut și, după aceea, la o gospodărie 
de stat de pe Valea Dunării, unde ăm 
făcut practică se proceda cam așa...

— Asta să ne-o spui, scumpule și drag 
tovarășe agronom, sări de la locul lui 
Deheleanu, care numai cu cîteva clipe 
înainte simțise că iar îl apucă durerile 
de stomac. Asta ne trebuie nouă.

Mircea prinse curaj. Nu mai vorbea cu 
stînjeneală. Nu mai trebuia să-și aleagă 
cuvintele. Rodul lunilor de practică îi dă
dea un material bogat, pe care acum era 
bucuros că-l știe. Vorbea mereu, uitîn- 
du-se la Deheleanu. Dar nu numai Dehe
leanu și brigadierii gospodăriei îl ascul
tau pe Mircea. II asculta și Ștefu. Venise 
de la Paraschiva, de la care voise să afle 
ce anume veste i-a adus băiatul ei lui 
Adam, după ce se întorsese din clasa 
unde stătuse de vorbă cu Cismaș. Nu a- 
flase de la ea mare lucru. Intrase în curtea 
scolii cu gînd să meargă în casă, dar 
auzind prin fereastra deschisă vocea lui 
Mircea se opri. Cînd îl auzi despre ce 
vorbește se bucură. Deci Mircea îl min- 
țise, nu era adevărat că nu-i plăcea me
seria pe care și-a ales-o, altfel n-ar fi 
vorbii atît de frumos și convingător. 
Ascultă cîtva timp cu respirația reținută, 
dar apoi, amintindu-și de felul cum se 
comportase Mircea la prînz, se întristă și, 
tară să vrea, își aduse aminte și de alt
ceva și se mîhni cu totul. In ziua cînd 
Mircea fusese confirmat candidat de 
partid îl întrebase dacă atunci cînd pri
mise carnetul roșu încercase acea unică 
emoție pe care ți-o dă primul contact cu 
un asemenea document. Mircea zîmbise. 
li spuse că emoția crește din suma emo
țiilor mici, culese din dăruirea zilnică 
pentru oameni. Nu și-ar fi adus aminte 
de acest lucru dacă nu l-ar fi auzit pe 
Mircea vorbind cu atîta căldură despre 
ceea ce făcuse partidul pentru țărani. 
Probabil încă nu-și cunoștea suficient co
pilul. Ceea ce era important pentru el în 
clipa aceea era vocea lui Mircea și acea 
voce n-ar fi răsunat în seara asta în școală 
dacă n-ar fi stirnif-o el. Mircea intra din 
nou în viață, ca odinioară, cînd amîndoi 
colindau satele. Ce minunată fusese viața 
lor atunci. Nu-și dădu seama cum trecuse 
timpul. Auzi voci de oameni și ca să nu 
fie văzut fugi de lingă fereastră și. urcă 
pridvorul casei lui Dobrotă.

— Tovarășe Mircea, mîine să vii de 
amiază la noi, auzi Ștefu-vocea președin
telui.

— Mulțumesc, tovarășe Deheleanu.
— Ce să-mi mulțumești. Deocamdată 

noi . sîntem datori să te mulțumim pe 
dumneata.

Mircea își făcu de lucru pe lingă poartă 
pînă ce oamenii se pierdură în întune
cimea nopții...

SONETE de VICTOR EFTIMIU

Omul
Sä nu-l conducă „ananké", „moira",

Destinul antic, oarba întimplare...

Sä nu se-ncreadâ-n forțe tutelare

Să-și poarte singur paloșul șl lira 1

Să lupte și sä cinte-n tonuri clare

Să-și fie apogeul și satira

Ca valul, aurul și ca partira :

Redînd incandescentele solare.

Plătindu-șl darea — un leal datornic — 
S-aștepte, Împăcat cu el, statornic, 
Etern inexorabilă, scadența.

Astfel, călăuzit de farul minții,

Sä lase-n pace magii, zeii, sfinții,

Să-și fie sie însuși, providența.

Ion Haiducul
Creștea, bătut, nedumerit, flăcăul,

In satul ars de foame și prigoane.

Zapcii, vătafi și alte lighioane,

In frunte cu stăpînul lor, călăul.

— La muncă, țoapă ! — Nu mai da, cucoane !

— Mai na, mai na ! Ce-mi stai ca popîndăul ?

...în munți își vîjîia pădurea hăul,

Fîrtații lotri il chemau : Ioane !

Cind berzele își adunară stolul

Iși prinse flinta și la brîu, pistolul

Și dus a fost, spre culmile vrăjite.

Cîntau, gemeau și hohoteau întrînsul

Amarul, răsvrătirile și plînsul

Din depărtări de veacuri necăjite.
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P
este imensitatea de albastru 
închis și alb ninge fumuriu. 
Ninge de o zi și o noapte, 
într-una, și peste Muntele 
Lung și peste vîrful Ostra, 

și peste Arșița-Băișescu. Pînă să înceapă, 
văzduhul stătuse încremenit de ger. Au 
înghețat pîraiele în vale, a înghețat și 
seva în arbori. Părea că și fumul cabane
lor îngheață, ridicîndu-se ca un stol spre 
albastrul sticlos'. Acum ninge. Funicula- 
rele își suie brațele spre culme pînă nu 
se mai văd de ninsoare. Și le coboară 
apoi, la estacadă, cu buștenii în gheare 
semănînd cu niște vulturi uriași. Sunetul 
țapinelor parcă vine din ceață. Ca și poc
netele ritmice ale topoarelor care cepu- 
iesc și cojesc. Uneori, ninsoarea se aude 
foșnind în cetini. La intervale regulate 
răsună cîte un chiot lung „Ferește I . 
Fiecărui chiot îi urmează o prăbușire. 
Prelungă, șuierătoare, sfîrnind ecourile. 
Se sfîrșește, fiecare, cu cîte-un bufnet 
adînc, ca un geamăt al pămîntului. Și 
ninge, ninge atît de fumuriu, atît de des 
încît abia de vezi la cîțiva pași.

In parchetul brigăzii lui Leon Nastiuc, 
parchet rîpos, accidentat, zăpada trece de 
genunchi. Pe alocuri te afunzi în ea și 
pînă la brîu. Din pricina ei, mișcările oa
menilor sînt mai greoaie, mai obositoare. 
Drumul de la spațiul de siguranță pînă la 
arborele căzut, peste crengișuri și trun
chiuri fasonate îți scoate sufletul. Fasona- 
torii au momente cînd zapada căzută de 
pe crengi îi orbește. Fiecare lovitura 
de secure, la cepuit sau cojii, pretinde o 
încordare maximă a atenției. Securea poa
te ricoșa, țapinarii abia se mai văd unul 
pe celălalt. Bușteanul, împins cu țapinele 
pînă la locul legării la funicular, lunecă 
schimbîndu-și direcția la bunul lui plac. 
Așadar, pericol la fiecare pas. Oricînd 
se poate produce un accident. Dar asta, 
vorbind în general. Pentru că în brigada 
lui Leon Nastiuc, cel mai vechi șef de 
brigadă din raza I.F.-ului Frasin-Suceava, 
așa ceva nu se poate întîmpla. Intîi fiind
că nu s-a întîmplat niciodată. Și pe urma, 
fiindcă șeful de brigadă e neîntrecut în 
a organiza siguranța fiecărui om și sigu
ranța fiecărei doborîri.

Cei doi muncitori forestieri, Aurel Co- 
reliuc și Filaret Rubaniuc fixeaza pînzele 
ferăstraielor mecanice în trunchi după ce 
zăpada a fost măturată pînă la ,,firul ier
bii". Șeful de brigadă calculează din pri
viri, în cîteva secunde, totul : și unghiul 
de cădere, și raza de primejdie, și locul 
fiecărui om care, în ambianța aceasta 
albă, in care căciula fiecărui om și-a a

dăugat o prelungire conică de zăpadă, 
pare, astfel, un căpitan de vas care 
pilotează printre niște iceberguri ciudate, 
triunghiulare.

Dar arborii s-au prăbușit. E rîndul fa- 
sonaforului. Iarna li se pune și lor în cale, 
dușmănoasă. Coaja, care vara se ia fîșii- 
fîșii, acum nu se lasă deslipită de trunchi 
decît petic cu petic. Sub ea, mîzga a în
ghețat. Fasonatul a devenit deosebit de a- 
nevoios. A rămas, dealtfel, singura ope
rație strict manuală și, mai alés iarna, 
cere timp. Și totuși oamenii nu vor să ri
sipească timpul. Iarna nu trebuie să le ră
pească timpul. Așa cum nu le poate răpi 
nici randamentul, nici indicii de calitate, 
nici luciditatea, nici măiestria. Cu toate 
greutățile ce i s-au pus în cale, brigada 
fasonează în timp. Țapinarii își încep co
menzile ritmice. Buștenii corhăniți sînt 
luați apoi de brațele funicularului și își 
încep zborul larg, ca de vultur, spre esta
cadă.

E o bătălie îndîrjită, aspră, dar fiecare 
zi, fiecare ceas înseamnă o victorie în 
plus.

Bătălia pentru lemn, iarna, a fost grea 
oricînd. Iernile au fost întotdeauna la fel 
în pădure, sau aproape la fel. Gerurile au 
încremenit întotdeauna cerul, apele și ar
borii. Zăpezile au troienit întotdeauna 
singurătățile. Dar oamenii nu au putut 
munci ca acum. Stihiile i-au învins aproa
pe totdeauna. Fiecare iarnă le fura timpul 
și, prematur, tinerețea.

„Ieșeam dimineața din colibă cu sufle
tul și ochii plini de fum. Dacă răsărea soa
rele nu-l vedeam... Trăgeam la joagăr 
pînă simțeam că mi se rupe mijlocul. 
Imbătrîneam doborînd un singur copac. 
Mă întorceam seara în coliba plină de 
fum și mă culcam pe pămîntul gol. Trăiam 
ca sălbăticiunile”. Cuvintele sînt ale lui 
Gheorghe Cătrinar, fasonator în brigada 
lui Vasile Popa. Muncește de 30 de ani 
în pădure, dar abia în anii noștri a în
ceput să muncească cu adevărat. Pînă a- 
tunci a robit. Acum stă 8 ore în pădure 
după ce s-a odihnit omenește într-o ca
bană caldă, luminoasă ; mînuiește cu pri
cepere și ferăstrăul mecanic, și funicularul, 
și securea. Are peste 50 de ani și e tî- 
năr încă. Se întrece cu un flăcău care 
abia, a împlinit 18. „Am curaj să fac ori
ce, oricît ar fi de greu I Nu-mi pasă de 
nimic fiindcă am cu ce îndrăzni ! înainte 
nu puteai îndrăzni, n-aveai cum îndrăzni. 
Cu mîna goală nu te puteai măsura cu 
natura I Acum e altceva. Ne batem cu na
tura că de, ea a rămas aceeași, dar o 
supunem",

Z2V INIMA PĂDURII
Astăzi, în munca la pădure omul cîștigă 

timpul. Un arbore e doborît în cîteva mi
nute, transportat cu mijloace care cruță 
efortul fizic al omului. Omul își păstrează 
tinerețea în ciuda vîrstei. Și, înarmat cu 
ea, îndrăznește. Îndrăznește pînă la e- 
roism.

Anul trecut, o furtună primăvăratică a 
doborît în raza sectorului Băișescu, în di
ferite puncte, o suprafață apreciabilă de 
pădure. Arborii au fost scoși din rădăcini 
sau frînfi de la mijloc. Au fost prăvăliți

DRAGOȘ VICOL

în văi sau prăpăstii, peste drumurile de 
acces, peste pîraie și stînci. Era în peri
oada topirii zăpezilor și a vînturilor. To- 
renții urlau în cădere ; pîraiele se umfla- 
seră.

Brigăzile lui Leon Nastiuc și Vasile 
Popa au primit sarcina să valorifice 10 000 

Iarna In pădure

mc din aceste doborîturi. Și asta într-un 
termen precis, fără nici o amînare. Neva
lorificați la timp, buștenii uciși de furtună 
puteau deveni un mediu prielnic dezvol
tării dăunătorilor. Ar fi primejduit sănăta
tea a zeci de mii de hectare de pădure.

Cele două brigăzi — la fel ca atîtea 
altele — au muncit cu o îndîrjire eroică 
greu de descris. Cățărați pe înălțimi între 
pămînt și cer, deasupra rîpilor, înfrunfînd 
torenții și apele umflate ale pîraielor, au 
deschis drumuri noi prin hățișuri care pă

reau de nețrecut, au abătut cursul apelor, 
au coborît în prăpăstii. Cei patru munci
tori : frații Aurel, Filaret și Gheorghe Co- 
reliuc și Filaret Rubaniuc, fasonatorii și 
țapinarii Gheorghe Catrinar, Vasile RoȘca, 
Gavril Socol, llie Grigoraș, Toader Grigo- 
raș, Mircea Bărgănanu, mecanicii de funi- 
culare Constantin Popovici și Vasile O- 
breja, cu un cuvînt toți cei 70 de membri 
ai celor două brigăzi, au izbutit să sal
veze nu 10 000 mc ci 16 000, .la capătul 
unei bătălii deosebit de dramatice. Și nu 
numai atît : au atins un indice înalt de 
utilizare la metrul cub, ceea ce înseamnă 
că îndîrjirii cu care au muncit i s-au a- 
dăugaf : atenția, grija, la fiecare fază de 
lucru, la fiecare arbore valorificat.

...Asist în cabana brigăzii lui Nastiuc, 
după ceasurile de lucru, la o discuție care 
pare să facă parte din programul zilnic al 
brigăzii. In cabană e cald și miroase îm
bietor a coajă de măr arsă pe plită. Pe- 
tromaxul arde să dea curent aparatului de 
radio așezat pe o policioară albă, lingă 
fereastra ce dă spre parchetul în exploa
tare.

Intr-un capăt al mesei lungi, maistrul de 
exploatare Gheorghe Coperza face un 
calcul. Cei treizeci și cinci de oameni ai 
brigăzii așteaptă nerăbdători. Coperza 
murmură niște cifre. Căimanul face niște 
semne arăfînd spre plita pe care aburește 
mîncarea.

— Taci, Silvestre, așteaptă I îi spune ci
neva. Avem vreme pe urmă.

In sfîrșit, Coperza își ridică privirile de 
pe hîrtia cu calcule.

— Cît credeți ?
— 1,800 ! zice Nastiuc.
— Și ceva, completează Coperza.
Cei treizeci și cinci de oameni surîd, 

încep să-și scoată țigările, pe rînd.
— Mult, își dă cu părerea căimanuî. Și 

pe ninsoarea asta I
— Ei și ? Parcă pe gerul din săptămî- 

nile trecute am scos mai puțin ? îi repli
că unul dintre drujbiști.

Căimanul se apără :
— Am zis eu ceva rău ? Am zis doar 

că e mult I Și așa și este !
— Și dumneata care spuneai să stăm 

în cabană astăzi, îi spunea Nastiuc mai
strului de exploatare, cu ușoară dojană în 
glas.

— Aveam tot dreptul să spun : vizibili
tatea a fost foarte redusă. Putea începe și 

.vîntul...
Leon Nastiuc rîde :
— Brigada mea are vizibilitate bună, 

să n-ai grijă. Vede departe...

...Cifra de 1,800 înseamnă randamentul 
brigăzii pe om în 8 ore, calculat în me
tri cubi. Așadar, în ziua aceea brigada 
din gura de exploatare Băișescu a reali
zat aproape 2 mc pe om. 1,800 mc e un 
angajament în întrecere, în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. 
Sarcina planificată pe întreaga întreprin
dere este de 1,650. Dar oamenii, toți cei 
70 de oameni care muncesc în gura de 
exploatare Băișescu, au hotărît să realizeze 
1,800 mc. E un angajament pe care și-l 
îndeplinesc zi de zi, oricît de aspru ar fi 
gerul, oricît de mare ar fi zăpada, oricît de 
redusă ar fi vizibilitatea. Cifre sub 1,800 
mc nu se admit, Cifre peste 1,800, cu 
toată bucuria. Și ele vor veni, o dată cu 
primăvara.

In cabană e cald și bine. Oamenii au 
pus masa. Aparatul de radio își împrăș
tie muzica în surdină. Căimanul, tras mai 
lîngă sobă, își aduce aminte :

— Diseară avem film. Vine caravana.
Nastiuc pufnește :
— Dacă poate veni caravana, noi cum 

era să stăm în cabană o zi întreagă ?... 
Păi locul nostru e acolo, tovarășe Coper
za, sus în culme, ce nu știai asta ?...

★
Pe drumul de acces de la capătul par

chetelor, autoremorcile se încrucișează 
abia tîrîndu-se. Drumul e ca de sticlă. Ro
țile derapează mereu. A nins peste polei, 
dar zăpada e pufoasă. Roțile grele, cu 
lanțuri, au măcinat-o și au împrăștiat-o. O 
singură greșeală la volan sau la accelera
tor și omida uriașă cu buștăni în'spinare 
se poate răsturna. Șoferii conduc cu trupul 
scos pe jumătate din cabină, cu mîna 
pusă streașină privirilor. Zăpada intră în 
ochi. Cade ca o ceață fumurie, densă, 
rece. Clacsoanele avertizează mereu. Mo
toarele gem. E greu și aici, ca și acolo 
sus, pe culmea muntelui, în parchete. Și 
totuși lemnul călătorește. Călătorește spre 
dimensiunile lui viitoare. Mîinile oameni
lor care l-au doborît, fasonat și încărcat 
au descoperit în el siluetele viitoarelor 
ferestre deschise spre soare și ale viitoa
relor viori. II trimit să se transforme în 
mobilă strălucitoare care să împodobească 
apartamentele celor mai noi blocuri. II 
trimit să se transforme în nave care să 
străbată mările lumii. II trimit să se aș
tearnă alb, în cărțile cu poeme. Și așa 
cum călătorește, în autoremorci, parcă a- 
mintește obrajii arși de vînturi, de ploi, 
de geruri, ai celor care, l-au trimis. în mi
nunata sa călătorie ; obraji care parcă 
seamănă cu ai oțelarilor bronzați de do-" 
goarea marilor cuptoare.
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ȘTIINȚA ȘI

Se împlinesc astăzi patru secole de la nașterea lui Galileo Galilei, mare savant, unul din deschizătorii de drum ai științei moderne. Italia, ca și alte țări din Europa, era frămîntată de mișcările de eliberare de sub stăpînirea feudală, care ceda tot mai mult locul orînduirii burgheze Această orînduire avea nevoie, pentru dezvoltarea producției industriale, de o știință care să cerceteze proprietățile corpurilor din natură, modul cum acționetrză forțele naturii. Engels, care a studiat îndeaproape evoluția proceselor sociale din acele timpuri, remarcă faptul că „...odată cu ascensiunea burgheziei, știința cunoaște un avînt uriaș".In această epocă se naște la Pisa Galileo Galilei. Familia, originară din Florența, era considerată încă din secolul al XIII-lea ca avînd remarcabile înclinații artistice. Deși Galileo Galilei se simțea atras de literatură, muzică și desen, tatăl lui îl înscrie la Universitatea din Pisa pentru a studia medicina și filozofia. Galilei nu se împacă însă cu dogmele scolasticii medievale, acordă un interes vădit matematicii și se manifestă ca un observator atent al fenomenelor naturii. Așa cum spunea mai tîrziu, el vrea să citească în natură ca într-o carte deschisă.Prima sa lucrare teoretică se referă la balanța hidrostatică a lui Arhime- de. încă din această perioadă face studii asupra mișcării corpurilor în legătură cu poziția centrului de greutate. Cercetează lucrările lui Copernic, încercînd să-și formeze o părere proprie față de ipotezele marelui savant. In 1589, la vîrsta ds 25 de ani, este numit profesor la Universitatea din Pisa. In lucrarea sa „De Motu", formulează pentru prima dată principiul denumit mai tîrziuprincipiul inerției. Aceasta este prima încercare de a aborda probleme de dinamică, perfecționate ulterior în lucrările „Dialogo" și „Discorsi". îl preocupă îndeosebi problema căderii corpurilor, mișcarea pe o traiectorie oarecare și mișcarea pendulară. Ideile lui noi despre modul de efectuare a mișcării au dat loc la numeroase discuții, deoarece el eoni- bătea mulțe precepte de pînă atunci și în special pe cele enunțate de Aristotel. Dar, datorită ideilo.r sale îndrăznețe, Galilei își creează numeroși dușmani. Disputa cea mal mare dintre el șl aceștia s-a produs în special în legătură cu observațiile sale privind căderea corpurilor. Deși își argumentează ideile în mod public, făcînd cunoscuta experiență de pe turnul înclinat din Pisa, adepții vechilor teorii nu contenesc a-1 blama.Galilei pleacă la Universitatea din Padova, unde ține prelegeri chiar în anii cînd inchiziția pregătea rugul pentru a-1 arde pe Giordano Bruno. în această perioadă desfășoară o activitate multilaterală : elaborează teorii, observă fenomene noi, îl interesează probleme de rezistența materialelor, publică cercetări asupra magneților, imaginează o mașină de ridicat apa în Instalațiile pentru irigații etc. O parte dintre aceste studii apar în cartea „Le Mecaniche*.Galilei consideră materia ca avînd o existentă obiectivă, infinită, eternă. Acordă prioritate experienței concre-

de acad. ȘT. NADAȘAN 
vicepreședinte al Academiei 

R. P. Rominete, socotind-o singura sursă a noștințelor științifice. El caută cauzele fenomenelor și consideră că a- devărul obiectiv, oricît de dificil ar fi de găsit, poate fi totuși descoperit. Continuîndu-și studiile de astronomie, observă în anul 1599 o stea nouă, în constelația Săgetătorului, iar în anul 1604 — încă una. Descoperirea acestor aștri constituie temele unor lecții urmărite de un auditoriu imens și reprezintă un prim atac al său de la catedră împotriva doctrinei aristotelice, care susținea că cerul nu oferă omului posibilități de cunoaștere.In 1609, Galilei pune la punct tele-

CU-

scopul, care l-a consacrat printre cei mai de seamă opticieni ai timpului. Părăsind învățămîntul academic, se dedică, la Florența, cercetărilor și experiențelor. Datorită concepțiilor sale înaintate, inchiziția din Roma îi pune sub observație întreaga activitate. Este invitat să-și prezinte, teoriile prin care dovedește din nou viabilitatea teoriei lui Copernic, dar cade în cursa întinsă de iezuiți. După a- ceste împrejurări, congresul inchiziției declară eretică învățătura coper- niciană, iar lui Galilei i se interzice să mai susțină verbal sau în scris aceste idei. In anul 1618, apărînd însă trei comete, el se angajează în discuții publice cu toată puterea geniului său și scrie cartea „II Saggia- tore", lucrare originală, străbătută de o ironie caustică la adresa ideilor teologice.Răsunătorul succes al lucrării îl îndeamnă să intervină pentru anularea sentinței cu privire la opera lui Coperoic, fără a căpăta răspuns. Reîntors la Florența, ia hotărîrea de a scrie opera sa fundamentală începută în anul 1610 șl apoi interzisă. Continuă și își perfecționează vechile lucrări despre mișcare, inerție, teoria heliocentrică etc, aducînd noi argumente științifice în sprijinul propriilor păreri. In 1632 a reușit să-și facă cunoscute ideile într-o lucrare amplă, intitulată „Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii*. Cartea, concepută ca o convorbire care a durat patru zile între trei

In asfințit, spre cabana Cristianul Mare

Cu ochii

SPRE

pe-

înainte de a încerca pîrtia

sistemul heliocentric coper- Succesul cărții pe plan este considerabil, eaentuziasm prin ideile fiind dornici să

Wou tip de dezintegrare 
radioactivăpersonaje, cuprinde concepția lui Galilei asupra sistemului lumii, asupra mecanicii, rezistenței materialelor. El combate scolastica șl Biblia, care susțineau că Pămîntul stă nemișcat în centrul lumii, iar Soarele se rotește în jurul Pămîntului, susți- nînd nician. mondial stîrnește noi, oamenii cunoască lumea și natura, să lupte pentru adevărul științific. Apariția cărții dezlănțuie însă ofensiva iezuiților și a adepților scolasticii. In vîrstă de 70 de ani este adus la Roma și încarcerat ; i se iau interogatorii, ultimul fiind în sala de tortură. în sentința dată la 22 iunie 1633 Gălilei este declarat eretic condamnat la închisoare. Se interzice difuzarea „Dialogurilor*, iar autorul rămîne prizonierul inchiziției. Bătrî- nul Galilei, îmbrăcat în haine de penitent, e forțat să citească în genunchi o ab- jurație întocmită de „Sfîn- tul oficiu*. Condițiile sînt grele, dar el își desăvîr- șește opera. In 1638 apare la Leyda una dintre cele mai importante lucrări ale lui denumită pe scurt „Discorsi'. Continuă să-și îndrume discipolii pînă în ultimele zile ale vieții, la a- proape 78 de ani.Figură luminoasă de savant, Galilei a pus bazele moderne ale astronomiei și mecanicii, a inițiat noi metode de cercetare științifică. Personalitate cu vederi înaintate, luptat împotriva țiilor materialiste, el a concep- mistice, pentru promovarea ideilor noi, pentru a pune știința în slujba oamenilor. înclinarea sa spre experiență, spre verificarea teoriei prin studiul realității rămîne pildă de legare a științei de practică, de muncă științifică consacrată progresului.In țara noastră, unde valorile științei și culturii universale se bucură de apreciere, opera lui Galileo Galilei este popularizată și cunoscută. S-au tipărit atît lucrările savantului, cît și monografii, broșuri etc, care prezintă viața și opera sa prodigioasă. In curînd, Academia R.P. Romîne va sărbători împlinirea a patru secole de la nașterea marelui om de știință progresist.

Un grup de fizicieni sovietici 
frunte cu V. A. Karnauhov, candidat 
în țtiințe fizico-matematice, a desco
perit un nou.tip de dezintegrare ra
dioactivă a nucleului însoțită de e- 
mitere de protoni. Munca de pregă
tire a experiențelor, începută cu trei 
ani'în urmă, a ridicat în fața savan- 
ților probleme dificile, între care în
registrarea perfectă a procesului de 
dezintegrare, în imediata apropiere a 
fascicolului, chiar în camera de vid 
a ciclotronului. Primele rezultate 
au fost obținute în vara anului 
1962, cînd s-a constatat că bom
bardarea unor folii de nichel cu 
ioni accelerați ai neonului determi
nă apariția unor nuclee radioactive 
care emit protoni. A fost însă nevoie 
de încă șase luni de munca încorda
tă pentru perfecționarea aparaturii. 
In timpul experiențelor, fizicie
nii au constatat existența a două 
emițătoare de protoni, în loc de u- 
nul. In primul caz, nucleele se men
țineau de circa 250 de ori mai mult 
timp.

Viața extrem de scurtă a nuclee
lor excludea utilizarea unor metode 
chimice pentru determinarea iden
tității lor. In urma unor reacții, s-a 
stabilit că cei doi izotopi iau ființă 
din nucleele unor grupe diferite ale 
sistemului periodic. După dimensiu
nea și greutatea atomică, primul izo
top nu se deosebea mult de nucleul 
neonului, iar celălalt părea să se în
cadreze în sectorul cripton-seleniu al 
sistemului periodic. Se poate consi
dera că este vorba de o „dezintegra
re pozitrono-protonică", deși ea nu 
reprezintă singura variantă posibilă. 
In laboratoarele Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna 
se pregătește în prezent o nouă serie 
de experiențe.

Cercetări asemănătoare au între
prins și fizicienii din S.U.A. și Ca
nada. Nu demult, un grup de fizi
cieni condus de profesorul R. Beli de 
la Universitatea Mackhill (Canada), 
a observat același fenomen, reușind 
să obțină prin sinteză nuclee radio
active care emit protoni, situate însă 
în alte sectoare ale sistemului 
riodic.

t

In 0,3 secunde...La uzina „Elektromedițina“ din 
Liubliana (R.S.F. Iugoslavia) s-a 
realizat un nou tip de frînă electro
magnetică pentru automobile, capa
bilă să oprească vehiculul, în caz de 
pericol, în 0,3 secunde, la o viteză de 
pînă la 100 km pe oră. Experiențele 
făcute au dat rezultate bune.

„METEO“
La Bremerhaven a 

fost lansat la apă va
sul „Meteor" — prima 
navă de cercetări o- 
ceanografice construi
tă în R.F.G. în ultimii 
douăzeci de ani. Cu a- 
jutorul acestui vas — 
scrie ziarul „Die Welt" 
— se vor putea e- 
fectua lucrări de cer
cetare în toate mările 
și la toate adîncimile.

Potrivit relatărilor 
ziarului, vasul are o 
lungime de 82 m și un

UN VAS OCEANOGPAflC
2 700
mai

deplasament de 
tone, fiind cea 
mare navă de cerce
tări nu numai din 
R.F.G., ci și din țările 
vest-europene.

Echipajul permanent 
al navei numără, in
clusiv echipa științifică, 55 de oameni. 
Ea poate lua la bord 
încă 
tori, 
rea 
navă
aparate pentru măsu-

24 de cercetă- 
Pentru efectua- 

cercetărilor, pe 
se află diferite

rarea și înregistrarea 
automată a tempera
turii, conținutului de 
sare și oxigen al apei 
mării, o instalație pen
tru fotografiat sub 
apă și una de televi
ziune subacvatică pen
tru efectuarea unor 
observații directe asu
pra fundului mării. 
Probe ale faunei ma
rine și de sol vor fi 
scoase la suprafață cu 
ajutorul unei instalații 
de excavare.

PÎRTIILE DE SCHIPîrtiile de schi din întreaga țară cunosa în această perioadă o mare animație. La munte, zăpada este în general favorabilă sporturilor de iarnă. Ne aflăm în plin sezon de schi. Avansații au la dispoziție numeroase pîrtii pentru coborîre, curse de fond, slalom, unele dintre ele deservite de teleferic sau de schl-lift. Pe Postăvarul, pe Muntele Mic, în Bucegi, în Semenic, la Mogoșa, în Paring etc., au loc concursuri și se fac antrenamente.Sîmbătă și duminică la Poiana Brașov se desfășoară prima etapă a competiției de schi pe echipe „Cupa R. P. Romîne', cuprinzînd probe de slalom, fond, sărituri de pe trambulină. Pentru începătorii într-ale schiului există multe terenuri accesibile, în jurul cabanelor sau în apropierea localităților de munte și a stațiunilor de odihnă. Pe Valea Prahovei pot fi alese pentru practicarea sporturilor de iarnă pîrtiile de la Clăbucet, Cioplea, Vîrful cu Dor. In jurul cabanelor Muntele Roșu din Clucaș, Surul din Făgăraș, Straja din Vîlcan, Paring, Complexul Semenic, Stîna de Vale, Păltiniș și altele sînt terenuri accesibile oricui.Cei care fac turism de munte iarna, cu schiul sau fără, trebuie să țină seama însă de anumite condiții. Zilele fiind scurte în acest anotimp, nu se vor alege trasee prea lungi și se'va porni la drum de dimineață. Aventurarea pe întuneric riculoasă. Se vor urma drumurile marcate și pentru iarnă, evitîndu-se porțiunile unde există teren accidentat sau pericol de avalanșe. Dacă turiștii schiori, în căutarea de pante mai favorabile, se vor abate pe alocuri de la marcaj, să facă acest lucru cu prudență și numai cînd vizibilitatea este bună. Echipamentul trebuie să fie complet și călduros ; chiar dacă la plecare este timp frumos, pe creastă se iscă deseori viscole. Este bine să se plece în grup pentru ca urmărirea marcajelor să se poată face mai ușor.
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• Ceea ce nu se vede cu ochiul liber dar apare la microscopul electronic ® Rolul carbonului ți a) tempe- 

bombardarea probei cu neutronistructura aliajelor ° O nouă metodă:raturll • Reactivii chimici indică

copul electronic apar, mărite de 
20 000 de ori, lamele de pexlită în- 

tîlnite la limita a doi grăunțiConcomitent cu dezvoltarea industriei moderne și îndeosebi a construcțiilor de mașini, cercetarea structurii metalelor, a aliajelor preocupă în tot mai mare măsură pe oamenii de știință, pe specialiștii din institutele de proiectare și din uzine. Un progres continuu l-a înregistrat metalurgia fizică — ramură a științei care se ocupă cu studierea legăturii dintre compozj- ția chimică, structura și proprietățile aliajelor în vederea precizării structurilor optime pentru procesele tehnologice sau utilizările aliajelor. Unele metode de cercetare din metalurgia fizică au devenit procedee de control în producția curentă, ele ajutînd la determinarea defectelor de elaborare și prelucrare a metalelor și aliajelor.Privită cu ochiul liber, aproape orice piesă metalică pare a fi* alcătuită dintr-o microscop se ceastă masă masă omogenă. La constată însă că uniformă este a- un amestec de grăunți cu forme colțuroase — poligoane separate prin linii drepte sau curbe. Cercetările

cu raze Roentgen au scos în evidență faptul că fiecare grăunte reprezintă un cristal avînd mărimea cîtorva'sutimi de milimetru. Forma neregulată a poligoanelor se dato- rește proceselor tehnologice la care este supus metalul, ele determinînd apariția bruscă a nenumărate cristale mici. Pentru a le distinge de cristalele cu forme regulate, acestora li s-a dat numele de cristalite ; ele reprezintă componentele structurale ale metalului.De mărimea grăunților metalului depind proprietățile lui tehni’co-fi- zice : duritatea, prelucrabilitatea prin așchiere, capacitatea de alun- gire și reziliența, comportarea la călire, rezistența la oboseală, proprietățile magnetice. Prin măsurarea acestor grăunți cu ajutorul metodelor micrometrice sau al comparării lor cu scări etalon, se poate stabili dacă un anumit proces — de prelucrare, deformare la cald sau la rece —• a condus la obținerea unui metal cu proprietățile necesare. Corespunzător numărului și proporției elementelor din compoziția metalului sau aliajului, precum și condițiilor tratamentului termic la care este supus, apare o gamă variată de constituienți : ferită, perlită, cementită,. austenită etc. în oțelurile carbon, de pildă, în raport cu conținutul de carbon se formează, la temperatura mediului ambiant, diferiți constituienți structurali, cum sînt ferita și cementita. Prima, con- ținînd cel mult 0,02 la sută carbon, are o structură poliedrică și e foarte moale ; cealaltă, cu 6,67 la sută carbon, este un compus chimic foarte dur și are forma unor ace lungi ascuțite, lamele sau globule In structura oțelului, rețeaua de ce- mentită este dăunătoare, deoarece întrerupe legăturile dintre grăunții tenace ale' altui constituient — per- lita. Oțelul bogat în cementită esțe dur, fragil, sensibil la șocuri și foarte greu de prelucrat prin așchiere. La astfel de oțeluri apar, dacă

sînt călite, fisuri de-a lungul limitelor grăunților. Prin aplicarea procedeului „recoacere de înmuiere“, cementita din aceste oțeluri se globulizează.încălzite la anumite temperaturi, ferita, perlită și cementita, se transformă în alt constituient structural — austenita — care este mai stabil. la temperaturile respective. Dacă răcirea este rapidă, oțelurile cu peste 0,35 la sută carbon se călesc și apare constituientul clasic de călire — martensita, foarte dură și mai fragilă decît ferita. Stabilitatea austenitei poate fi mărită prin adăugarea unor elemente cum sînt nichelul și manganul, obținîndu-se oțelurile inoxidabile austenitice.Prin ce metode și cu ce mijloace pătrundem în această complicată lume a metalelor pentru a o adapta cerințelor producției ? ' Una dintre metode este analiza metalografică. Utilizarea ei este impusă de necesitatea de a pune în evidență clar și cît mai aproape de realitate structura aliajului și a o fixa prin fotografiere pe peliculă în vederea precizării naturii, mărimii, cantității și repartizării diferiților constituienți ai metalului. Obținerea de date con-

Probă de oțel carbon : cementită 
globulară pe un fond de ferită

cludente depinde, în foarte mare măsură, de alegerea locului pentru luarea probei. La profilele laminate sau trase este indicat să se țină seama de direcția de laminare, iar în cazul pieselor din oțeluri cementate, zincate, cositorite, placate etc, supuse unor tratamente de suprafață, proba trebuie luată din stratul superficial. La piese avariate, analiza se extinde asupra întregii zone defecte, iar dacă aceasta nu este posibil, proba se ia din partea cea mai reprezentativă a defectului.înainte de cercetarea probei Ia microscop, examenul macroscopic dă o privire „în mare" asupra defectului. permite precizarea zonelor cu defecte izolate. La o uzină metalurgică au existat multe rebuturi Ia unele produse din oțel laminat, provocate de apariția unor fisuri. Trebuiau stabilite rapid șl precis cauzele lor. Primele probe au fost însă neconcludente. Abia un examen macroscopic a indicat că defectele se situau la suprafața laminatului, într-o zonă restrînsă. Luîndu-se probe pentru analiza microscopică, au fost determinate defectele (ele proveneau din antrenarea zgurei în timpul evacuării metalului din cuptor), au fost luate măsuri, iar rebuturile auPentru structurii te cazuri ce, bazate pe rezistența la coroziune a grăunților față de reactivii chimici aplicați pe suprafața probei. în cazul oțelurilor carbon, cel mai u- tilizat reactiv chimic este nitalul, care scoate în evidență lamelele de perlită, ferita, cementita. Uneori, proba este expusă mai multor a- tacuri chimice succesive, fiecare reactiv fiind specific unui anumit compus chimic al aliajului.Un ajutor prețios al cercetătorului este microscopul metalografic cu lumină reflectată, la care se obțin măriri de 1 500 de ori. Echiparea microscopului cu dispozitive pentru lumină polarizată și iluminare în cîmp întunecat' îngăduie stabilirea naturii diferiților constituienți structurali, cercetătorul putînd să-și dea seama dacă aceștia sînt cei doriți. înzestrarea microscopului cu un cuptor pentru încălzirea probei în timpul observației permite determinarea mărimii grăunților la tem-

peraturi înalte, ceea ce are o mare însemnătate pentru cunoașterea comportării oțelului la călire, pentru studiu] transformărilor structurale etc. Folosirea în industrie a u- nor aliaje tot mai complexe și cu structură foarte fină necesită utilizarea microscopului electronic care, în mod obișnuit, mărește pînă la 30 000 de ori. Microscoapele electro-

microaliat cu bor : lamele do

scăzut brusc, punerea în evidență a aliajului, în cele mai mulse folosesc metode chiml-
Oțel 
perlită, de ferită și un constituient 

dur în formă de bastonaș.nice moderne pot mări chiar pînă la 200 000 de ori.coape, structura La aceste micros- probei metalice oferă o imagine destul de neo-aseamănă, spre care o vede prima dată, cu suprafața unei planete brăzdate de șanțuri adinei, întunecate, drepte sau întortocheate. Aceste imagini îi relatează însă cercetătorului experimentat materialului, îi indică trebuie luate pentru calității lui. Metodele cercetare a structurii curg uneori și la folosirea indicatorilor radioactivi, fie prin bombardarea probei cu neutroni, fie prin alierea acesteia cu un element radioactiv. Formarea și prezența diferiți- lor constituienți radioactivi se imprimă apoi pe peliculă. Această „tî- nără“ metodă deschide largi perspective în rezolvarea unor probleme tot mai complexe din domeniul metalurgiei fizice.
Ing, ECATERINA EMILIAN 

Institutul de cercetări metalurgice

bișnuită. Ea se surprinderea celui
structura măsurile care îmbunătățirea moderne de metalului re-

Greșit denumită congestie pulmonară, pneumonia este o afecțiune inflamatorie acută, produsă de un microb sau un virus, care cuprinde, un grup de alveole pulmonare sau chiar o porțiune întreagă din plă- mîn. în majoritatea cazurilor, boala este declanșată de pneumococi, mici germeni de formă rotundă, care se găsesc în mod obișnuit în nasul și faringele persoanelor sănătoase. Este suficient ca rezistența generală a organismului să scadă, pentru ca a- cești microbi să devină virulenți și să invadeze plămînii. De aceea, pneumonia se observă mult mai frecvent în timpul formele cele mal grave se întîlnesc în cursul epidemiilor de gripă.Boala începe de obicei cu un frison puternic, după care temperatura crește brusc la 39—40°. în același timp, bolnavul se plînge de junghi care, pornind de la coloana vertebrală, iradiază în lungul unei coaste, împiedicîndu-1 să respire mai adine sau să tușească. Cîte odată, durerea se întinde pînă spre abdomen. A doua zi apare tușea, la început seacă, iritativă, urmată apoi de expec- torație vîscoasă, de culoare galben- roșcată. Starea generală se agravează brusc, febra se menține la 39—40°, egală dimineața și seara, bolnavul este acoperit de transpirații abundente, cu pomeții obrajilor ro- șii-aprins. Cîte odată, boala poate începe cu convulsii, dureri violente de cap sau tulburări digestive, alteori cu frisoane mici repetate și creșterea treptată a temperaturii. în cazurile netratate, febra durează șapte sau nouă zile, după care scade tot atît de brusc cum s-a instalat, lă- sînd organismul într-o stare de slăbiciune extremă. Deși odată scăzută febra nu se mai ridică, se poate în- tîmpla totuși, chiar după vindecare, să persiste o stare subfebrilă. Pneumonia nu se caracterizează însă numai prin pătrunderea pneumococi- lor în plămîn și stabilirea unui proces inflamator local ; în timpul evoluției bolii, microbii pot, trece în sîn- ge, determinînd îmbolnăvirea secundară a organelor în care ajung (meningită, nefrită, pleurezie etc.). Dar chiar dacă microbii rămîn cantonați în plămîni, toxinele secretate de ei intoxică întregul organism, acțio- nînd în primul rînd asupra aparatului cardiovascular. Astfel se explică scăderea tensiunii, observată adesea în pneumonie și care poate fi deosebit de gravă. Pulsul este rapid și slab, respirațiile superficiale și dificile ; la bolnavii mai în vîrstă sau la cei cu stare mai proastă, poate apare cianoza, respectiv colorația în violet a buzelor și a unghiilor, ceea ce trădează suferința importantă a întregului plămîn. Dacă nu este tratată în locul pneumoniei se poate constitui un abces pulmonar.Spre deosebire de persoanele adulte, bătrînii și copiii fac forme de boală mult mai grave, în care infecția nu se localizează numai la o anu mită regiune pulmonară, ci cuprinde grupuri de bronșiole împreună cu alveolele din jur, răspîndite de obi-

De mult lunilor reci, iar

cei în amîndoi plămînii. Această formă de boală se numește bronho * pneumonie și se datorește, în majoritatea cazurilor, nu numai pneumo- cocului, ci unei asociații de microbi. Evoluția bolii este îndelungată și neregulată. înainte de descoperirea sulfamidelor și antibioticelor, bren- hopneumonia era deseori mortală.Pneumonia virotică este cauzată de localizarea virușilor în țesutul pulmonar. Ea urmează deobicei unei gripe și se instalează după o perioadă de dureri de cap, dureri musculare și articulare, guturai, tuse seacă etc. Boala începe treptat, cu stare . subfebrilă sau chiar cu febră mare, dar fără frison și junghi. Bolnavii se plîng însă de duceri îndărătul sternului și tuse chinuitoare, urmată de foarte puțină expectorație aderentă, greu de eliminat. Starea generală este destul de alterată, iar oboseala extremă se menține vreme îndelungată, chiar după vindecarea pneumoniei. Evoluția virozei pulmonare este mult mai prelungită, afecțiunea durează de regulă două — trei săptămâni. Această formă de pneumonie scade .rezistența organismului, favo- rizînd apariția frecventă a complicațiilor. Este contagioasă.Tratamentul pneumoniilor se a- dresează în primul rînd mijloacelor de prevenire a bolii. Se recomandă ca în timpul lunilor reci să fim deosebit de atenți la variațiile bruște de temperatură, folosind în mod rațional îmbrăcămintea groasă. O grijă specială trebuie acordată bătrînilor și copiilor care, pe cît posibil, să evite locurile aglomerate, mai ales în timpul epidemiilor de gripă. în sfîr șit, nu trebuie să uităm că fumatul, prin acțiunea sa.cronic iritantă, favorizează pătrunderea microbilor la nivelul bronșiilor. Pentru ridicarea rezistenței generale a organismului, este bine ca spre sfîrșitul iernii să luăm cîte 10 zile pe lună vitamina C.Boala odată apărută, se recomandă repaos la pat și alimentație ușoară, dar suficient de bogată. în primele zile, pentru evitarea efortului digestiv, se vor da bolnavului în special lichide dulci : ceai, limonadă. zeamă de compot, lapte etc. Pentru combaterea durerii și a temperaturii se folosește piramidonul, pentru ușurarea expectorației — siropurile expectorante. Tratamentul de bază al bolii se face însă cu antibiotice. Este o mare greșeală să se administreze antibiotice din proprie inițiativă, fiindcă nu toate tipurile de pneumonie sînt sensibile la același antibiotic. Folosirea nerațională a acestor medicamente creează specii de microbi rezistent! la antibiotice, în- greunînd mult tratarea ulterioară a bolnavului. în sfîrșit, trebuie să se țină seama de faptul că în cursul u- nei pneumonii pot surveni complicații grave. Pentru toate aceste considerente. solicitarea pune de la apariția de boală.
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impresiile 
cum a de- (fotografia

S. UTAN 
R. COSTIN

apropie 
Fiecare

se
locomotivă.

Intr-an triaj C. E R
Cu aparatul de fotogra

fiat am surprins cîteva 
momente din activitatea 
neobosită a ceferiștilor 
din Ploiești-Triaj. Colec
tivul de aici a pășit 
în anul 1964 cu hotărîrea 
de a dezvolta succesele 
obținute pină acum, de a 
perfecționa în continuare 
procesele tehnologice la 
compunerea și descom
punerea garniturilor de 
tren, contribuind prin a- 
ceasta la. folosirea mai 
bună a capacităților de 
transport.

...Ne aflăm în cabina nr. 
11 de la „cocoașa“ meca
nizată a triajului. De aici 
se vede o bună parte din 
păienjenișul de linii al 
triajului. Pe „cocoașă" se 
distribuie automat vagoa
nele pe rute, destinații. 
Totul este condus din 
această cabină. La ma
sa de comandă este de 
serviciu acum revizorul 
Marin Gh. Gheorghe (fotografia nr. 1) care di
rijează schimbul auto
mat al acelor de la zecile 
de linii de cale ferată. Ac
tivitatea în acest post im
portant al triajului conti
nuă neîntrerupt in trei 
schimburi. Zilnic pleacă 
din Ploiești spre diferite 
localități ale țării nu
meroase trenuri de 
marfă, transportînd in
stalații și utilaje, mașini 
agricole, materiale de 
construcții, tractoare și 
autovehicule, metal vechi 
pentru siderurgiști și al
tele. Prin organizarea de 
trenuri cu tonaj sporit, 
luna trecută s-au mane
vrat peste sarcinile de

Bugetele locale, un instrument 
al bunei gospodăriri

(Urmare din pag. I-a)lației, ceea ce duce la sporirea volumului de desfacere a mărfurilor.Pentru realizarea de venituri bugetare la nivelul posibilităților create, este necesar ca în atenția sfaturilor populare să se afle în mai mare măsură problemele legate de creșterea rentabilității în comerțul local, pe baza reducerii cheltuielilor de circulație, amplasării judicioase a unităților din rețeaua comercială, modernizării acestora, respectării termenelor de dare în folosință a noilor spații comerciale, manipulării cu grijă a mărfurilor etc.. Direcțiile comerciale regionale trebuie să se preocupe de îmbunătățirea continuă a defalcării planului de desfacere pe organizații comerciale și de repartizarea judicioasă a fondului de marfă. Sînt inadmisibile situații ca cele petrecute în regiunile Ploiești (O.C.L. Produse industriale Cîmpina, O. C. L. Textile-încăl- țăminte Ploiești), Mureș-Autonomă Maghiară etc., unde, în timp ce la unele unități erau stocuri ce depășeau nevoile, la altele, mărfurile respective lipseau. Nu mai vorbim că au fost și cazuri cînd anumite mărfuri care nu existau în comerțul cu amănuntul se găseau în cantități suficiente în depozitele întreprinderilor comerciale cu ridicata. O atenție deosebită trebuie acordată modului de organizare a rețelei de desfacere privind alimentația publică, creșterii volumului preparatelor proprii. în 1963, în unele regiuni câ București șj Argeș, ponderea preparatelor proprii în volumul total al desfacerii s-a menținut la un nivel scăzut față de posibilități.în activitatea desfășurată de sfaturile populare o sarcină de primă însemnătate o constituie construcțiile de locuințe. în anul 1964 vor fi construite din fondurile statului 54 000 apartamente, marea lor majoritate urmînd a fi realizate de sfaturile populare. Realizările mari obținute pe această linie trebuie să fie însoțite și de o îmbunătățire permanentă a rezultatelor financiare ale organizațiilor de construcții. Aceasta înseamnă, în primul rînd, scurtarea termenelor de executare și lichidarea unor deficiențe care mai persistă în unele regiuni în ce privește calitatea lucrărilor. Trebuie acordată o atenție sporită creării condițiilor pentru bunul mers al lucrărilor prin asigurarea unei mai mari stabilități a sarcinilor de plan, fixarea din timp a amplasamentelor pentru construcții, întocmirea documentațiilor tehnice și îmbunătățirea calității acestora, asigurarea șantierelor .cu materiale, utilaje și forță de muncă.După cum se știe, o bună parte din fondurile destinate acțiunilor so-

plan în acest triaj
100 000 tone de mărfuri 
— un prim succes în rea
lizarea angajamentelor 
luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Tot mai 
multe trenuri de marfă 
sînt remorcate de puter
nicele locomotive' Diesel- 
electrice, ceea ce face ca 
materialul rulant să fie 
folosit mai bine și mai 
intensiv. Iată-l pe impie
gatul de mișcare Dumitru 
Marinescu urîndu-i prie
tenului său, mecanicul de 
pe Diesel : „Drum bun și 
pe curînd !“ (fotografia nr. 2).O altă linie a triajului. 
De garnitura care așteap
tă să plece din moment 
în moment
o
vagon al trenului a fost 
în prealabil controlat, 
revizuit, pregătit tehnic, incit să poată „călători“ 
în cele mai bune con
diții. Tampoanele loco
motivei s-au ciocnit de 
cele ale primului vagon... 
în clipa următoare, Ion 
Macoveanu cuplează lo
comotiva de tren (fotografia nr. 3)....A trecut o zi de mun
că. Oamenii din echipa 
complexă, condusă de lă
cătușul de revizie Sandu 
Constantin de la revizia 
de vagoane, înainte de a 
pleca acasă, la o țigară, 
își schimbă 
despre felul 
curs muncanr. 4).

cia l-culturale, cuprinse în bugetul de stat, se cheltuiesc prin bugetele locale. în 1964, pentru aceste acțiuni sînt prevăzute 8,221 miliarde lei, ceea ce reprezintă 55,4 la sută din totalul cheltuielilor prevăzute în bugetele locale. Organele locale administrează direct învățămîntul de cultură generală și preșcolar, un mare număr de biblioteci, muzee, case de cultură, teatre, cinematografe, opere, filarmonici și unități sanitare.în anul 1964, preocupările sfaturilor populare în acest domeniu devin și mai vaste. E suficient să ne referim la faptul că un obiectiv de mare importanță va fi încheierea generalizării învățămîntului de 8 ani, în urma căruia numărul elevilor va crește cu circa 340 mii. Va spori numărul sălilor de clase cu aproape 40 la sută față de 1959 ; se vor construi noi cinematografe. în domeniul o- crotirii sănătății se alocă fonduri importante pentru continuarea marilor construcții spitalicești moderne' din Hunedoara, Onești, Constanța, Suceava, Baia Mare, Slobozia, Medgidia și altele.Toate acestea obligă comitetele executive să ia măsuri care să asigure o utilizare cît mai eficientă a fondurilor destinate acțiunilor social- culturale. Trebuie să se pună capăt practicii existente încă, ce-i drept mai rar, cînd dotarea unităților de învățămînt și sanitare se face fără o analiză temeinică a necesităților reale, imobilizîndu-se fondurile în aparatură, instrumentar și obiecte de inventar inutile. Întrucît și în prézent există stocuri importante de inventar gospodăresc, aparatură etc., care depășesc nevoile unor unități, comitetele executive ale sfaturilor populare au datoria de a lua măsuri pentru redistribuirea acestora pe plan local la alte unități, care duc lipsa lor.
★Volumul mereu sporit al bugetelor locale — oglindire a sprijinului și preocupării consecvente a partidului și guvernului pentru dezvoltarea regiunilor,- orașelor și satelor țării — cere din partea comitetelor executive ale sfaturilor populare o preocupare sporită pentru mobilizarea rezervelor de creștere a veniturilor proprii, pentru folosirea cît mai eficientă a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziția lor. Aceasta înseamnă ca toate întreprinderile și organizațiile economice locale să realizeze acumulările bănești planificate, ca fondurile de investiții să fie folosite cu cea mai mare eficiență, ca alocațiile de la buget pentru acțiuni social-culturale să fie cheltuite cît mai chibzuit, asigurîndu-se satisfacerea tot mai deplină a cerințelor populației.

INFORMAȚIIVineri dimineața a avut loc la reprezentanța comercială a Republicii Democrate Germane o conferință de presă în legătură cu ediția de primăvară a Tîrgului internațional de la Leipzig 1964. Cu acest prilej, Walter Otto, atașat comercial al ambasadei Republicii Democrate Germane, a făcut o prezentare a Tîrgului de la Leipzig, care se va deschide în luna martie. (Agerpres).
S P ORT

Concursul internaiional de tenis de masă

Azi si miine - mecîmîle decisive
în cea de-a doua zi a concursului 

internațional de tenis de masă ce se 
desfășoară in sala Floreasca, au con
tinuat întrecerile pe echipe. La fe
mei, R. P. Romînă 1 (Maria Alexan
dru-Ella Constantinescu) a întrecut 
cu 3—0 echipele R.S. Cehoslovace și 
R.P. Romînă II, iar R.P. Ungară 
(Eva Foldi-Șarlota Lukacs) a învins 
echipa R. S. Cehoslovace tot cu 
3—0, rămînînd astfel singurele e- 
chipe neînvinse în acest concurs. La 
bărbați s-au întîlnit două din echi
pele angajate în lupta pentru primul 
loc : R.P. Romînă I (Negulescu-Giur- 
giucă) și R. P. Ungară (Rozsas- 
Pignitzcki). Giurgiucă a întrecut cu 
2—1 pe Rozsas, însă Negulescu a 
pierdut la Pignitzcki (1—2), astfel că

Noi campioni mondiali universitari
PRAGA 14 (Agerpres). — Vineri la 

Spindleruv Mlyn au fost cunoscuți cîș- 
tigătorii medaliilor de. aur în proba de 
slalom uriaș din cadrul „Universiadei 
de iarnă“. Proba feminină a revenit 
schioarei austriece Hiltrud Rohrbach, în 
vîrstă de 19 ani. Ea urmează cursurile 
Facultății de medicină din Innsbruck. 
Reprezentanta R. P. Romîne Ilona 
Mikloș a avut o comportare destul de 
bună. Ea a ocupat locul 4 întrecînd o 
serie de concurente de valoare, printre 
care Annie Famose (Franța), Gebier 
(Austria), Haid (R.F.G.) etc. In proba 
masculină medalia de aur de campion 
mondial universitar a fost cucerită de

In câteva
• Înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă 

de la Innsbruck, ziarul „Sovietski Spori“ 
a organizat o anchetă în rîndul celor mai 
cunoscute ziare și publicații sportive din 
lume. Spe. ialiștii acestor ziare au fost 
invitafi să anticipeze învingătorii even
tuali ai Olimpiadei. Cele mai exacte pro
nosticuri le-a dat ziarul japonez „Yomiuri 
Simbun", care a indicat învingătorii la 
patinaj viteză femei (Lidia Skoblikova), 
50 km. fond (Sixten Jernberg) și ordinea 
primelor patru echipe în turneul de 
hochei (U.R.S.S., Suedia, R. S. Cehoslova
că și Canada).

® In turul doi al turneului masculin de 
tenis pe teren acoperit, care se desfă-

Loto central
La tragerea Loto Central din seara zilei 

de 14 februarie a.c. au fost extrase din 
urnă următoarele numere !

76 43 74 20 29 34 5 66 33 6
Premii suplihientare : 56 .70 45.
Fond de premii : 769 404 lei
Termen de contestație 7 martie 1964.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.

scorul pe echipe a devenit 1—1. 
La dublu, după o luptă strînsă și 
spectaculoasă, au învins reprezentan
ții noștri cu 2—1. Giurgiucă a trecut 
apoi ușor (2—0) de Pignitzcki și ast
fel reprezentativa noastră a cîștigat 
întîlnirea cu 3—1.

Cele două meciuri „cheie“ în de
semnarea echipelor ciștigătoare ale 
concursului internațional de tenis de 
masă vor avea loc astăzi după a- 
miază, astfel : la ora 18, R.P. Romînă 
I-R.S.F. Iugoslavia (masculin) și la 
19,30 R.P. Romînă I-R.P. Ungară (fe
minin). Astăzi dimineața, începînd 
de la ora 9, și după amiaza de la 
ora 17,30, se vor disputa meciuri la 
individual.

studentul polonez Jerzy Wojna, care la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck se 
clasase pe locul 24 în proba de cobo- 
rîre. Schiorii romîni N. Pandrea și G. 
Tömori au ocupat locurile 47 și respec
tiv 61. La Pardubice întrecerile de pa
tinaj artistic au continuat cu figurile 
obligatorii (feminin). în clasament con
duce japoneza Junko Uneo (522,6 
puncte), urmată de coechipiera sa Niwa 
Fukuhara (514,5 p.) și austriaca Heli 
Sengtschmidt (501,4 p.). La dans, în 
fruntea clasamentului se află perechea 
maghiară Korda-Vasarhely (cu 99,1 
puncte).

rânduri
șoară la Budapesta, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Javorski (R. S. Ceho
slovacă) — Năstase (R. P. Romînă) 6-3, 
7-5 ; Frost (S.U.A.) — Zentai (R. P. Un
gară) 8-6, 1-6, 6-4 ; Kodes (R. S. Ceho
slovacă) — Popovici (R. P. Romînă) 6-4, 
6-2. In sferturile de finală, la simplu fe
mei, cehoslovaca Vera Sukova a învins-o 
cu 6-2, 6-2 pe Feher (R. P. Ungară).

O La Varșovia s-a disputat primul meci 
dintre echipele Legia Varșovia și Real 
Madrid, contînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni” la 
baschet (masculin). Întîlnirea s-a terminat 
cu scorul de 102-90 (45-33) în favoarea 
echipei Real Madrid.

Plenara C C al R C IL S,Cuvîntarea rostită de N. S. HrușciovMOSCOVA 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, în cuvîntarea rostită la .14 februarie în cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a declarat că „hotărîrile Plenarei vor fi orientate întru totul spre îndeplinirea programului partidului, adoptat la Congresul al XXII-lea, spre dezvoltarea întregii economii, spre satisfacerea necesităților cres- cînde ale poporului cu produse alimentare“.La Plenară — a spus vorbitorul— „au fost demonstrate deplina coeziune de monolit și concentrarea voinței partidului nostru și poporului nostru, sprijinul unanim acordat eforturilor Comitetului Central, îndreptate spre înfăptuirea programului partidului“.Planul de dezvoltare accelerată a chimiei, care a fost elaborat, devine o cauză a fiecărui om sovietic, a spus primul secretar al C.C. al «P.C.U.S. „înfăptuirea măsurilor pe linia dezvoltării accelerate a industriei chimice va avea o influență profundă asupra întregului mers al construcției comuniste. Acesta este planul concret al îndeplinirii principalelor prevederi ale programului P.C.U.S. privind crearea bazei teh- nice-materiale a comunismului, elaborat sub toate aspectele“.Creșterea medie anuală a producției de îngrășăminte trebuie să reprezinte în acești șapte ani aproape 9 milioane tone, ceea ce înseamnă că într-un an vor fi puse în funcțiune același număr de capacități pentru producția îngrășămintelor minerale cît au fost date în exploatare în primii 40 de ani ai puterii sovietice. Odată cu dezvoltarea chimiei — a declarat vorbitorul— se creează condițiile pentru creșterea producției agricole și a- sigurarea satisfacerii depline a necesităților țării cu cele mai valoroase produse. Citind date despre modificarea bazei economice de producție a agriculturii sovietice, vorbitorul a arătat că aceasta a permis să se traseze sarcina folosirii metodelor intensive în producția agricolă. în anul 1953 au existat 1,2 milioane tractoare, în timp ce în anul 1963 — 2,6 milioane tractoare, combine cerealiere respectiv— 318 000 și 533 000, autocamioane,— 424 000 și 900 000 ; consumul de energie electrică a crescut de la 2,7 miliarde kWh la 14 miliarde kWh.„Toate cadrele noastre — a spus vorbitorul — trebuie să fie conștiente că mecanizarea, electrificarea și chimizarea agriculturii constituie condiția hotărîtoare a creșterii productivității muncii, a sporirii producției agricole“.Au crescut mult investițiile capitale. de stat în agricultură, veniturile colhozurilor și fondurile lor indivizibile. în anul 1953, colhoznicii au primit în bani pentru munca prestată 1,6 miliarde ruble, iar în anul 1963 — 7, 2 miliarde ruble.Referindu-se la lucrările de mare amploare proiectate în domeniul extinderii agriculturii irigate, N. S. Hrușciov a subliniat totodată necesitatea îmbunătățirilor funciare în republicile din vestul U.R.S.S. și în regiunile din nord-vestul R.S.F.S. Ruse.In cadrul îndeplinirii sarcinilor privind folosirea metodelor intensi
Sesiunea Comisiei economice a 0. Ö. 

pentru America LatinăSANTIAGO DE CHILE 14 (Agerpres). ■— La Santiago de Chile se desfășoară cea de-a zecea sesiune a comisiei economice a O.N.U. pentru America Latină. La lucrări participă reprezentanți ai țărilor latino- americane. precum și ai unui număr de alte țări și organizații internaționale.Luînd cuvîntul la deschiderea sesiunii, Pedro Dasa, locțiitorul ministrului de externe chilian, a declarat că apropiata Conferință a
Convorbiri la Londra privind acordarea 

independenței MalteiLONDRA 14 (Agerpres). — Dom Mintoff, liderul partidului laburist din Malta, care a sosit la Londra la invitația guvernului britanic, a avut vineri o serie de întrevederi cu Duncan Sandys,' ministrul de stat britanic pentru problemele Com- monwealthului și coloniilor.După cum anunță agenția Reuter, cei doi oameni de stat au discutat
Funeraliile tovarășului Franz HonnerVLENA 14 (Corespondentul Agerpres) transmite : Ieri, la Crematoriul de Stat din Viéna a avut loc incinerarea lui Franz Honner, veteran al mișcării muncitorești austriece. decedat la 10 februarie. Franz Honner a făcut parte din Partidul Comunist Austriac din anul 1919. Din 1927 pînă la moartea sa, el a fost membru al Comitetului Central al partidului. în ultimii ani tovarășul Honner a fost membru al Biroului Politic și secretar al Comitetului Central, președinte al Organizației Partidului Comunist—Austria inferioară și deputat în Parlament.La incinerare au participat numeroși oameni ai muncii, activiști de partid, șefii misiunilor diplomatice 

ve în agricultură — a spus în continuare vorbitorul — trebuie să se facă uz „de tot ce este interesant și util în țările socialiste frățești“. El a cerut, de asemenea, „să se studieze mai profund realizările științei și practicii producției agricole din țările capitaliste“. „Noi nu trebuie să ne mărginim în aceste probleme la hotarele' noastre naționale. Atît țările socialiste, cît și cele capitaliste, au mari realizări în dezvoltarea științei și tehnicii. Ar fi absurd să nu studiem realizările științei din străinătate numai pentru că, pasămite, aceste realizări au fost obținute într-o țară capitalistă“.O mașină bună, indiferent dacă este construită într-o țară socialistă sau într-o țară capitalistă, poate fi folosită cu succes în interesul construirii socialismului și comunismului.Dacă lucrătorii nu vor să studieze și să introducă ceea . ce este nou, dacă ei sînt prea refractari în ceea ce privește recepționarea realizărilor științei și practicii — a spus în continuare N. S. Hrușciov — ei trebuie înlocuiți și promovați alții noi.Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. a cerut întregului partid, • tuturor lucrătorilor din agricultură să-și concentreze atenția asupra sarcinilor privind sporirea producției de cereale. Vorbitorul a insistat să fie folosit în mod rezonabil fiecare kg de îngrășăminte minerale, ca ele să fie repartizate în regiunile și gospodăriile unde se poate obține cel mai mare spor de recoltă. Ar fi greșit însă să se subaprecieze rolul îngrășămintelor organice.N. S. Hrușciov a relevat că în tară au fost create condițiile pentru creșterea considerabilă a producției de sfeclă *de zahăr și a cerut să fie folosite mai bine posibilitățile de sporire a producției de cartofi și legume în vederea satisfacerii necesităților populației orașelor și centrelor industriale.Ridicarea gospodăriilor colective care rămîn în urmă, la nivelul celor fruntașe, a spus în continuare vorbitorul, este una din rezervele cele mai importante de dezvoltare continuă a agriculturii. Principalul în dezvoltarea economiei colhozurilor care rămîn în urmă este întărirea lor cu cadre cu experiență, cu buni organizatori și specialiști. El a subliniat necesitatea reorganizării hotărîte a sistemului de pregătire a cadrelor. în institutele agricole trebuie primiți oameni care lucrează în producția colhoznică și sovhoznică și doresc să se consacre muncii în domeniul agriculturii.Referindu-se la problemele activității industriei, planificării economiei naționale, N. S. Hrușciov a vorbit despre îndeplinirea cu succes a sarcinilor planului septenal.După ce a respins ca ridicole a- firmațiile făcute în Occident că ritmul dezvoltării economice a Uniunii Sovietice ar fi mai scăzut decît în S.U.A.. el a prezentat cifre și date care oglindesc ritmul superior de dezvoltare a producției industriale și a produsului social-total în U.R.S.S.în ultimii doi ani producția industrială a U.R.S.S. a crescut cu 19 la sută, iar produsul social total, în pofida recoltei slabe din anul 1963, a crescut cu 11 la sută. în anul 1963 Uniunea Sovietică a produs deja aproximativ 65 la sută din volumul industriei americane în timp ce abia acum 10 ani volumul

O.N.U. pentru comerț și dezvoltare va constitui pentru țările Americii Latine o prețioasă experiență politică.Referindu-se la situația economică a țărilor latino-americane, secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru America Latină, Jose Antonio Maiobre, a arătat printre altele că în ultimii ani s-a observat scăderea exporturilor acestor țări, iar creșterea producției și a veniturilor a fost insuficientă.

problema acordării independenței Maltei.Se știe că guvernul britanic a ho- tărît să acorde independența acestui teritoriu la 31 mai 1964. în legătură cu aceasta, există însă o puternică controversă între actualul guvern maltez șl opoziția din țară în ce privește căile de acordare a independenței.
din țările socialiste acreditați la Viena, precum și numeroase personalități.A fost de față ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. p. Romîne la Viena, ing. Mircea Ocheană.Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria sosesc numeroase telegrame de condoleanțe din partea partidelor frățești. De asemenea, președintele Republicii Federale Austria, dr. Adolf Schärf, cancelarul federal, dr. Alfons Gorbach, ministrul de externe. Bruno Kreisky, precum și alte nu-, meroase personalități din Austria au exprimat prin telegrame condolean- țele lor. 

producției industriale sovietice reprezenta doar o treime din producția industrială americană.N. S. Hrușciov a infirmat afirmațiile dușmanilor statului sovietic că Uniunea Sovietică ar renunța chipurile la industrializare. „Noi nu am renunțat niciodată la dezvoltarea industriei mijloacelor de producție“. „Partidul se va preocupa și pe viitor de dezvoltarea industriei grele — a spus vorbitorul — dar el nu a considerat niciodătă acest lucru ca un scop în sine. Partidul comunist a imprimat un ritm accelerat dezvoltării industriei grele pentru a crea tării un puternic potențial economic și pentru a obține pe această bază un înalt nivel de trai pentru popor“.Vorbitorul s-a pronunțat pentru crearea unui organ care să se ocupe de problemele științifico-econo- mice importante, avînd menirea să analizeze dezvoltarea științelor în sensul larg al acestui cuvînt, să supravegheze tendințele și orientarea ramurilor celor mai importante de cunoștințe științifice, să întocmească referate corespunzătoare, argumentate asupra orientării științei.Referindu-se în continuare la măsurile aplicate de Uniunea Sovietică pentru reducerea cheltuielilor de apărare, vorbitorul a spus că ele nu se vor răsfrînge asupra puterii forțelor armate ale U.R.S.S. El a arătat că Uniunea Sovietică procedează la o anumită reducere a cheltuielilor militare și a efectivului forțelor armate, nu din cauza unor dificultăți de ordin economic, ci pornind de la considerente de buh simț, călăuzindu-se după năzuința sinceră spre pace între popoare.„Creînd baza tehnică-materială a comunismului în Uniunea Sovietică, colaborînd cu țările socialiste frățești. partidul nostru, poporul sovietic întăresc sistemul mondial socialist. întăresc baza mișcării mondiale comuniste, muncitorești și de eliberare națională. în felul acesta, a subliniat primul secretar al C. G. al P.C.U.S., partidul nostru, poporul sovietic își îndeplinesc o datorie internaționalistă“.N. S. Hrușciov a declarat că politica imperialismului american este o politică de „reprimare a popoarelor1 prin mijloace jandarmerești, de luptă împotriva a tot ce este nou, revoluționar“. „Politica reacționară a imperialismului este sortită unui eșec inevitabil“,„Partidul nostru leninist, a declarat primul secretar al C.C. al P.C.U.S., luptă pentru unitatea de monolit a sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a mișcării de eliberare națională a popoarelor, a tuturor forțelor iubitoare de pace“. P.C.U.S. a militat și va continua să militeze pentru menținerea și întărirea acestei unități.„Partidul nostru și poporul nostru — a spus în încheiere vorbitorul — văd o datorie internaționalistă a lor în apărarea cauzei păcii pe pămînt. Creînd baza tehnică-materială a comunismului, asigurăm totodată capacitatea de apărare a patriei noastre, pavăză de nădejde a întregii comunități socialiste“. „Singura cale realistă spre asigurarea păcii o constituie politica de coexistentă pașnică a statelor cu orîn- duiri' sociale diferite. Sîntem credincioși acestei politici leniniste".Lucrările plenarei continuă.
DE PRETUTINDENI

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
ÎN ITALIA

Arheologii au făcut noi descoperiri 
valoroase în Italia. Este vorba de o 
vilă romană compusă din patru came
re, ai cărei pereți sînt împodobiți cu 
interesante fresce. Descoperirea a fost 
făcută în satul Pozzilli, nu departe 
de Campobasso, în apropiere de locul 
unde cu cîtiva ani înainte a fost des
coperită o statuie asemănătoare cu ce
lebra Venus de Milo. De asemenea, în 
localitatea Ginosa, au fost descoperite 
două morminte, despre care se crede 
că datează din secolul III sau IV î.e.n.

UN NOU PORT FRANCEZ 
LA MEDITERANA

Ministrul lucrărilor publice din 
Franța, Marc Jacquet, a anunțat, la 
13 februarie, că Franța va construi la 
30 mile vest de Marsilia un nou port la 
Marea Mediterană.

Noul port va fi dotat cu cele mai 
perfecționate instalații, permițînd an
corarea celor mai mari tancuri petro
liere.

„PIERDERE GREA"

Cercurile oficiale din Canberra apre
ciază ca o „grea pierdere pentru marina 
australiană“ distrugerea contratorpilo- 
rului „Voyager", în urma ciocnirii cu 
portavionul „Melbourne“, în timpul ma
nevrelor navale din Oceanul Pacific. 
„Melbourne“, unicul portavion austra
lian, este și el scos din funcțiune pen
tru mai bine de două luni. O asemenea 
situație, se apreciază în aceleași cercuri, 
„reduce considerabil capacitatea de in
tervenție a forțelor australiene în even
tualitatea unui conflict în Asia de sud- 
est“. De aceea, agenția France Presse 
apreciază că în prezent Australia se 
află într-o situație „penibilă“, dat ’fiind 
faptul că această catastrofă a intervenit 
tocmai în timpul conversațiilor cu Fe
derația Malayeză, privind asistența mili
tară pe care Australia s-a oferit să i-o 
acorde.
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COMENTARIUL ZILEI

Precizările președintelui 
G. Ball apreciată ca un eșec

Makarios • Misiunea lui 
• Noi victime Ia LimassolRăzboiul lung și sîngeros Kurdistanul irakian a luat sfîrșit. Marți, postul de radio Bagdad a transmis ordinele date de președintele Irakului, Aref, și de conducătorul partizanilor kurzi, Barzani, pentru încetarea focului. înțelegerea a fost realizată ca urmare a tratativelor directe începute la sfîrșitul lunii ianuarie între reprezentanți ai populației kurde și delegați ai guvernului irakian, tratative care au fost precedate de contacte indirecte stabilite în noiembrie 1963, o dată cu răsturnarea regimului baasist.Presa irakiană a anunțat că la Bagdad a sosit o delegație a populației kurde pentru a duce tratative cu președintele Aref și cu guvernul irakian în vederea reglementării definitive a problemei kurde. Delegația este condusă de Al Talabani, trimis special al comandantului partizanilor kurzi, Mustafa Al Barzani.încetarea luptelor din Kurdistanul irakian constituie o importantă victorie a populației kurde și a întregului popor irakian. Kurzii, care reprezintă circa un sfert din populație, duc de ani de zile o luptă ho- tărîtă pentru recunoașterea dreptu- cadrul

NICOSIA 14 (Agerpres). — „Luptele între ciprioții turci și greci din portul Limassol —’ anunță a- genția Associated Press — au continuat sporadic joi după-amiază. Un armistițiu șubred, care a intrat în vigoare înainte de amiază, a fost încălcat cu trei ore mai tîrziu...“ Generalul englez Young a anunțat că joi — a treia zi de cînd au început incidentele la Limassol — au fost ucise 10 persoane și alte opt au fost rănite.

După cum relatează agențiile occidentale de presă, misiunea lui Ball la Nicosia s-a soldat cu un eșec total.

lui lor la autonomi© în granițelor Irakului, pentru obținerea egalității în drepturi cu lația arabă în domeniul vieții politice, economice și culturale a țării. Reprezentanții populației kurde și-au exprimat adeseori dorința de a reglementa aceste probleme pe calea unor discuții directe cu conducătorii irakieni, dar atît Kassem cît și cercurile extremiste baasiste care i-au urmat au preferat, în locul tratativelor, calea armelor. In iunie 1961, împotriva kurzilor au început operațiuni militare care, cu unele întreruperi, au continuat pînă la sfîrșitul lunii ianuarie 1964. în Kurdistanul irakian, unde a. fost concentrat jumătate din efectivul armatei irakiene, s-a dezlănțuit, după cum arăta agenția „Associated Press', „un război de exterminare". Populația kurdă însă nu s-a lăsat intimidată. Ea a continuat cu și mai multă hotărîre lupta pentru satisfacerea revendicărilor sale, făcînd să devină și mal evident că „soluția militară’ pe care voiau s-o impună autoritățile de atunci de la Bagdad este condamnată eșecului.Acordul încheiat zilele trecute consfințește sfîrșitul acestui război sîngeros. Președintele Aref a declarat că guvernul său garantează drepturile naționale ale kurzilor în cadrul granițelor Irakului. Iar ministrul informațiilor, Abdel Karim Farhan, a subliniat că recentul acord înseamnă „un punct de plecare în dezvoltarea regiunii de nord a țării". Toate pămînturile — a spus el — vor fi cultivate, vor fi construite și reconstruite drumuri, distruse în militare. Toate revendicările o largă re
in cadrul statului ira- tocmai acest obiectiv luptătorii kurzi și nu Kurdistanului de Irak, pretindă reac-

popu-

★După întrevederile pe care le-a a- vut cu subsecretarul de stat, George Ball, președintele Makarios, a anunțat respingerea planului anglo-ame- rican și, după cum relatează agenția France Presse, a prezentat contrapropuneri. Referindu-se la surse din Washington, agenția Associated Press transmite că președintele Makarios este gata să primească în Cipru triupe din țările Common- wealth-uîui și adaugă că „aceste propuneri sînt acceptabile S.U.A.“.într-o declarație făcută tilor după întrevederile cu zentanții S.U.A. și Angliei — Pickard — Makarios a declarat : „Apreciez intențiile lor, dar nu sînt de acord cu procedura propusă. A- vem puncte de vedere diferite. Dacă propunerile lor ar fi acceptate, situația s-ar complica și mai mult... Intenționăm să ne adresăm Consiliului de Securitate și să cerem a- doptarea unei rezoluții care să condamne orice încercare de agresiune împotriva noastră și să reafirme integritatea noastre“. Makarios Consiliul coniza trimiterea imediată a unei forțe de poliție în Cipru. Makarios a declarat că se teme cel mai mult de o invazie a trupelor turcești sub pretextul protejării minorității cipriote turce.

★Subsecretarul de stat al S.U.A., George Ball, a sosit la Ankara, unde va avea noi contacte cu oficialitățile turcești.Ca urmare a luptelor de la Limassol, din Ankara se anunță că autoritățile turcești au ordonat evacuarea portului Iskanderun de către vasele civile, iar navele de război ancorate în acest port au fost puse în stare de alarmă.La O.N.U., reprezentanța permanentă a Turciei a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în legătură cu incidentele la Limassol. de
■ •

DAR-ES-SALAAM 14 (Agerpres). — Conferința extraordinară a miniștrilor de externe și ai apărării ai țărilor membre ale Organizației unității africane a încheiat la 13 februarie discutarea problemei înlocuirii trupelor britanice din Tanga- nica cu efective africane. Adoptînd recomandările comitetului desemnat cu o zi înainte, conferința a hotărît ca Tanganica să indice din ce țări africane dorește să fie recrutate cele trei batalioane de infanterie și unitatea de aviație care, înlocuind trupele britanice, să mențină ordinea și securitatea în această țară pînă la refacerea forțelor armate naționale. Citînd surse din preajma conferinței, agenția Associated Press arată că Etiopia, Algeria și Nigeria și-au manifestat dorința de a furniza trupele necesare în acest scop. Acordurile în legătură cu trimiterea acestor trupe vor fi încheiate pe o bază bilaterală. Se prevede ca ele să rămînă în Tanganica pentru o perioadă provizorie de șase luni, urmînd ca la cererea acestei țări termenul să poată fi prelungit.

Vineri dimineața participanții la conferință au început examinarea problemei conflictului de frontieră dintre Somalia și Etiopia. A fost desemnat un comitet compus din reprezentanți ai 13 țări pentru a dezbate în profunzime toate aspectele problemei și a prezenta recomandări conferinței. Totodată, conferința a hotărît să adreseze celor două părți un apel pentru încetarea focului și să constituie o comisie de observatori care va pleca la frontiera soma- lezo-etiopiană pentru a supraveghea încetarea focului și desfășurarea evenimentelor, urmînd să raporteze asupra constatărilor sale la conferința ordinară a miniștrilor de externe africani, prevăzută a se întruni în capitala Nigeriei peste zece zile. Această comisie se va compune din doi membri somalieni, doi etiopieni și unul dintr-o țară neutră.Potrivit agenției Reuter, participanții la conferință au început vineri după-amiază discutarea conflictului de frontieră dintre Somalia și Kenya.
pentruziariș- repre- Ball și

★La Londra, Ministerul Apărării Marii Britanii a anunțat plecarea Cipru a generalului britanic Richard Carver, comandantul unei divizii britanice, însoțit de statul său major, precum și de 170 de ofițeri. După cum se precizează în comunicatul Ministerului apărării, generalul Carver îl va înlocui pe generalul Peter Young la comanda forțelor militare britanice însărcinate cu supravegherea încetării focului în Cipru. Generalul Young urmează să-și reia postul său de comandant suprem al celor două baze militare britanice din insulă.

al în
ABEBA 14 (Agerpres). — relatărilor agențiilor de 13 februarie au avut lec somalezo-

ADDIS Potrivit presă, la noi ciocniri la frontieraetiopiană. In cursul operațiunilor concentrate în localitatea Ferfer ambele părți au suferit pierderi serioase în oameni și materiale militare.Secretarul general al O.N.U., U

Thant, a avut în aceeași zi întrevederi cu reprezentantul Etiopiei la O.N.U., dr. Tosfaye Gobre-Egzyn, și cu Hassan Nur Elmi, reprezentantul Somaliei, care l-au informat despre desfășurarea evenimentelor în legătură cu diferendul de tieră. U Thant a cerut celor țări să înceteze luptele. fron- două

spitale, școli, sale timpul operațiunilor acestea arată câ kurzilor au obținut cunoaștere kian. Or, și l-au pus despărțirea cum a încercat sa țiunea Internă șl internațională.Vestea încetării focului în Kurdls- O tanul irakian a fost primită cu satisfacție atît în Irak cît și în rîndul o- piniei publice internaționale, care a sprijinit cu căldură lupta dreaptă a populației kurde.
NICOLAE N. LUPU

■

R. F.

Paris
La Paris a sosit cancelarul 

Germane Ludwig ErhardZiarul „L’AURORE" scrie :„Cancelarul Erhard vine lanu fără îngrijorare. El se teme tot mai mult că Franța se va îndepărta de alianța atlantică. El nu a contestat dreptul președintelui de Gaulle de a avea o diplomație independentă, însă cancelarul consideră că aceasta nu trebuie să compromită solidaritatea atlantică. In toate aceste tratative, Erhard va fi ghidat și animat de fidelitatea sa față de America". Potrivit ziarului „COMBAT", „întîlnirea va permite confruntarea concepțiilor politice dintre cele două țări care tind să se îndepărteze din ce în ce mai mult una de alta".

In ultimul timp, atît in presă cît și in rîndurile opiniei publice aus
triece „Planul Thirring" stârnește 
vii discuții. Unii consideră acest 
proiect utopic, alții, din motive și 
interese proprii, îl resping, dar mulți 
îl discută în mod favorabil. Aceștia 
consideră că planul pornește de la 
primejdia războiului 
actualei dezvoltări a 
tare și ține seama de 
care îl face în opinia 
coexistenței pașnice și

Planul a fost elaborat de profe
sorul universitar dr. Hans Thirring, 
un cunoscut om de știință austriac, 
savant atomist de renume mondial. 
El propune transformarea republicii 
Austria într-un stat complet dezar
mat, care să fie „un model al coexis
tenței pașnice". Aceasta, declară 
profesorul Thirring, ar fi cea mai 
bună garanție a neutralității Aus
triei.

„Planul Thirring" preconizează ca 
Austria, de acord cu statele vecine și 
statele semnatare ale Tratatului de 
stat, să prezinte O.N.U. o declarație 
în care să arate că renunță la forța 
armată și este de acord să treacă la 
totala dezarmare sub controlul 
O.N.U. Totodată, statele vecine tre
buie să declare că 
teritoriale față de 
consideră granițele 
și consimt să-și 
armate de la granița austriacă la o 
distanță care se va stabili. Marile 
puteri vor fi solicitate să ofere ga
ranții că nu vor fi întreprinse acți-

în condițiile 
tehnicii mili- 
progresul, pe 
publică ideea 
a dezarmării.

nu au pretenții 
Austria, că ele 
sale intangibile 
retragă forțele

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

uni militare împotriva Austriei, iar 
O.N.U. să recunoască în Austria un 
model de stat dezarmat. Paza nece
sară va fi efectuată de posturi^ 
neînarmate ale O.N.U.

Profesorul Thirring arată că prin / 
aplicarea planului preconizat de el, 
Austria ar dobîndi un asemenea 
prestigiu internațional, incit nici un 
stat nu ar îndrăzni să o atace. De
zarmarea, declară prof. Thirring, 
va fi cea mai bună apărare a țării. 
In afară, de aceasta, prin dezarma
rea totală, Austria va economisi 
anual 3,7 miliarde de șilingi.

Discuția în jurul planului Thir
ring este foarte vie. Un cititor al 
ziarului „Arbeiter Zeitung" a tri
mis redacției ziarului o scrisoare, în 
care spune, printre altele : „Cine 
este pentru Austria trebuie să fie și 
pentru discutarea planului Thirring. 
Ar fi de neiertat a 
contribuție la 
ranție pentru existența și prosperi
tatea națiunii 
constitui-o în 
războaielor, renunțarea la 
mare’.

Proiectul Thirring are răsunet în 
rîndurile tineretului. Zilele trecute, 
tineretul sindical a organizat o dis
cuție la care au participat, pe lîngă 
un mare număr de oameni, profe
sorul Thirring, precum și mai mulți 
reprezentanți ai partidelor politice. 
Discuțiile care s-au purtat, au ară
tat că mulți se pronunță pentru rea
lizarea acestui plan.

ȘTEFAN DEJU

ignora această 
securitatea țării, ga-

noastre, pe care ar 
general împiedicarea 

înar-

„Exodul savanților“

teritorială a republicii Potrivit agenției U.P.I., a arătat că apelul său la de Securitate nu va pre-

Un interviu al lui PapandreuATENA 14 Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Presa greacă reproduce interviul acordat de liderul Uniunii de centru, Papan- dreu, ziarului american „Washington Post“ în legătură cu problema Ciprului. Papandreu, scrie ziarul, a respins categoric ideea unui stat federal în Cipru ca o soluție politică pentru conflictul cipriot. Cauza principală a încordării în Cipru, a continuat el, este prevederea din acordurile de la Londra și Zürich, care permite Greciei și Turciei să trimită forțe militare în Cipru“.Un singur lucru este sigur, a subliniat Papandreu, că „acordurile așa cum sînt ele acum, nu pot continua să existe“. Orice soluție politică este legată de retragerea Greciei și Turciei din Cipru și de asigurarea de către O.N.U. a libertății, independenței și autodeterminării poporului cipriot. Pentru realizarea pacificării insulei, a spus el, locul Greciei șiTurciei ca puteri garante trebuie luat de o forță a cărei competență trebuie să fie negociată cu președintele Makarios. „O forță internațională trebuie compusă din contingente din țări prietene și nicidecum dintr-o forță N.A.T.O., deoarece Ciprul nu este membră a acestei organizații“.

shington șl Londra asupra comerțului cu Cuba". Ziarul „NEW YORK HERALD TRIBUNE' scrie : „Comunicatul publicat după convorbiri nu cuprinde nimic concret cu privire la Cuba și nici cu privire la Cipru. Singurele crize actuale care sînt menționate sînt cele ale Malayeziei și Vietnamului de sud’. La rîndul său, ziarul britanic „FINANCIAL TIMES' scrie că „Englezii n-au făcut nfei o concesie în problema comerțului cu Cuba".
★

Azi se deschide la Stockholm cea 
de-a 12-a sesiune a Consiliului nor
dic.„La lucrările sesiunii — scrie ziarul „DIE WELT' — participă 45 miniștri, 69 parlamentari și circa 100 experți, juriști, economiști din țările nordice ale Europei. Printre problemele aflate pe ordinea de zi a sesiunii'figurează : planul Kekkonen pentru declararea nordului drept zonă denuclearizată, dezbaterea măsurilor ce urmează a fi adoptate drept represalii la politica de apartheid practicată de Republica Sud- Africană și alte probleme ale politicii externe. Participanții la sesiune vor asculta raportul miniștrilor comerțului despre sesiunea Consiliului ministerial al țărilor membre ale Asociației Europene a Schimb, ce are loc la Se vor mai dezbate

★

Primul ministru al Marii Britanii, 
Alec Douglas-Home, a părăsit vineri 
capitala S.U.A., îndreptîndu-se spre 
țară după convorbirile purtate timp 
de două zile cu președintele Lyndon 
Johnson.Agenția FRANCE PRESSE scrie : „Convorbirile anglo-americane au avut ca rezultat un acord cu privire la majoritatea problemelor mondiale și îndeosebi cu privire la problemele Asiei de sud-est. Statele Unite — continuă agenția — au sprijinit poziția Marii Britanii în Malayezia. De asemenea, britanicii au confirmat sprijinul lor pentru politica americană în Vietnamul de sud. Tratativele n-au permis înlăturarea divergențelor ce există de mulțl ani între Wa-. die are doar o funcție consultativă.

Liberului Geneva, probleme privind relațiile dintre țările nordice". Ziarul arată că Consiliul nor-

Conferința de presă 
a primului ministru ai Angliei

Demonstrație la Nicosia în sprijinul 
poziției guvernului cipriot de împo
trivire față de trimiterea pe Insulă a 

unor forțe polițienești N.A.T.O.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă ținută la Washington, premierul britanic Douglas-Home a calificat drept utile tratativele avute cu președintele S.U.A. Răspunzînd la întrebările ziariștilor, el s-a referit, printre altele, la problema cipriotă, averti- zînd împotriva consecințelor pe care le-ar putea avea un război civil între ciprioții greci și turci și subliniind „necesitatea concentrării eforturilor pentru trimiterea unei forțe internaționale în Cipru".în ce privește comerțul cu țările socialiste, Home a spus că Anglia nu intenționează să-și reducă comerțul cu aceste țări, ci, dimpotrivă. „Marea Britanie nu boicotează o țară și nu procedează la discri-

minări din motive politice, a spus el. Pentru a trăi, Marea Britanie are nevoie să facă comerț".Abordînd perspectivele destinderii încordării internaționale, primul ministru englez a declarat că „în timpul tratativelor cu președintele Johnson au fost examinate posibilitățile realizării unor noi progrese după încheierea Tratatului de la Moscova. Potrivit părerii lui Home, cel mai favorabil domeniu pentru realizarea unui acord l-ar constitui măsurile pentru preîntîmpinarea unui atac prin surprindere, inclu- zînd crearea unor posturi de observatori.Premierul englez a afirmat că „Marea Britanie trebuie să-și mențină forța nucleară națională".

ROMA. Consiliul de Miniștri al 
Italiei a aprobat proiectul de lege 
cu privire la ratificarea Tratatului de 
la Moscova pentru interzicerea ex
periențelor cu arme nucleare în trei 
medii. Proiectul de lege urmează să 

spre examinare celor 
ale Parlamentului ita-

fie prezentat 
două Camere 
li an.

DE
Latina
în mod oficial să examineze

Reformele agrare inițiate 
în unele țări latino-ameri- 
cane pe baza „răscumpă
rării echitabile" a pămân
turilor aduc profituri ma
rilor latifundiari (Ziarele)

MOȘIERUL : încă o lovitură ca asta și n-o să ne meargă rău...
(Desen de Eugen Taru)

RIO
Prensa 
refuzat 
cu reprezentanții Venezuelei acuza
ția acestei țări potrivit căreia Cuba 
ar fi livrat arme partizanilor vene- 
zuelezi.

JANEIRO. Agenția 
anunță că Brazilia a

LONDRA. Ministrul transporturi
lor din Anglia, Marples, a anunțat 
la 13 februarie în Camera Comune
lor că guvernul englez a adresat un 
protest Statelor Unite împotriva 
discriminărilor practicate față de 
navele engleze și ale. altor 
state. El a amintit că în ca
drul conferinței de la Londra, din 
luna decembrie, a celor 10 state 
europene, la care s-a alăturat și Ja
ponia, s-a hotărît întreprinderea 
unor acțiuni comune împotriva ac
tivității discriminatorii a Statelor 
Unite în domeniul navigației.

ROMA. Joi a avut loc la Roma o 
ședință a conducerii Partidului so
cialist italian la care s-au discutat 
probleme organizatorice în legătură 
cu noua situație creată în partid 
după formarea Partidului so
cialist italian al unității proletare 
(P.S.I.U.P.). Conducerea partidului 
a convocat pentru sfîrșitul lunii 
februarie o conferință a partidului 
socialist. Tot joi a avut loc o șe
dință a conducerii P.S.I.U.P. Tullio

întreaga presă britanică publică 
în aceste zile numeroase reportaje 
și comentarii in legătură cu noile 
știri referitoare la cercetătorii știin
țifici care și-au anunțat hotărîrea 
de a părăsi Anglia șl de a se sta
bili în străinătate. Numai anul, tre
cut, 160 de profesori universitari au 
părăsit Anglia. In legătură cu a- 
ceste știri, ziarele de diferite ori
entări folosesc din nou, așa cum 
au făcut cu cîteva luni în urmă, pe 
marginea unor știri asemănătoare, 
expresii ca „exodul savanților", „c~ 
portul de competențe", evocînd 
„daunele pe care Anglia le va suferi 
din această pricină".

Una dintre știrile menționate se 
referă la faptul că zilele trecute în
treaga echipă de cercetători în do
meniul fiziologiei de la Universita
tea din Birmingham și-a prezentat 
demisia pentru'a da curs unui an
gajament contractat în S.U.A. Din 
această echipă fac parte profesorul 
Ian Bush, șeful catedrei de fiziolo
gie, cinci asistenți, trei doctoranzi și 
un tehnician.

Și-au mai anunțat intenția de a 
pleca din Anglia dr. John Anthony 
Popie de la laboratorul național de 
fizică, expertul atomist prof. Mauri
ce Pryce, șef al catedrei de fizică de 
la Universitatea din Bristol, și dr. 
Leonard Weiss, cercetător în dome
niul cancerului de la Universitatea 
din Cambridge. Lista nu este însă 
încheiată. Ziarele de miercuri anun
ță că alți doi specialiști, și anume

dr. Ray Guillery, profesor de anato
mie, și dr. Eric Shooter, care face 
parte dintr-un colectiv de studiere a 
biologiei moleculare, au fost anga
jați de instituții universitare din 
S.U.A.

Ziarele au publicai declarațiile fă
cute, în legătură' cu aceste demisii, 
de către sir Robert 
rector al Universității 
ham. „Este un fapt 
pentru situația căreia 
facem față, că oameni de știință ca- 

Ax~ pabili, îndeosebi tineri, nu pot dispu
ne de resursele de care ei conside
ră că au nevoie", a spus el. Și a 
dăugat : „Ne trebuie un sprijin 
nanciar mai puternic".

Vorbind la posturile de radio, 
derul laburist Harold Wilson a apre
ciat că alocațiile pentru cercetările 
științifice sînt „tragic de insuficien
te". El a spus că Anglia formează. în 
fiecare an aproximativ 1 100 de fizi
cieni specialiști, dintre care circa o 
optime emigrează. Reamintind că 
formarea unui fizician costă cam 
20 000 de lire sterline, Wilson a spus 
că această sumă trebuie să fie con
siderată pierdută pentru fiecare fi
zician emigrat.

Asociația conducerilor Universită
ților din Anglia a dat publicității o 
declarație în care arată .că acest 
„exod" al oamenilor de știință creea
ză o „serioasă perturbare" în viața 
țării.

Aitken, vice- 
din Birming- 

simptomatic 
trebuie să-i ‘

a-
fi-li-

GORDON SCHÄFFER

Vizita premierului
Cin En-5ai in BirmaniaRANGOON 14 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, la 14 februarie Ciu En-lai, premierul Consiliului de stat al R. P. Chineze, a sosit la Rangoon într-o vizită de prietenie la invitația generalului Ne Win, președintele Consiliului revoluționar din Birma- nia. Ciu En-lai este însoțit de Cen I, locțiitor al premierului Consiliului de stat șl ministru de externe al R. P. Chineze.

Vecchietti, secretarul partidului, a 
prezentat un raport în legătură cu 
situația economică a țării și cu pro
blemele de politică externă care 
vor fi discutate în Parlament. Apoi 
Alfonso Gatto a vorbit despre si
tuația organizatorică a partidului.

CIUDAD DE MEXICO. Pre
ședintele Mexicului, Lopez Mateos, 
și președintele Statelor 
Lyndon Johnson, se vor întîlni 
Palm Springs (California) la 21 
22 februarie.

Unite, 
la 
Și

DAKAR. O parte a partidului re
grupării africane, singurul partid 
de opoziție legal din Senegal, a ho
tărît să se alipească partidului de 
guvemămînt, Uniunea progresistă 
senegaleză, al cărui secretar general 
este președintele Leopold Senghor. 
(Postul de radio Dakar).

LONDRA. Cu majoritate covîrșl- 
toare de voturi, Consiliul sindicate
lor din Hayce și Southall (Comi
tatul Middlesex) a anulat interdic
ția rămasă în vigoare timp de 12 
ani în legătură cu alegerea în acest 
consiliu a unor membri ai P.C. din 
Marea Britanie.

ROMA. Primul ministru al Italiei, 
Aldo Moro, l-a primit, la 13 februa
rie, pe Witold Trampczynski, mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Polone, care se află într-o vizită o- 
ficială în Italia. In cadrul tratative
lor duse de ministrul Trampczynski 
cu oameni de stat italieni s-au dis
cutat aspecte ale relațiilor economi
ce dintre cele două țări (P.A.P.).

al
a

BANGKOK. Primul ministru 
Tailandei, Thanom Kittikachom 
anunțat vineri crearea unei comisii

O noua propunere 
a guvernului R. D. G. 
în problema vizitelor 

în capitalaBERLIN 14 (Agerpres). — După cum anunță A.D.N., guvernul Republicii Democrate Germane a propus senatului Berlinului occidental să semneze un protocol cu privire la vizitarea de către cetățenii Berlinului occidental a rudelor lor din capitala R. D. Germane în intervalul 21—30 martie.

care urmează să supravegheze înce
tarea incidentelor de la frontiera 
dintre Indonezia și teritoriile Borneo 
de nord și Sarawak incluse în Fede
rația Malayeză. Comisia este forma
tă din patru ofițeri și trei 
nari civili tailandezi.

funcțio-

COPENHAGA. Direcția 
tistică din Danemarca a 
că în anul 1963 importul de măr
furi din Republica Sud-Africană 
în Danemarca a scăzut cu peste 
50 la sută. Reducerea volumului a- 
cestor importuri se datorește vastei 
campanii de protest desfășurată în 
Danemarca împotriva politicii de 
apartheid a guvernului rasist a lui 
Verwoerd.

de sta- 
anunțat

LIMA. Activitatea tuturor porturi
lor peruviene a fost paralizată vineri 
ca urmare a unei greve de 24 de 
ore declarată de cei peste 25 000 de 
docheri din porturile maritime și 
fluviale în sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor.

SANTIAGO DE CHILE. La 29 
aprilie va sosi la Santiago Heinrich 
Luebke, președintele R. F. Ger
mane, însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Gerhard Schroeder, și de 
reprezentanți ai industriei vest-ger- 
mane. Printre subiectele care vor fi 
discutate figurează și sporirea inves
tițiilor vest-germane în Chile. Tn 
afară de Chile, Heinrich Luebke va 
mai vizita Peru, 
zilia. (A. P.).

Argentina și Bra-

TOKIO. La 14 
chis la Tokio cel 
greș extraordinar 
neral al Sindicatelor din Japonia, care
reunește peste 4 milioane de membri..

februarie, s-a des- 
de-al 24-lea Con- 
al Consiliului Ge-
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