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PROBLEME DE BAZA m TOTO«

Este știut că cea mai importantă condiție pentru creșterea șeptelu- 
lui și a producției animale o constituie asigurarea unei puternice baze 
furajere prin cultivarea acelor plante de nutreț care dau cea mai mare 
cantitate de unități nutritive și proteine la hectar. In această privință 
prezintă un mare interes sporirea producției culturilor leguminoase 
și îndeosebi a. lucernei. O experiență valoroasă a acumulat în cultiva
rea lucernei gospodăria de stat Afumați. La solicitarea redacției, ingine
rul șef al gospodăriei expune mai jos în ce constă această experiență și 
ridică unele probleme actuale de ansamblu legate de extinderea cultivă
rii și folosirii lucernei.

• Gospodăria agricolă de stat Afu
mați, în care lucrez, este o gospo
dărie cu profil zootehnic, așezată în 
partea de est a orașului București, 
în plină regiune secetoasă. Anul tre
cut am crescut 960 taurine, din care 
375 vaci, 837 scroafe de 
15 480 tineret porcin și am 
8 000 porci.

în 1963 unitatea noastră 
deplinit și depășit sarcinile 
la toți indicatorii în sectorul zoo
tehnic, realizînd 3 923 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată cu 1,40 lei 
litrul ; 16,1 purcei înțărcați în medie 
de la o scroafă cu 15,9 kg greutate 
la înțărcare; 301 gr spor de greutate 
mediu zilnic la tineretul porcin cu 
un consum de 4,55 unități nutri
tive pe kg de spor ; 584 gr spor 
mediu zilnic la porci grași cu 
un éonsum de 4,86 U.N. pe kg de 
spor, kilogramul de spor costînd 
6,37 lei. S-au livrat statului 692 
tone de carne de porc în loc de 629 
tone planificate ; în afara planului, 
am livrat altor unități socialiste 
2 365 scrofițe de prăsilă la vîrsta de 
7—8 luni. Gospodăria noastră și-a 
încheiat, activitatea pe anul trecut 
cu un beneficiu de 1 106 000 lei, față 
de 572 000 lei planificați. în obține
rea acestor realizări o contribuție 
importantă a avut asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoare atît 
în ce privește cahtitatea de nutre
țuri, dar mai ales calitatea lor.

Din cele 1 503 ha de teren arabil 
cit a avut gospodăria noastră a- 
nul trecut, 513 ha s-au cultivat cu 
furaje, obținîndu-se următoarele pro
ducții medii la hectar : 18 126 kg
porumb siloz, 14 541 kg borceag — 
masă verde. 23 033 kg de lucernă — 
masă verde, 29 971 kg sfeclă 
de zahăr pentru furaj și 7153 kg 
lucernă fin. Țin să precizez că în 
1963 cantitatea de precipitații căzu
te în gospodăria noastră a fost de 
243 mm, ceea ce este foarte puțin.

Față de efectivele de animale 
mereu crescînde, trebuie găsite me
tode care să asigure integral sorti
mentul de furaje corespunzător pro
ducțiilor zootehnice din ce în ce mai 
mari. Trei sînt aceste căi : prima, 
sporirea producției medii la ha ; 
a doua, cultivarea celor mai va
loroase și corespunzătoare plante

pentru flecare regiune ; a treia, și 
cea mai importantă, ridicarea ca
lității furajelor obținute. Ultima 
cale poate fi folosită imediat, dè 
toate unitățile agricole, și, după pă
rerea mea, poate duce la dublarea 
unităților nutritive și a cantităților 
de proteine față de ceea ce se ob
ține în prezent.

Pentru asigurarea unei baze fura
jere corespunzătoare, cultivăm în 
primul rînd lucernă care, împreună 
cu porumbul verde, acoperă tot ne
cesarul de consum anual. Ponderea 
cea mai mare o are lucerna care, 
pe lingă faptul că poate fi folosită 
ca furaj fibrös, masă verde, siloz și 
făină, posedă, calități nutritive pe 
care nu le are nici o altă plantă fu
rajeră.

Lucerna dă cele mai mari produc
ții de fin la hectar, în fiecare ■‘an, 
indiferent de precipitații. Calitatea 
finului, a masei verzi, a silozului și 
a fainei de lucernă oferă cei mai 
ridicați indici de unități nutritive și 
albumină digestibilă, atît pe unita
tea de suprafață, cit și pe unitatea 
de greutate. Totodată, lucerna asi
gură furaj masă verde fără între
rupere, în medie 150 zile pe an, ceea 
ce nu poate da nici o altă plantă 
cultivată. Lucerna înlocuiește, în 
mare măsură, furajele concentrate 
din hrana animalelor. Ea poate fi 
cultivată pe o varietate mare de te
renuri. în plus, lucerna este o exce
lentă plantă premergătoare, lăsînd 
în sol rezerve mari de azot, canti
tăți însemnate de calciu și fosfor, 
precum și peste 8 000 kg resturi de 
rădăcini la hectar, care ajută la for
marea humusului și sporesc fertili
tatea solului. După lucernă, pămîn- 
tul rămîne curat de buruièni și cu 
structura. complet refăcută. Dintre 
toate furajele, lucerna se obține cu 
cel mai scăzut preț de cost.

Calitățile ei multiple fac din 
lucernă cultura care nu trebuie să 
lipsească din nici o unitate agricolă 
crescătoare de animale, mai ales 
din cele cu climat secetos, și ne 
obligă pe noi, tehnicienii, să găsim 
metode superioare de cultură, re
coltare și utilizare a ei. In ultimii 
trei ani, G.A.S. Afumați a obținut 
la cultura de lucernă neirigată ur
mătoarele producții :

Cultura
1961 1962 1963

supra
fața

produc
ția la ha

supra
fața

produc
ția la ha

supra
fața

produc
ția la ha

lucemă- 
fîn 232 ha 7 089 kg 179 ha 7 333 kg 189 ha 7 153 kg

lucernă 
masă 
verde 89 ha 17 530 kg 95 ha 25 547 kg 80 ha 23 033 kg

' Aceste producții nu sînt mari, 
dar ele demonstrează ce se poate 
obține în viitor. E de ajuns să ară
tăm că pe o suprafață de 78 de ha 
unde lucerna a avut o densitate bu
nă, unde s-a făcut fertilizarea cu u- 
'•ina de grajd, producția medie a 

„ ost de 10 450 kg fin la ha.
Este bine stabilit că valoarea cea 

mai ridicată a lucernei.se manifestă 
în faza de creștere de la începutul 
îmbobocirii și pînă la îmbobocirea 
deplină, cînd se obțin cantitățile cele 
mai mari de unități nutritive, pro-

telne șl caroten la hectar, iar finul 
are cele mai ridicate calități fizice. 
Recoltînd lucerna în floare, se pierd 
o bună parte din substanțele nutri
tive și din cantitatea de furaj, deoa
rece cele 8—10 zile de întîrziere la 
fiecare coasă — de la faza de îmbo- 
bocire pînă la înflorire — fac ca în-

AUREL CONDURATU
Inginer șef la gospodăria agricolă 
de stat Afumați, regiunea București
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întreprinderea de prefabricate și materialo de construcții din Constanța 
se dezvoltă an de an. In ultimul timp, a fost dată în folosință o linie 
tehnologică modernă dotată cu mese vibrante de mare frecvență, 5 tu
rtele de aburire a agregatelor din beton ; au fost confecționate nume
roase matrițe pentru noile tipuri de stîlpi precomprimați etc. Ca urmare 
a numeroaselor măsuri aplicate, în prima lună a acestui an productivi
tatea muncii a crescut cu 1,7 Ia sută față de cea planificată, realizîn- 

du-se cantități însemnate de prefabricate din beton peste plan.

în S« M« T«

Pregătirea utilajului pentru primăvară

După cum rezultă din 
datele Trustului central 
S.M.T., pînă la sfî.rșitul 
primei decade a lunii fe
bruarie reparațiile în sta
țiunile de mașini și trac
toare de pe întreg cu
prinsul țării au fost rea
lizate în proporție de 87,6 
la sută la tractoare, 94,2 
la sută la pluguri, 85,3 la 
sută la semănătorile pen
tru cereale păioase, 94,1 
la sută la semănătorile 
pentru porumb, 91,7 la 
sută la grape cu disc. Me
canizatorii de la stațiunile 
de mașini și tractoare din 
Cîmpia — 
Turcului, 
de Cîmp,

Turzii, Podul 
Deta, Obîrșia 
Chitila și din

alte 14 unități au termi
nat repararea întregului 
utilaj pe care îl vor fo
losi în campania agricolă 
de primăvară. Alte 21 
de S.M.T.-uri din diferite 
regiuni ale țării au efec
tuat lucrările de reparații 
în proporție de 95 la 
sută. Bune rezultate au 
obținut și mecanizatorii 
din regiunea Dobrogea. 
Organizîndu-și temeinic ■ 
munca, ei au pus la 
punct toate semănătorile, 
plugurile și discurile, iar 
repararea tractoarelor și 
cultivatoarelor se află în- 
tr-un stadiu înaintat —■
93.1 la sută și respectiv
96.1 la sută. Realizări si

milare au obținut stațiu
nile de mașini Și trac
toare din regiunile Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 
și Brașov. Există și ră- 
mîneri în urmă. Datorită 
lipsurilor în organizarea 
muncii și în aproviziona
rea cu piese de schimb, 
în unele S.M.T.-uri din 
regiunile Iași, Maramu
reș și Suceava reparațiile 
sînt întîrziate. Ținînd 
seama că timpul e destul 
de înaintat, este necesar 
ca îndeosebi în regiunile 
amintite reparațiile să fie 
executate într-un ritm 
mai susținut pentru a pu
tea fi terminate la vreme.

MÎNA
„CHIRURGIE" CU CUȚIT

DE PIATRĂ

UN CREIER Șl UN OCHI

SUPLIMENTAR
DEGET 4, UN

ÎN SCRISORILE

CLINICII

OARECARE ?

BEFACE MINA
A

s-arPentru neinițiat, chirurgia plastică 
ocupa mai ales de îndreptarea unor de
fecte ale feței omenești, de pildă un 
nas prea lung sau prea scurt. Dac-ar fi 
așa, rolul chirurgului de această speciali
tate s-ar reduce cam la ceea ce face un 
profesor cu extemporalul elevului său : 
ar corecta doar cu creionul roșu (în ca
zul de față cu bisturiul) anumite greșeli 
naturale sau dobîndite în cursul vieții. 
Dar lucrurile stau cu totul altfel.

Istoria chirurgiei se pierde în timp. 
Totuși, se știe că apariția ei — și apli
carea operațiilor înfîi pe animale, apoi 
pe om — este legată de trecerea de la 
gospodăria vînătorească la creșterea ani
malelor, tot așa cum se știe că opera
țiile plastice se făceau încă din vremea 
în care chirurgii erau înarmați cu... cuțite 
de piatră.

Documentele trecutului arată că în 
Egipt se cunoștea cu 3000 de ani în urmă 
știința transplantării țesuturilor omenești, 
in vederea reparării unor defecte ale 
corpului. Tot cu o mie de ani înaintea 
erei noastre, medicii indieni și tibetani 
practicau refacerea plastică a nasului din 
pielea frunții. Apariția și dezvoltarea o- 
perațiilor plastice este legată de faptul 
că, în antichitate, exista obiceiul ca pri
zonierii de război și criminalii să fie 
„însemnați'' prin tăierea nasului, a ure
chilor etc. In același timp, soldații și mai 
ales comandanții militari răniți în cursul 
luptelor nu se puteau împăca cu ideea 
că oamenii îi pot asemui cu niște crimi
nali și de aceea făceau totul ca să scape 
de un asemenea stigmat.

Această artă chirurgicală frece 
Europa, unde epoca Renașterii 
izbînzi deosebite in dezvoltarea 
fiilor reparatorii și plastice. Iar 
nostru ajunge la realizări de-a 
uimitoare.

Muncitoarea I. S., de 23 de ani, e rih- 
tuifoare la o fabrică de încălțăminte din 
București. Prin 
sute și sute de 
nu de mult, ea

apoi In 
înscrie 
opera- 
secolul 
dreptul

mîinile ei trec și astăzi 
perechi de pantofi. Dar 

fost în primejdie să-și

piardă complet mîna dreaptă. Indreptîn- 
du-se spre casă, a traversat neatent o li
nie ferată din jurul Ferentarului. Alune- 
cînd tocmai cînd o locomotivă își făcea 
manevra, a fost surprinsă pe linie. Mașina 
„Salvării" a adus-o de urgență la Clinica 
de chirurgie plastică și reparatorie, cu 
mîna dreaptă zdrobită de la nivelul ante
brațului. Prima intervenție chirurgicală a 
avut drept scop să constate dacă mîna 
mai este viabilă ori nu. Din fericire, ac
cidentata purta palton și mîneca groasă 
a ferit-o cît de cil. Astfel, un vas de 
sînge conservat era capabil să alimen
teze mîna (deși cu tendoanele și articu
lațiile strivite, cu nervii tăiați). După în
depărtarea a tot ce era socotit mort (o- 
perafia a durat patru ore) à urmat a 
doua zi altă intervenție (de cinci ore), în 
care s-a pus la loc fiecare tendon, fie
care articulație, s-a cusut fiecare nerv.

Văzîndu-I la masa de operație pe cont, 
dr. Agripa lonescu, îți dai mai bine sea
ma de precizia și subtilitatea care se 
cer aceluia pus să repare ceea ce nici 
natura însăși nu mai poate face singu
ră. Mîna, mecanism extrem de fin, capătă 
prin cele două funcții ale sale — apu
care și pipăire — o însemnătate uriașă 
pentru om. Dintre toate organele, ea are 
reprezentarea cea mai întinsă ca supra
față pe creier (întocmai ca o proiecție 
pe un ecran extrem de cuprinzător a 
unor „imagini” recepționate înfr-altă 
parte). Pavlov caracterizează mîna ca 
fiind un creier și un ochi suplimentar al 
omului.

Dar v-afi gîndit vreodată la valoarea 
pe care o au degetele omului, luate fie
care în parte ?

Cîteva cuvinte despre cazul lui C. M. 
Degetul gros îi fusese prins într-un valț 
și retezat. Ar fi putut să rămînă așa, un 
deget pare să nu fie chiar mare lucru. 
„Totuși, abia cînd îți lipsește — zice 
C. M. — îți dai seama de însemnătatea 
lui". Intr-adevăr, degetul gros are altă 
valoare decît toți „confrații" săi : 45—50 
la sută din valoarea funcțională a între
gii mîini. Degetul 2, adică arătătorul, 
reprezintă 25 la sută, 3—10 la sută, 4 — 
între 5 și 10 la sută, iar 5 — între 15 
și 20 la sută. Așa dar, degetul 1, numit 
și policele, e mai prețios : închide pum
nul așa cum închizi un lacăt cu cheia 
(fără el degetele celelalte pot fi ușor 
desfăcute), are cea mai întinsă supra
față sensitive, cu proiecția cea mai mare 
pe creier, e cel mai mobil, rofindu-se 
complet în axul său. Sensibilitatea dege
telor, funcționalitatea lor depind și de 
meserie. Un mecanic de precizie, un ra- 
diofonisf, un violoncelist sau un chirurg 
au policele mai sensibil, mai mobil.

Pentru C. M„ ca muncitor manual, lip
sa degetului gros însemna foarte mult. 
De aceea s-a recurs la transformarea de
getului 4 cu valoarea sa redusă, în deget 
1. Pentru aceasta, chirurgul mufă degetul 
respectiv, cu nervi cu tot, cu vase,

tendoane, și-l transplantează pe locul de
getului lipsă. Operația e migăloasă, a- 
nevoioasă, iar rezultatele ei definitive se 
cunosc abia după alte operații. Același 
lucru se întîmplă și cînd este tăiat, ac
cidental, un nerv. De ce ? Pentru că ner
vul cubital, de pildă, cusut astăzi, își re
face sensibilitatea cu o viteză de un mi
limetru pe zi. Cum nervul are lungimea 
de zeci de centimetri...

Aici, mai mult poate decît în oricare 
altă ramură a medicinii, bolnavul conlu
crează cu medicul, e informat în 
nunțime despre datele 
care a 
are, in 
sibilitate (e 
buie să-și ferească singur mina de 
de foc). In plus, este necesar ca 
navii aceștia de un tip special, cîștigafi 
total pentru cauza lor, să facă anumite 
mișcări fără de care s-ar pierde treptat 
fot rezultatul intervenției. Este nevoie de 
răbdare, de perseverență, afit din partea 
bolnavului, cit și a personalului medical. 
Rezultatele excelente vorbesc de la sine. 
Unii țin să aștearnă și pe hîrfie gîndurile 
lor și să le trimită pe adresa clinicii.

„Sînt muncitor, ajustor de precizie în 
secția Sculărie generală a Uzinelor „23 
August". Am suferit o arsură la față, to- 
race și ambele brațe și am fost trans
portat de urgență la spitalul dv. Am re
intrat în producție și mă simt excelent. 
In brațe am aceeași precizie de lucru 
pe care am avut-o și înainfe. De aceea, 
în prima zi de muncă, îmi îndrept gîn- 
dul către dumneavoastră. Am rămas pro
fund impresionat de conștiinciozitatea și 
dragostea față de om arătată de person 
nalul spitalului, care s-a străduit ca din 
două brațe bolnave să facă două brațe 
sănătoase. Primiți, vă rog, calde mulțu
miri și din partea familiei mele, a so
ției, a fiului meu, turnător oțelar, a fiicei 
mele, proiectantă la Uzinele „23 August".

Pacientul M. S„ care semnează această 
scrisoare, adresează cuvintele sale în
tregului colectiv care l-a îngrijit și, în 
primul rînd, doctorului Aurel Vasiliu, me
dic primar.

amă- 
intervenției la 

pentru căfost supus, 
perioada de refacere, 

ca un copil care

nu 
sen- 
tre- 
frig, 
bol-

*
S-ar putea spune, pe drept cuvînt, că 

pielea reprezintă aici, la clinica de chi
rurgie plastică și reparatorie, „materia 
primă". Pierderea capacităților ei este in
compatibilă cu viața, pielea fiind cel mai 
întins organ al omului (în medie un om 
are 16 000 cm p de piele). Ea poate fi 
conservată nu mai mult de două, trei săp- 
tămîni, și este recoltată de la însuși bol
navul care trebuie operat sau de la dona
torii de piele. Sînt impresionante cazurile 
în care tovarășii de muncă ai unui acci
dentat se oferă voluntar să dea piele (șt 
operația de recoltare nu e chiar simplă,

MIHAI STOIAN
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(Continuare în pag. IlI-a)

In anumite cazuri do urgență este nevolo de intervenția simultană a două echipe de chirurgi.
Foto : A. Cartojan

DIN TOATĂ ȚARA
Pe șantierul termocentralei de la Craiova

Schimb de experiență 
in problema cofrajeior glisante

1500 de formații artistice 
pe scena concursului

PEW DEPOZITE

Pe șantierul termocentralei de la 
Craiova a avut loa luni un schimb 
de experiență în legătură cu folo
sirea cofrafelor glisante la con
strucția coșurilor de fum. Participan- 
ții — constructori de pe diferite șan
tiere din țară — au putut cunoaște 
la fața locului experiența colectivu
lui de constructori de la Craiova, 
care ridică un coș de fum cu o înăl
țime de 160 metri. Pentru a scurta 
durata de execuție, constructorii

terraocentralei folosesc cofrafe 
sanie. Noutatea față de alte 
crări similare constă în faptul 
de la înălțimea de 70 de metri, 
operațiile de betonate și șamotare 
a coșului se execută simultan. Da
torită folosirii acestei metode, con
structorii au atins un ritm mediu de 
înălțare a coșului de aproape 
2,50 m în 24 de ore. Pînă acum s-a 
ajuns la Înălțimea de 105 metri.

(Agerpres)

gii- 
lu- 
că,

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii“). — In 15 lo
calități din raioanele Satu 
Mare, Carei și Lăpuș au 
început întrecerile în ca
drul fazei intercomunale 
a celui de-al 7-lea con
curs al formațiilor artis
tice de amatori. Aproape 
100 de formații artistice, 
cuprinzînd ansambluri 
corale, soliști vocali și in-

de
Pe 

că- 
ac-

strumentali, echipe 
dansuri au evoluat 
scenele amenajate la 
minele culturale. In 
tuala etapă a concursului
iau parte aproape 1 500 de 
formații ale așezămintelor 
culturale din regiunea 
Maramureș — cu aproape 
300 mai multe decît în ca
drul primei etape.

«w /w cumpărători?
(Continuare în pag. Il-a)

La secția de protecția plantelor din cadrul Institutului central do cercetări agricole se întreprind numeroase experiențe privind combaterea boli
lor și dăunătorilor plantelor agricole. Fotograiiile reprezintă două aspecte din laboratoarele secțieL Foto i R. Costin

în Interesul ahonațiîor I.D.E.B.
In afară de posibilitatea 

achitării consumului de e- 
nergie electrică direct la 
domiciliu, la solicitarea unor 
categorii de abonați, I.D.E.B. 
a introdus și alte forme 
plată. Abonații care nu 
află acasă în orele cînd 
titorii de contoare sînt pe 
teren pot achita consumul 
de curent prin autoservire. 
O dată pe lună, cînd are 
posibilitatea, abonatul achită 
la casieria I.D.E.B. suma da
torată conform indexului 
controlului și fixează de co
mun acord cu casieria o zi 
la trei luni, cînd se va face 
citirea contorului de către 
salariații I.D.E.B. Se poate 
folosi și sistemul cu plată 
anticipată sau decont, care 
presupune achitarea unei 
sume reprezentînd contra
valoarea consumului mediu 
pe 3 luni. Abonații pot plăti

energie elec- 
cont curent la 

modalită-

de
se 

ci-

consumul de 
trică și prin
C.E.C. Folosind 
file de plată indicate mai 
sus, consumatorii plecați 
in delegație, în concediu, cu 
program de lucru care nu 
concordă cu cel al I.D.E.B.- 
ului ș.a. evită deplasă
rile lunare la casierii și au 
asigurată furnizarea fără în
trerupere a energiei electri
ce. Pentru lămuriri supli
mentare în legătură cu 
aceste modalități de pla
tă, consumatorii de ener
gie electrică pentru iluminat 
și utilizări casnice se pot 
adresa la casieriile I.D.E.B. 
Ele funcționează între orele 
7,30—19,30 în zilele de lu
cru, cu excepția ultimei zile 
lucrătoare a fiecărei luni, 
cînd programul pentru pu
blic este între orele 7,30— 
16,00.

La complexul studențesc
BRAȘOV (coresp. „Scîn

teii“). — In complexul 
studențesc de pe strada 
Memorandumului din Bra
șov, unde locuiesc peste 
2 200 de studenți, a fost 
dată în folosință o cantl-

nă modernă. Aici se ser
vesc zilnic 3100 mese. 
Noua cantină are instala
ții mecanice pentru spă
latul veselei, curățirea 
cartofilor, tăiatul pîinii 
etc.

Cînd vizitează depozi
tele întreprinderilor co
merciale, merceologii se 
interesează nu numai de 
mărfurile existente, ci în
treabă și cine le-a pro
dus. în organizațiile și în 
unitățile -comerciale din 
regiunea noastră se bu
cură de o 
tricotajele 
„Textila 
articolele
produse de Fabrica

„Dana", de la

bună apreciere 
produse de 

Roșie"-Brașov, 
de mercerie 

„9
Mai"-București, țesături
le de la „Independența"- 
Craiova etc. Merceologii 
recepționează bucuroși 
mărfurile produse de a- 
ceste fabrici, știind că 
ele corespund cerințelor 
cumpărătorilor. Trebuie 
să adaug însă că în asi
gurarea unei bune apro
vizionări, întreprinderile 
și unitățile comerciale 
întîmpină greutăți din 
partea unor fabrici care 
nu acordă atenția cuve
nită 
Iată 
cute 
care 
cap
merț. Am. fost nevoiți să 
respingem o parte din 
șifonul lat de 80 cm, pro
dus de întreprinderea 
textilă Lugoj, finetul tri
mis de întreprinderea 
textilă Pitești, pentru că 
aveau fire îngroșate, cui-

buri, pete de ulei. Și 
unele garnituri de mobilă 
de tip
I.O.I.L. Tr. Severin, erau
lucrate și finisate negli
jent și n-au putut fi tri
mise în magazine. De ce 
sînt lăsate să iasă pe 
poarta fabricilor aseme
nea produse de calitate 
slabă ?

Trebuie să recunoaștem 
că și noi, cei din comerț, 
„ajutăm" cîteodată unele 
întreprinderi să nu res
pecte condițiile de cali
tate. O cantitate de vop
sea-email, produsă de Fa
brica „Policolor"-Galați, 
a fost recepționată și 
pusă în vînzare, deși nu 
corespundea stasului. Vă- 
zînd că „merge", cei de 
la „Policolor" au conti
nuat să dea astfel de 
produse, 
nerii ar
exigența cuvenită, s-ar fi 
curmat mai devreme a- 
ceastă situație. Aseme
nea cazuri obligă cu atît 
mai mult organele co
merciale să vegheze ca 
în rafturile magazinelor 
să nu mai ajungă măr
furi necorespunzătoare.

Dacă recepțio- 
fi manifestat

calității produselor, 
cîteva cazuri petre- 

în ultima vreme 
au dat bătaie de 

lucrătorilor din co-

ANDREI NICOLAE
• director adjunct

Direcția comercială 
regională — Oltenia
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GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Pentru cîtva timp frigul a „închis“ 
porțile Dunării. După cum se vede 
în fotografia de mai sus, vapoare
le ancorate în docuri se află 
„în iernatic“. Marinarii își conti
nuă însă activitatea sub alte for
me. Porturile dunărene s-au trans
format în școli, de ridicare a 
măiestriei profesionale a naviga
torilor La Galați, peste 200 de na
vigatori — comandanți de vase, 
piloți, mecanici și fochiști — învață

cu sîrguință, împărțiți în 5 grupe, 
pe profesii. In fiecare zi ei urcă pe 
puntea celor două vase — „16 Fe
bruarie" și „Anghel Saligny" — a- 
menajate special pentru activitatea 
de învățămînt profesional al mari
narilor pe timpul iernii. Lecțiile 
sint predate de cei mai experimen
tați marinari și ingineri din port. 
De pildă, lecția despre „Pilotajul 
fluvial" a fost ținută de Ion Musta
ță, care timp de peste 30 de ani a 
pilotat vase pe Dunăre. Despre

„pescajul“ navelor, deplasamentul 
lor și alte caracteristici ale navelor 
a vorbit tehnicianul principal din 
serviciul de navigație, Nicolae Va- 
siliu. Teme legate de „Manevre și 
instalații de bord". „Legi și semnale 
marine". „Mașini navale" au fost 
expuse de comandanții de nave Gh. 
Negru, Petre Gălățeanu, ing. Iulian 
Simionescu. E mai dificil să enumeri 
pe toți „elevii" silitori. Lista ar fi 
cam lungă.

(Urmare din pag. I-a)

tr-un an lucerna să se recolteze nu
mai de 3 ori în loc de 4 ori. Recol- 
tînd lucerna în faza de îmbobocire, 
gospodăria noastră a obținut în fie
care an cîte patru coase.

De ce este avantajoasa 
balotarea lucernei

La fel de important este și felul 
cum se usucă lucerna. Din experien
ța noastră rezultă că lucerna nu 
trebuie să stea expusă la soare de- 
cît maximum o zi ; astfel pierderea 
de caroten este de numai 20 la sută. 
După 3 zile de radiații solare, pier
derea este de 75 la sută la caroten, 
5 la sută la proteine și 35 la sută la 
unitățile nutritive.

în gospodăria noastră lucerna co
sită pînă la prînz se strînge în 
brazdă după-amiaza, iar cea cosită 
după-amiază se adună în brazde a 
doua zi de dimineața. Grebiatul se 
face în brazdă continuă, în care lu
cerna stă 1-2 zile, pînă ce umidita
tea ajunge la 30—35 la sută, 
în ultimii 3 ani am strîns lucerna 
în baloți cu ajutorul preselor de 
paie. Consider acest sistem ca foarte 
bun. fiind ușor de realizat, econo
mic și cu rezultate excelente. Ba- 
loții se așează în picioare, cîte 
2—3 în formă de piramidă, și 
se lasă la soare și vînt 5-6 zile pînă 
cînd fînu) se usucă complet.

Transportul lucernei nebalotate 
la locul de depozitare constituia 
în trecut pentru noi o problemă 
pe care o rezolvam cu destulă greu
tate. Astăzi gospodăria noastră 
transportă tot fînul de lucernă ba
lotat — peste 1 000 tone anual — 
numai cu ajutorul a două tractoare 
cu remorci.

Sistemul de uscare, condiționare 
și transport al finului nebalotat, 
care necesită minimum 7 manipu
lări cu furca pînă ce ajunge in ies
lea animalelor, trebuie înlăturat de
oarece se produc mari pierderi Ca
litatea finului din baloți este ex
cepțională ; se păstrează întreaga 
cantitate de frunze, avînd o culoare 
verde naturală, cu toate calitățile 
nutritive inițiale.

Baloții de lucernă prinși de plo
ile din luna mai a anului 1963. ploi 
care au durat peste 12 zile, au 
schimbat culoarea finului din baloți 
fără insă a-l strica. în schimb, lu
cerna cosită și prinsă de ploaie în 
brazde, pe teren, din pricina strîn- 
sului și desfăcutului repetat pentru 
uscare, a fost de calitate inferioară 
celei din baloți- Prin balota- 
rea finului de lucernă, întrea
ga manoperă folosită la uscatul

și strînsul acestuia se reduce, 
toată lucrarea executîndu-se meca
nizat ; prețul de cost al finului ba
lotat este mai mic cu 31 lei pe to
nă față de cel nebalotat, realizîndu- 
se în același timp și o reducere de 
5 zile-om la hectar. Subliniez că 
productivitatea preselor nu este în- 
trutotul corespunzătoare și ar fi 
de dorit ca întreprinderea produ
cătoare să ia măsuri pentru reme
dierea acestui neajuns.

Pe lîngă fîn și masă verde, noi 
folosim lucerna sub formă de siloz. 
Se știe că porumbul fără legumi
noase se însilozează foarte bine dar 
este sărac în albumină digestibilă. 
în schimb, silozul de lucernă, fără 
alt amestec, este bogat în albumine, 
numai că, dacă lucerna e în- 
silozată singură, nu dă rezul
tate bune din lipsa hidraților de 
carbon. După ce recoltăm cu combi
nele porumbul și lucerna, însilozăm 
porumbul tocat în amestec cu lucer
nă verde într-c proporție de 3 la 1. 
Se obține astfel un siloz de calitate 
foarte bună, superior atît celui de 
porumb cît și celui de lucernă însi- 
lozate fiecare aparte.

în hrana animalelor și în special 
a porcilor de prăsilă și a tineretului, 
folosim pe timpul iernii făina de lu
cernă pe care o produceam pînă a- 
cum cu ajutorul morilor cu ciocane, 
în toamna anului trecut am fost do
tați cu o mașină specială care trans
formă direct lucerna verde în făină.

Datorită producțiilor mari care se 
obțin Ia lucernă, precum și faptului 
că ea este o plantă perenă cu o du
rată medie de 5—6 ani, cheltuielile 
pe hectar și kg de produs sînt mai 
reduse decît la orice altă plantă de 
furaj cultivată. La borceagul de 
primăvară cheltuielile medii pe hec
tar în ultimii 3 ani au fost în gos
podăria noastră de 1 720. lei. în timp 
ce la lucernă ele au fost de numai 
1 187 lei la ha. Fînu) de borceag a 
costat, în medie. 286 lei tona, iar 
cel de lucernă — 185 'ei tona.

Cum să asigurăm sămînță
O piedică în extinderea culturii 

lucernei este lipsa de sămînță După 
părerea mea în momentul de față, 
producerea seminței de lucernă 
nu e bine organizată. După ce o 
gospodărie a primit sarcina de fîn 
sau de masă verde, se trasează o 
sarcină suplimentară ca de pe a- 
ceeași suprafață să se producă și să
mînță în această situație, gospodă
ria, căutînd să-și asigure în primul 
rînd fîn și masă verde, neglijează 
reținerea suprafaței respective pen
tru sămînță.

Gospodăria noastră șl-a asigurat 
în fiecare an, din producție proprie.

sămînță necesară pentru anul ur
mător. Noi am rezervat pentru să
mînță suprafețele cu lucerna cea 
mai curată, fără trifoi și cu o den
sitate mai mică la hectar. Sămînță 
o obținem din coasa a doua.

Pentru stimularea polenizării am 
folosit un tractor cu două bare me
talice montate lateral la înălțimea 
culturii de lucernă, cu care s-a tre
cut în viteză peste parcelele rezer
vate pentru producerea de sămînță, 
astfel ca partea superioară a plan
telor să fie lovită de barele metali
ce. Rezultatele obținute sînt bune ; 
s-au realizat 171 kg de sămînță la 
hectar. Anul trecut am realizat o 
cantitate totală de 10 500 kg sămîn
ță de lucernă, din care 5 500 kg am 
vîndut-o altor unități de stat. Pre
țul mediu al seminței de lucernă a 
fost de 4 500 Iei tona, ceea ce arată 
că .aceasta este o îndeletnicire foarte 
rentabilă.

Extinzîndu-se mecanizarea și apli- 
cînd cu curaj toate cuceririle știin
ței ce ni se pun neîntrerupt la dis
poziție, vom putea obține, în cel mai 
scurt timp, producții medii și con
stante de peste 10 tone fîn la hec
tar și cu un preț de cost de circa 
130 lei tona.

Grija cea mai mare trebuie acor
dată obținerii unei calități supe
rioare la toate culturile furajere. 
Socotesc hotărîtoare măsura ca în 
viitor, producția de nutrețuri să fie 
socotită nu în tone de produs, ci în 
unități nutritive și în kilograme de 
proteină.

Pentru anul 1964 efectivele de a- 
nimale ale gospodăriei noastre vot 
crește mult : 1 400 taurine, din care 
870 vaci, 1 000 scroafe cu 18 500 de 
purcei ; vom îngrășa 12 000 porci. 
Realizarea acestor sarcini cu indici 
de producție ridicați (4 000 litri lap
te de la o vacă) pune în fața noas
tră probleme importante pe care 
trebuie să le rezolvăm neapărat. în 
acest scop vom însămînța încă 200 
ha cu lucernă, din care 50 în teren 
irigat. O cantitate de 2 000 tone de 
lucernă masă verde va fi transfor
mată în făină. Vom căuta prin toa
te mijloacele tehnice să sporim pro
ducția pe hectar și să ridicăm va
loarea nutritivă a tuturor furajelor 
pentru a reduce cantitatea de fura
je din rație.

Consider că avem la îndemînă 
mijloace suficiente pentru a obține 
realizări mari în producția de fu
raje și în sectorul zootehnic. Să nu 
uităm că noi lucrăm atît în sectorul 
vegetal, cît și în cel animal, cu o 
materie primă vie. Pentru a izbîndi 
pe deplin trebuie să depunem- în ac
tivitatea noastră de fiecare zi, pe 
lîngă muncă, suflet și multă pasiu
ne profesională.

Romanele și nu
velele lui Marin 
Preda, prin parti
cularitățile psi
hologice ale per
sonajelor, viziu
nea lor proprie 
asupra vieții, 
limbajul atît de 
caracteristic, re
constituie o lume 
puternic impreg
nată de elemen
te esențiale spe

cificului nostru national. De aceea sur
prinde, poate, faptul că autorul Moro- 
mejilor se inspiră, în ultima sa nuvelă, 
dinfr-un alt mediu și dinfr-un spajiu 
geografic diferit de al nostru. Sur
prinderea a îndemnat, probabil, pe 
unii recenzenji să caute cu orice 
preț valoarea deosebită a nuvelei 
în anumite , elemente exotice și pi
torești. Dar autorul, inspirîndu-se 
din lupta de eliberare dusă de patrio-
ții din Vietnam, urmărește nu aspecte 
exterioare, decorative, ci probleme u- 
mane, profunde, cruciale, care apar în 
conștiinfa eroilor. Cu noblețea sufle
tească și omenia care-i caracterizează 
în fiecare moment al existentei lor, 
eroii din nuvela Friguri se integrează 
universului artistic al lui Marin Preda. 
Eroul principal, Nang, prin forja lui 
morală, prin echilibrul sufletesc și li
niștea înjeleaptă de care dă dovadă în 
împrejurări dificile, prin capacitatea de 
a replica, nu o dată, cu umor popular 
unor momente complicate, se înscrie 
firesc îrt galeria tipologică a scriitorului. 
Amintim, de pildă, scena în care aflîn- 
du-se cu Hong pe aerodromul inamic, 
sînt surprinși în lumina reflectoarelor : 
Hong se sperie, dar Nang își dove
dește calmul, potolindu-l cu umor.

Cunoscător fin al psihologiei oameni
lor din popor, autorul a descoperit — 
ca și altădată — în imensa lor simpli
tate o nebănuifă măreție, care n-are, 
însă, în ea nimic spectaculos. E măreția 
unui eroism profund, plin de modestie

sinceră, care acoperă discret reale va
lori morale. Eroul principal al nuvelei 
este ofițerul Nang, un om de acțiune 
și bun organizator, căruia îi revine 
greaua sarcină de a pregăti o bază pen
tru atacarea unui aerodrom inamic, am
plasat în regiunea Hoa-Nghia. El trebuie 
să pătrundă în această regiune și 
să culeagă informații exacte despre 
sistemul de pază al inamicului, pentru 
ca aerodromul de la Kat-Bi să poată 
fi afacat în cel mult trei luni, Efortul 
dramatic, plin de abnegajie, pentru în
deplinirea misiunii constituie una din 
coordonatele esențiale ale acțiunii.

Pe Nang îl întîlnim la început ascuns 
într-o mlaștină, așteptînd un moment 
prielnic pentru a acționa în vederea gă
sirii unui om de legătură. Sînt pagini 
emoționante, pline de tensiune dar to
tuși de o rară sobrietate. Așteptarea răs
colește amintiri, reînvie episoade din 
propria-i viafă. E aici o tehnică literară 
frecventă la Marin Preda, prin care 
eroii se regăsesc și se dezvăluie ca fiin
țe umane cu un fond sufletesc bogat 
și nuanțat, nebănuit anterior.

Subiectul propriu-zis al nuvelei îl con
stituie, de fapt, relatarea vieții eroului 
în răstimpul în care el se străduiește 
să-și îndeplinească misiunea. Biografia 
lui, expusă cu detașare obiectivă, se 
realizează din diverse unghiuri, prin 
fine sondaje psihologice. De aici, poa
te, și marea concentrare epică a nuve
lei. Povestea vieții lui Nang e aparent 
simplă. Fiu al unor țărani nevoiași, el a 
avut „una din acele copilării care tre
buie uitate fiindcă altfel nu se pot su
porta". Rămas orfan la o vîrstă fragedă, 
ajunge de timpuriu în armată, devenind 
un luptător devotat pentru independen
ta națională, un ofițer priceput al ar
matei revoluționare. Misiunea pe care 
trebuie s-o îndeplinească presupune a- 
bilitate, eforturi supraomenești și pri
vațiuni dureroase. Obstacolele pe care 
trebuie să le înfrunte sînt nespus de 
grele. Marin Preda îl urmărește atent,

cu simpatie evidentă. Uneori însă 
pare a-l complica sufletește prea 
mult, deși eroul, prin situația și struc
tura lui „nu avea nici timpul și nici 
obiceiul să rumege" asupra sa, 
fiind solicitat de acțiunea în care 
era antrenat. Nang rămîne o frumoasă 
figură de luptător patriot, un personaj 
de acfiune care îmbogățește galeria e- 
roilor lui Marin Preda, în general mai 
închiși în ei, mai frămîntați. Ca structură 
psihologică el nu e din spița meditativă 
a lui Moromefe ci mai sigur din aceea 
a lui llie Barbu și Anton Modan, după 
momentul regăsirii conștiinței propriei 
demnități umane, cînd se desfășoară și 
îndrăznesc. Bine conturate sînt și alte 
personaje, chiar dacă ele au fost prinse 
numai în cîteva linii, precum tovarășii 
săi de misiune, ori cele două fete, 
Thanh și Yen. surorile bolnave de friguri 
ale copilului Tuy din casa tristă și sără
căcioasă de la marginea mlaștinii. Prie
tenia lor cu Nang este înfățișată cu o 
duioasă și adîncă omenie.

Nuvela Friguri este o reușită remar
cabilă a lui Marin Preda. Peste împreju
rările profund tragice din această carte 
triumfă un optimism robust. Cititorul se 
simte permanent solidar cu elogiul so
bru adus eroismului oamenilor- simpli, 
frumuseții lor morale, fermității și spi
ritului lor de jertfă. Este o nuvelă bine 
construită, care se citește cu interes sus
ținut. Autorul lasă — cu o bună pri
cepere a construcției — să stăruie pînă 
în final anume enigme peste unele per
sonaje și situații din carte, ceea ce spo
rește caracterul captivant al acțiunii. 
Apreciind măiestria cu care ne rezervă 
surpriza deznodămîntului, ni se par to
tuși îndreptățite criticile care-i repro
șau un final prea abrupt.

Deși nu de mari proporții, acest vo
lum publicat de Editura tineretului o- 
cupă un loc prețios, în orice bibliote
că, printre aparițiile din ultima vreme.

I. D. BĂLAN

DOUĂ
Ilustrare a 

reportajului de 
genul eseistic 
„Expres'65“ — 
apărut recent 
în colecția „Pa
tria noastră“ a 
Editurii tinere
tului — se clă
dește mai puțin 
din fapte și 
biografii, cît pe 
o rețea de re

flexii despre munca și psiho
logia ceferiștilor. Din primele pa
gini sîntem avertizați asupra prin
cipalului rezultat al observațiilor, 
asupra fizionomiei morale a lucră
torilor feroviari : „Neprevăzutul 
fiecărei clipe, diversitatea situații
lor, caracterul lor imperativ, dar în 
primul rînd răspunderea, cu toate 
repercusiunile ei în psihologie și 
conștiință, fac din ceferiști un co
lectiv puternic, angajat într-o bă
tălie : aceea a apropierii oame
nilor, a solidarizării lor“. Concepu
tă ca o confirmare a acestui ade
văr, cartea devine o demonstrație 
în care, paralel cu expunerea ar
gumentelor și sublinierea deduc
țiilor din ce în ce mai largi, se în-

domina mai în 
pentru vecie. Un

Există sec
toare ale con
strucției socia
liste în care 
realizările ies 
cu atît mai pu
ternic în relief 
cu cît moște

nirea lăsată de 
capitaliști în 
sectorul res
pectiv era mai 
apăsătoare, cu 
cît înapoierea 
voie și parcă 

asemenea punct
de pe hartă, admirat altădată 
doar pentru frumusețile natu
rale, îl constituie regiunea Ba
căului. Pe urmele numeroșilor 
călători în această parte a Moldo
vei, Victor Kernbach a strîns în 
volumul său, apărut tot în co
lecția „Patria noastră", diverse
le semne ale prefacerii din pers
pectiva impusă de saltul la ci
vilizație și cultură în vechi „locuri 
unde nu s-a întîmplat nimic“. An
samblul cartierelor, relațiile dintre 
lucrarea omului și opera naturii, 
cu alte cuvinte chipul în care noul 
urbanism, utilizînd resursele teh

VOLUME
ROMULUS RUSAN

E % p t
fățișează efortul de înțelegere a 
fenomenului „studiat“, ca și cum 
procesul însuși de gîndire ar avea 
loc în fața cititorului.

Prezentă în cele mai mărunte 
împrejurări, solidaritatea ceferiș
tilor se exprimă pe măsură ce pă- 
trudem în angrenajul feroviar, în 
ramurile de activitate solicitînd 
calități umane deosebite și mari 
răspunderi. Călătoria făcută în ca
bina unei locomotive Diesel e un 
prilej de verificare a spiritului de 
echipă și a acordului dintre om și 
unealtă.’Ea scoate în evidență 
conștiința responsabilității, echili
brul matur al mecanicului care își 
dozează chibzuit energia. Veritabi
lă probă de măiestrie profesională, 
de concentrare nervoasă și de ini
țiativă, formarea trenurilor se des
fășoară captivant. Manevra, pe 
lîngă care călătorul fascinat de 
mirajul distanțelor și al vitezei, 
trece nepăsător, apare ca un spec
tacol al dirijării legilor mecanicii

VICTOR KERNBACH

DE R E P

1N VITRINELE LIBRĂRIILOR

• In colecția „Scriitori romîni“ a 
Editurii pentru literatură a apărut vo
lumul al treilea și ultimul din „Scrie
rile alese" ale lui Alexandru Vlahuță. 
Volumul cuprinde romanul „Dan", , 
„Romînia pitorească", „Pictorul N. I. 
Grigorescu“, fragmente din cele cinci 
carnete de însemnări zilnice ale scrii
torului, cît și o cronologie a vieții 
și a operei, o bibliografie a volume
lor sale și a principalelor scrieri des
pre activitatea sa, un indice general 
de nume și opere din această ediție.

- • La Editura pentru literatură a 
apărut culegerea „Teatru de păpuși" 
destinată echipelor de păpușari. Pie
sele, semnate de Alecu Popovici, Va
lentin Silvestru, Chira Dragomir, Mi
hai Georgescu, Viorica Huber, sînt 
însoțite de indicații de regie și de 
scenografie.

• Dintre cărțile tipărite în ultima 
vreme la Editura tineretului pentru 
micii cititori semnalăm : „Făt-Fru- 
mos cînd era mic“ de Octav Pancu- 
Iași și „Vîntoasa" de C. Ignătescu.

• La Editura pentru literatură uni
versală au văzut în ultima vreme lu
mina tiparului :

— Cartea a doua a romanului Ga- 
linei Serebreakova „Răpirea focului“ 
care cuprinde perioada 1850—1865 din 
viața și activitatea lui Marx și Engels.

— „Timpuri grele" de Charles 
Dickens Traducere de Valeria și Teo
dora Sadoveanu. Cuvînt înainte de 
Dan Grigorescu. (Colecția „Clasicii li
teraturii universale".)

— Romanul lui Thomas Mann 
„Lotte Ia Weimar“ — în traducerea 
lui Al. Philippide — în paginile că
ruia sînt evocați anii de bătrînețe ai 
lui Goethe.

— „Vezuviul" — roman de Emma
nuel Roblès.

— Nuvela „A treia rachetă“ de V. 
Bîkov și romanul „Frați și surori" de 
F. Abramov ce oglindesc aspecte din 
lupta poporului sovietic împotriva co
tropitorilor hitleriști în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei.

— „Cînd se arată cucuveaua", un 
roman despre Mafia de Leonardo 
Sciascia Cuvînt înainte, traducere și 
note de Despina Mladoveanu.

ORTAJ

din umbra pupitrelor de comandă 
automată. Precedată de o incursiu
ne în istoria modului de conectare 
și deconectare a vagoanelor, în ca
dru] căreia ciocnirea tampoanelor 
deșteaptă amintirea chemărilor la 
luptă ale greviștilor din 1933, o- 
perația urmează parcă fazele unei 
bătălii. Aceasta reclamă strategie, 
mînuire impecabilă a „armelor“, 
sincronizare a ordinelor și execu
țiilor ; fiecare tren trebuie să a- 
jungă la ora și minutul prestabilite, 
cu încărcătura intactă. Dacă episo
dul numit „Cele trei ore“ consacră 
atotputernicia aceleiași legi de bază 
pentru „fiziologia“ căilor ferate — 
rigoarea orarului — portretele șl 
scenele grupate sub titlul „Singu
raticii“ scot în prim plan frumuse
țea uneia din legile morale ale so
cietății noastre, noblețea modestă 
a devotamentului profesional care 
cunoaște nu rareori străluciri eroi
ce. Apelînd de astădată la servi
ciile evocării literare, Romulus

Rusan glorifică în persoana revi
zorului de cale semnificația unei 
îndeletniciri șterse în aparență De 
sănătatea șinelor, a butoanelor 
sau a traverselor atîrnă viața pa
sagerilor, dincolo de materialul in
vestit 1 De menționat în aceeași 
ordine de idei reabilitarea func
ționarului mărunt — personaj pre
ferat de literatura satirică a tre
cutului — în micul episod despre 
moartea impiegatului din stația 
Stîlpu.

Trebuie să constatăm însă, pe 
lîngă o prea puternică amprentă a 
stilului bogzian și faptul că în 
„garnitura“ cărții, unele dintre 
compartimente prezintă defecțiuni 
de finisare. Paginile menite să lege 
introducerea istorică referitoare la 
trecutul feroviarilor de actualitatea 
socialistă cu marile ei cuceriri, 
dar și cu cerințele impuse de pro
gresul tehnic, sînt redactate oare
cum expeditiv. Alteori, cititorul 
rămîne cu senzația de'complicație 
artificială transmisă mai ales de 
pasajele dinspre sfîrșitul acestui 
reportaj dens și de o factură mai 
aparte, călăuzit consecvent de un 
obiectiv înalt evidențierea resur
selor morale aflate la temelia 
muncii feroviarilor.

nicii înaintate, respectă exigențele 
de utilitate și gust, formează un 
teren de considerații bogate. Reac
țiile inițiale, de obicei de . natură 
estetică, sprijinite pe referințe la 
peisaj și pe mărturii literare, sînt 
un fel de poartă de intrare în do
meniul celorlalte valori sociale și 
etice ale lumii noi. Așa, de exem
plu, geometria Oneștilor îndeam
nă ea însăși la vizitarea instalați
ilor petrochimice — replică sime
trică a întregului oraș — apoi la 
parcurgerea operațiilor de fabri
care a cauciucului sintetic și, în 
fine, la contactul cu autorii sinte
zelor. Absorbiți de profesiune, dar 
deschiși și altor zări ale minții, de 
o voioșie comunicativă, chimiștii
— muncitori, laborant!, cercetători
— ne sînt prezentați în tinerețea 
lor de vîrstă și de năzuințe. în 
general, străduința autorului este 
delimitarea specificului, a cuceri
rilor și aptitudinilor fiecărui oraș 
nu numai într-o ramură oarecare

de producție, dar și intr-o anumi
tă zonă de afirmare spirituală. în 
timp ce Oneștii apar ca un labora
tor de inventivitate și aplicație in
ginerească, Bacăul este un „diri
jor" al mișcării ambiante sau, cum 
spune Victor Kernbach, parafra- 
zîndu-1 pe Bacovia, „un mugure 
alb și roz și pur" răsărit din 
„plumbul“ trecutului. Bîrladul, re
înviat din clisa în care se scufun
dau nădejdile, își detașează contu
rul rotunjit, sugerînd de departe 
specialitatea sa, rulmenții. Săvi- 
neștii sînt o insulă albă a chimiș- 
tilor raionului, iar Piatra Neamț, 
păstrîndu-și farmecul consemnat 
în literatură, își înlătură vertigi
nos tarele edilitare și își modelea
ză o dată cu o siluetă elegantă și 
o reputație culturală. Receptivi
tatea autorului la individualita
tea orașelor îi înlesnește sesizarea 
elementului tor comun. E vorba de 
energia deșteptată în localnici de

„afluxul fiilor tor adoptivi“, ex
perimentați în construcție pe alte 
șantiere. Grija gospodărească, in
teresul pentru dezvoltarea com
pletă a omului, emulația construc
tivă și — particularitate însemna
tă — sforțarea continuă către spe
cializarea înaltă conferă acestei 
regiuni un profil modern, influen- 
țînd satele din iur. Sondajele în-' 
treprinsë în cunoscuta gospodăria 
colectivă din Țibucani sau într-^ 
gospodărie din raionul Buhuși re
levă evoluția țăranului colectivist, 
formarea conștiinței sale socialiste. 
Introduși neforțat în context, iviți 
firesc în calea reporterului, oame
nii înfățișați nu se profilează însă 
cu destulă pregnanță, portretele 
tor fiind sumar conturate. Oricît 
de diverse ar fi procedeele utiliza
te, personajele rămîn deseori doar 
o componentă schematică a fres
cei. Aceasta la rîndu-i suportă pe 
alocuri o încărcătură excesivă de 
digresiuni uneori pedante. în con
trast cu farmecul întregului, cu 
imaginea intensă de caleidoscop 
viu al prezentului, pe care o fi
xează această carte.

MIHAIL PETROVEANU
.a-*., .

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

al R. p. Romîne : Boema — (orele 19,30), 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Apus de 
soare — (orele 19) ; (Sala Studio) : Ava
rul — (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. Not- 
tara” (Sala din bd. Magheru) ! Act Vene
tian — (orele 19,30) : (Sala Studio) : Zizi
— (premieră — orele 20) , Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. t) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30) ; Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 19,30) ; Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Giulești ; Gaițele
— (orele 19,30) ; Teatrul pentru copii șl 
tineret (Sala din str. C. Miile) : Logod
nicul de profesie se însoară — (orele 
20) ; Teatrul evreiesc de stat : Pofta 
vine... rîzînd — (premieră — orele 20) ; 
Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase- (Sala 
Savoy) : Pagini alese din revista de altă
dată _ (orele 20) , (Sala din Calea Vic
torie! nr. 174) : Concertul cîntărețulul 
italian Nico Ventura — (orele 20) ; An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea - (orele 20) , Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — (orele 16) ; (la Casa de 
cultură a tineretului din raionul .Grlvlța 
Roșie“) ; Rochița cu figuri ; Un băiețel, 
o paiață șl o maimuță — (orele 15) , 
Circul de stat • Circul florilor de gheață
— (orele 19.30)

CINEMATOGRAFE ; Cascada diavolu
lui : Sala Palatului R. P. Romîne (19,30

cu seria de bilete nr 1 008), Carpațl (10; 
12; 14; 16; 18,15, 20,30), Festival (10; 12.15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Grlvlța (10, 12; 14, 
16; 18,15: 20 30). Miorița (9, 11.15; 13,30; 
15.45; 18, 20,15), Modern (9.30; 11,30; 13,45; 
16, 18,15; 20,30) Pași spre Lună : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17: 19, 21) București (9; 
11; 13: 15; 17; 19: 21), Excelsior (10; 12; 
14,30, 16,30: 18.30, 20,30). Flamura (10: 12; 
14, 16, 18; 20). Omul cu rlcșa — cinema
scop : Republica (9; 11.15: 13.45, 16.15; 
18.45; 21,15) Melodia (9,30; 11,45; 14: 16,15: 
18,45, 21,15) Era noapte la Roma - (am
bele serii) : Capitol (10; 13.15, 16.45, 20). 
Feroviar (10: 13,15; 16,30; 20). Aurora
(10.15; 13.30, 16,45: 20). Călătorie în apri- 
He : Victoria (10. 12,15; 14.30: 16 30; 18,30;
20.30) , Luceafărul (15; 17, 19, 21) Podul :
Centra] (9.30, 11.45: 14: 16,15; 18,30: 20.45). 
Cultural (16; 18,15, 20.30) Inculpatul
„1040” , Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare ; 16; 18.15; 20.30), 
Flacăra (14,30; 16.30: 18.30; 20,30) Drumul 
Sării (15, 17, 19: 21) La vîrstă dragostei: 
Union (16: 18.15: 20.30) Program de filme 
pentru copil : Doina (orele 10) Privește 
înapoi cu mînle — rulează la cinemato
grafele : Doina (11,30; 13.45: 16, 18.15,
20.30) , Popular (14.15: 16.30. 18.45: 21) O-
rașui proștilor ; Frumoasa din pădurea 
adormită : Timpuri Noi (de Ia orele 10 
la orele 21 rulează în continuare) Viață 
sportivă : Ciulești (10; 12,30: 15: 17.45:
20). Buzeștf (15, 18, 21). Arta (15.30; 18;
20.30) . Atențiune, părinți ! : înfrățirea

între popoare (13,30, 15,30, 18; 20,15). Iur
ta de aur : Dacia (9,30; 11: 13; 15; 17; 19; 
21) Cînd vine pisica — cinemascop : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Rusalka - ci
nemascop ; Bucegi (10; 12; 14: t6, 18,15, 
20,30). Floreasca (16; 18.15, 20,45) Magazin 
film : Unirea (18, 18; 20) Cosmos (16: 
18; 20). Hoțul din San Marengo : Tomis 
(10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30), Volga (10, 12, 
14; 16: 18,15; 20.30). Lira (15, 17; 19; 20,45). 
Pacea (16; 18, 20) A disparut o navă : 
Vttan (15: 17, 19, 20 45) împărăția oglin
zilor strîmbe ■■ Munca (16; 18.15: 20,30). 
Qivitoq: Moșilor (15.30: 18: 20.30) Agatha, 
lasă-te de crime ! : Viitorul (14,30: 16.30: 
18,30; 20,30) Gol printre lup) — cinema
scop : Colentfna (16, 18: 20) Cavalerul 
Pardalllan — cinemascop : Progresul 
(15: 17; 19, 21) Ucigașul și fata , Feren
tari (16; 18.15, 20.30) A 12-a noapte: Co- 
trocenl (15, 17; 19: 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18.30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune : încălzi
rea locuințelor, de ing Mihai Atana- 
slu 19.00 _ Jurnalul televiziunii 1910 — 
Pentru cel mici : .Năzdrăvăniile vul
pii” (TI) - dramatizare de Sergiu Milo- 
rlan după .Romanul Vulpii” 19 45 - E- 
misiune de teatru : ..Pescărușul- de An
ton Pavlovlcl Cehov — în Interpretarea 
colectivului Teatrului de stat din Ba
cău tn pauze — Emisiunea de știință : 
Variabllltatea speciilor și ereditatea (TI) 
de prof. N. Botnarluc. Filmul documen

tar „Grădina celor cinci continente“. în 
încheiere : Buletin de știri șl buletin 
meteorologic.

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

umedă șl a continuat să se încălzească 
ușor Cerul a fost schimbător, mal mult 
acoperit în sudul șl estul țării unde au 
căzut precipitații sub formă de ninsoare, 
lapoviță șl ploaie Vîntul a suflat slab 
fiînă la potrivit din sectorul estic cu 
ntenslflcăr) tn Banat. Temperatura 

aerului la ora 14 a înregistrat valori 
cuprinse între plus 9 grade la Odorhe! 
șl minus 5 grade la Avrămenl In Bucu
rești : Vremea s-a menținut umedă cu 
cerul acoperit. Au căzut precipitații 
temporare Vîntu) a suflat slab Tempe
ratura maximă a atins zero grade

Timpul probabil pentru, zilele de 19. 20 
șl 21 februarie In țară • Vreme relativ 
umedă, cu cerul mal mult noros Vor 
cădea precipitații temporare în cea 
mal mare parte a țării vînt po
trivit Temperatura staționară excep- 
tînd nordul țării unde la sfîrsitul 
Intervalului va scădea ușor Mini
mele vor ti cuprinse Intre zero gra
de și minus 10 grade Iar maximele în
tre minus 5 și olus 5 grade în Bucu
rești : Vreme relativ umedă cu cerul 
mal mult noros Vor cădea precipitații 
temporare Vînt potrivit. Temperatura 
staționară.

I
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„S T I C L 0 F A L“
La intrarea în Vălenii de Munte 

se vede construcția nouă și impună
toare a secției cariere „Sticloval" — 
aparținînd Fabricii de geamuri Scă- 
eni. Aici se află o carieră de ni
sip de cuarț, cu o producție 
anuală de circa 250 000 tone ni
sip spălat. Acest nisip constituie 
materia primă de bază pentru toate 
fabricile de sticlă și geamuri — de 
la Turda, Mediaș, Tîrnăveni, Avrig, 
București etc. El este folosit și în

secțiile de turnătorie ale unor mari 
uzine constructoare de mașini și u- 
tilaje pentru executarea unor piese 
mai pretențioase.

Sticla, luată ca atare, nu pare la 
prima vedere un lucru prea compli
cat. Este sticlă, spune necunoscăto
rul, și atîta tot. Dar fără acest ma
terial, aparent simplu, multe din a- 
paratele de înaltă precizie și de cea 
mai mare utilitate în numeroase 
domenii de activitate industrială, 
științifică, medicală etc. nu ar putea 
fi realizate. Pentru a se produce o 
sticlă de calitate superioară — sticla 
tehnică — la Vălenii de Munte s-a 
proiectat și construit o stație modern 
utilată de sortare și înnobilare a ni
sipului. Este prima construcție de a- 
cest gen în țară. Ea a fost conce
pută in întregime de proiectanții de 
la Institutul de proiectare a con
strucțiilor și materialelor de con
strucții al Ministerului Industriei 
Construcțiilor, colectiv ce a lucrat 
sub conducerea ing. Petre Ghinescu.

Instalația necesară stației uncle 
în prezent au loc probe dé rodaj — 
a fost realizată în cea mai mare par
te la uzinele „Electroputere“-Craio
va, „23 August“, Atelierele „9 Mai“- 
București și alte întreprinderi din 
țară. Se prevede ca în anul viitor 
producția stației să ajungă la 250 de 
mii tone nisip înnobilat. Procesul teh
nologic este în cea mai mare parte 
mecanizat, iar unele operații sînt au
tomatizate. în fotografia din dreap
ta : Vedere exterioară a clădirii noii 
instalații de sortare și înnobilare a 
nisipului. în fotografia din stingă : 
muncitori dintr-o echipă a Trustului 
de construcții-montaj nr. 1 București 
al Ministerului Industriei Construcții
lor fac o ultimă revizie la banda 
transportoare a nisipului din stația 
de înnobilare la halda de depozitare. 
De aici nisipul este încărcat în va
goane C.F.R. cu mijloace mecanice 
și expediat fabricilor de sticlă, gea
muri și turnătorii.

S. UTAN
Foto : R. COSTIN

SPECTACOLUL GRUPULUI 

FOLCLORIC PREMIAT 

LA FESTIVALUL DE LA CAIRO

Grupul folcloric de artiști amatori 
care a obținut premiul I și diploma 
de onoare la primul Festival inter
national de folclor de la Cairo a 
prezentat luni seara, în sala teatru
lui „C. Tănase“ din București, un 
spectacol organizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. Au par
ticipat Constanta Crăciun, președin- 
telè Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești. numeroși oameni de artă și 
cultură. Au fost de fată Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

Bogăția, frumusețea și varietatea 
cîntecelor și dansurilor prezentate, 
măiestria interpreților s-au bucurat 
în rîndul spectatorilor bucureșteni 
de mult succes. La sfîrșitul specta
colului, membrilor grupului folclo
ric le-au fost oferite flori din partea 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Spectacolul a fost în între
gime televizat.

(Agerpres)

In turneu
Teatrul de stat din Bacău a pre

zentat luni seara, pe scena teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra“. un spec
tacol cu piesa ..Pescărușul“ de Ce- 
hov. Regia spectacolului este sem
nată de Gheorghe Jora, iar sceno
grafia de Mihai Tofan.

WW ❖X# 8Ä Sta
Echipe de tenis din 5 țări vot juca

7a București
PARIS 17 (Agerpres). — Comitetul 

de organizare a competiției interna
ționale de tenis de cîmp „Cupa Ga
lea“. rezervată jucătorilor pînă la 
21 ani, s-a întrunit recent la Paris 
în scopul stabilirii sistemului de 
desfășurare a ediției 1964. Cele 19 
țări înscrise au fost împărțite în pa
tru zone. Una din întîlnirile zo
nale se va desfășura în R.P. Romînă. 
Este vorba de zona a IlI-a care cu
prinde echipele U.R.S.S., Monaco, 
R.P. Bulgaria, Greciei și R.P. Romî- 
he. Meciurile vor avea loc la Bucu
rești între 21—26 iulie, în primul tur

mană. Zona a Il-a — Mondorf Ies 
Bains (Luxemburg) : Belgia, Spania, 
Franța, R. P. Ungară, Luxemburg. 
Zona a IV-a — Praga sau Plsen 
(R. S. Cehoslovacă) : Austria, R. P. 
Polonă, Suedia, R. S. Cehoslovacă. 
Turneul final al „Cupei Galea“ se va 
disputa la Vichy (Franța) între 30 
iulie și 4 august.

X IPEIÄ „UNIVERSIADĂ DE IÄPNÄ“
PRAGA 17 (Agerpres). Ieri, într-un 

cadru festiv, a avut loc în stațiunea 
de sporturi cehoslovacă Splindle- 
ruv Mlyn închiderea celei de-a 3-a 
ediții a competiției internaționale 
studențești „Universiada de iarnă”, 
la care au participat aproape 300 de 
sportivi din 21 de țări. In programul 
ultimei zile au figurat probele de

ștafetă. Proba feminină de ștafetă 
3x4 km a fo3t cîștigată de echipa 
U.R.S.Ș. cu timpul de 54'21" 81/100, 
urmată de R. P. Bulgaria (56* 52" 
64/100) și R. P. Polonă (59' 00" 98/100). 
Ștafeta masculină 4x8 km a revenit 
echipei U.R.S.S. în lh 55'21" 47/100. 
Au urmat în clasament R. S. Ceho
slovacă — 2h 02'46" 75/100 și R. P. 
Polonă — 2h03'47" 13/100.

PENTRU NOUL

Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria la Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației C.C. al P.C.U.S. 
și guvernului sovietic, la 17 februa
rie a sosit la Moscova, într-o vizită 
de prietenie, delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Bulgaria, 
condusă de Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

La gara Kiev delegația a fost în-

tîmpinată de conducători sovietici, 
de reprezentanți ai vieții publice.

N. S. Hrușciov și Todor Jivkov au 
rostit cuvîntări.

în cursul zilei, delegația R. P. Bul
garia a avut la Kremlin întîlniri cu 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., iar 
apoi cu L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Semnarea unui aeord 
comercial între

R. P. Romhiă și Camerun
PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc semnarea unui acord co
mercial între R. P. Romînă și R. F. 
Camerun. Din partea romînă acordul 
a fost semnat de către V. Dimitriu, 
ambasadorul R. P. Romîne în Fran
ța, iar din partea cameruneză de 
către Beb A Don, ambasadorul R. F. 
Camerun la Paris.

Salazar se teme 
de adevăr

Plenara reprezentanților partidelor 
comuniste din țările nordice

COPENHAGA 17 (Agerpres). — La 
Copenhaga și-a desfășurat lucrările 
plenara reprezentanților partidelor 
comuniste din țările nordice. In co
municatul adoptat la plenară se ara
tă că reprezentanții partidelor co
muniste din Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Suedia s-au întrunit la 
Copenhaga pentru a examina pro
blemele legate de crearea unei zone 
denuclearizate în Europa de nord, 
de interzicerea totală a armei nu
cleare și alte probleme ale păcii.

în comunicat se subliniază că 
crearea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei constituie pasul cel 
mai însemnat pe care trebuie să-1 
facă în prezent țările din această

regiune pentru a asigura securitatea 
popoarelor lor și a aduce o contri
buție la destinderea continuă a în
cordării internaționale, al cărei în
ceput îl constituie semnarea Trata
tului de la Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară.

Partidele comuniste din țările nor
dice adresează tuturor forțelor păcii 
chemarea de a-și uni rîndurile în 
vederea intensificării luptei pentru 
interzicerea înarmării atomice în 
Europa centrală, pentru interzicerea 
totală a experiențelor nucleare, ceea 
ce constituie un pas de mare impor
tanță pe calea spre dezarmarea ge
nerală și totală.

Panama insistă asupra revizuirii tratatului 
cu privire la zona Canalului

R.P. Romînă joacă cu Monaco, în 
turul doi R.P. Bulgaria cu U.R.S.S. 
și Grecia cu învingătorul dintre R.P. 
Romînă și Monaco. Celelalte zone au 
fost alcătuite astfel : Zona I — 
Wiessbaden (R.F.G.) : Olanda, Ita
lia, Elveția, Iugoslavia, R. F. Ger-

In câteva rânduri
• Recordul mondial la săriturile cu 

schiurile, stabilit sîmbătă la Oberstdorf de 
cehoslovacul Dalibor Motejlek (cu 142 m), 
n-a rezistat decît 24 de ore. Cu prilejul 
unui concurs care a avut loc pe aceeași 
trambulină, italianul Nilo Zandanel a sărit 
144 m.

• Asociația internațională a ziariștilor 
de schi, care s-a întrunit duminică la 
Garmisch Partenkirchen, a remis premiul 
„Schiul de aur — Martini” campioanelor

limpice, surorile Marielle și Christine 
Lojtșchel (Franța). Această distincție se 
acordă în fiecare an sportivilor care au 
înregistrat în cursul unui sezon perfor
mante remarcabile.

schi „Cupa Domelor

Deși ne mai aflăm în plină iarnă, 
apropierea sezonului competițional 
în aer liber începe să se facă sim
țită. Sportivii au înmulțit numărul 
de antrenamente, iar o dată cu ei, 
nerăbdători să-și revadă echipele 
favorite pe teren, nelipsiții supor
teri și-au făcut apariția în tribune. 
Meciurile de antrenament ale fotba
liștilor de la Progresul, Dinamo- 
București, Rapid, Petrolul-Ploiești, 
Dinamo Pitești sînt însoțite de ade
vărate antrenamente... și în tribune: 
se discută ultimele noutăți, se fac 
pronosticuri, într-un cuvînt — pre
gătiri intense. Ca în fiecare an, în
tâmpinarea noului sezon formează 
una din preocupările actuale ale ad
ministrațiilor bazelor sportive. La 
stadioanele „23 August“ și „Repu
blicii“ lucrările de reamenajare sînt 
în plină desfășurare. In interior se

“— ediția a X-a
Moldoveanu din Sinaia, V. Tudose 
(Botoșani) și Adriana Rusu (Vatra 
Dornei). Probele de coborîre și sla
lom au evidențiat talentul tinerilor 
schiori M. Mihai (Sinaia) și M. Miron 
(Vatra Dornei). „Cupa Domelor" la 
probele nordice a revenit reprezen
tativei orașului Sinaia, iar Ia pro
bele alpine schiorilor din Vatra Dor
nei.

verifică instalațiile vestiarelor, se 
schimbă mobilierul etc. Pe terenuri 
vor fi instalate porți de fotbal noi, 
cu plase de relon. Tribunelor li se 
face, de asemenea, o revizuire gene
rală. Se înlocuiesc 5 000 m de grade- 
ne (fotografia 1), iar numerotarea 
locurilor de pe stadionul „Republi
cii“ se va face la fel ca la „23 Au
gust“, răspunzîndu-se în felul acesta 
sugestiilor publicului. O toaletă spe
cială i se face gazonului. Sînt înlo
cuite brazde, se împrăștie îngrășă
minte care asigură prospețimea ier
bii. Pentru spațiile verzi decorative, 
în sera Complexului sportiv „23 
August“ (fotografia 2) au fost pro
duse cîteva mii de flori.

Trebuie spus, însă, că nu peste tot 
există grija necesară pentru îngri
jirea și amenajarea terenurilor 
sportive. După cum ne-a relatat co
respondentul nostru 
stadionul orășenesc 
gazonul și tribunele 
acoperite de zăpada

din Cluj, la 
din localitate 
mai sînt încă 

căzută în... de
cembrie (fotografia 3). Apa prove
nită din topirea zăpezii pătrunde 
prin crăpături în vestiare, magazii 
de echipament și coridoare, degra- 
dînd pereții. Aceeași situație se în
tâlnește la stadionul C.S.M. și la alte 
terenuri de fotbal clujene. Ar fi ca
zul ca organele de resort să țină 
seama de apropierea sezonului spor
tiv în aer liber și să ia măsurile gos
podărești care se impun.

Pe pîrtiile din preajma stațiunii 
balneare Vatra Dornei s-au desfășu
rat întrecerile din cadrul celei de-a 
X-a ediții a „Cupei Domelor' la 
schi. La concurs, care a constat din 
probe nordice și alpine, au partici
pat sportivi din Sinaia, Iași, Piatra 
Neamț, Suceava, Botoșani și Vatra 
Dornei. în cursele de fond s-au re
marcat Mariana Bălănescu și Fi.

MÎNA REFACE MÎNA
(Urmare din pag. I-a)

fot te ține la pat), pentru a salva viața 
tovarășului lor. De asemenea, sînt nume
roase cazurile în care o mamă dă piele 
pentru fiul ei ; patru frați au dat fiecare 
cîte 700 cm p pentru salvarea fratelui lor 
M B., care suferise arsuri extrem de se
rioase.

Unele din cazurile care se prezintă la 
clinică se daforesc în primul rînd negli
jenței, neatenției, lată-l pe micul B. G. și 
pe surioara lui C. G cu arsuri pe față și 
membre, pentru că mai de mult, la o 
vîrstă și mai fragedă, au răsturnat o lampă, 
provocînd un incendiu. Bineînțeles, perso
nalul medical se străduiește și reușește 
să salveze viața, să corecteze chiar ur
mele unor asemenea întâmplări cauzate cî- 
teodată de lîpsa de răspundere a părinți
lor, care nu iau toate măsurile pentru 
preintîmpinarea lor. Dacă numărul acestor 
cazuri s-ar micșora, pe bună dreptate 
efortul și priceperea personalului medical 
s-ar îndrepta atunci îndeosebi către re
pararea unor grave defecte ale corpului 
omenesc, fie ele din naștere, fie ca ur
mări ale unor boli generale, ca de pildă 
în cazul pe care-l relatăm mai jos.

S. N. din Bîrlad, om în vîrstă de 55 de 
pni, a venit la clinica de chirurgie plas

tică și reparatorie ca să-și amputeze un 
picior pe care și-l accidentase la 3 ani. 
Piciorul se găsea într-o stare de perma
nentă flexie a genunchiului, iar omul, care 
mergea în cîrje din copilărie, nu o mai 
putea suporta deoarece căpătase din pri
cina ei o ulcerație sub braț. Dar medicii 
nu s-au declarat de acord cu propunerea 
bolnavului. Atunci și-a spus cuvîntul... chi
rurgia plastică. Și iată-l pe infirmul care 
timp de 52 de ani a umblat în cîrje, care 
se mișca numai cu un picior, care n-a pu
tut să alerge în copilărie, n-a cunoscut 
plimbările adolescenței, ieșind acum din 
spital pe propriile sale picioare. Din punct 
de vedere strict medical — țin să ne a- 
tragă atenția chirurgii — cazul nu este 
ieșit din comun. Dar din celălalt punct de 
vedere, uman, el este într-adevăr impre
sionant. Pentru că aici, prin repunerea în 
funcțiune a unei mîini, prin corectarea 
unei buze de iepure, prin plasarea la lo
cul lui a unui, ochi cu un unghi intern 
deplasat, prin salvarea de la amputare a 
unor membre, oamenii ies și cu moralul 
refăcut. Această specialitate medicală are 
darul să împingă foarte departe semnifi
cația cuvîntului plastic, făcîndu-l să în
semne mai mult decît frumos : frumusețea 
omului în stare să se ia la întrecere chiar 
și cu natura, și să învingă I

SAN SALVADOR 17 (Agerpres).— 
Agenția Prensa Latina anunță că 
vicepreședintele statului Panama, 
Jose Dominador Bazan, care între
prinde un turneu prin țările Ame
rică Centrale (pentru a exprima 
mulțumiri în legătură cu sprijinul 
moral acordat țării sale în proble
ma Canalului Panama) s-a întîlnit 
cu președintele Salvadorului.

' în urma întîlnirii, Jose Dominador 
Bazan a declarat că țara sa insistă 
asupra revizuirii actualului tratat 
privind zona Canalului. El a subli-

Grevă în subteran
După cum anunță agenția Ü.P.I., 

24 de mineri belgieni au început o 
grevă în subteran, la o adîncime de 
circa 1 000 metri, în semn de protest 
împotriva hotărîrii guvernului de a 
închide minele de cărbune de la Mar- 
cinellè. Potrivit precizărilor agenției, 
guvernul belgian a hotărît închide
rea minelor respective în urma dis
poziției înaltei autorități a Comu
nității Europene a Cărbunelui și O- 
țelului (C.E.C.O.),

niat că în timp ce Statele Unite do
resc să discute doar unele puncte re
feritoare la diferendul ce s-a ivit. 
Panama dorește tratative avînd ca 
6cop încheierea unui nou tratat.

LISABONA 17 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunță că 
poliția portugheză a confiscat toate 
exemplarele pe care le-a mai putut 
găsi la domiciliul autorului din ul
tima carte a lui Francisco Cunha 
Leal, „Iluzii macabre“. In ce pri
vește volumele aflate în librării, a- 
cestea au fost epuizate cu două zile 
înainte ca poliția să se sesizeze și să 
ordone confiscarea lor.

Francisco Cunha Leal, economist 
și fost prim-ministru în guvernul 
republican, care a precedat regimul 
salazarist, critica în cartea sa în
treaga politică a guvernului portu
ghez, barbaria poliției politice sala- 
zariste, cenzura și teroarea dezlăn
țuită împotriva forțelor democratice 
din țară. Cartea arată că regimul 
salazarist a făcut să cadă asupra 
poporului portughez „o tăcere de ci
mitir“.

Această lucrare face parte dintr-o 
serie de studii, publicate de același 
autor, despre situația din Portuga
lia, confiscate și ele de poliție.

Dispute în jurul

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
Neținînd seama de apelul președin
telui S.U.A. Lyndon Johnson, de a 
nu aplica majorarea tarifelor va
male la importurile de oțel pînă la 
tratativele în cadrul G.A.T.T., Co
munitatea Europeană a Cărbunelui 
și Oțelului (C.E.C.O.) a cerut mem
brilor săi să sporească tarifele va
male de la 6 la 9 la sută la impor
turile de oțel dinafara comunității.

Referindu-se la această hotărîre, 
corespondentul din Bruxelles al a- 
genției U.P.I. subliniază că sporirea 
tarifelor vamale afectează importul 
a 150 000 de tone de oțel sp.ecial din 
S.U.A., Austria, Marea Britanie, 
Norvegia și Suedia.

★
TOKIO 17 (Agerpres). — Japonia 

a anunțat că va spori tarifele vamale 
asupra importului de păsări de la 10 
la sută la 20 la sută. Majorarea ur-

tarifelor vamale

mează să intre în vigoare de la 1 
aprilie. Această măsură a guvernului 
japonez a provocat o vie nemulțumire 
în rîndul crescătorilor de păsări din 
S.U.A. care ar dori ca S.U.A. să por
nească un nou „război al puilor“, de 
data aceasta împotriva Japoniei. 
Exportatorul de păsări John Bauer 
a cerut guvernului american să „ac
ționeze în mod hotărît“.

HAGA 17 (Agerpres). — Ministrul 
finanțelor al Olandei, H. Witteveen, 
a declarat în cadrul unei ședințe a 
parlamentului că „un val de inflație 
îneacă în prezent țările Pieței co
mune, între care și Olandg“. El a a- 
nunțat că guvernul olandez a hotărît 
o serie de măsuri pentru a face față 
inflației. Astfel s-a hotărît ca inves
tițiile guvernului să fie reduse cu 5 
la sută, să fie amînată restituirea 
unor datorii și să fie reduse în parte 
impozitele asupra investițiilor.

DE PRETUTINDENI
REVISTĂ... SONORĂ

„Orizontul“ este titlul unei noi 
reviste lunare care a început să fie 
editată în Uniunea Sovietică. Ea 
poate fi nu numai citită, ci și as
cultată, deoarece în afara paginilor 
tipărite și ilustrate, revista cuprin
de și discuri flexibile. în primul 
număr al revistei, cititorii vor pu
tea citi și asculta rînduri scrise sau 
citite de cunoscuți oameni politici 
sau de personalități de seamă ale 
vieții științifice, culturale și artis
tice. Șolohov, de pildă, citește din 
operele sale, actorul Smoktunovski 
recită cunoscutul monolog al lui 
Hamlet, iar Arkadi Raikin își pre
zintă unul din ultimele sale pro
grame.

CREAREA UNEI ACADEMII 
DE ȘTIINȚE AFRICANE

Secretarul Academiei de Științe 
a Ghanei, Janny Wilson, care a 
participat la lucrările Conferinței 
comisiei tehnico-științifice și de 
cercetări a Organizației Unității 
Africane, a declarat la întoarcerea 
sa la Accra că participanții la con
ferință au adoptat o hotărîre cu 
privire la crearea unei academii de 
științe africane.

INVENTATORUL PLĂMlNULUI
DE OȚEL A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

La 16 februarie a încetat din 
viață la Memphis, statul Tennes
see, în vîrstă de 85 de ani, dr. 
Charles Morgan Hammond, inven
tatorul plămînului de oțel. Lui 
Hammond i-a venit ideea plămî
nului de oțel în timp ce suferea 
de pe urma unei pleurezii. Chiar 
pe patul său de suferință Ham
mond a proiectat schițele prelimi
nare ale aparatului pe care mai 
tîrziu l-a realizat împreună cu un 
mecanic.

DUPĂ SCUFUNDAREA 

CONTRATORPILORULUI 
„VOYAGER"

Un purtător de cuvînt al mari
nei Australiei a dat publicității la 
17 februarie o declarație în care 
anunță că nu există nici un fel de 
speranțe de a fi găsiți cei 79 de 
ofițeri și marinari dispăruți în 
urma scufundării contratorpiloru- 
lui „Voyager“, care s-a ciocnit la 9 
februarie cu port-avionul „Mel

bourne“. Potrivit declarației, se 
crede că au pierit toți. în felul a- 
cesta numărul morților de pe dis
trugătorul „Voyager“ se ridică la 
82 de persoane.
TUNEL-ȘOSEA IN MUNȚII ALPI

Se anunță că la sfîrșitul lunii 
martie se va inaugura primul tu- 
nel-șosea care va străbate Alpii 
între Italia și Elveția, sub muntele 
St. Bernard. Tunelul are o lungi
me de aproape 8 km. în partea 
italiană, tunelul începe la nord de 
Aosta și călătorii vor putea ajun
ge în mai puțin de o oră din a- 
ceastă localitate italiană la Ma- 
rigny, localitatea cea mai sudică 
din Elveția. Costul tunelului se ri
dică la aproape 15 milioane dolari 
și realizarea sa corespunde dorin
ței Elveției de a- dispune de o „fe
reastră spre mare“ ; în numai cî
teva ore vehiculele elvețiene vor 
putea ajunge pe țărmurile Rivierei 
italiene.

FĂRĂ PRECEDENT

în apropierea malurilor Antarc- 
tidei a fost descoperită o balenă- 
femelă de o mare fecunditate. Ba- 
leniera „Derzkii“ a expediat-o la 
baza „Sovetskaia Ukraina“ unde, 
în timpul disecării, au fost desco- 
periți șase embrioni. Balena, lungă 
de 16 m, se pregătea să aducă pe 
lume pui de ambele sexe, cel mai 
mare dintre ei avînd o lungime de 
230 cm. Aleksei Solianik, director 
al bazei „Sovetskaia Ukraina“, 
consideră că o asemenea descope
rire este fără precedent în istoria 
pescuitului de balene. De obicei, 
a spus Solianik, balenele-femele 
fac nu mai mult de doi pui. A 
fost cunoscut numai un singur caz 
cînd într-o balenă prinsă în anul 
1928, lîngă insulele Faroer, au fost 
găsiți trei embrioni.

O încercare care a reușit numai o dată. Olandezul Wim Wagenaar, 
agățat de un zmeu și tras de un autoturism, s-a ridicat în aer la o 
înălțime de 16 m. A doua zi, cînd a încercat să repete experiența în 
fața unor reporteri, o rafală de vînt a răsturnat zmeul, iar temerarul 
zburător a căzut la pămînt. Astăzi, el își tămăduiește rănile într-un 

spital
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CORESPONDENȚĂ DIN ATENA

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Grecia

Activitatea diplomatică 
în jarci problemei cipriote 

întrunirea Consiliului de Securitate
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit luni la ora 15, ora New 
York, (ora 22, ora București) la ce
rerea Marii Britanii, care a luat a- 
ceastă hotărîre înaintea guvernului 
cipriot pentru a examina situația 
din insulă. La deschiderea ședinței, 
reprezentantul Norvegiei, Sivert 
Nielsen, a cerut amînarea dezbateri
lor pînă marți, ora 20,00 G. M. T. 
(22,00 ora Bucureștiului), pentru a se 
permite continuarea consultărilor 
în curs între părțile interesate. 
Propunerea sa a fost accepta
tă. înainte de deschiderea ședin
ței Consiliului de Securitate, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că sarcina Consiliului de 
Securitate este să adopte o rezoluție 
privind modalitățile de rezolvare a 
acestei probleme. U Thant a preci
zat însă că înainte ca ea să fie pre
zentară trebuie să se ajungă la o 
înțelegere între Cipru, Anglia, Gre
cia și Turcia asupra . componenței, 
funcțiilor, finanțării și comanda
mentului forței internaționale ce ur
mează să fie trimisă în Cipru. 
U Thant a amintit că președintele 
Republicii Cipru, Makarios, s-a de
clarat de acord cu constituirea unei 
forțe internaționale din trupe apar- 
ținînd țărilor Commonwealthului.

La sosirea sa la New York, pen
tru a participa la ședințele Consi
liului de Securitate, ministrul aface- 
rilor externe al Ciprului, Kyprianou,

O demonstrație la Londra împotriva creșterii șomajului în rîndurile tineretului.

COMENTARIUL ZILEIBĂSCOALA DIN PROVINCIA CONGOLEZĂ KWILU
In ultima vreme, ziarele și agen

țiile de presâ transmit aproape zil
nic știri în legătură cu acțiunile 
partizanilor din provincia congole
ză Kwilu. Răscoala, care a Izbucnit 
în urmă cu șase luni, a luat amploa
re în ultimele zile ale lunii ianuarie, 
cuprinzînd porțiuni întinse ale a- 
cestel provincii și ale regiunilor în
vecinate. La ea participă mii de 
oameni. înzestrați cu armament 
capturat de la armata congoleză, 
bine organizați, aceștia se deplasea
ză în grupuri de cîteva sute de per
soane, atacînd principalele centre și 
provocînd pierderi trupelor guver
namentale.

La 15 februarie partizanii au tăiat 
calea ferată ce leagă Elisabethville 
de Port Franqul, singura cale de 
transport spre Europa occidentală a 
cuprului katanghez. Cu cîteva zile 
înainte, în regiunea orașelor Idiofa 
și Gungu au avut loc ciocniri vio
lente cu trupele guvernamentale în 
timpul cărora a fost ucis Eugene 
Ebaya, șeful statului major al arma
tei congoleze. Toate acestea au pro
vocat o vie reacție din partea au
torităților centrale, care au luat 
măsuri și mai severe pentru a „re
stabili ordinea". în locul lui Ebaya 
a fost numit Joseph Tshashi, unul 
dintre cei mai cruzi coman
danți, iar spre capitala pro
vinciei, Kikwit, a plecat însuși ge
neralul Mobutu, comandantul forțe
lor armate congoleze. Totodată, a 
lost intensificată trimiterea de tru
pe. în prezent, arată agenția U.P.I., 
în Kwilu se află mai bine de 1000 
de soldați ai armatei centrale și ur
mează să plece și alte batalioane de 
elită din Elisabethville și din Jadot- 
ville. „Mulți observatori — scrie la 
rîndul său ziarul „New York Herald 
Tribune" — prevăd o luptă grea și 
îndelungată".

Pentru cine a urmărit desfășura
rea evenimentelor din Congo, cele 
ce se petrec în provincia Kwilu nu 
sînt cîtuși de puțin lucruri întîm- 
plătoare. Ele trebuie puse în strîn- 
să legătură cu nemulțumirea cres- 
cîndă a maselor față de situația e- 
conomică și politică din interiorul 
țării, care, și așa grea, continuă să 
fie influențată negativ de amestecul 
cercurilor monopoliste în Congo. O 
criză adîncă domnește în toate sec
toarele vieții economice ale țării. 
„Situația este critică — scrie ziarul 
francez „L'Aurore". Dezordinea finan
țelor și deficitul bugetului sînt tot 
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a declarat : „Am sosit aici pentru a 
cere ajutor Consiliului de Secu
ritate. pentru a împiedica actele de 
agresiune, urmărind subminarea 
dreptului la independență teritoria
lă a Republicii Cipru“.

Tot luni, subsecretarul de stat al 
S.U.A., George Ball, care s-a înapo
iat la Washington după călătoria pe 
care a făcut-o timp de o săptămînă 
în capitalele Angliei, Greciei, Tur
ciei și Ciprului, a fost primit de 
președintele S.U.A., Johnson, căruia 
i-a înaintat raportul său privind 
discuțiile pe care le-a avut cu re
prezentanții guvernelor țărilor vizi
tate.

Cuvîntarea președintelui Makarios
NICOSIA 17 (Agerpres). — Repu

blica Cipru trece prin momente cri
tice. Duminică, seara tîrziu, preșe
dintele Makarios a adresat poporu
lui cipriot prin postul de radio Ni
cosia o cuvîntare în care a subli
niat că în aceste clipe de mare răs
pundere ■ se hotărăște viitorul Ci
prului. Ciprul, a spus Makarios, este 
amenințat de două pericole — inter
venția străină și reluarea ciocnirilor 
din interiorul țării. Referindu-se la 
ciocniri interne, președintele Maka
rios a arătat că ele sînt un rezultat 
al imixtiunii străine directe. Sînt 
profund convins, a declarat Maka-

mal grave. Rezervele de devize se 
epuizează. Comerțul și industria sînt 
periclitate. Singure două mari afa
ceri, l'Union minière du Haut Ka
tanga șl la Minière de Bakwanga 
funcționează încă aproape normal". 
Intr-adevăr, companiile străine, 
interesate în exploatarea uriașelor 
bogății ale Congoulul și care poartă 
răspunderea pentru prelungirea tra
gediei poporului congolez, continuă 
să-și facă afacerile și să scoată pro
fituri. Aceasta, în timp ce masele 
largi suferă de pe urma șomajului 
și a mizeriei. De altfel, acest lucru 
este recunoscut chiar de presa oc
cidentală : „Culmea ironiei — scrie 
publicația americană „New York Ti
mes Magazine" — puterea pare că 
s-a întors în parte în aceleași mîini 
care erau folosite înainte pentru 
guvernarea Congoului. Acestea sînt 
așa-numita „sfînta treime a puterii' : 
marele business, birocrația și biseri
ca catolică".

O dată cu adîncirea crizei econo
mice se intensifică și ofensiva reac- 
țiunii împotriva libertăților demo
cratice, pentru înăbușirea oricărei 
opoziții din partea maselor popu
lare. Mai multe partide politice, 
printre care partidul Mișcarea na
țională congoleză, întemeiat de Lu
mumba, și Partidul solidarității afri
cane, din care face parte Gizenga, 
au fost interzise. închisorile sînt 
pline de patrioți. Gizenga însuși

Fotografia de mai sus a fost luată de pe bordul unul avion de recu
noaștere într-o porțiune a junglei din provincia Kwilu. Pe drum se ză

rește un grup de partizani.

după Încetarea focului In irak
BAGDAD 17 (Agerpres). — în 

conformitate cu declarația președin
telui Irakului cu privire la regle
mentarea pe cale pașnică a proble
mei kurde, autoritățile irakiene au 
început să trimită în regiunile din 
nordul țării alimente, medicamente 
și alte obiecte de primă necesitate. 
Ziarele din Bagdad publică ordinul 
guvernatorului militar general al 
Irakului cu privire la încetarea pro
cesului intentat împotriva a 17 
luptători pentru eliberarea kurzilor, 
printre care se află și Al Talabani, 
unul din conducătorii kurzi.

Citînd ziarul „Al Hurria“, agenția 
Reuter transmite că ministrul edu
cației al Irakului a anunțat reinte-r 
grarea în posturile lor a 42 de profe
sori kurzi.

rios, că nici o forță militară nu 
poate rezolva problemele noastre 
interne, atîta timp cît ciprioților — 
greci și turci — nu li se va acorda 
posibilitatea de a-și manifesta bună
voința și dorința de a trăi în pace 
pe această insulă. Nu vom ceda în 
fața amenințărilor și presiunilor, a 
spus Makarios în continuare.

Ferm hotărîți să lupte pentru 
drepturile lor legitime, ciprioții cred 
cu fermitate că marile puteri, mem
bre ale Consiliului de Securitate, nu 
vor permite o agresiune împotriva 
tinerii republici și vor asigura pa
cea în insulă.

continuă să se afle sub stare de 
arest pe o insulă în delta fluviului 
Congo.

Toate acestea contribuie la creș
terea continuă a nemulțumirii popu
lației, constituind împreună, cauze 
ale tulburărilor din provincia Kwilu 
și din alte regiuni ale Congoului. 
„Armata congoleză — scrie revista 
americană „Newsweek" — trebuie 
să facă față unor revolte incipiente 
In alte patru provincii".

„In regiunea Kwilu — scrie ziarul 
„La libre Belgique' — asistăm la o 
mișcare masivă contra funcționari
lor congolezi, a administratorilor 
sau polițiștilor... Mulți observatori 

■se mirau chiar că nu a explodat mai 
devreme, atît de vii sînt nemulțu
mirile populare în provincii". Răs
coala care, potrivit unor agenții de 
presă, ar avea printre conducătorii 
ei pe Pierre Mulele, fost ministru 
în guvernul lui Patrice Lumumba, 
reprezintă așadar o viguroasă formă 
de protest înpotriva actualelor stări 
de lucru din Congo. După cum scriu 
ziarele occidentale, partizanii spriji
nă programul formulat la timpul 
său de către Lumumba, cerînd să se 
pună capăt amestecului străin în 
treburile interne ale țării, să fie 
create condițiile necesare pentru 
dezvoltarea unui Congo cu adevărat 
independent și prosper.

NICOLAE N. LUPU

Diferendul de frontieră 
dintre Somalia și Etiopia continuă
ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că, deși la 
16 februarie guvernele Somaliei și 
Etiopiei au ordonat trupelor lor să 
înceteze luptele la frontiera dintre 
cele două țări, în după-amiaza ace- 
leeași. zile ordinul a fost încălcat, 
într-un > comunicat al Ministerului 
Informațiilor al Etiopiei se arată că

0 nouă acțiune agresivă a Vietnamului de sud 
împotriva CamDodgiei

PNOM PENH 17 (Agerpres). — 
Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a declarat la o 
conferință de presă că în cazul în 
care pînă la sfîrșitul lunii mai nu 
va fi convocată conferința pentru 
garantarea neutralității Cambodgiei, 
guvernul cambodgian este hotărît să 
rupă relațiile cu Statele Unite și cu 
alte țări care se opun convocării ei.

Norodom Sianuk a precizat că a 
informat și pe ministrul de externe 
al Angliei, R. A. Butler, copreședinte 
al conferinței de la Geneva, în legă
tură cu această hotărîre. El a arătat

DALLAS

A începui procesul lui Jack Ruby
® Două „teorii" în rîndurile avocaților apărării « Ce rela

tează agenția France Presse

DALLAS 17 (Agerpres). — Luni 
dimineața a început la Dallas pro
cesul lui Jack Ruby, care la 24 
noiembrie, anul trecut, a ucis pe 
asasinul prezumtiv al președintelui 
Kennedy, Harvey Lee Oswald. 
Ruby a apărut în sala de ședințe 
„pradă unei oarecari nervozități“ 
(France Presse). Imediat după aceea, 
unul din cei cinci avocați ai săi, Tom 
Howard, a anunțat că renunță să-l 
mai apere pe ucigașul lui Oswald. 
Agențiile de presă consideră că a- 
ceastă retragere se datorește unor 
divergente cu principalul avocat al 
acuzatului. Melvin Belli. în legătură 
cu aceasta s-a menționat existenta 
a două „teorii“ în sînul apărării. 
Unii, în frunte cu Tom Howard, ar 
dori să pledeze pentru un asasinat 
fără premeditare comis de un indi
vid violent, poate, dar în fond „cu 
inimă bună". Cealaltă teză, care a 
ieșit învingătoare, este că Ruby 
„și-a pierdut rațiunea" în momentul 
asasinatului, și din punct de vedere 
medical se poate demonstra că „nu 
este normal“. Acest gen de procese 
constituie specialitatea lui Melvin 
Belli.

Pentru a confirma această părere, 
în prima ședință a procesului, prin
cipalul avocat al apărării, a 
cerut „achitarea clientului său pe 
motiv că și-ar fi pierdut rațiunea în 
momentul crimei“. Această cerere 
fiind respinsă de tribunal, Belli a 
cerut „achitarea pe baza unui exa
men psihiatric imparțial“. Și aceas
tă concluzie a apărării fiind respin
să, avocatul a cerut atunci ca nu
mele juraților-candidați să fie 
trase la sorți și a protestat împo
triva faptului că toate persoanele din 
sala de ședințe au fost perchezițio

Presa occidentală despre întrevederile 
de Gaulle-Erhard

PARIS 17 (Agerpres). — Comen- 
tînd recentele tratative dintre pre
ședintele de Gaulle și cancelarul 
Erhard, majoritatea ziarelor fran
ceze și vest-germane relevă faptul 
că ele „n-au putut lichida divergen
țele“ dintre cele două părți („Deut
sche Zeitung“).

„Singurul rezultat al întrevederi
lor de la Palatul Elisée — scrie luni 
dimineața cotidianul ,,L’Aurore“ — 
este că vest-germanli au acceptat 
să participe la ajutorul financiar și 
tehnic acordat țărilor Americii 
Latine". Potrivit ziarului, „atunci 
cînd a propus lui Erhard această 
participare, de Gaulle a evitat pur 
și simplu o luptă economică crîn-

SCURTE Ș T I B? I
TOKIO. Influentul ziar japonez 

„Nihon Keisaii Shimbun" relatează 
că guvernul Japoniei a hotărît să 
prelungească tratatul comercial în
cheiat cu Cuba în anul 1960.

LAGOS. Agențiile de presă rela
tează că în regiunea Tiv din pro
vincia Benin (nordul Nigeriei) au 
avut loc în ultima vreme grave tul
burări tribale. Aceste 'tulburări au 
început, potrivit unui comunicat ofi
cial, la 12 februarie ca urmare a 
asasinării șefului unui trib în satul 
Mbalagh. în timpul tulburărilor au 
fost ucise nouă persoane, printre 
care doi polițiști. La fața locului au 
fost trimise întăriri polițienești și 
trupe.

COLOMBO. Reprezentanți din 25 
de țări, anunță agenția France 
Presse, referindu-se la surse ceylo- 
neze, se vor întîlni la 23 martie în 
capitala Ceylonului, în vederea pre

ciocniri violente au avut loc în loca
litățile de frontieră Dolo, Yett și 
Ferrer. De la Ministerul etiopian al 
Afacerilor Externe s-a anunțat du
minică seara că Etiopia a adresat 
Organizației Unității Africane și 
O.N.U. note în care informează a- 
supra situației de la frontiera so- 
malo-etiopiană.

apoi că guvernul său va lua măsuri 
pentru protejarea frontierelor, în
deosebi la frontiera cu Vietnamul 
de sud.

La 16 februarie, guvernul cam
bodgian a dat publicității o declara
ție în care protestează împotriva 
bombardării unui sat cambodgian de 
către aviația sud-vietnameză. în de
clarație sînt formulate, de asemenea, 
acuzații la adresa Statelor Unite în- 
trucît, se spune în declarație, „pilo- 
ții americani iau parte personal la 
multe dintre raidurile aeriene la 
frontiera cu Cambodgia“.

nate de poliție pentru a nu avea 
arme asupra lor. „Această metodă, 
a spus Belii, ar putea să dea ju
raților o impresie prea realistă a 
climatului care domnește la Dallas“.

Partea a doua a ședinței a fost 
consacrată selecționării celor 12 ju
rați dintr-un număr de 900 de locui
tori ai orașului Dallas. în legătură 
cu aceasta se așteaptă o procedură 
îndelungată care ar putea să dureze 
mai multe zile. Dacă se va eșua în 
selecționarea juraților, procesul ar 
putea fi transferat într-un alt oraș 
din Texas.

Referindu-se la procesul din Dal
las, agenția France Presse scrie în
tr-un comentariu că „sarcina apără
rii lui Ruby pare să fie ușoară. Cri
ma sa este simplă, el s-a servit nu
mai de un revolver. Codul penal din 
Texas este indulgent pentru asasini 
— continuă agenția. Din 400 de a- 
sasinate comise anul trecut la Dal
las, numai trei au atras pedeapsa 
capitală care, de altfel, nici n-a fost 
executată. Codul penal este deosebit 
de îngăduitor pentru asasinatele co
mise cu revolverul. Majoritatea a- 
sasinilor nici nu trebuie să se pre
zinte în fața tribunalelor. Dacă ei 
se recunosc vinovați, sentința este 
pronunțată ca urmare a unui acord 
între avocați și procurorul general, 
întrucît peste o treime din crimele 
din Texas intră în cazul denumit 
„asasinat justificat“.

O dată procesul început, comen
tatorii agențiilor de presă se în
treabă dacă acesta va permite să fie 
cunoscute adevăratele mobiluri ale 
uciderii lui Harvey Lee Oswald și 
poate alte amănunte necunoscute 
pînă acum în ce privește asasinarea 
președintelui Kennedy.

cenă dintre cele două țări în aceste 
teritorii îndepărtate".

„La Nation“, ziar apropiat de gu
vernul francez, explică disensiunile 
prin „poziția deosebită a fiecăreia 
dintre cele două țări“. La rîndul 
său, „l’Humanité" arată că recen
tele convorbiri au oglindit „accen
tuarea contradicțiilor care există în 
sînul lumii occidentale". Ziarul re
levă că „Erhard dorește din ce în 
ce mai mult să obțină rolul de pur
tător de cuvînt al „micii Europe“.

Ziarul vest-german „Neue Rhei- 
niche Zeitung“ scrie că se poate cons
tata existența „unor contradicții se
rioase aproape în toate domeniile 
de importanță vitală ale politicii in
ternaționale".

gătirii viitoarei conferințe a țărilor 
neangajate.

BONN. La Tribunalul din Bruns
wick (R. F. Germană) a început luni 
procesul unui grup de foști SS-iști 
care au participat în august 1941 
la exterminarea în masă a cetățeni
lor sovietici în regiunea Minsk. îm
preună cu alți SS-iști, aceștia au u- 
cis peste 5 200 de persoane.

TOKIO. In prefectura Ishikawa a 
avut loc la 17 februarie o demons
trație a țăranilor în semn de protest 
împotriva intenției autorităților de a 
extinde baza militară aeriană Ko- 
mațu.

NEW YORK. La cererea repre
zentantului Pakistanului, Consiliul 
de Securitate a hotărît luni să întreru
pă pentru o anumită perioadă exa
minarea problemei Kașmirului. Mi
nistrul Afacerilor externe al Pakis
tanului, Bhutto, a făcut cunoscut

o Uniunea de Centru a cucerit majoritatea absolută • Forței© 
dreptei au suierit o serioasă înfrîngere ® Primele comentarii 

ale presei ateniene
Alegerile parlamentare care au 

avut loc duminică in Grecia au adus, 
după cum se prevăzuse, o victorie 
netă a Uniunii de Centru care deți
ne acum majoritatea absolută în 
noul parlament. Potrivit date
lor corn,unicate de Ministerul de 
Interne, Uniunea de Centru a ob
ținut 52,77 la sută din to
talul voturilor, coaliția E.R.E. 34,99 
la sută, E.D.A. 12 la sută, diverși 
0,24 la sută. Repartizarea mandate
lor este următoarea : Uniunea de 
Centru 173, Coaliția E.R.E. — Parti
dul denumit Progresist 105, E.D.A. 
22. Aceste rezultate sînt aproape de
finitive. Ele nu pot fi decît ușor 
modificate ulterior prin numărătoa
rea voturilor armatei.

In cursul zilei de luni, primul mi
nistru Paraskevopulos, care a condus 
guvernul de tranziție ce a organi
zat alegerile, a. anunțat oficial rege
lui Paul rezultatul alegerilor, pre- 
zentîndu-și totodată demisia. Lide
rul Uniunii de Centru urmează să 
primească mandatul pentru forma
rea noului guvern.

Presa Uniunii de Centru salută 
victoria în alegeri a acestui partid 
și eșecul suferit de partidul de 
dreapta E.R.E. Ziarul „Ta Nea" con
stată că Uniunea de Centru și-a 
sporit forțele în comparație cu ale
gerile din 3 noiembrie cu aproape 
25 la sută, în timp ce dreapta a 
pierdut 20 la sută din forțele el. 
Chiar în acele regiuni unde E.R.E. 
a reușit să-și mențină primul loc, 
numărul voturilor sale a scăzut. Zia
rul adaugă că E.D.A. îșl menține for

CORESPONDENȚĂ DIN WASHINGTON

„Legea drepturilor civile“ 
în fața Congresului

Recenta adoptare în Camera. Re
prezentanților, într-o proporție de 
voturi de doi la unu, a proiectului 
de lege privitor la drepturile civile 
reflectă dezvoltarea mișcării împo
triva discriminării rasiale în S.U.A. 
Sub presiunea acestei mișcări, pro
iectul de lege a devenit acum rela
tiv mai consistent decît în forma 
inițială.. Astfel, el prevede un nu
măr mai mare de locuri pu
blice în care discriminarea, rasială 
va fi considerată ilegală și anume 
aproape toate hotelurile, restaurante
le și sălile de spectacole din țară. 
Proiectul de lege include, de aseme
nea, încetarea discriminărilor în ce 
privește angajările în slujbe, pre
cum și o largă delegare de împuter
niciri Ministerului Justiției pentru a 
interveni în fața tribunalelor în ca
zul cînd unei persoane ' i se refuză 
„protecția egală a legilor" în acest 
domeniu.

Un anumit număr de congresmeni 
din statele sudice s-au opus din răs
puteri invocînd argumentul că pro
iectul ar fi un „amestec neconstitu
țional în tradițiile regiunilor și în 
drepturile statelor". Dar, în cele din 
urmă, chiar și reprezentanți ai parti
dului de opoziție, republicani din 
nord, au preferat să voteze în fa
voarea proiectului, scontînd . să-și 
sporească astfel șansele electorale în 
statele din estul țării, unde există un 
mare număr de alegători negri. Pen
tru situația care s-a creat este sem
nificativă următoarea declarație a 
unui sudist venit la Washington 
pentru a combate proiectul de lege : 
„Putem discuta despre deficiențele 
acestui proiect pînă ce ne vom în
vineți la față, dar nimeni n-are de 
gînd să ne asculte. Dacă noi (adică 
sudiștii rasiști — n.r.) nu vom putea 
cît de curînd să obținem un ajutor 
din alte părți, mi-e teamă că lup
tăm pentru o cauză fără speranță". 
Este caracteristic și că dintre toate 
firmele industriale și comerciale cu 
sediul la Washington, care vor fi 
afectate de prevederile proiectului, 
o singură branșă, Asociația națio
nală a restaurantelor, s-a pronun
țat împotriva lui. Subliniind aceas
tă slăbire a opoziției rasiste, unul 
din adepții proiectului a declarat 
surprins : „Cînd prevederea referi
toare la practici echitabile în do
meniul angajărilor a fost inclusă în 
proiectul de lege, mă așteptam să-i 
văd pe membrii camerelor de co
merț venind aici grămadă pentru a 
o ataca. Dar a devenit atît de pe

că trebuie să plece pentru cîteva 
zile la Caraci, pentru consultări cu 
guvernul pakistanez.

BONN. în orașul Gelsenkirchen, 
unul din centrele industriale impor
tante ale Ruhrului, a avut loc un 
mare miting al adversarilor armelor 
atomice, prin care s-a deschis cam
pania marșurilor de primăvară îm
potriva înarmărilor atomice.

PARIS. în noaptea spre 17 fe
bruarie a început greva de 24 de 
ore a lucrătorilor de la radiotelevi- 
ziunea franceză, care revendică re
primirea la lucru a opt meca
nici concediați în mod ilegal.

DRESDA. La Dresda a fost sem
nat un acord de prietenie între o- 
rașele Coventry (Anglia) și Dresda 
(R. D. Germană). Intre cele două 
orașe urmează să se facă schimburi 
în domeniile gospodăriei comunale, 
culturii, sportului, științei și al în- 
vățămîntului. 

țele în centrele orășenești, deși a fn* 
registrat o scădere în provincie.

Presa E.R.E. caută să justifice în- 
frîngerea coaliției E.R.E. Astfel 
„Akropolis" pretinde că această 
înfrîngere s-ar datora faptului 
că centrul a făcut diferite pro
misiuni și așa-nUmiței „colabo
rări" a Uniunii de Centru cu E.D.A< 
Ziarul „Niki“ susține de aseme
nea că victoria lui Papandreu 
se explică în parte prin „propagan
da Centrului" și în parte prin faptul 
că E.D.A. nu a prezentat' candidați 
proprii în 24 de circumscripții, ce- 
rînd alegătorilor săi din aceste cir
cumscripții să voteze pentru candi- 
dații Centrului.

„Avghi", organul Partidului . 
E.D.A., scrie că rezultatul alegerilor 
constituie o mare victorie democracy 
tică și un eșec fără precedent pen
tru cercurile de dreapta. „Curentul 
în favoarea unei evoluții democra
tice a țării și împotriva politicii 
dreptei profasciste — scrie ziarul — 
a fost exprimat prin voturile acor
date Uniunii de Centru și partidului 
E.D.A." „Avghi" publică un comu
nicat al Comitetului executiv al 
E.D.A. în care se salută „marea victo
rie pe care a cucerit-o poporul grec 
în alegeri". In comunicat se relevă 
că planurile dreptei de a-și menține 
forțele și de a-și continua politica sa 
de nimicire a stîngii au fost răstur
nate. „E.D.A. își menține forțele, se 
spune în comunicat, și își va întări 
legăturile cu masele democratice 
care au fost protagoniștii victoriei 
în alegeri.

AL GHEORGHIU

nibil să te opui acordării „drepturl- 
lor civile" îneît nici ei n-a.u 
scos nici un cuvințel". Trimi
sul la Washington al unei aso
ciații de comercianți mărturiseș
te : „Eram cu totul dispus să încep 
a ataca -codul practicilor echitabile 
în domeniul angajărilor, dar oamenii 
care m-au trimis pentru aceasta 
m-au rechemat". Următoarea pă
rere este repetată în particular de 
mulți purtători de cuvî.nt ai marelui 
business : „Proiectul acesta de lege 
va da cu mult mai multă bătaie de 
cap oricărei companii, decît întreaga 
legislație a muncii în vigoare".

Acum, după, adoptarea lui de către 
Camera Reprezentanților, proiectul 
de lege urmează, să fie examinat de 
Senat și tocmai de aceea, mișcarea 
în sprijinul proiectului continuă, să 
se intensifice. Alături de populația 
de culoare, participă la ea în tot mai 
mare măsură cercuri democratize 
din rîndul populației albe. Se știe 
că principalele jaloane ale luptei 
pentru, adoptarea proiectului le-a.u 
constituit demonstrația oamenilor 
muncii la Detroit, în vara anului 
trecut, la care au participat peste 
100 000 de oameni; marșul spre Wa
shington, la care a participat un 
sfert de milion de demonstranți, iar 
recent, în orașul New York, aproa
pe o jumătate de milion de elevi, 
cu sprijinul părinților lor, n-au 
frecventat școlile timp de o zi, în 
semn de protest împotriva discrimi
nării rasiale. Acești 500 000 de elevi 
— o treime negri, o treime portori- 
cani și o treime albi — au oferit 
un grăitor exemplu de solidaritate. 
Lupta se intensifică atît in nord cît 
și în sud. Anul trecut, în sud au 
avut loc 930 de demonstrații, desfă
șurate în 115 orașe de pe teritoriul 
a 11 state. Se crede că anul acesta 
se va ajunge cel puțin la dublare^ 
numărului de demonstrații. Muț. * 
dintre ele sînt prevăzute a se desfă
șura la Atlanta, (statul Georgia), ca 
și la Birmingham (Alabama) și Ba
ton Rouge (în statul Louisiana).

In Senat se așteaptă dispu
te înverșunate, trucuri filibusterist.e 
și încercări de amînare — toate ex
primând opoziția acelor cercuri reac
ționare care susțin pe rasiști. Dezba
terile din Senat vor fi și mai sem
nificative decît cele din Camera 
Reprezentanților în ce privește ac
tualele tendințe și contratendințe ce 
acționează pe scena politicii ameri
cane.

TONY WALES

ROMA. S-au încheiat lucrările ce
lui de-al VI-lea Congres național al ' 
Asociației naționale a partizanilor 
italieni (A.N.P.I.). La lucrările con
gresului au participat 600 de dele
gați din Italia precum și delegații 
străine din numeroase țări printre 
care și din R. P. Romînă. Delega
ții la congres au adoptat o re
zoluție în care se subliniază că 
forțele care au participat la mișca
rea de rezistență împotriva fascis
mului trebuie să se unească împo
triva uneltirilor dușmanilor demo
crației.

GENEVA. Agenția France Presse 
relatează că un puternic cutremur 
de pămînt a fost înregistrat luni la 
ora 12,30 G.M.T. în Elveția. Cutremu
rul a fost resimțit cu deosebire la 
Schwyz, Seewen și în alte localități 
din Elveția centrală, unde aparatele 
de radio au încetat brusc să func
ționeze. Trecătorii aflați pe stradă au 
avut senzația că le fuge pămîntul 
de sub picioare.


