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însemnări despre activitatea constructorilor de locuințe din regiunea Ploiești

Hala de prelucrări mecanice a uzine! „Neptun" Cîmplna. Pe mașini moderne, aici se execută reductoare de 
viteză pentru trolii și diferite utilaje petroliere

IN ZIARUL DE A Z I :

în orașele regiunii Ploiești se con
struiesc anul acesta noi blocuri de 
locuințe : la Ploiești, Tîrgoviște, Bu
zău și alte localități sînt prevăzute 
a se da în folosință 2 500 de aparta
mente.

Cum sînt pregătite noile construc
ții ? în ce ritm se lucrează ? Pentru 
a afla răspuns la aceste întrebări 
am vizitat zilele acestea cîteva șan
tiere din regiune. Iată unele con
statări și aspecte.

^Constructorii de pe șantierul 
'‘-'Ploiești Nord desfășoară în a- 

ceste zile o activitate susținută. Ei 
au de predat în acest an peste 1 000 
de apartamente. Dintre blocurile a- 
flate în construcție două sînt pregă
tite pentru a fi date în folosință. La 
primul bloc, ridicat cu ajutorul co- 
frajelor glisante, s-a terminat tur
narea planșeelor și se lucrează in
tens la finisajele interioare. Alt bloc 
este pregătit pentru glisare, iar la un 
al treilea, început în ianuarie, se 
toarnă betoane la fundații. La toate 
blocurile începute se lucrează in
tens. Pregătirile fiind făcute mai 
bine decît în anii trecuți, construc
torii au turnat în ianuarie și prima 
jumătate a lunii februarie peste 
3 800 mc de betoane.

în scopul grăbirii ritmului de exe
cuție a lucrărilor, pe șantier au fost 
aplicate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice ; din cele 24 de mă
suri cuprinse în planul MTO al șan
tierului, 13 sînt de pe acum puse în 
aplicare. Au fost organizate 5 loturi 
pe grupe de lucrări (de roșu, fini
saje, instalații, deservire). Celor 
două loturi de roșu li s-au reparti
zat un număr de blocuri la care 
execută toate lucrările. S-a trecut, de 
asemenea, la formarea de brigăzi 
mari, de specialitate, în locul celor 
mici, fărîmițate. Pe tot șantierul vor 
lucra, de pildă, numai 4 brigăzi de 
mozaicari, 3 de parchetari și 5 de 
zugravi-vopsitori. Prefabricatele 
mici sînt executate centralizat ; la 
ui ele puncte de lucru, îndeosebi la 
întări de roșu și finisaje, s-a mun
cit 'în timpul iernii în două schim
buri ; s-a extins mecanizarea unor 
lucrări. La fiecare bloc există întoc
mite grafice de execuție pe care 
maiștrii și șefii de loturi le urmă
resc îndeaproape.

în munca lor, constructorii de pe 
acest șantier au și unele greutăți. 

>Si nu sînt în posesia documentației 
tehnice pentru centrala termică, pre
cum și pentru rețeaua de iluminat 
din care cauză execuția acestora va 
întîrzia. Pentru un bloc care trebuia 
început, nu este stabilit amplasa

Uzinele „Electroputere" Craiova. In hala de mecanică grea 
se efectuează trasarea unor carcase

Foto t Agerpres

Noi specialiști in utilizarea 
izotopilor radioactivi

mentul. La blocul 18 nu e rezolvată 
problema încălzirii. Asemenea greu
tăți pot fi și se cer grabnic în
lăturate, creîndu-se astfel condiții 
bune de lucru pe șantier.

Kn partea de sud a Ploieștiului, 
-■-în apropierea gării principale, 

se află al doilea mare șantier de 
construcții de locuințe din oraș. Aici 
vor fi date în folosință în acest an 
9 blocuri cu parter și 4 etaje avînd 
în total 350 apartamente. Și pe a- 
cest șantier — la unele obiective — 
lucrările sînt avansate. La blocul 
nr. 4, început în ultimul trimestru al 
anului trecut, zidarii din brigada lui 
Andrei Nasîmbeni au încheiat lu
crările „de roșu“. în prezent se 
toarnă planșeul peste etajul IV, se 
execută într-un ritm intens tencu- 
ielile interioare și mozaicul la pri
mele 3 nivele.

în aceste zile se lucrează cu mult 
spor și la blocurile 8 și 9. La pri
mul zidăria a ajuns la etajul III, iar 
la al doilea la etajul IV. La nivelele 
inferioare, imediat ce se toarnă 
planșeele, se montează ușile și fe
restrele, se instalează sursele provi
zorii de încălzire și se trece la exe
cuția tencuielilor și instalațiilor.

Cam în același timp cu cele trei 
blocuri amintite mai sus a început 
și construcția blocurilor 1, 2, 7 și 
10. Totuși, aici lucrările sînt mult 
rămase în urmă față de graficele de 
execuție. La blocul 2, bunăoară, 
unde prima lovitură de tîrnăcop la 
săpături s-a dat cu aproape patru 
luni în urmă, nu s-a încheiat nici 
turnarea fundațiilor.

Rămînerea în urmă la unele lu
crări pe șantierul Ploiești sud se da- 
torește, pe lîngă tărăgănelii din 
faza pregătitoare, organizării de
fectuoase a muncii echipelor de in
stalatori. La blocurile ridicate la 
roșu, instalatorii nu au executat mai 
nimic. Or, pe șantier sînt condiții 
ca decalajul care există în prezent 
între lucrările de construcții propriu 
zise și cele de instalații să fie li
chidat în cît mai scurtă vreme.

Organizația de bază de pe șantier 
a analizat recent ce trebuie făcut 
pentru scurtarea termenelor de dare 
în folosință a apartamentelor. în 
urma hotărîrii adoptate, biroul or
ganizației de bază a început să con
troleze sistematic felul cum se a- 
plică în practică măsurile tehnico- 
organizatorice stabilite la începutul 
anului, a repartizat mai rațional 
forțele organizației pe brigăzi.

fff’impul nu prea friguros din 
luna trecută și din ultimele 

săptămîni a fost folosit din plin de 
către constructorii de locuințe bu- 

zoieni. împreună cu tînărul inginer- 
șef al întreprinderii nr. 3 construcții 
din această localitate, Vasile Balaș- 
ca, am vizitat șantierul de locuințe 
din cartierul „Chimica“. Toate blocu
rile care urmează să fie predate în 
folosință pînă la sfîrșitul anului au 
fost începute. Trei blocuri sînt în fi
nisaj și vor fi terminate la da
tele planificate. La alte blocuri se 
execută zidăria. Graficele de execu
ție, care prevăd termene precise 
pentru fiecare lucrare în parte, sînt 
respectate întocmai.

— Munca constructorilor noștri — 
ne spune ing. V. Balașca — ar putea 
fi mult mai spornică. Pentru aceas
ta este nevoie de un sprijin mai con
cret din partea trustului. Pentru pie
triș ni s-a dat repartiții la întreprin
derea „30 Decembrie“ Simileasca. 
Dar întreprinderea nu are în plan 
acest sortiment. Mai mult sprijin 
așteptăm în ce privește dotarea șan
tierelor cu utilaje și dispozitive de 
mică mecanizare, precum și în gene
ralizarea experienței bune a unor 
șantiere, a perfecționărilor tehnice 
realizate în construcții.

In planul întreprinderii se prevede 
deschiderea unui nou șantier în a- 
propierea parcului Crîng. Aici vor 
fi ridicate mai multe blocuri de lo
cuințe cu 4 și 9 etaje. Pînă la sfîr
șitul acestui an se prevede predarea 
a 2 blocuri turn cu 60 apartamente. 
Cînd a fost vorba să vizităm și a- 
cest șantier, inginerul Vasile Ba
lașca a dat din umeri.

— Nu avem ce vedea acolo. Pînă 
acum nu cunoaștem nici locul de 
amplasare a noilor blocuri, nici cum 
vor arăta acestea. Direcția regională 
de sistematizare, arhitectură și pro
iectare a construcțiilor întîrzie în
tocmirea și predarea documentației 
tehnice.

|Tn cartierul din Aleia Tranda- 
-■•firilor din Tîrgoviște se con

struiesc în continuare blocuri cu a- 
proape 200 de apartamente. Proce- 
dînd ca un bun gospodar, construc
torii de pe acest șantier și-au asi
gurat din timp frontul de lucru. 
Documentația tehnică e completă. In 
prezent toate blocurile sînt începu
te. La unul din ele se fac ultimele 
lucrări de finisaj, la 4 se execută

N. CUCUI
N. PANTILIE

(Continuare în pag. ni-a)

La Timișoara, pe bulevardul „13 
Decembrie", și în zona bulevardului 
Tipografilor s-au deschis noi șan
tiere de construcții de locuințe, unde 
se vor ridica blocuri însumînd 1 400 
de apartamente. La Arad și Mol
dova Veche urmează să fie cons
truite în cursul acestui an blocuri 
cu 560 de apartamente, iar pe 
șantierul primului microraion din 
Lunca Bîrzavei de la Reșița a în
ceput ridicarea altor trei blocuri, 
executate din panouri mari, prefabri
cate. Paralel cu deschiderea de noi 
șantiere, trustul regional de con
strucții Banat a luat măsuri pentru 
asigurarea unui ritm susținut de lu
cru la toate locurile de muncă. In 
acest scop, întreprinderile de con- 
struății din regiune au fost dotate cu 
instalații și utilaje de încălzire folo
site la prepararea betoanelor șl a 
tencuielilor și la protejarea de frig 
a lucrărilor ce se execută în exte
riorul și interiorul blocurilor, iar 
unele blocuri, aflate în curs de con
strucție la Timișoara și Arad, au 
fost racordate la rețeaua locală de 
termoficare. In luna ianuarie pe șan
tierele construcțiilor de locuințe ale 
regiunii s-a executat astfel un vo
lum de lucrări a cărui valoare este 
cu 60 la sută mai mare decît în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. (Agerpres)

• Cunoaștere aprofundată, 
conducere competentă a econo
miei regiunii — Conferința orga
nizației regionale de partid Bra
șov (pag. 2-a).

• P. Diaconescu — Reîntîlnlre 
după trei ani (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).

Cea de-a 17-a serie de ingineri, chi- 
miști, medici și cercetători științifici a 
terminat recent cursul de specializare 
în utilizarea izotopilor radioactivi. Ini
țiate cu cîțiva ani în urmă de Comite
tul pentru energie nucleară de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri și de Institutul de 
fizică atomică, aceste cursuri au fost ab
solvite pînă în prezent de 640 specialiști 
din industrie, construcții, agricultură, 
medicină și cercetare științifică. Dintre 
absolvenți, peste 200 sînt ingineri, 160 
chimiști, aproape 100 medici și biologi, 
peste 50 agronomi. Ei contribuie la 
extinderea în diverse ramuri ale econo

Tcîinoiogic modernă pcnîru producerea 
unor acizi sintetici

Specialiști de la Institutul de cer
cetări chimice, Institutul de fizică a- 
tomică și Uzinele chimice „S.I.N.“ 
din Capitală au pus la punct o nouă 
tehnologie pentru producerea acizi
lor grași sintetici prin folosirea ra
diațiilor gama, în locul catalizatoru
lui, la oxidarea parafinei. Noua teh
nologie se aplică de cîtva timp la 
Uzinele chimice „S.I.N.“ într-o insta
lație continuă, complet automatiza
tă. Acizii grași sintetici, obținuți prin 
acest procedeu, sînt folosiți ca ma

Utilaje portuare
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

în acest an în portul Constanța se 
execută noi lucrări de mecanizare. 
La danele 20, 21 și altele se mon
tează în prezent noi macarale de 
chei cu o capacitate de 5 tone. Por
tul va mai fi dotat cu 17 autostivu- 
itoare de cîte 3 și 5 tone, două bun- 
chere de cîntărire automată și alte
le. Capacitatea mecanizată de trans
port și manipulare a mărfurilor va 
crește cu peste 20 la sută față de 
anul 1963.

La Suceava funcționează un complex școlar unde sînt pregătite cadre 
pentru Industria chimiei și a lemnului. Elevii au la dispoziție numeroase 
săli de clasă, laboratoare, ateliere de practică, cămine cu circa 900 de 

locuri, cantină. în fotografie : Vedere parțială a căminelor

INSTANTANEE

S î N T E N 
î N
INVENTAR
— Stau lîngă stația de tramvai, 

îmi spuse prietenul meu. Știi prea 
bine : ieri am avut ceva de cumpă
rat, m-am urcat în tramvai și în 
jumătate de oră am fost în centru.

— Dar ai și magazine pe lîngă 
casă, i-am spus eu.

— E riscant. S-ar putea să fie în 
inventar. Am de mers opt minute 
pe jos pînă la magazin și-l găsesc 
închis. Ieri, de pildă, merg să-mi 
iau cremă de ras — ăsta e păcatul 
meu, că nu fac acasă stoc de cre
mă de ras — și mai îmi spune ne
vasta ce să iau, dar cînd ajung în 
fața drogheriei o găsesc în inven
tar.

— Se întîmplă.
— Cam foarte des, și ce mă ne

dumerește este asta : cum aș putea 
ghici dinainte cînd e inventar și 
cînd nu. Mă duc la un magazin și, 
ba într-o parte, ba în alta, vitrina 
răsturnată de cutremur : inventar.

— Dar de ce cutremur ?
— Simț comercial ! Inventarul 

unei vitrine ar dura între cîteva

Zăcămfnt de fljel în-., labora
tor (pag. 3-a).

• Vești din Jărlle socialiste 
(pag. 3-a).

• Tratativele de dezarmare de 
la Geneva — Cuvînfarea șefului 
delegației R. P. Romine, V. Du
mitrescu (pag. 4-a).

miei a aplicațiilor izotopilor radioactivi, 
cu ajutorul cărora sînt soluționate pro
bleme complexe ale producției, medici- 
nei și cercetării științifice. Luna viitoa
re, în Capitală vor începe cursurile ce
lei de-a 18-a serii. Cadre didactice de 
la catedra de fizică atomică de la Uni
versitatea „București“ și specialiști ai 
Institutului de fizică atomică vor pre
da noilor cursanți noțiuni de fizică nu
cleară, de detectarea și măsurarea ra
diațiilor, de utilizare și manipulare a 
izotopilor radioactivi etc. Cursanții par
ticipă la seminarii și lucrări de labo
rator. (Agerpres)

terie primă pentru fabricarea alcoo
lilor grași (utilizați la realizarea 
plastifianților pentru industria de 
mase plastice și a detergenților de 
tip perlan), la fabricarea săpunului 
de rufe, precum și ca înlocuitor al 
stearinei la fabricarea anvelopelor. 
Utilizarea noului procedeu, pe lîngă 
faptul că asigură un proces tehnolo
gic simplu, ușor de condus, permite 
reducerea prețului de cost al alcooli
lor grași cu circa 200 lei pe tona de 
produs. (Agerpres)

OCROTIREA VÎNATULU1
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). In 

regiunea Argeș s-au întreprins în 
ultima vreme acțiuni privind ocroti
rea și dezvoltarea faunei cinegetice. 
Cu sprijinul filialelor locale de vî- 
nătoare și pescuit sportiv, s-a trecut 
la popularea pădurilor din zona de 
șes și de pe coline cu căpriori și 
fazani. La Stolnici a fost construită 
o fazanerie cu o capacitate de 4 000 
pui anual. în țarcurile de aclimati
zare de lîngă Pitești, Drăgășani și 
Slatina au fost aduși 130 de căpriori, 
iar la Furduești și Căteasca s-au a- 
menajat iazuri de pescuit.

minute și o oră — după mărime și 
număr de sortimente. Dar e mai 
bine s-o vezi întoarsă cu susul în 
jos trei zile la rînd : „Muncesc 
frații !" — își zice oricine trece pe 
acolo. Pe cînd dacă o aranjezi i- 
mediat...

— Hai omule, i-am spus, nu te 
mai repezi așa. Doar trebuie să-și 
facă oamenii un inventar din cînd 
în cînd. Tu nu-ți numeri în fie
care dimineață banii din buzunar ? 
Nu mănînci de trei ori pe zi ? Și, 
la urma urmei, ce vrei 1

— Un inventar.
— încă unul ? !
— Dacă se fac atîtea, hai măcar 

să facem și un inventar al numă
rului de inventare...
— Tu, dragul meu, i-am spus 

mustrător, greșești, pentru că te 
lansezi în comparații arbitrare. Un 
comerciant n-avea interes să-i 
stea prăvălia închisă zile la 
rînd, dar azi sînt atîtea magazine ! 
Ai de unde alege : în zilele Anului 
Nou, multe din farmaciile bucu- 
reștene au fost în inventar, dar 
cine a simțit că are nevoie cu ade
vărat de o doctorie, că se sfîrșeș- 
te dacă n-o găsește, acela a aler
gat atît pînă a găsit și o farmacie 
care nu era în inventar. Caută și 
vei găsi, bate și ți se va deschide 
— dacă nu-i în inventar. E clar și 
nu știu ce mai vrei.

— Vreau să criticați pe cineva ! 
Și eu, și alți cetățeni sintern în
curcați, pierdem timpul. Cer satis
facție !

— Ești neprincipial.
— Vreau să criticați Ministerul 

Comerțului.
— Ești neinformat. Magazinele

9 6000 HA SCOASE 
DE SUB APE

© DEFRISOARELE SMULG SĂLCI!
CU DIAMETRUL DE 1,50 M

• UN DIG DE 10 KM RIDICAT
ÎN PLINĂ IARNĂ

@ SE DESCHID NOI ȘANTIERE*

Dunărea doarme. Și-a fras plapuma de 
gheață peste cap, s-a retras undeva spre 
adîncuri și doarme. Pe spinarea ei oame
nii umblă fără frică. Dar oricine știe că 
blîndefea acestui uriaș de apă e numai 
aparentă iar somnul îi este de scurtă du
rată. Din totdeauna trezirea Dunării a 
stîrnit spaimă în rîndurile locuitorilor de 
pe malurile ei. Apele năvăleau pînă în 
pragul caselor, iar la întoarcere, nemai- 
găsind loc în matcă, rămîneau stăpîne 
peste mari întinderi de pămînt. Așa se 
pierdeau, mai în fiecare an, sute de mii 
de hectare.

De la o vreme, însă, numeroși specia
liști, ingineri, tehnicieni și muncitori îșl 
închină puterile zăgăzuirii forțelor oarbe 
ale fluviului. Partidul a dat semnalul în
ceperii acțiunii. De-a lungul Dunării, 
acolo unde terenurile sînt în permanent 
pericol, s-au alcătuit adevărate coman
damente de luptă. Printre acestea se nu
mără și grupul șantierelor nr. 4 de con
strucții hidrotehnice și amenajări hidro- 
ameliorafive—Giurgiu. Fronturile sale de 
lucru se întind începînd cu Zimnicea și 
pînă încolo spre Oltenița.

Pînă nu de mult, prin tradiție, în pe
rioadele de iarnă hidroamelioraforii își 
încetau activitatea reluînd-o odată cu pri
mele semne de primăvară. Dar de dala 
aceasta vechiul obicei a fost lăsat de o 
parte. Pe șantierul Mahîru, deschis în 
ziua de 14 noiembrie, anul trecut, s-a 
lucrat și se lucrează zi și noapte fără 
întrerupere. Este o bătălie aspră și grea 
în care se cer din partea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor multe eforturi 
și dîrzenie.

Cartografilor, pe semne, li s-a părut 
prea neînsemnată balta Mahîrului, aflată 
la aproximativ 10 km depărtare de Giur
giu, din moment ce nu i-au trecut nu
mele pe hartă ci s-au mulțumit doar să-i 
deseneze conturul, lată însă că Mahîru 
a început să iasă din anonimat odată cu 
alegerea sa ca centru al unuia dintre 
șantiere. Proiectanții au stabilit că aci se 
pot scoate de sub inundații aproape 
șase mii de hectare teren cu ajutorul 
unui dig în lungime de peste 13 km ce 
urma să fie ridicat între comunele Arsa- 
che și Slobozia. Așa a apărut, în plină 
pustietate, o așezare muncitorească în 
toată regula cu numeroase mașini, cu 
barăci și vagoane dormitor, ateliere de 
reparații etc. Organizarea lucrului pe 
timp de iarnă impunea inginerului Ion 
Mihai, șeful șantierului, luarea unor mă
suri deosebite : tractoriștii și mecanicii 
să fie asigurați cu echipament călduros, 
să li se pună la îndemînă apă caldă 
pentru a putea porni motoarele, să se 
ridice barăci metalice unde să se facă 
reparații mai ușoare, într-un cuvînt să 
se țină seama de o mie și una de pre
vederi.

Și cu toate acestea, greutăți se iveau 
mai la fiecare pas. Pentru cine nu cu
noaște specificul acestei munci afirma
ția de mai sus ar părea exagerată. La 
urma urmei numai acest șantier a fost 
dotat cu 150 de tractoare, screpere, bul
dozere, gredere, iar din sutele de mii de 
mc. de pămînt necesari digului un sin
gur bulgăre nu s-a mutat, dinfr-un loc în- 
tr-altul, cu lopata sau targa. într-adevăr, 
mecanizarea lucrărilor este de sută la 
sută. In schimb două mari piedici stăteau 
în fața mecanicilor : înghețul și pădurea. 
Erau zile și nopți cînd pămintul devenea 
beton armat pînă la o adîncime de 30 
cm. Iar instrucțiunile tehnice sînt clare : 
nu-i voie să pui pe dig nici măcar o 
mînă de pămînt înghețat. Firește că asta 
însemna osteneală în plus, adică să dai 
stratul respectiv la o parte, atit de pe 
terasamentul propriu-zis, cît și acolo unde 
urma să se sape gropile de împrumut.

Cea de-a doua piedică.era aceea că 
pe mai bine de 10 km digul trecea prin- 
tr-o pădure de sălcii a cărei densitate era 
între 800 și 2 000 de copaci la hectar. Să 
zicem că tăiatul și transportul acestora 
n-a constituit cine știe ce problemă greu 
de rezolvat. In schimb, scosul cioatelor

din Capitală nu țin de minister, 
țin de Sfat.

— Atunci vreau să criticați Sfa
tul popular !

— Ești copilăros. Iți vor spune 
oricînd că aplică instrucțiunile fi
nanciare.

— Atunci voi, la ziar, să faceți 
bine să criticați instrucțiu
nile care n-au precizat anumite 
limite, termene, operativitate, în 
sfîrșit, ceva care să împiedice iro
sirea timpului „productiv" al co
merțului.

— Nu cădea asta în sarcina fi
nanțelor.

— Și atunci, mă întrerupse prie
tenul meu, cine ar trebui să fie 
criticat ?

— Vom studia problema, i-am 
spus, diferitele organisme intere
sate or să dea răspunsul lor și vom 
reveni, la nevoie.

N. SCUTARU

P. S. In discuție, nu i-am dat 
dreptate prietenului, dar, confiden
țial vorbind, nu-i complet lipsit de 
dreptate. Am primit o scrisoare 
care ne semnala tot felul de ma
gazine închise pentru inventar cam 
în aceleași zile, din aceeași branșă 
și cu vitrinele vraiște. Indicăm din
tre acestea — numai în centru și 
numai magazine care nu-s de pri
mă necesitate : drogheria din piața 
Romană, cea din piața Universită
ții, cea de la colțul dintre Doamnei 
și Academiei și librăria din piața 
Victoriei, cea de la colțul dintre 
Dorobanți și Ștefan cel Mare și 
cea de lîngă cinema „Carpați". Do
ritorii de concretizări pot căpăta 
destule alte exemple.

cu rădăcini cu tot (și să nu uităm înghe
țul) le dă mult de furcă celor care con
duc defrișoarele. Mașina, cu toată pu
terea ei, pare uneori să se dea învinsă 
în fața unei tulpini cu diametrul de 1,50 
m. Dar mecanicul nu se lasă bătut ; după 
mai multe asalturi, în caro dinții defrișo- 
rului se înfig adînc, izbutește pînă la 
urmă să scoată la iveală obstacolul cît 
o stîncă. Din pămînful dezgolit și cald 
ies aburi în timp ce mașina trece la 
adversarul următor.

Temperaturile scăzute dau nu puțină 
bătaie de cap depanatorilor în a căror 
sarcină cade reparația utilajului. Cel mal 
adesea se defectează discurile ferodou 
ale ambreiajelor, iar o mașină ca scre- 
perul, neputînd fi introdusă în atelierul 
de reparații din cauza dimensiunii prea 
mari, cere musai să-i repari stricăciunea 
sub cerul liber. Dar în vocabularul depa
natorilor Vasile Babenco, Gheorghe Jinga, 
Dumitru Mărgărit sau Costache Dobre cu
vintele „nu se poate" nu există, oricît 
de aspre ar fi condițiile. Pentru ei prin
cipalul e „să nu stea mașina". Un alt 
depanator, Ion Zegheanu, care se îngri
jește de sănătatea tractoarelor D. T. 54, 
deși avea concediul aprobat, și-a amînat 
plecarea pînă ce va fi închisă incinta 
Mahîru. Să fie omul sigur că mașinile 
sale nu-l vor da de rușine.

Evident, defecțiunile s-ar Ivi eu mult 
mai des dacă screperiști ca Dumitru Ni- 
corici și Aurel Lupulescu sau șefii bri
găzilor de mașini printre care Mihai Ol- 
teanu, Gheorghe Barbu și Dumitru Gan- 
ciu — și nu numai ei — nu s-ar îngriji 
de utilaj ca de propria lor persoană. De 
multe ori, dat fiind că motorul odală 
oprit ar fi înghețat cît ai clipi, mecani
cii Dumitru Gogonțea, Ion Deloiu, Ion 
Bechianu, Ion Isfrate nu s-au dat jos de 
pe mașini cite douăsprezece ore în șir.

Am căutat să aflăm de la șefii unor 
grupuri de utilaj, inginerii Sever Oțel, 
Paul Winkler și Zaharia Andon, care-și 
petrec cea mai mare parte din program 
pe șantier, lîngă botul mașinilor, numele 
evidențiaților. Ne-au înșirat o listă foarte 
lungă. Din cei 80 de mecanici ai sec
torului II, doar unul singur nu și-a în
deplinit planul pe luna ianuarie — res
tul și l-au depășit. La fel și la sectorul 
l, la fel și la sectorul III.

Din cei 13 km de dig prevăzuți, în
cepînd cu 14 noiembrie s-au ridicat 12 
km, iar din aceștia 10 în plină iarnă. S-au 
dislocat și transportat 500 000 m.c. de 
pămînt. Un calcul sumar făcut de ingine
rul Ion Mihai, șeful șantierului, ne arată 
că pentru aceeași manoperă efectuată în 
aceeași perioadă de timp ar fi fost ne
cesare 2 144 de căruțe și 4 188 de mun
citori manuali. Este limpede că Dunării 
numai cu puterea mașinilor îi poți pune 
stavilă pe vreme de iarnă.

Insă, odată digul ridicat, pentru hidro- 
amelioratori înseamnă datoria îndeplinită 
doar pe jumătate. Urmează cea de-a 
doua fază a lucrărilor : desecarea in
cintelor îndiguife. Este o muncă în care 
se cer nu mai puține eforturi și calcule 
inginerești la trasarea și săparea cana
lelor, la instalarea stațiilor de pompare e- 
lectrice.

Directorul, grupului de șantiere, ingine
rul Ștefan Chiriță, ne-a informai despre 
pregătirile ce se fac pentru deschiderea 
șantierului Gostinu—Prundu—Greaca în 
vederea îndiguirii unei suprafețe de cî
teva zeci de mii de ha. Deși grupul este 
nou înființat, s-au și luat o serie de mă
suri prin care să se facă față amploarei 
lucrărilor ce se vor desfășura de acum 
încolo. Printre altele, este vorba și de in
stalarea unei stații de radio emisie-re- 
cepție la sediul grupului cu ajutorul 
căreia se ține în permanență legătura cu 
șantierele, deoarece Dunărea oricînd îți 
poate face surprize.

Nu-i mai puțin adevărat că buna 
funcționare a șantierelor depinde și de 
felul cum este asigurată odihna oameni
lor, cum își petrec aceștia timpul liber, 
cum trăiesc ei acolo. In această privin
ță mai sînt unele lucruri do făcut. Um- 
blînd prin cîteva barăci și vagoane dor
mitor nu s-a întîmplat să vedem pe ci
neva citind o carte sau un ziar pentru 
simplul motiv că nu au și nu s-a preocu
pat nimeni să pună la îndemînă munci
torilor cărți și ziare. Unele lipsuri sînt 
și în ce privește aducerea alimentelor 
pe șantiere. Conducerea grupului de 
șantiere este hotărîtă să înlăture aces'e 
deficiențe dar, în această privință, are 
nevoie, bineînțeles, de sprijinul susținut 
al organelor locale de partid și de stat.

GH. VLAD

în serele noi din „Parcul poporului" 
din Craiova se stringe prima „re
coltă" de garoafe pentru înfrumu

sețarea orașului
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In trecut, cînd se vorbea despre 
Industria din Romînia, erau amin
tite la loc de frunte fabricile bra
șovene. Ce însemna însă industria 
de atunci a Brașovului fată de ni
velul la care a ajuns ea în anii pu
terii populare ? Regiunea Brașov, cu 
marile ei uzine șl combinate, unde se 
lucrează după cele mai avansate 
tehnologii de fabricație, cu o înaltă 
productivitate a muncii, realizează 
acum în numai 21 de zile volumul 
total al producției regiunii din 1938. 
In prezent această regiune asigură
13.4 la sută din producția industria
lă a tării. In primii patru ani ai 
șesenalului s-au produs aici zeci de 
mii de tractoare și autocamioa
ne, peste 19 milioane rulmenți, 
285 000 motoare electrice, peste 
360 000 tone îngrășăminte minerale, 
importante cantități de colorant! și 
alte produse chimice, țesături, în
călțăminte etc. Planul producției 
globale industriale pe 1962—1963 a 
fost îndeplinit în proporție de 101,5 
la sută, iar al producției marfă de
101.4 la sută, realizîndu-se peste 
prevederi cantități de produse în 
valoare de 900 milioane lei.

Prin înfăptuirea politicii partidu
lui de transformare socialistă a a- 
griculturii, de dezvoltare și întărire 
continuă a bazei tehnico-materiale a 
acesteia, a sporit producția agricolă 
vegetală și animală, s-au creat posi
bilități de a se cultiva intensiv pă- 
mîntul, de a valorifica superior în
tinsele pășuni și finețe.

S-a îmbunătățit continuu nivelul 
material și cultural de viață al oa
menilor muncii de la orașe și sate. 
Numai în ultimii 4 ani, pentru 
construcții de locuințe și clădiri so- 
cial-culturale. ocrotirea sănătății. în- 
vătămînt. sport, turism etc. s-au 
cheltuit din fondurile statului peste 
4,3 miliarde lei. Orașul Brașov a de
venit un centru universitar în plină 
dezvoltare.

Toate acestea au fost arătate cu 
prilejul Conferinței organizației re
gionale de partid Brașov, care a a- 
vut loc în zilele de 15—16 februarie 
a.c. Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Aldea Militaru, prim-se- 
cretar al comitetului regional de 
partid, a făcut o analiză aprofundată 
a activității desfășurate de organi
zațiile de partid și colectivele de 
muncă din toate domeniile de acti
vitate, a subliniat sarcinile de viitor 
și măsurile care trebuie să fie luate 
pentru îndeplinirea în continuare a 
Directivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R.

In centrul dezbaterilor conferinței 
au stat problemele conducerii de că
tre organizațiile de partid a activi
tății economice în întreprinderi și 
pe șantiere, a muncii pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de pro
ducție pe ultimii ani ai șesena
lului.

întreprinderile constructoare de 
mașini brașovene au dat tării în 
1963 mașini și utilaje de nivel teh
nic superior — noi tipuri de trac
toare, autocamioane, instalații chi
mice și miniere etc. Darea de sea
mă, precum și numeroși vorbitori, 
printre care Emil Oniga, directorul 
general al Uzinelor „Tractorul“. 
Traian Șoima, muncitor la uzinele 
„Independența"-Sibiu, au prezen
tat experiența dobîndită în anii 
trecuți, subliniind totodată că 
planul de stat pe 1964 pune în fata 
tuturor colectivelor sarcini simțitor 
sporite. Pentru îndeplinirea lor, au 
spus vorbitorii, trebuie să se orga
nizeze cît mai bine întregul proces 
de producție, să fie larg extinse me
todele și măsurile care au dus si duc 
la creșterea productivității muncii 
și îmbunătățirea calității produse
lor. „întărirea serviciilor tehnice de 
concepție și buna folosire a sculă- 
riei, a spus ing. Mircea Bilă, director 
general al uzinelor „Steagul^ Roșu“, 
ne-au ajutat să asimilăm și să intro
ducem în fabricația de serie noi pro
duse cu caracteristici tehnice și 
funcționale superioare, să extindem 
tehnologia avansată“.

Scoțînd în evidență că în luna ia
nuarie aproape toate întreprinderile 
din regiune și-au realizat sarcinile 
de plan la toți indicatorii, conferin
ța a subliniat însă că ritmicita
tea producției, a cărei nerespectare 
a creat în 1963 multe greutăți unor 
uzine, trebuie să devină una din 
principalele preocupări ale conduce
rilor întreprinderilor și ale organi
zațiilor de partid.

Tov. ing. „Viorel Metea, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Brașov, a arătat că uzinele 
și fabricile din orașul Brașov au 
realizat în 1963 peste plan o pro
ducție în valoare de 160 milioane 
lei, iar productivitatea muncii a 
fost îndeplinită în proporție de 
101,1 la sută. Referindu-se apoi la 
unele lipsuri în ce privește ritmici
tatea producției, el a spus: „Nu pu
tem fi de acord cu obiceiul încetă
țenit la unii tovarăși de a „răsufla“ 
după încheierea lunii și a trece fără 
nici un motiv, abia după cîte- 
va zile, la realizarea sarcinilor 
din prima decadă a lunii urmă
toare. Este de datoria organizațiilor 
de partid să intervină cu fermitate 
pentru schimbarea acestui stil de 
lucru cu consecințe care dăunează 
calității produselor, mașinilor și 
muncii oamenilor“.

Referindu-se la aprovizionarea 
tehnico-materială a întreprinderilor, 
condiție de bază pentru asigurarea 
bunei desfășurări a producției, 
multi vorbitori au cerut conduceri
lor administrative să se ocupe mai 
gospodărește de aprovizionare și au 
propus ca direcțiile generale din mi
nistere și C.S.P. să îmbunătățească 
activitatea de repartizare și diri
jare a materiilor prime și a mate
rialelor.

O atenție deosebită a acordat con
ferința problemei calității produse
lor Tovarășii Paraschiva Ucenic, 
secretara comitetului de partid de 
la fabrica „Libertatea“ din Sibiu, 
Dumitru Tolciu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Me
diaș, Ecaterina Ralea, muncitoare la 
întreprinderea „Partizanul Roșu“- 
Brașov, și alții au vorbit despre

unele metode și acțiuni desfășurate 
în cadrul întrecerii socialiste în 
scopul îmbunătățirii calității pro
duselor, „Multe și frumoase sînt re
zultatele obținute, pe această linie, 
— a spus tov. Vaier Giurgiu, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Mediaș. Nu înseamnă 
însă să închidem ochii la neajun
surile care mai există. La Combina
tul pentru industrializarea lemnului 
Blaj se află 180 de garnituri 
de mobilă neacceptațe anul tre
cut de organele de comerț. Este 
de mirare că direcția generală tute
lară a insistat să se producă în con
tinuare același sortiment de mobilă“.

Numeroși delegați au relevat rea
lizările obținute în dezvoltarea in
dustriei chimice. La Făgăraș, Copșa 
Mică, Orașul Victoria s-au făcut și 
se fac importante investiții. „Indus
tria chimiei a înregistrat progrese 
simțitoare, a spus tov. ing. Tănase 
Zaharescu, directorul general al 
Combinatului chimic din Făgăraș. 
Ea produce o gamă largă de pro
duse de bună calitate, începînd de 
la coloranti și mase plastice, pînă 
la îngrășăminte pentru agricultură“. 
Referindu-se și la lipsuri, vorbi
torul a spus între altele că unele 
produse chimice de calitate supe
rioară lasă o impresie îndoielnică 
din cauza ambalajelor necorespun
zătoare. Așa e cazul cu butoaiele 
realizate de către Fabrica de arti
cole din tablă din Codlea.

în legătură cu problema cooperă
rii și colaborării între întreprin
deri, tov. Aure! Cristea, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de par
tid Sibiu, a vorbit despre rezultatele 
obținute de întreprinderile sibiene 
în îndeplinirea sarcinilor de coope
rare. El a subliniat că în condițiile 
de fabricație moderne, cînd la exe
cutarea unui produs participă un 
număr mare de unități, este de cea 
mai mare însemnătate ca sarcinile 
contractuale să se realizeze cu pre
cizie de ceasornic.

Tovarășii Nicolae Popa, președinte
le Consiliului regional al sindicatelor. 
Hedwig Duldner, muncitoare la în
treprinderea „TricotajuT-Agnita, și 
alti delegați au vorbit despre unele 
probleme ale întrecerii socialiste, 
despre activitatea sindicatelor în 
domeniul protecției muncii și al îm
bunătățirii condițiilor de trai ale oa
menilor muncii, despre importanța 
acțiunii de calificare, corespunzător 
cu cerințele actuale ale progresului 
tehnic. în regiune funcționează 
peste 970 de cursuri de ridicare a 
calificării, care cuprind circa 43 000 
de participanți. în ultimul timp s-a 
înființat la Brașov o universitate 
tehnică, iar la Sibiu un curs de spe
cializare a inginerilor mecanici. Se 
desfășoară o vastă propagandă teh
nică, funcționează sute de cercuri de 
economie concretă.

Constructorilor de tractoare, au
tocamioane, rulmenți, utilaj petro
lier, chimiștilor etc. li s-au asigurat 
an de an condiții tot mai bune de 
muncă și de. viată. în orașele re
giunii Brașov s-au construit în nu
mai cîțiva ani întregi cartiere mun
citorești, cum sînt „Terezîanum“ 
din Sibiu, „Tractorul“ și „Steagul 
roșu" din Brașov etc. în folosința 
oamenilor muncii s-au dat noi clu
buri și unități medico-sanitare. „în 
anul 1964 avem un plan bogat de 
construcții — a spus tov. ing. Vi- 
chente Caraba, vicepreședintele co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional. Pentru noi, cei care 
lucrăm în acest domeniu, este deo
sebit de util și mobilizator îndemnul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej de a ne inspira din frumoasele 
tradiții ale arhitecturii romînești și 
de a învinge tendința spre șablon 
și monotonie“. „Frumosul, a devenit 
azi o necesitate și ne aparține, a 
spus tov. Ion Mărcuș, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional. Iată de ce trebuie 
să ne ocupăm mai stăruitor de în
frumusețarea în continuare a cartie
relor, de buna gospodărire a orașe
lor și satelor“. El s-a ocupat apoi 
de problemele industriei locale, co
merțului, aprovizionării populației.

★
Regiunea Brașov este cunoscută 

ca o regiune puternic industrială, 
dar datorită condițiilor specifice 
de climă și sol ea este im
portantă și prin agricultura ei, mai 
ales în ce privește cultura plantelor 
tehnice și creșterea animalelor. Nu
meroși delegați, printre care Costin 
Felegeanu, prim-secretar al Comite
tului raional de partid Sighișoara, 
ing. Virgil Ștefan, directorul Trus
tului Gostat Brașov, Gheorghe Găi
tan, prim-secretar a) Comitetului 
raional de partid Sibiu, Ion Gîrceag, 
președintele G.A.C. din Hărman, ș.a. 
au arătat că în urma analizelor te
meinice, a ajutorului concret dat 
fiecărei unități, organele de partid 
și consiliile agricole au obținut rea
lizări însemnate în întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, precum și în îm
bunătățirea activității financiare și 
de producție a G.A.S.

Vorbind cu însuflețire despre po
litica partidului de întărire a gos
podăriilor agricole colective, prin 
sporirea producțiilor vegetale și 
animale. tovarășii Ion Prișcă, 
Antal Ștefan, Gheorghe Wag
ner, președinți ai G.A.C. din comu
nele Moșna-Mediaș, Lunga-Tîrgu 
Secuiesc și Homorod-Rupea, au a- 
rătat într-un limbaj plastic cum au 
aplicat colectiviștii regulile agro
tehnice în funcție de particularită
țile terenului și ce rezultate s-au 
obținut. Astfel, gospodăria colectivă 
din Moșna, ale cărei. terenuri sînt 
aproape în întregime pe pantă și în 
terase, a reușit să realizeze recolte 
bune de grîu și porumb să asigure 
furaje îndestulătoare pentru ani
male. Colectiviștii din Homorod. 
aplicînd la timp regulile agroteh
nice, folosind o densitate optimă, 
au obținut producții mari de sfeclă 
de zahăr, una dintre echipe atingînd

Conferința organizației regionale de partid Brașov
41 000 kg la hectar. De asemenea, 
alegînd soiurile de mare productivi
tate și practicînd larg culturile du
ble, în densități stabilite științific, 
colectiviștii din Lunga au strîns o 
bună recoltă de cartofi. „Pe mine 
mă bate de mai multă vreme un 
gînd, spunea tov. Prișcă. De ce 
gospodăriile de stat obțin rezultate 
mai bune ? Oare hectarul lor e mai 
mare ? Vacile lor sînt altfel făcute ? 
Nu, secretul stă în munca omului, 
în priceperea lui“.

Darea de seamă și vorbitorii au 
subliniat că în anii 1962—1963 în 
unitățile socialiste numărul bovine
lor a crescut cu 75 000 capete, al 
ovinelor cu 100 000. Dar față de po
sibilitățile regiunii, care are întinse 
suprafețe de pășuni și finețe, rase 
valoroase și o bogată tradiție în 
creșterea animalelor, densitatea la 
100 de hectare este încă mică, în
deosebi în gospodăriile colective. Pe 
bună dreptate a arătat tov. ing. 
Gheorghe Dragomir, secretar al co
mitetului regional și președintele 
consiliului agricol regional, că „dacă 
ai furaje — ai și carne, și lapte, și 
lînă. Bineînțeles, dacă știi să le fo
losești. Iată de ce munca organiza
țiilor de partid, a consiliilor agricole 
raionale trebuie să fie îndreptată 
în primul rînd spre asigurarea unei 
baze furajere puternice, prin creș
terea simțitoare a cantității de masă 
verde la hectar“.

După cum a reieșit din dezbateri, 
consiliile agricole raionale trebuie 
să ajute președinții, brigadierii, in
ginerii agronomi din G.A.C. să cu
noască experiența bună a unităților 
fruntașe, în organizarea, normarea și 
■retribuirea muncii, îndeosebi în 
ce privește plata suplimentară, me
todele bune din sectorul zootehnic 
în vederea generalizării lor.

★
Conferința a arătat că în ultimii 

doi ani s-au întărit și mai mult rîn- 
durile organizației regionale de par
tid, au crescut competența și răspun
derea comuniștilor în înfăptuirea 
sarcinilor reieșite din documen
tele celui de-al III-lea Congres 
al partidului. Aplicînd Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie
1962, s-au obținut rezultate bune pri
vind primirea în partid a celor mai 
bune elemente din industrie, agricul
tură, știință și cultură. în felul a- 
cesta, organizațiile de partid s-au 
întărit și reușesc să-și exercite cu 
mai multă competență dreptul de 
control asupra conducerilor adminis
trative, să acorde mai mult sprijin 
sindicatelor, U.T.M.-ului și celorlalte 
organizații de masă.

Prin grija partidului, în regiune 
s-au creat condiții minunate pen
tru înflorirea culturii, științei, ar
tei și învățămîntului. Despre pro
blemele muncii ideologice, ale pro
pagandei de partid, ale muncii po
litico-educative de masă și despre 
sarcinile creatorilor, ale oamenilor 
de știință, cadrelor didactice etc. au 
vorbit ing. Ion Bordaș, secretar al 
Comitetului regional de partid, ing. 
Victor Hoffmann, rectorul Institu
tului politehnic Brașov, Nicolae Al
bani, directorul Teatrului de Stat 
Brașov, Gheorghe Popescu, profesor 
la Școala Medie nr. 2 Mediaș, Eleo
nora Nilca, vicepreședintă a comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional, și alții. Ei au subliniat 
hotărîrea oamenilor de știință, artă 
și cultură de a-și spori contribuția 
la vasta operă de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

★
în încheierea discuțiilor a luat 

cuvîntul tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care în 
numele Comitetului Central al parti
dului, al Biroului Politic și personal 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a transmis delegaților și invita- 
ților la conferință, tuturor oameni
lor muncii din regiune, un călduros 
salut, felicitîndu-i pentru rezultatele 
obținute în ■ toate sectoarele de acti
vitate.

Referindu-se la lucrările confe
rinței, pe care le-a apreciat pentru 
înaltul nivel la care s-au desfășurat, 
vorbitorul a subliniat că din darea 
de seamă și din discuții au rezultat 
maturitatea politică, competența și 
spiritul de răspundere cu care or
ganele și organizațiile de partid re
zolvă sarcinile care le stau în față.

După ce a prezentat un tablou al 
marilor realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului în 
înfăptuirea Directivelor Congresului 
al III-lea, vorbitorul s-a ocupat pe 
larg de principalele probleme care 
se pun în domeniul industriei și a- 
griculturii, al vieții de partid, al 
activității social-culturale.

întreprinderile din regiunea Bra
sov au de executat în acest an o 
producție globală cu 11,1 la sută 
mai mare față de realizările anului
1963. Ne dăm și mai bine seama, a 
spus vorbitorul, de importanța aces
tei sarcini dacă avem în vedere că 
regiunea Brașov realizează aproape 
un sfert din construcția de mașini a 
țării, aproape jumătate din produc
ția de gaz metan, circa o treime din 
producția de sticlă și faianță, canti
tăți însemnate de produse chimice 
și ale industriei forestiere. Așa cum 
s-a arătat în dezbateri, organizațiile 
de partid trebuie să îndrume și să 
controleze modul în care conducerile 
întreprinderilor iau măsuri pentru 
organizarea mai bună a muncii, îm
bunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale, îndeplinirea ritmică, de
cadă cu decadă, a planului în fie
care întreprindere.

Peste 83 la sută din sporul de 
producție trebuie să fie obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii care. în industria regiunii Brașov, 
se cere să fie privită cu exigența 
impusă de gradul înalt de teh
nicitate a utilajelor cu care sînt 
dotate întreprinderile. Folosirea 
integrală a capacităților de pro
ducție, ca și ridicarea indicilor 
de utilizare a mașinilor, intro

ducerea tehnicii noi, a mecani
zării și micii mecanizări, moder
nizările și extinderea continuă a 
tehnologiei înaintate, ridicarea nive
lului de pregătire tehnico-profesio- 
nală a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, justa aplicare a norme
lor cu motivare tehnică, micșora
rea continuă a consumurilor specifi
ce de materiale și materii prime 
sînt principalele căi și mijloace de 
creștere a productivității muncii și 
de reducere a prețului de cost.

Vorbitorul a insistat apoi asupra 
sarcinilor privind îmbunătățirea ca
lității și asimilarea de noi pro
duse. în această direcție între
prinderile, organizațiile de par
tid trebuie să țină seama de 
indicația conducerii partidului că 
în realizarea de mașini și uti
laje calea cea mai scurtă și cea 
mai eficientă este folosirea docu
mentațiilor tehnice și a licențelor de 
producție pentru cele mai perfec
ționate tipuri existente pe plan 
mondial.

Cu aceeași exigență se pune și 
sarcina îmbunătățirii calității pro
duselor de larg consum. Trebuie în
tărit controlul tehnic de calitate, 
încadrînd acest sector cu cadre de 
înaltă calificare.

Totalul investițiilor pe regiune se 
ridică la 2 miliarde lei ; se impune 
pregătirea temeinică a întregii docu
mentații, o strînsă colaborare între 
proiectanți, constructori și benefi
ciari, buna organizare a muncii pe 
șantiere pentru a se asigura intra
rea în funcțiune la termenele stabi
lite sau chiar mai devreme a noilor 
unități productive.

Trecînd la problemele agriculturii, 
vorbitorul a relevat rezultatele bune 
obținute în întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor de stat 
și a gospodăriilor agricole colective, 
rolul pozitiv al consiliilor agricole 
în conducerea agriculturii. Oprindu- 
se asupra sarcinilor privind crește
rea producției de cereale, precum 
și de sfeclă de zahăr și cartofi — 
culturi specifice acestei regiuni — 
tovarășul Gheorghe Apostol s-a re
ferit la experiența prețioasă dobîn
dită de multe gospodării colective 
cum sînt cele din comunele Moș
na, Lunga, Homorod, ai căror pre
ședinți, un romîn, un maghiar și un 
german au luat cuvîntul în cadrul 
conferinței. Ei au adus același mesaj 
al unei munci însuflețite pentru în
făptuirea politicii partidului de dez
voltare a agriculturii, au arătat ace
leași preocupări pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale, pentru 
îmbinarea continuă a intereselor co
lectiviștilor cu cele ale statului.

Subliniind că regiunea Brașov are 
condiții naturale dintre cele mai 
bune pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor, vorbitorul a spus că or
ganele și organizațiile de partid din 
agricultură, consiliile agricole, con
ducerile gospodăriilor de stat și co
lective au datoria de mare răspun
dere, pe de o parte de a mări efec
tivele de animale, în special.din 
prăsilă proprie, iar, pe de altă par
te, de a spori producția de carne, 
lapte și lînă. Pentru aceasta, așa 
cum s-a arătat în discuții, este ne
cesar să se folosească superior 
resursele naturale ale regiunii, să 
se organizeze mai bine munca, să se 
asigure permanentizarea celor care 
lucrează în sectorul zootehnic, să 
fie aplicate cu strictețe măsurile sta
bilite pentru stimularea creșterii a- 
nimalelor proprietate personală a 
colectiviștilor și a producătorilor 
individuali din zonele de munte.

în continuare, vorbitorul s-a ocu
pat de problemele vieții de partid, 
relevînd rezultatele bune obținute 
de organizația regională de partid 
în toate sectoarele de activitate. 
Exprimîndu-și acordul cu de
legații care au luat cuvîntul, el a 
subliniat că și în viitor comitetele 
regional, raionale și orășenești de 
partid vor trebui să persevereze pe 
linia perfecționării stilului și a me
todelor de muncă, îmbunătățirii con
trolului aplicării hotărîrilor, acordă
rii unui ajutor mai sistematic și 
eficient acelor unități din industrie 
și agricultură care au obținut re
zultate mai slabe. O mare atenție 
trebuie dată, în continuare, muncii 
ideologice, legării tot mai strînse a 
propagandei, a muncii politice, de 
cerințele concrete ale dezvoltării e- 
conomiei și culturii regiunii. Educa
rea politică și ideologică a noilor 
membri și candidați de partid, ca și 
ridicarea nivelului pregătirii lor 
profesionale constituie în continuare 
una din sarcinile principale ale or
ganizațiilor de partid. Cu o grijă 
deosebită trebuie să se ocupe co
mitetul regional de activitatea din 
domeniul învățămîntului, științei și 
culturii, artei și literaturii. Oamenii 
muncii așteaptă de la scriitori, com
pozitori, artiști plastici, lucrări cît 
mai valoroase, cu un bogat conținut, 
realizate la o înaltă ținută artistică.

încheindu-și cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Apostol a spus : „Comi
tetul Central, Biroul Politic, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal au convingerea că organi
zația regională de partid va înde
plini cu cinste sarcinile ce-i revin 
în ultimii doi ani ai șesenalului și 
urează comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din regiune să obțină 
succese cît mai însemnate în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei“.

★
Conferința a ales noul comitet re

gional și comisia de revizie. în prima 
sa ședință, Comitetul regional de 
partid Brașov a ales ca prim se
cretar pe tov. Aldea Militaru .

Delegații la conferință au adresat 
Comitetului Central al P.M.R., tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej o 
telegramă prin care exprimă hotă
rîrea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din regiune de a lupta 
cu entuziasm, strîns uniți în jurul 
Comitetului Central al partidului, 
pentru realizarea mărețelor sarcini 
ale desăvîrșirii construcției socialiste 
în țara noastră.

CONSTANTIN CAPRARU 
Ing. ADRIAN PRODAN

Cititorii 
propun

DE LA TREN LA AUTOBUZ

Călătorii care sosesc cu trenul 
la Bîrlad și trebuie să-și conti
nue drumul cu autobuzul spre 
Bogdănești, Unțești sau alte lo
calități din raion sînt nevoiți să 
aștepte cite 15—16 ore. Cauza 1 
La stabilirea orarului autobuzelor 
nu s-a ținut seama de mersul tre
nurilor. Propun ca I.R.T.A. să 
schimbe actualul mers al autobu
zelor pentru a asigura o mai 
bună deservire a călătorilor.

NICOLAE BOSTACA 
tehnician

GHID PENTRU SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

Pentru a se apropia de locul 
de muncă sau din diferite alte 
motive, unii cetățeni fac schimb 
de locuință. Dar modul cum poa
te anunța cineva că dorește să 
facă schimb de locuință este cu 
totul necorespunzător. Pe panou
rile de la S.G.L. se pot vedea zeci 
și zeci de petice de hîrtie, din 
care nu se poate afla mare lucru. 
Propunem ca secția de gospodă
rie, locuințe și localuri a Sfatului 
popular al Capitalei să editeze 
lunar un ghid în care să se pu
blice, contra cost, asemenea a- 
nunțuri. Ghidul ar putea da, tot
odată, relații asupra formalități
lor ce trebuie îndeplinite de a- 
matorii de schimb de locuință.

MAI MULTI CETĂȚENI 
DIN RAIONUL „1 MAI“

BIBLIORAFT PORTATIV

Sînt tehnician la G.A.S. Band 
din raionul Tg. Mureș. Am cău
tat de multe ori, dar zadarnic, 
în librăriile din Tg. Mureș și 
din alte localități din regiune, 
bibliorafturi portative, care în
lesnesc păstrarea diferitelor evi
dențe statistice necesare în 
gospodărie. Propun să se confec
ționeze și să se pună în vînzare 
astfel de bibliorafturi.

ORZA LAZAR 
tehnician

STICLE DE SIFOANE

Zilele trecute am vrut să cum
păr o sticlă de sifon. Dar n-am 
găsit, deși am fost prin multe 
magazine din Capitală. Sezonul 
călduros nu-i prea departe. Ar 
trebui să se fabrice mai multe 
sticle de sifon.

ALECU ONIGA 
muncitor

T E Â T R E ® C I N E M A ©TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Logodnă la mînăstire 
— (orele 19,30) ; Teatrul de stat de ope
retă : Paganini — (orele 19,30) ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale- (Sala Come
dia) : Maria Stuart — (orele 19) , (Sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele
19.30) ; Teatrul „C I. Nottara" (Sala din 
bd. Magheru) : Carieră pe Broadway — 
(orele 19,30) , (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20); Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Război și pace — (orele 19.30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahla nr 
76 A): Jocul de-a vacanța — (orele 19,30); 
Teatrul de Comedie : Svcjk în al doilea 
război mondial — (orele 19.30) , Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gaițele — 
(orele 19,30) ; Teatrul pentru copii și ti
neret (Sala Palatului R. P Romîne) : 
Logodnicul de profesie se însoară — (o- 
rele 19,30) ; (Sala din str. C. Miile) : Chi- 
rița în provincie — (orele 20) ; (Sala din 
str. Ererrtla Grigorescu fost cinema „V 
Alecsandri") : Salut voios - (orele 16) , 
Teatrul evreiesc de stat : Pofta vine... 
rîzînd — (orele 20) ; Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase- (Sala Savoy) : Pa
gini alese din revista de altădată — (o- 
rele 20) ; (Sala din Calea Victoriei nr. 
174) ; Concertul cîntărețulul Italian Nico 
Ventura — (orele 20) ; Ansamblul de 
cîntece șl dansuri al C.C.S.; Zboară cîn- 
tec drag — (orele 20) : Teatrul . Țăndă
rică- (Sala Academiei) : Punguța cu doi 
bani — (orele 16) ; (la Casa de cultură a 
tineretului din raionul ,16 Februarie") : 
Rochița cu figuri , Un băiețel, o paiață 
și o maimuță — (orele 15) ; Circul de 
stat : Circul florilor de gheață — (orele
19.30) .

CINEMATOGRAFE : Pași spre Lună : 
Patria (9; 11; 13; 15, 17; 19. 21). București 
(9,30, 11.15; 13; 14.45; 17, 19; 21). Excelsior 
(10. 12: 14.30; 16,30: 18,30; 20,30) Flamura 
(10; 12, 14; 16' 18; 20) Omul cu ricșa — 
cinemascop ; Republica (9; 11 ÎS, 13.45; 
16,15; 18,45; 21,15), Melodia (9.30, 11.45; 14; 
18,15; 18.45; 21,15). Cascada diavolului : 
Carpați (10, 12; 14; 16), Festival (10; 12,15» 
14,30; 16,45; 19» 21,15), Grlvlța (10; 12; 14;

Reîntâlnire după trei ani
© 13 000 KM CU BRIGADA

ȘT^TIFICĂ
© „ACCIDENT" LA BÎRSANA 
® ÎMTRE CANTITATE S8 CALITATE

W ă mai amintifi, poale. In urmă cu 
* cîfiva ani, la Sighet a luat ființă 

prima brigadă știinfifică din țară. Pe 
certificatul său de naștere stă scris data: 
29 iunie 1957, localitatea : Oncești, pă- 
rinfii : Ion Berciu, director al casei raio
nale de cultură, împreună cu un colec
tiv entuziast — cîfiva profesori, un me
dic, un agronom.

Cu mai bine de trei ani în urmă, am 
însojit acest colectiv înfr-una din depla
sările sale și am descris în paginile zia
rului nostru spectacolul dat de brigada 
știinfifică la Budești, o comună de sub 
Munfii Gutinului. Pentru că era, într-ade- 
văr, un spectacol și nu o lecfie sau un 
șir de conferinfe expuse de la catedră. 
Cunoștințe știinfifice din cele mai diverse 
domenii, de la astronomie la zootehnie, 
de la endocrinologie la economie politi
că, de la botanică la folclor, „treceau 
rampa" într-o sală plină pînă la refuz, 
datorită talentului pedagogic al membri
lor brigăzii, Talentul de a concretiza 
idei abstracte, de a le asocia cu noțiu
nile familiare auditorilor, talentul de a 
folosi un limbaj larg accesibil și totodată 
viu, presărat cu zicale, colorat, uneori, 
de un autentic umor popular, se împle
tea strîns cu o altă calitate esențială : 
cunoașterea vieții și a preocupărilor ce
lor ce se aflau în sală.

Bineînțeles că, poposind în ultimele 
zile la Sighet, am dorit să revăd colec
tivul brigăzii.

— Care dintre brigăzi 7 — am fost în
trebat. Pentru că acum avem cinci bri
găzi științifice.

Palmaresul acestor brigăzi merită a fi 
consemnat : aproape 300 de deplasări, 
8 790 răspunsuri la întrebări, peste 90 000 
de auditori. Puse cap la cap, drumurile 
parcurse de brigăzile știinfifice în raion 
însumează peste 13 000 km I Insă cifra 
aceasta ar trebui înmulțită cu alte cifre, 
la fel de mari, pentru a putea realiza 
distanța uriașă pe care au străbătut-o 
gîndurile și imaginația spectatorilor pe 
drumurile deschise de știință.

Pornind de la această carte de vizită 
reportajul se anunța interesant. Dar, pen
tru că o brigadă științifică nu poate fi 
cunoscută cu adevărat decît în confrun
tarea ei cu publicul, am plecat într-o 
după-amiază la Bîrsana.

ESUrsana te întîmpină cu construc- 
■“-®țiile unor școli noi, cu clădirea 

unui dispensar veterinar ridicat în urmă 
cu cîfiva ani, cu un cămin cultural încă
pător. Zăpada scîrfîie sub tălpi, în sala 
căminului e cam frig, dar vreo trei sute 
de oameni așteaptă primele răspunsuri 
ale brigăzii.

Probleme actuale ale construcției so
cialiste, noutăți din medicină, fizică sau 
agrotehnică, evenimente externe sînt ex
plicate viu, capătă formă, culoare ș.i, 
mai ales, înțelesuri noi pentru ascultă
tori. Remarc încă o dată profunzimea, 
naturalețea, plasticitatea răspunsurilor pe 
care le dă medicul Victor Pop. E un 
meșteșug dificil să transformi o aseme

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). Era noapte ta Roma — 
(ambele 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
lie ; Victoria (10, 12,15; 14,30; 16.30; 18.30,
20.30) Luceafărul (15; 17; 19: 21). Podul :
Central (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). Seara prietenilor
filmului : Carpați (orele 19) La vîrsta 
dragostei : Union (16: 18.15; 20,30) Pro
gram de filme pentru copii : Doina (o- 
rele 10). Privește înapoi cu mînie — ru
lează la cinematografele : Doina (11.30; 
13.45: 16, 18,15: 20.30). Popular (14.15, 16.30: 
18.45, 21) Orașul proștilor ; Frumoasa din 
pădurea adormită . Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 21 rulează în continu
are). Viață sportivă : Giuleștl <10, 12.30; 
15: 17,45; 20) Buzeștl (15; 18: 21). Arta 
(15,30; 18; 20,30) Atențiune, părinți ! :
înfrățirea între popoare (13,30: 15.30: 18. 
20.15), Dacia (9.30: 11, 13: 15: 17, 19: 21). 
Rusalka — cinemascop ; Bucegl (10, 12; 
14; 16; 18,15: 20,30) Floreasca (16: 18,15;
20.45) . Magazin film -, Unirea (16, 18: 20). 
Misterele Parisului — cinemascop : Cos
mos (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 dispărut 
o navă : Vitan (15: 17; 19, 20.45) împără
ția oglinzilor 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 lupi 
— cinemascop : Colentina (16: 18, 20).
Cavalerul Pardalllan — cinemascop : 
Progresul (15: 17: 19, 21) Cartouche - 
cinemascop Ferentari (14: 16.15, 18.30;
20.45) . A I2-a noapte i Cotroceni (15: 17; 
19: 21) Adesgo (15.30; 18, 20,15). Medica
mentul care ucide — (ambele serii) : 
Crîngași (16; 19.30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Unlver- 
»l'atea tehnică la televiziune : Doze de 

nea expunere într-un permanent și atră
gător dialog cu sala, să comunici cu
noștințe noi folosindu-te de exemple din 
universul de idei, din viața și munca 
zilnică a ascultătorilor. Nu înfîmplător 
medicul din Sighet este unul din „pă
rinții" brigăzii științifice.

Dar sînt, din păcate, și alte răspunsuri, 
monotone, care nu siîrnesc nici o reacție 
în sală. Cineva afirmă, din nebăgare de 
seamă, că pe planeta Marte există ve
getație fără să precizeze că aceasta este 
o ipoteză încă neverificată ; alt membru 
al brigăzii folosește — într-o intervenție, 
de altfel interesantă — termeni științifici 
și neologisme ușor de înlocuit cu cu
vinte uzuale ; un altul nu reușește să gă
sească acele asocieri sau comparații care 
pot da viață unor noțiuni abstracte. 'Ceea 
ce surprinde însă este lipsa materialu
lui intuitiv și, mai ales, lipsa unui spe
cialist în probleme de zootehnie. Cu 
afît mai mult cu cît printre cei din sală 
se află numeroși crescători de animale 
preocupați în aceste zile de îngrijirea și 
hrănirea vitelor, de paza lor împotriva 
asprei ierni maramureșene.

încetul cu încetul se creează impresia 
că deplasarea brigăzii a fost organizată 
în grabă și chiar, în unele privințe, că a 
fost improvizată. Cu excepția medicului 
n-am mai revăzut decît urme palide din 
acea întrecere de virtuozități pedagogice 
de la Budești. Dar, s-ar putea să fie o 
simplă întîmplare. In definitiv, de-a lun
gul a 13 000 km poate surveni un acci
dent.

e s-a întîmplat la Bîrsana ? — am 
’’-'întrebat a doua zi pe tov. Teodor 

Ciplea, secretarul comisiei raionale pen
tru răspîndirea cunoștințelor știinfifice.

— Nu am reușit să mobilizăm pe toți 
membrii brigăzii, pe cei mai buni...

— Și atunci ?
Atunci se folosește, de la o vreme în

coace, următorul procedeu : un tovarăș 
sau altul este invitat telefonic — în ul
tima zi sau în ultimele ore — să ia parte 
la deplasarea brigăzii în comuna X. De 
obicei, profesorul cooptat în ultimul mo
ment, deși e bun pedagog la catedră, 
nu cunoaște specificul brigăzii științifice, 
ori nu cunoaște graiul și preocupările lo
calnicilor, iar uneori află conținutul între
bărilor în ultimele clipe. Cu toată bună
voința, răspunsurile sale vor semăna cu 
niște scurte lecții, mai mult sau mai puțin 
reușite. Dacă la asemenea soluții s-ar 
recurge foarte rar, în cazuri excepționale, 
mai treacă-meargă, dar

in raionul Sighet există 34 de așezări 
rurale. Sînt oare necesare aici mai multe 
brigăzi științifice ? Bineînțeles că sînt ne
cesare, dar cu o singură condiție : să aibă 
stabilitate, pentru a se putea ridica la 
înălțimea „etalonului" de la care s-a 
pornit. Ca într-o mică formație muzicală, 
o brigadă științifică trebuie să constituia 
un colectiv închegat și echilibrat, în cșip 
fiecare membru să se integreze armonios 
ansamblului, avînd totodată calitățile' u- 
nui solist. „Interpreți” se găsesc destui 
la Sighet. Mai trebuie descoperiți și încu
rajați cîțiva „șefi de orchestră”. Că se poa
te face treabă foarte bună stau chezășie 
experiența și pasiunea celor care au fă
cut pionieratul în prima brigadă științifică 
din țară.

PAUL DIACONESCU

citit Plck-up-ul, de ing. M. Bubulac. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Pentru pionieri șl școlari : In vizită lf" 
Fabrica de mase plastice „București' 
19,35 — Filmul „Oac, broscoiul lăudăros”.
19,45 — Muzeul regional din Arad 2Ö.Q0 
— Emisiunea „Săptămîna" 21.00 — Pas
tei de iarnă — reportaj filmat. 21,10 — 
Intîlnfre cu soliștii Operei de stat din 
Iași. In încheiere : buletin de știri și 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut u- 

medă și ș-a răcit mal ales în estul ță
rii. Cerul a fost acoperit. Au căzut pre
cipitații în Ardeal șl Moldova sub formă 
de ninsoare. iar în sud sub formă de 
ploaie, ce s-a transformat parțial în la- 
povlță șl ninsoare Izolat s-a semnalat 
pole! Vîntul a suflat tare șl în rafale, 
spulberînd zăpada, predominînd din sec
torul nord-estic Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 5 grade la Rm. 
Vîlcea Mangalta și Medgidia, șl minus 
8 grade la Tg Neamț și Avrămenl In 
București : Vremea a fost umedă cu 
cerul mal mult acoperit. Au căzut pre
cipitații sub formă de ploaie. ce s-a 
transformat în lapoviță și ninsoare. 
Temporar s-a semnalat polei. Vîntul a 
suflat tare șl în rafale din sectorul 
nord-est, tar temperatura aerului la ora 
14 a fost de zero grade

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
șl 24 februarie. In țară : Vreme rece la 
început, apoi în curs de încălzire. Cerul 
va £1 schimbător, mai mult noroș Vor 
cădea ninsori mai ales în prima parte a 
Intervalului vînt potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse Intre minus 2 și minus 12 
grade, mal coborîte la început, iar 
maximele între plus 6 șl minus 4 grade. 
In București : Vreme rece la început, 
apoi în curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător, mal mult noros în prima 
parte a intervalului, cînd vor cădea pre
cipitații temporare. .Vînt potriviț.
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ZÀCÀMÎNT DE ȚIȚEI ÎN oca LABORATOR
e STUDII PE MODELE

HIDRAULICE
9 12 500000 LEI ECONOMISIȚI 

PRIN COMBATEREA
VIITURILOR DE NISIP

© FLUIDE DE FORAJ
PENTRU SONDE DE MARE 
ADÎNCIME

Există în orașul Cîmpina un însti- 
'tut de cercetări, a cărui activitate in
teresează în mod direct exploatările 
de petrol de pe Valea Prahovei, din 
Oltenia și Moldova. Specialiștii de 

ț aici fac studii și încercări de labora
tor pentru perfecționarea metodelor 
de lucru folosite în forajul sondelor 
și extracția țițeiului. Ei au la înde
mână aparatură și instalații moderne, 
numeroase lucrări și reviste teh
nice de specialitate. Institutul ela
borează lucrările sale în directă 
legătură cu cererile care vin din 
schele, iar metodele de extracție — 
pe baza caracteristicilor zăcăminte
lor în exploatare.

...Ne aflăm în sectorul de proiectare 
a exploatării zăcămintelor de țiței și 
gaze. Iată un zăcămînt de țiței în 
miniatură. Stratul petrolier este re
prezentat printr-un șir de vase me
talice de dimensiuni din ce în ce 
mai mici, iar țițeiul — apă colorată. 
In acestea se creează o anumită 
diferență de presiune, similară cu 
cea din zăcămîntul studiat și „son
da", în cazul de față un tub capilar, 
produce. Acesta este un model hi
draulic. El reproduce în mic feno
menele care au loc în zăcăminte în 
timpul exploatării țițeiului. Intr-un 
laborator vecin cercetătorii studiază 
comportarea zăcămintelor cu ajuto
rul altor două modele : unul poten- 
țiometric și celălalt cu rezistențe 
elr-trice. La baza cercetărilor stă 
faptul că atît curgerea țițeiului în 
stratul petrolier, cît și „curgerea" 
curentului electric au loc potrivit 
unor legi asemănătoare ale fizicii. Cu 
ajutorul modelelor cercetătorii de
termină caracteristicile zăcămintelor 
petroliere — acest lucru nu este po
sibil altfel — și, pe baza lor, se pro
iectează exploatarea noilor zăcămin
te. Se precizează amplasarea sonde
lor, debitul lor, cum va decurge pro
cesul de extracție a țițeiului.

Cu sprijinul institutului au fost in
troduse metode noi de exploatare : 
injecția de. apă și gaze pentru men

ținerea presiunii stratelor, recupe
rarea secundară și altele. In prezent 
aceste metode se aplică la 58 obiec
tive geologice ; aproape 10 la sută 
din producția anuală de țiței a țării 
se obține datorită injecției.

Colectivul sectorului de proiectare 
studiază acum extinderea metode
lor de recuperare secundară și în 
alte schele petroliere. Concomitent, 
se fac cercetări pentru aplicarea 
unor metode cu totul noi de exploa
tare a țițeiului, cum sînt combustia 
subterană si injecția de abur supra
încălzit pentru mărirea debitului 
sondelor.

Sondele de țiței au dușmani de 
temut. La multe dintre ele o- 
dată cu țițeiul vin cantități însem
nate de nisip, care uzează în scurt 
timp pompele de extracție. Depune
rile de parafină și impuritățile in
fluențează debitul zilnic. Pentru 
combaterea viiturilor de nisip spe
cialiștii de aici au pus la punct un 
procedeu eficace : injecția de pie
triș și introducerea de filtre de di
verse construcții. Anul trecut au 
fost executate peste 100 de opera
țiuni de combatere a nisipului în 
schelele Boldești, Cîmpina, Țicleni 
etc., care au contribuit la creșterea 
timpului de funcționare a sondelor 
între două intervenții și la realiza-

peste 12 500 000 lei. In prezent se 
fac experiențe pentru construirea 
unor tipuri perfecționate de pompe 
de adîncime rezistențe la sonde cu 
nisip, cu viituri de noroi sau cu 
țiței vîscos. Au și fost elaborate 6 
tipuri de pompe. Pompa tip P cu 
cilindru mobil lung, care acum se 
construiește în serie, prelungește 
timpul de funcționare a sondelor în
tre două intervenții de 3—5 ori.

Pentru sondele de mare adînci
me, 4 000 m și mai mult, la sectorul 
de foraj al institutului au fost ela
borate procedeele care trebuie ur
mate pentru prepararea fluidelor 
de foraj și a cimenturilor. Acestea 
sînt stabile la temperaturi pînă la 
200 grade și la presiuni de 1 200 at
mosfere. In atelierul de prototipuri 
a fost proiectat și construit un vîs- 
cozimetru, care se folosește la exe
cutarea de măsurători în astfel de 
condiții grele. Cercetătorii continuă 
elaborarea de noi proiecte pentru 
exploatări de mare adîncime, stu
diază eficacitatea cimentării sonde
lor și aplicării forajului cu electro- 
burul...

Activitatea Institutului de cerce
tări foraj-extracție din Cîmpina este 
strîns legată de nevoile practice ale 
industriei noastre petroliere.

Fotografia artistică 
rominească peste hotare
De la începutul anului Asociația fo

tografilor din R. P. Romînă a trimis a- 
proape 400 fotografii artistice la 13 sa
loane internaționale ce se deschid în 
primele luni ale acestui an în mai mul
te țări printre care Anglia, Australia, 
Belgia, Elveția, Franța, S.U.A. La 
Lausanne, țării noastre i-a fost acordat 
un premiu de onoare, iar juriile saloa
nelor de artă fotografică din Birmin
gham și Strassbourg au comunicat că 
printre lucrările selecționate figurează 
și fotografii ale artiștilor din R.P. Ro
mînă. Anul trecut, aproape 300 de lu
crări ale artiștilor fotografi romîni au 
figurat în 52 saloane internaționale ale 
unor țări din America, Asia, Australia 
și Europa. Palmaresul recunoașterilor 
internaționale a valorii artei fotografice 
din țara noastră s-a îmbogățit cu pre
miul I la Kaposvar (R.P. Ungară), me
dalia de argint la Zadar (R.S.F. Iugo
slavia), o medalie de bronz la Veneția, 
două premii de onoare și o diplomă de 
onoare la Gând (Belgia).

(Agerpres)

INFORMAȚII
în studioul de concerte al Radio- 

televiziunii a avut loc joi seara con
certul orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii dirijat de Mircea Popa, 
în program au figurat : cinci piese 
pentru orchestră de Ludovic Feld
man (în primă audiție) ; simfonia nr. 
88 în sol major de Haydn, concer
tul în mi bemol major pentru pian 
și orchestră de Mozart, solist Jean 
Fonda (Elveția), și „Marea“ — trei 
schițe simfonice de Claude Debussy.

★

La Baia Mare a avut loc ieri o 
consfătuire la care au luat parte di
rectori, profesori, maiștri și instruc
tori responsabili cu practica din șco
lile profesionale care funcționează în 
regiunea Maramureș. Au fost dez
bătute numeroase probleme privind 
procesul instructiv-educativ în șco
lile profesionale, modul în care se 
realizează legătura teoriei cu prac
tica, posibilitățile de îmbunătățire a 
activității practice a viitorilor mun
citori calificați din unitățile indus
triale ale regiunii.

A apărut revista „Cemt&ri fîlOZOtîCe“ Nr- 6I1963

feș# fifey /ăr/7g socialiste
Tablou dispecer pentru dirijarea automata 

a producției
In atelierul mecanic a! uzinelor de 

instrumente medicale din Volgograd a 
fost instalat un tablou de comandă pen
tru dirijarea automată a producției. A- 
cesta înlesnește urmărirea procesului de 
produejie din întregul atelier, ajută la 
desfășurarea lui ritmică. Dispecerul, care 
se află in fafa tabloului de comandă, 
este anunfat cu ajutorul unui sistem de 
becuri semnalizatoare de orice deficien
tă în aprovizionarea mașinilor cu semi
fabricate și poate lua neîntirziat măsu
rile cuvenite. Sistemul de dirijare auto
mată a produefiei a fost realizat in ca
drul uzinei, cu ajutorul cercetătorilor 
de la Institutul de tehnologie a cons
trucțiilor de mașini.

In atelierul mecanic de la etajul II al 
uzinei se află punctul principal de co

mandă de la distantă. Pe tabloul dispe
cer sînt 160 de numere, corespunzătoare 
celor 160 de strunguri. 30 de aparate 
calculează numărul pieselor prelucrate pe 
oră și schimb la strungurile-revolver și 
la strungurile automate. In mijlocul ta
bloului de comandă se află instalația 
de înregistrare a ritmicității produefiei.

In uzină a fost introdusă cu ajutorul 
acestei instalații planificarea neîntrerup
tă a producției. In acest fel se știe clnd 
este necesar să se înceapă producerea 
unei piese pentru ca aceasta să ajungă, 
după grafic, în atelierul de montaj. A- 
ceastă instalație înregistrează timpii 
morti și ajută la înlăturarea lor.

In acest an se va introduce dirijarea 
automatizată a întregii producții a uzi
nei.

In provincia Kiangsu

rea unor economii în valoare de P. NICOLAE

In laboratorul pentru cercetarea gazelor șl condensatelor : tehnicienii 
Marla Răduță și Marin Moisescu stabilesc caracteristicile gazelor de 

sondă

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : La apariția LOGICII lui 
Hegel în romînește, de RADU 
STOICHIȚĂ, Introducerea în pro
ducție a cuceririlor științei și tehni
cii moderne — factor esențial al dez
voltării bazei tehnice-materiale a so
cialismului, de GHEORGHE P. 
APOSTOL, Probleme de metodă în 
cercetarea sociologică, de H. CAZA- 
CU, M. CERNEA și GH. CHEPES, 
Stil și ornament — categorii ale 
esteticii vieții cotidiene, de MARCEL 
BREAZU, Funcția de cunoaștere a 
metodei matematice în economie, de 
T. SCHATTELESZ.

Revista publică, de asemenea, co
municările : Despre interpretarea 
cauzală a relațiilor funcționale în 
fizică, de FLORIN CONSTANTI- 
NESCU (Cluj), Deducerea regulii 
transpoziției compuse la stoici, de 
P. S. POPOV (U.R.S.S.), Două scrieri 
materialiste de Ia începutul secolu
lui al XX-lea, de PAVEL APOSTOL, 
Probleme de estetică în filozofia Iui 
Vasile Conta de IOAN ILIESCU 
(Timișoara).

La rubrica „Discuții“, revista pu
blică materialele : Concepțiile social- 
politice ale lui Maiorescu, de HO- 
RIA BRATU, Despre conținutul ma
terialismului istoric, de PAUL PO- 
POVICI, Cine a editat „Romînia 
viitoare“ din 1880 ?, de I. FELEA, 
Proiect de tematică pentru cursul de 
etică marxistă, de NICULAE BELLU.

Rubrica „Critică și bibliografie“ 
cuprinde articolele și recenziile : 
Filozofia marxistă în Romînia (AU
GUSTIN DEAC); O lucrare utilă 
pentru studiul eticii marxiste (GH. 
BERESCU); Doctrina lui Heraclit 
din Efes în lumina istorismului 
marxist (P. VAIDA); Textele lui He
raclit în limba romînă (NECULAI 
V. BARAN); „Totalitatea concretă“ 
și „apărătorii“ existențialiști ai dia
lecticii (ALEXANDRU FLORIAN) ; 
Introducere în problemele eticii (R. 
MIHAILOVICI).

Revista mai cuprinde „Note de 
lectură“, „Note bibliografice“, „Din 
sumarele revistelor străine“, „Bule
tin bibliografic“, „Index alfabetic“.

Industria Chinei populare a obținut în 
ultimul timp rezultate însemnate în în
zestrarea agriculturii cu pompe acțio
nate electric. In provincia Kiangsu, 
traversată de fluviul lantzl, există 7 000 
de stațiuni de pompare a apei. Provincia 
mai dispune de 9 000 de șalupe dotate cu 
pompe, care se pot deplasa după ne
cesitate de-a lungul numeroaselor riuri 
și canale din cuprinsul ei. Capacitatea 
totală a pompelor din provincia Kiangsu 
este de șapte ori mai mare decît cea din

întreaga Chină în anul eliberării. în clm- 
piile joase din jurul Wuhanului, pro
vincia Hupei, pompele instalate în ulti
mul an protejează 13 000 hectare de 
teren împotriva secetei. Peste 1 000 de 
stafiuni de pompare au fost instalate și 
în delta fluviului Perlelor din sudul 
Chinei, protejînd 250 mii de hectare de 
orezarii și plantații de trestie de zahăr 
împotriva secetei și mai ales a inunda
țiilor care amenință des regiunea ca ur
mare a taifunurilor.

Sandino — un nou oraș in Pinar dei Rio
După cum relatează presa cubană, 

anul acesta in provincia Pinar del Rio 
vor fi efectuate vaste lucrări în secto
rul agricol, industrial și al sănătății pu
blice. Un număr mare de șosele și 
drumuri noi vor înlesni transportul tres
tiei de zahăr de la plantații la rafinării. 
Se vor construi cămine pentru munci

torii de pe plantafii și va fi continuată 
campania de construcții de locuințe. In 
noul oraș din această provincie, care va 
purta numele de „Sandino", vor fi 
construite anul acesta 500 locuințe. în 
același timp vor fi încheiate lucrările de 
construcție la Institutul tehnologic din 
Pinar del Rio.

Bogate zăcăminte de nisip feruginos

SPORT

în apropiere de Starachowice, voie
vodatul Kielce (R. P. Polonă), au fost 
descoperite bogate zăcăminte de nisip 
feruginos, din care se poate obține mi
nereu de fier cu un conținut de peste 
85 la sută metal pur. Pentru prelucrarea 
acestui minereu se construiește la

Zembce prima carieră. Pînă acum a fost 
înlăturat stratul de pămînt — cu un vo
lum de 4,5 milioane metri cubi. Sînt în 
curs de montaj trei cuptoare rotative 1n 
care minereul curățat va fi transformat 
în aglomerat.

Campionate, competiții

De h un șantier h altui
(Urmare din pag. I-a)

zidăria, iar la altul, început la sfîr- 
șitul lunii ianuarie, se toarnă 
fundația.

Ritmul însă în care se execută lu
crările este necorespunzător posibi
lităților șantierului — utilaje sufi
ciente, forță de muncă peste nece
sar, materiale etc. Faptul că pe șan
tier nu există un ritm susținut de 
lucru se datorește și lipsei grafice
lor de eșalonare pe obiective a exe
cuției lucrărilor ; pentru predarea 
apartamentelor se prevede : trimes
trele I—IV. Fără îndoială că ase
menea termene nu sînt deloc mobi
lizatoare.

Avînd frontul de lucru asigurat 
din timp era firesc ca pe șantier 
isă se ia măsuri care să asigure rea
lizarea unei productivități a muncii 
mâi înalte. Or, în perioada care a 
trecut din acest an, munca n-a fost 
bine organizată, în folosirea utila
jelor au existat multe întreruperi și 
stagnări, spațiile n-au fost închise 
pentru a se putea lucra în interior. 
Toate acestea au făcut ca pe șantier 
să se lucreze cu o productivitate cu

mult sub sarcina planificată. Pe șan
tier nu există încă suficientă preo
cupare pentru gospodărirea mate
rialelor. în incinta șantierului, lîngă 
blocuri, întîlnești grămezi de cără
mizi sparte, uși și ferestre, scînduri 
și alte materiale aruncate la întîm- 
plare.

*
Din cele relatate aici reiese ca o 

necesitate luarea de noi măsuri teh- 
nico-organizatorice care să asigure 
condițiile pentru desfășurarea în 
ritm susținut a lucrărilor pe toate 
șantierele din regiune. în această 
privință un mare rol are aplica
rea măsurilor stabilite recent de 
un colectiv de specialiști însărci
nat de comitetul regional de partid 
să analizeze activitatea șantierelor. 
Buna organizare a muncii, extin
derea metodelor avansate de exe
cuție și a experienței bune, me
canizarea în mai mare măsură a lu
crărilor, întărirea controlului de ca
litate — iată cîteva obiective im
portante pe care trebuie să le urmă
rească îndeaproape trustul regional 
și fiecare șantier în parte.

Consfătuire pe țară privind 
folosirea fondului funciar
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri s-au deschis la Craiova lucrările 
conferinței pe țară privind organizarea 
teritoriului și îmbunătățirea folosirii 
fondului funciar. Participă specialiști 
din Consiliul Superior al Agriculturii, 
Institutul central de cercetări agricole, 
directori și ingineri șefi de la oficiile re
gionale de proiectare și organizare a 
teritoriului și alți specialiști.

în prima zi a conferinței au fost pre
zentate mai multe referate privind pro
iectele de organizare intergospodărească 
a fondului funciar, lucrările de comba
tere a eroziunii solului și întreținerea 
lor, precum și punerea în valoare a te
renurilor nisipoase. S-a subliniat că în 
urma aplicării proiectelor de organiza
re intergospodărească a teritoriului rea
lizate în 1963, unitățile agricole socia
liste din 42 de raioane din țară vor e- 
conomisi anual circa 9 milioane lei nu
mai prin reducerea cheltuielilor de 
transport. Prin organizarea teritoriului 
s-au creat premize pentru executarea 
unor lucrări de ridicare a fertilității și 
gradului de folosință a terenului.

Lucrările conferinței continuă.

HOCHEI. — Pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August“ a 
început ieri turneul final al cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață pentru echipele de juniori, 
în primul joc, Avîntul Miercurea 
Ciuc a dispus cu 9—0 (3—0; 1—0 ; 
5—0) de Metalul Rădăuți. Astăzi au 
loc meciurile : Unirea București — 
Știința Sighișoara (ora 17) și Steaua- 
Metalul Rădăuți (ora 19).

★

FOTBAL. — Ieri, pe Giulești, în- 
tr-un joc de verificare, Rapid a în
vins cu 8—0 (2—0) pe Tehnometal. 
Fotbaliștii de la Dinamo au întîlnit 
pe teren propriu echipa Electronica, 
obținînd victoria cu scorul de 5—0 
(3-0).

★

BOX. — Campionatul republican 
de box (juniori) continuă între 4 și 
8 martie cu desfășurarea reuniuni
lor zonale care vor avea loc în o- 
rașele Giurgiu, Sf. Gheorghe, Cîm- 
pia Turzii și Onești. La întreceri vor 
participa și campionii orașului

București care au fost desemnați în 
reuniunea finală de miercuri 
disputată în sala Dinamo. în cadrul 
acestei reuniuni o impresie deose
bită au lăsat P. Niculescu (Metalul)- 
semiușoară, C. Stanev (Viitorul)- 
cocoș, C. Negoescu (Olimpia)-ușoară 
și I. Sabău (Progresul)-pană. Fi
nalele campionatului republican al 
juniorilor se vor disputa între 24 și 
29 martie la Brașov.

In primul meci în R.A.U,

Progresul-Damietta 2-0
Echipa de fotbal Progresul Bucu

rești și-a început turneul în R.A.U. 
întîlnind la Damietta echipa F. C. 
Damietta, clasată pe locul 4. Fotba
liștii bucureșteni au terminat învin
gători cu scorul de 2—0 (1—-0), prin 
punctele marcate de Baboie și Maf- 
teuță. Astăzi, Progresul joacă cu 
F. C. Nacional, campioana R.A.U.

DE PR
Uzina chimică din Pét (R. P. Ungară) livrează agriculturii canti

tăți însemnate de îngrășăminte minerale.

In magazinul cu autoservire din cadrul complexului comercial deschis la Iași în cartierul Socola 
Foto : Gh. Vinjilă

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In runda a doua a turneului zonal 

de șah de la Moscova, partida centrală 
s-a disputat între marii maeștri Holmov 
și Spasski. După cinci ore, jocul s-a în
trerupt într-o poziție în care Holmov a- 
vea două figuri ușoare pentru turn. La 
reluare, Holmov și-a valorificat avanta
jul, obținînd victoria la mutarea 57. 
Gheller a suferit o nouă înfrîngere, de 
data aceasta cu albele, în fața lui Kor- 
cinoi. S-a terminat remiză partida din
tre Stein și Suetin. In clasament con
duce Holmov cu două puncte.

e Echipele F.C. Liège și Spartak 
Brno s-au întîlnit în primul lor meci 
pentru sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri“ la fotbal. Fotbaliștii 
belgieni, jucînd pe teren propriu, au 
cîștigat cu scorul de 2—0 (1—0).

o Sîmbătă și duminică, la Helsinki, 
se vor desfășura campionatele mondiale 
de patinaj viteză bărbați. In vederea a- 
cestei competiții, federația de speciali
tate a U.R.S.S. a selecționat un lot de 
5 concurenți în frunte cu campionul o- 
limpic Ants Antson și fostul campion 
mondial Victor Kosicikin.

© Cea de a IlI-a ediție a tradiționalu
lui turneu internațional de lupte clasice 
„Memorialul Ivan Poddubnîi“ se va des
fășura între 28 februarie și 1 martie în 
sala „Aripile sovietelor“ din Moscova. 
Și-au anunțat participarea sportivi din 
Suedia, R.P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, 
Finlanda, R.P. Ungară, R.A.U., R. S. 
Cehoslovacă, U.R.S.S. și alte țări. Prin
tre concurenți se află 14 campioni mon
diali și olimpici.

® Ziarul francez „L’Équipe“ a pu
blicat o suită de clasamente ale celor 
mai bune echipe din Europa, la dife
rite ramuri sportive. Acum cîteva zile 
a fost publicat clasamentul la caiac- 
canoe. Pe locul întîi se află R. P. 
Romînă, urmată de R.D. Germană, 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. F. Ger
mană. în comentariul care însoțește 
clasamentul se scrie : „...Romînia a afi
șat o supremație evidentă la caiac- 
canoe, în 1963, anul dominat de cam
pionatele mondiale de la Jajce. Ro- 
inînii au cucerit, majoritatea medaliilor 
de aur pe apele lacului Pliva, unde s-a 
manifestat din nou superioritatea echi
pajelor prezentate de țările din estul 
europei“. Sportivii din R. P. Romînă 
înt situați, de asemenea, pe locuri 
runtașe la handbal, volei, rugbi și tir.

(Agerpres)

„TARTUFFE" LÀ 300 DE ANI

Cu prilejul sărbătoririi a 300 de 
ani de la prima reprezentare a co
mediei „Tartuffe“ de Molière, în în
treaga Franță au loc diferite mani
festări. La Paris, sub egida „Noii U- 
niversități“, Pierre Aimé Touchard, 
administrator onorific al Comediei 
Franceze și inspector general al tea
trelor, a vorbit despre diferitele pu
neri în scenă ale nemuritoarei come
dii în cei 300 de ani care au trecut 
de la' prima ei prezentare. Confe
rința a fost urmată de discuții cu 
publicul. „Theatre de France“ a în
scris în repertoriul său piesa lui 
Molière, în regia lui Roger Planchon 
din Lyon.

ETUTINDENI
ETNA NU MAI ERUPE

Vulcanul Etna a încetat să mai e- 
rupă. Lava însă continuă să se re
verse în Valle del Bove, iar magma 
se răspîndește în numeroase ramifi
cații. Centrele locuite din jurul vul
canului sînt în afara pericolului.

CINCI GEMENI

Presa nigeriană anunță că Esther 
Modupe Parkins, soția unui fero
viar din Ibadan (Nigeria de vest), 
a născut marți cinci gemeni — pa
tru fete și un băiat. Atît mama cît 
și copiii se simt bine. Familia Par
kins mai are încă opt copii.

Acest tablou original. Intitulat „Moartea lui Socrate" a 
fost executat numai cu ajutorul cojilor de ouă. Auto
rul tabloului — pictorul Bettencourt, care locuiește 

în Normandia.

O NjOUĂ 

PARTICULĂ 

ATOMICĂ

Un grup de fizi
cieni de la La
boratorul național 
din Brookhaven 
(S.U.A.) a anunțat 
descoperirea unei 
noi particule ato
mice, denumite 
„Omega“. Această 
particulă a fost 
izolată și fotogra
fiată într-un ac
celerator puternic 
al laboratorului. 
Fizicienii din 
Brookhaven au 
declarat că „O- 
mega“ joacă un 
rol primordial în 
structura nucleu
lui atomic. Potri
vit datelor preli
minare, încă ne
controlate, masa ei 
este de 3 400 de 
ori mai mare decît 
a unui electron, 
iar durata medie a 
vieții este de ordi
nul unei zecimi de 
miliardime de se
cundă.

RĂNI „LIPITE"

In viitor, după operație rănile nu 
vor mai fi cusute ci „lipite“. Indife
rent de mărimea tăieturii, fie și de 
30 cm, ea va fi acoperită cu leuco
plast. Rezultatele obținute pînă 
acum în 400 de cazuri de doi medici 
vienezi — dr. Kugel și dr. Endler — 
au dovedit că rănile se vindecă mult 
mai repede cu noua metodă.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

O echipă de arheologi a descope
rit în cursul săpăturilor efectuate 
în apropiere de localitatea Deir 
Alia, din Valea fluviului Iordan, 
ruinele unui templu datînd dintr-o 
perioadă dinainte de anul 1 200 î.e.n. 
Specialiștii au stabilit că atît tem
plul cît și localitatea din jurul său 
au fost distruse în timpul unui cu
tremur de pămînt Au fost descope
rite, de asemenea, unelte de muncă 
din acea epocă.

DUPĂ NAUFRAGIUL
CARGOBOTULUI „AMBASSADOR"

20 de membri ai echipajului cargo- 
botului englez „Ambassador“, cu un 
deplasament de 7 300 tone, au putut 
fi salvați marți de navele sosite în 
ajutor, după o luptă cu valuri atin- 
gînd o înălțime de 10 metri și cu 
vîntul care suflă cu o viteză de 140 
km pe oră în Atlanticul de nord. 
Căpitanul vasului a fost adus mort 
pe bordul vedetei nord-amerciane 
„Coos Bay“. Cargobotul „Ambassa
dor“, care transportă o încărcătură 
de grîne din S.U.A. spre Marea Bri- 
tanie, a fost surprins de o puternică 
furtună și este pe cale să se scu
funde. Paza de coastă a S.U.A. a a- 
nunțat că, deocamdată, nu se știe 
nimic despre soarta altor 14 mari
nari de pe „Ambassador“ care s-au 
îmbarcat luni seara în două bărci 
de salvare.
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februarie a avut loc la Palatul Na
țiunilor o nouă ședință a Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re, consacrată măsurilor colaterale 
menite să contribuie la destinderea 
încordării internaționale șl să ușu
reze calea spre realizarea unui tra
tat de dezarmare generală și totală.

punerea Uniunii Sovietice de a se 
reduce bugetele militare cu 10—15 
la sută, sub un control corespunză
tor, șl s-a pronunțat pentru încheie
rea unui acord care să Interzică răs- 
pîndirea armelor nucleare și să pre
vadă distrugerea fizică a armamen
telor.

Cuvintarea șefului delegației 
R. P. Romîne, V. Dumitrescu

Ambasadorul R. P. Romîne la Londra 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Luînd cuvîntul, Vasile Dumi
trescu, șeful delegației R. P. Ro
mîne, a expus la 20 februarie po
ziția delegației romîne față de u- 
nele probleme colaterale, exprimînd 
convingerea că orice măsură cola
terală trebuie să fie strict legată de 
sarcina centrală — dezarmarea ge
nerală șj totală.

In această ordine de idei, șeful 
delegației R. P. Romîne a mențio
nat că importanța pe care guvernul 
R. P. Romîne o acordă măsurilor 
colaterale, în strînsă legătură cu în
făptuirea dezarmării generale și 
totale, a fost exprimată din nou re
cent în răspunsul guvernului R. P. 
Romîne la mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov șefilor de state și gu
verne.

Guvernul romîn a acționat și ac
ționează constant adueîndu-și con
tribuția la instaurarea principiilor 
coexistenței pașnice în relațiile din
tre state cu orînduire social-politică 
diferită, sprijinind orice inițiativă 
îndreptată spre consolidarea păcii.

După aprecierea guvernului ro
mîn, este necesar să se continue și 
să se intensifice eforturile pentru 
încetarea oricăror experiențe cu 
arma nucleară, inclusiv cele sub
terane, pentru nediseminarea arme
lor nucleare, pentru interzicerea 
producției acestor arme, a mijloa
celor de transportare a lor și lichi
darea stocurilor de arme nucleare 
existente, pentru reducerea și apoi 
desființarea completă a tuturor for
țelor militare și armamentelor. Gu
vernul R. P. Romîne susține adop
tarea unor măsuri concrete și eficace 
pentru înlăturarea pericolului ata
cului prin surprindere, sprijină în
cheierea unei înțelegeri în vederea 
retragerii trupelor străine de pe te
ritoriile altor țări, pentru că și prin 
această măsură s-ar contribui la 
normalizarea vieții internaționale.

R. P. Romînă s-a pronunțat și se 
pronunță în continuare în favoarea 
încheierii unui pact de neagresiune 
între organizația Tratatului de la 
Varșovia și pactul Atlanticului de 
nord, văzînd în aceasta o acțiune 
tranzitorie îndreptată spre lichidarea 
diviziunii dăunătoare a lumii în 
blocuri militare.

Șeful delegației R. P. Romîne a a- 
preciat ca pozitiv faptul că la actua
la sesiune a Comitetului celor 18 de 
la Geneva s-au prezentat deja nu
meroase propuneri cu privire la mă
suri colaterale. El a subliniat, în pri
mul rînd, importanța propunerilor

cuprinse în memorandumul guver
nului Uniunii Sovietice, menționînd 
că în atenția Comitetului se află, de 
asemenea, mesajul președintelui 
S.U.A., L. Johnson, precum și docu
mentul de lucru privind reducerea 
bugetelor militare prezentat de dele
gația Braziliei.

Pentru a putea, ajunge la rezul
tate concrete pe care toate popoa
rele le așteaptă, a spus vorbitorul, 
este necesar să se stabilească o or
dine de zi precisă. După părerea de
legației romîne, ar trebui, bineînțe
les, să se dea prioritate acelor mă
suri în privința cărora exiștă indicii 
că s-ar putea ajunge mai lesne la un 
acord. Or, a spus el, trebuie să con
statăm că o asemenea înțelegere încă 
nu există.

Șeful delegației R. P. Romîne a 
subliniat că în țara noastră ponde
rea cheltuielilor militare, în compa
rație cu volumul total al cheltuieli
lor bugetare, a înregistrat o redu
cere de la 5,1 la sută în anul 1963 
la 4,5 la sută în anul 1964. Este de 
presupus că și alte țări vor urma a- 
ceastă cale, a spus vorbitorul. Dar 
metoda exemplului reciproc nu va 
putea ea singură să asigure reali
zarea în măsura corespunzătoare a 
ideii reducerii bugetelor militare. De 
aceea,~ delegația R. P. Romîne se a- 
sociază părerii că un eventual acord 
în această privință ar fi de dorit.

Guvernul R. P. Romîne fiind, de 
asemenea, preocupat de problema 
folosirii resurselor economice elibe
rate ca urmare a reducerii cheltuie
lilor militare, a propus ca la apro
piata conferință pentru comerț și 
dezvoltare să se discute importanța 
pentru comerțul internațional și 
dezvoltarea economică a punerii în 
valoare în scopuri pașnice a resur
selor eliberate prin dezarmare.

După ce a amintit pericolul pe 
care îl reprezintă pentru omenire 
perspectiva lărgirii cercului țărilor 
care dispun de arma nucleară, V. 
Dumitrescu a declarat că recunoaș
terea importanței nerăspîndirii ar
melor nucleare este însoțită însă 
din partea partenerilor occidentali 
de planuri ca cel privind crearea 
așa-ziselor forțe nucleare multilate
rale ale N.A.T.O. Or, ideea ne
răspîndirii înseamnă limitarea 
numărului puterilor nucleare, nu 
sporirea numărului acestora. Pro
iectul de creare a unor forțe nu
cleare multilaterale implică, dimpo
trivă, lărgirea numărului statelor 
care vor avea acces la arma nu-

război nuclear.
Strîns legată de 

pîndirii armelor 
vorbitorul, este 
unor zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii. Menționînd că a- 
ceastă idee a prins rădăcini în viața 
internațională, deoarece corespunde 
aspirațiilor de pace și securitate in
ternațională a popoarelor, el a ară
tat că înfăptuirea de zone denuclea
rizate ar corespunde 
poarelor de a vedea 
primejdia nucleară 
direcția lichidării ei 
complete. Referindu-se la poziția 
R. P. Romîne în această problemă, 
vorbitorul a amintit propunerile 
repetate ale guvernului romîn pri
vind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării, lip
sită de arme atomice și baze pentru 
rachete, subliniind că această pro
punere, care întrunește acordul 
unor guverne balcanice, îșl păs
trează întreaga actualitate.

Din dorința de a contribui la în
tărirea păcii și securității interna
ționale și la 
elaborare a 
gionale cît 
spus V. Dumitrescu, guvernul romîn 
a înscris la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. punc
tul intitulat „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate dintre 
state europene aparținînd unor sis
teme social-politice 
punere care a 
unanimitate de 
a O.N.U. la cea

problema nerăs- 
nucleare, a spus 
problema creării

dorinței po- 
limitîndu-se 

ca un pas în 
definitive și

stabilirea cadrului de 
unor înțelegeri re

niai cuprinzătoare, a

diferite“, pro
test reînscrisă în 

Adunarea Generală 
de-a 18-a sesiune.
*

A vorbit apoi Semion Țarapkin, 
șeful delegației sovietice, care a 
arătat că numeroase țări s-au pro
nunțat în favoarea reducerii bu
getelor militare. Țarapkin a declarat 
că Uniunea Sovietică este gata să 
continue politica reducerii bugetului 
său militar, bineînțeles dacă și pute
rile occidentale vor proceda la fel.

Șeful delegației sovietice a arătat 
că ar fi bine dacă și alte state, în 
special cele mai puternice, ar urma 
politica „exemplelor reciproce pozi
tive“ inaugurată de Uniunea Sovie
tică și Statele Unite cu prilejul e- 
fectuării unor reduceri în bugetele 
lor militare pe anul în curs.

In cursul aceleiași ședințe a făcut 
o scurtă expunere William Foster, 
șeful delegației americane, care a 
susținut din nou propunerea ameri
cană privind „înghețarea“ produc
ției de materiale fisionabile desti
nate armelor nucleare.

Ultimul a vorbit Josue de Castro, 
reprezentantul Braziliei.

ÎN FAVOAREA DEZVOLTĂRII 
COMERȚULUI INTERNAȚIONAL

DINEU OFERIT DE AMBASADORUL 
R. P. ROMINE LA BELGRAD

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — „Mexicul va merge la 
Conferința mondială pentru comerț 
și dezvoltare pentru a căuta mij
loace practice menite să ducă la 
progresul tuturor țărilor“, a decla
rat Manuel Tello, ministrul de afa
ceri externe al Mexicului.

Manuel Tello a adăugat că pozi
ția Mexicului la conferință se poate 
sintetiza în două puncte : prețuri 
juste pentru materiile prime și di
versificarea comerțului exterior.

★

STOCKHOLM 20 (Agerpres). 
Ministerul Afacerilor Externe
Suediei a declarat că guvernul sue
dez nu va lua măsuri pentru a opri 
comerțul cu Cuba.

Această declarație a test făcută 
în legătură cu acțiunile guvernului 
S.U.A. îndreptate împotriva comer
țului țărilor occidentale cu Republica 
Cuba.

al

BELGRAD 2o — Corespondentul 
Agerpres, P. Popa, transmite : Joi 
seara, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, a oferit un 
dineu în cinstea delegației Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, în frun
te cu Svetozar Vukmanovici-Tempo, 
care a vizitat R. P. Romînă în cursul 
acestei luni, la invitația președinte
lui C.C.S., Isac Martin.

La dineu au participat Svetozar 
Vukmanovici-Tempo, membrii dele
gației, Mirko Tepavaț, secretar de 
stat adjunct pentru afacerile exter
ne al R.S.F. Iugoslavia.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Sentința in procesul echipajelor 
vaselor de pescuit cubane, reținute 

ilegal in Golful Mexic
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Tribunalul din Key West, Florida, 
a pronunțat sentința în procesul 
echipajelor vaselor de pescuit cu- 
bane, reținute în mod ilegal la în
ceputul acestei luni în Golful Mexic, 
condamnînd pe cei patru căpitani la 
6 luni închisoare și amenzi de 500 
dolari. Totodată, tribunalul a hotă- 
rît punerea în libertate a membrilor 
echipajelor și înapoierea vaselor de 
pescuit Cubei.

Avocații pescarilor cubani au de
clarat că vor înainta recurs la un 
tribunal federal din Florida. Ei au 
menționat că acțiunile autorităților 
din Florida contravin constituției 
S.U.A., potrivit căreia doar guvernul 
federal are dreptul să soluționeze 
probleme legate de relațiile cu alte 
state.

Pescarii au declarat că reținerea 
vaselor în apele internaționale con
stituie o încălcare a dreptului inter
național. La 5 februarie, oficialități 
din Washington au recunoscut că 
n-au existat baze legale pentru re
ținerea pescarilor, dar i-au predat 
autorităților statului Florida care 
i-au acuzat de pescuit ilegal în apele 
Floridei.

LONDRA 20 (Agerpres). — In 
urma acordului intervenit între gu
vernele R. P. Romîne și Marii Bri
tanii cu privire la ridicarea misiuni
lor diplomatice ale celor două țări 
la rangul de ambasadă,, la 19 februa
rie 1964, M. S. regina Elisabeta a 
II-a a Angliei a primit pe Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Londra, cu ocazia prezen
tării scrisorilor de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Londra.

Ambasadorul R. P. Romîne a fost 
condus de la reședința sa la Palatul 
Buckingham de mareșalul corpului 
diplomatic, lordul Cairns. El a fost

întîmpinat de sir Mark Milbank, ma
reșalul palatului, șl lord Plunkett, 
aghiotantul reginei.

La înmînarea scrisorilor a fost 
prezent sir Harold Caccia, secretar 
permanent la Foreing Office.

După prezentarea scrisorilor, re
gina Elisabeta a II-a s-a întreținut 
în mod amical cu ambasadorul R.P. 
Romîne.

Ambasadorul R. P. Romîne la 
Londra a prezentat M. S. pe princi
palii colaboratori ai ambasadei.

Cu aceeași ocazie, soția ambasado
rului R. P. Romîne la Londra a fost 
primită în audiență de M. S. re
gina Elisabeta a II-a, cu care a avut 
o convorbire cordială.

de frontieră între
ALGER 20 (Agerpres). — In de

clarația făcută la plecarea spre Gui
neea, președintele Algeriei, Ben Bel
la, a anunțat că reprezentanții Ma
rocului și Algeriei au semnat la 19 
februarie un acord prin care se 
pune capăt conflictului de frontieră 
dintre cele două țări. La acest acord, 
a spus Ben Bella, s-a ajuns în urma 
discuțiilor din cadrul comisiei mili
tare însărcinate cu rezolvarea aces
tei probleme, creată la Conferința 
de la Bamako, la 30 octombrie 1963, 
la care au luat parte regele Hassan 
al II-lea al Marocului, președintele 
Ben Bella, împăratul Haile Selassie 
al Etiopiei și Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali.

In componența comisiei au intrat

Algeria și Maroc 
reprezentanți din cele patru țări. 
Acordul prevede reluarea în curînd 
a relațiilor diplomatice între Alger f 
și Rabat. Ambele părți s-au angajat 
să respecte cu strictețe hotărîrile 
adoptate de comisie privitoare la de
marcarea frontierei și încetarea 
efectivă a focului. Este prevăzut, de 
asemenea, schimbul de prizonieri, 
făcuți în timpul operațiunilor mili
tare din luna octombrie.

Președintele Ben Bella a mulțumit 
șefilor statelor africane și, îndeosebi, 
împăratului Haile Selassie al Etio
piei și președintelui Modibo Keita 
al Republicii Mali, pentru sprijinul 
ce l-au acordat la soluționarea paș
nică a conflictului.

Situația din Gabon
LIBREVILLE 20 (Agerpres). — 

După intervenția trupelor franceze, 
în dimineața zilei de 20 februarie a 
fost anunțată reinstalarea lui Leon 
Mba în postul de președinte al Re-

au Început convorbirile

DINTRE N. S. HRUȘCIOV»
SI J. 0. KRAG

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, la 
20 februarie au început convorbi
rile între N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Jens Otto Krag, primul 
ministru al Danemarcei, care se află 
într-o vizită oficială în U.R.S.S. In 
aceeași zi șeful guvernului sovietic 
a oferit un dejun în cinstea lui J. O. 
Krag.

0 declarație 
a președintelui Braziliei

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). 
— După cum transmite agenția 
Prensa Latina, președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a declarat că guvernul 
său se pronunță cu fermitate pen
tru schimbarea structurii agrare a 
țării.

Goulart a subliniat că este con
vins de necesitatea urgentă a împăr
țirii echitabile a pămîntului. Drep
tul la pămînt — a spus el — trebuie 
să corespundă noilor cerințe social- 
economice și cuceririlor societății 
contemporane. El a declarat tot
odată că Brazilia va progresa fie că 
vor sau nu acest lucru cei care se 
ridică împotriva politicii de dezvol
tare a țării și împotriva revendică
rilor poporului brazilian.

Problema Ciprului în dezbaterea
Consiliului de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Miercuri au continuat dezbaterile 
Consiliului de Securitate în proble
ma Ciprului. La această ședință, 
care s-a desfășurat sub președinția 
lui Bernardes (Brazilia), primul a 
luat cuvîntul reprezentantul Uniunii 
Sovietice, Fedorenko, care a subli
niat că există pericolul unui atentat 
direct la independența și integritatea 
teritorială a Ciprului. Fedorenko a 
relevat că în această regiune sînt 
concentrate trupe ale N.A.T.O., fapt 
care preocupă și Uniunea Sovietică, 
întrucît această regiune nu este de
parte de granița de sud a U.R.S.S. 
El a arătat că nici o putere străină 
nu are dreptul să trimită forțe ar
mate de intervenție în Cipru, unde 
singurul în drept să-și rezolve pro
blemele sale interne este poporul 
cipriot. Consiliul de Securitate, a de
clarat Fedorenko, nu trebuie să to
lereze ca un stat mic să fie amenin-

țat cu forța. El a insistat să se adre
seze un apel în acest sens tuturor 
statelor interesate.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Marii Britanii, Patrick Dean, 
care a arătat că trupele britanice se 
află în Cipru cu asentimentul gu
vernului cipriot. El a afirmat din 
nou că acordurile de la Zürich și 
Londra ar constitui o garanție a 
independenței Ciprului.

Reprezentantul S.U.A., Stevenson, 
a sprijinit planul anglo-american 
privind crearea unei forțe interna
ționale de poliție care să fie trimisă 
în Cipru.

S.U.A., a spus el, sînt gata să 
participe la forța de poliție, dacă 
toate părțile vor fi de acord. Ste
venson a relevat că sarcina Consi
liului de Securitate este de a resta
bili pacea între cele două comuni
tăți, pentru a preîntîmpina noi 
cidente.

publici! Gabon. în aceeași zi, după 
reluarea vechilor funcții, Leon Mba 
a rostit un discurs radiodifuzat în 
care a anunțat că alegerile generale 
vor avea loc duminică 1 martie. El 
a făcut cunoscut, de asemenea, că 
membrii „Comitetului revoluționar“ 
care a fost instaurat după lovitura 
de stat din 18 februarie, precum și 
cei al guvernului provizoriu, vor fi 
aspru pedepsiți.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, în Gabon situația pare să 
se fi calmat. Aeroportul din Li
breville a fost redeschis, dar conti
nuă să fie păzit de un detașament 
de parașutiști francezi. în confor
mitate cu un comunicat al Ministe
rului Muncii, transmis prin radio, 
toți funcționarii au fost chemați 
să-și reia activitatea, începînd de joi 
după-amiază.

VIZITA PREMIERULUI
CIU EN-LAI IN PAKISTAN

in-

cu reprezentanți ai
NICOSIA 20 (Agerpres). — In 

cursul vizitei care a făcut-o miercuri 
în orașul Polis, președintele Repu
blicii Cipru, Makarios, a avut o se
rie de întrevederi cu reprezentanții 
celor două comunități ale orașului. 
Reprezentanții ciprioților greci și 
turci au acceptat, la sugestiile lui 
Makarios, propunerea de a se crea 
un comitet mixt, compus din șase 
membri, care să aibă sarcina exami
nării măsurilor ce trebuie luate pen-

CAR ACI 20 (Agerpres).— La 20 
februarie a sosit cu avionul în ca
pitala Pakistanului delegația guver
namentală a R.P. Chineze, în frunte 
cu Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze. La aeroport, 
delegația a fost întîmpinată de pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, 
de membri ai guvernului și ai Adu
nării Naționale a Pakistanului.

tru a asigura pacea între ciprioții 
greci și turci din Polis.

După vizitarea orașului Polis, pre
ședintele Makarios a sosit la Ktima 
unde a purtat discuții cu reprezen
tanții ciprioților greci și turci pri
vind măsurile de preîntîmpinare a 
unor noi ciocniri între comunitatea 
greacă și turcă.

In timp ce președintele Makarios 
vizita orașele Polis și Ktima, vice
președintele Kuciuk, sub protecția 
autorităților militare britanice, a fă
cut o vizită în orașul Limassol.

★
NICOSIA 20 (Agerpres). — Men

ționînd faptul că în restul terito
riului cipriot domnește calmul, a- 
genția France Presse relatează că 
miercuri seară într-una din subur
biile orașului Nicosia a fost deschis 
focul asupra unei patrule britanice. 
Nu se semnalează victime.

Agenția Reuter relevă că la 20 
februarie avioanele britanice „au 
început să transporte un număr mai 
mare de trupe britanice de întărire 
spre Cipru“.

I nti I n i re
de Gaulle-Segni

PARIS 20 (Agerpres).— In dimi
neața zilei de joi, la Palatul Elysée 
a avut loc o nouă întrevedere în
tre generalul de Gaulle și președin
tele Italiei, Segni, aflat într-o vizită 
oficială de patru zile în Franța. La 
discuții au participat, de asemenea, 
primul ministru al Franței, Georges 
Pompidou, precum și miniștrii de 
externe ai celor două țări.

Referindu-se la întrevederea celor 
doi președinți, corespondentul la Pa
ris al agenției United Press Inter
national relatează că aceștia au a- 
bordat în timpul discuțiilor o serie 
de probleme privind relațiile Euro
pei occidentale cu Statele Unite.

singură dată uz
nu 
de

la străduințele 
principalul

In capitala Zanzlbarulul s-a desfă
șurat recent o mare manifestație în 

sprijinul noului regim republican

de a recuza 15 jurați 
motivele. Acuzarea
o

zvăluiri
pe 

avocat

Chombe face de
De curînd s-a relatat în presă des

pre declarațiile făcute săptămânalu
lui belgian „Pourquoi Pas ?" de că
tre Chombe, cuprinzînd o versiune 
personală a acestuia asupra eveni
mentelor în jurul asasinării lui Pa
trice Lumumba. Numărul respectiv 
al publicației a fost confiscat de au
torități. După cum a remarcat re
vista „France Observateur“, „dealt- 
minteri, în nici un moment al inter
viului său, Chombe nu se arată in
dignat de moartea lui Lumumba“. 
Săptămânalul parizian conclude că 
„răspunderea pentru moartea lui 
Lumumba ar fi astfel împărțită în
tre Elisabethville și Leopoldville. A- 
cum, fiecare din părți încearcă să a- 
runce păcatele asupra celeilalte."

Pe linia dezvăluirilor sale, și 
„completîndu-le", Chombe a mai ți
nut la Madrid, unde se află în pre
zent, o conferință de presă, publi
cată de ziarul „La libre Belgique" 
din care extragem următoarele :

„Dezvăluirile făcute săptămînalu- 
lui „Pourquoi Pas?“ exprimau 
pede, în primul articol, două 
te esențiale : 1) răspunderea 
ducătorilor din Leopoldville, 
au hotărît, în conversații relatate a- 
mănunțit, eliminarea fizică a lui Pa
trice Lumumba ; 2) orchestrarea
transferului în asemenea condiții, 
îneît cei trei prizonieri — Lumum
ba, Okito și Mpolo — care aveau ca 
destinație Bakwanga, să fie în cele 
din urmă recepționați la Elisabeth- 
ville, unde au sosit într-o stare de 
plîns, căci escorta îi bătuse crunt.

lim- 
fap- 
con- 
care

Manevrele apărării ia
DALLAS 20 (Agerpres). — La 20 

februarie, la suspendarea audierilor 
din cursul celei de-a patra zi a pro
cesului lui Jack Ruby, nici un jurat 
nu a putut fi încă selecționat din cei 
23 examinați pînă în prezent. Apă
rarea a făcut uz pentru a cincea oară 
de dreptul ei 
fără a indica 
a făcut decît 
acest drept.

Referindu-se 
care le depune 
al apărării, Melvin Belli, pentru a 
obține transferarea procesului în- 
tr-un alt oraș, agenția France Presse 
scrie că, potrivit anumitor surse, el

procesul din Dallas
încearcă să provoace populația ora
șului Dallas împotriva lui pentru a 
demonstra că există o aversiune 
chiar față de avocații acuzatului.

In afara sălilor tribunalului, pro
cesul din Dallas a provocat o ' 
atmosferă de tensiune în acest orakț' 
Miercuri, pe aeroportul municipal,o 
femeie a tras un foc de revolver în 
direcția unei persoane necunoscute 
despre care a bănuit că este Gordon 
McLendon, candidat democrat la 
postul de senator din partea statului 
Texas. In realitate în fața ei se afla 
o altă persoană care însă nu a fost 
atinsă de glonte.

Această escortă a devenit și mai a- 
gresivă în momentul cînd avionul 
ateriza pe pămîntul katanghez. Este 
permis să se creadă că lovitura de 
grație le-a fost dată în acest mo
ment precis. ♦)

...Elisabethville n-a primit prizo
nieri, ci oameni în agonie. Acești 
oameni în agonie și-au dat de alt
fel sfîrșitul în noaptea de 17 spre 
18 ianuarie... Cele trei corpuri au 
test înmormîntate chiar în noaptea 
morții lor, într-un mic cimitir din 
Elisabethville, foarte aproape de co
muna Ruashi.

A existat, într-adevăr, intenția — 
precizez, intenția — de a amîna oa
recum moartea lui Patrice Lumum
ba și a tovarășilor săi, pentru a se 
cîștiga timp... Mărturisesc că, în
tr-adevăr, eram înnebuniți.

In timp ce dl. M..., foarte calm, 
ne telefona de la Leopoldville pen
tru a ne spune textual : «îngropați-i 
și să nu se mai vorbească despre

•) „France Observateur" a reprodus re
latările unui cunoscut reporter belgian 
G. Bunnens, care — ca trimis al ziarului 
socialist „Germinai” — se afla atunci în 
Congo. Acesta a scris : „De fapt, Leopold- 
ville-ul îl trimisese pe Lumumba lui Albert 
Kalonji. Numai că avionul care-1 transporta 
n-a putut ateriza în Kassai-ul de sud și 
și-a continuat drumul spre Elisabethville. 
Chombe a decis atunci ca Lumumba să fie 
judecat, iar miniștrii Munongo și Kibwe, 
complet beți, s-au dus să-l insulte pe Lu
mumba și tovarășii săi care se aflau într-o 
stare de plîns. Ei s-au înverșunat asupra 
prizonierilor și i-au dat gata. Corpurile au 
fost apoi dizolvate într-o baie de acid sul
furic",

asta», noi știam, în Katanga, 
moartea lui Lumumba ar provoca 
o puternică emoție în lume.

Datorită tocmai acestei emoții a 
avut loc „înscenarea noastră“ pri
vind evadarea, apoi moartea prizo
nierilor care au fost succesiv anun
țate de Munongo la 10 și 13 februa
rie 1961.

Mai tîrziu, cererea de transferare 
a corpurilor (făcută de familia lui 
Patrice Lumumba), precum și ame
nințarea de a se trimite o comisie 
de anchetă a O.N.U. i-a înnebunit 
pe conducătorii din Leopoldville, 
care se temeau că descoperirea cor
purilor va provoca descoperirea cul
pabilității lor evidente.

In aceste condiții au sosit d-nii 
Adoula și Uéo la Elisabethville la 
28 februarie 1961, sub pretextul u- 
luitor de a semna un acord militar. 
In adevăr, se semnează efectiv acest 
acord, dar motivul real este cu totul 
diferit. In realitate, s-a discutat cu 
ușile închise despre afacerea Lu
mumba și în prezența mea, precum 
și în aceea a d-lor Munongo, Kibwe 
și Kimba, trimișii de la Leopoldvil
le au precizat intenția lor : de a se 
face să dispară cadavrele cu totul și 
de a se înăbuși ancheta.

Această «dispariție» a avut loc în 
adevăr și dl. Adoula, sfătuit de unul 
din consilierii săi, i-a găsit formula 
și a hotărît aplicarea ei. Corpurile 
au fost dezgropate și cufundate în- 
tr-o baie de acid sulfuric pentru ca 
să dispară pentru totdeauna.

Acesta este adevărul, domnilor. 
Singurul adevăr...“.

SCURTE
MOSCOVA. După cum anunță 

TASS, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
la 19 februarie a sosit la Moscova 
o delegație a P.M.S.U., în frunte 
cu Gyula Kallai, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare. La gara 
Kiev, delegația a fost întîmpinată 
de Andrei Kirilenko, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., și de 
alte persoane oficiale.

ALGER. Președintele Algeriei, 
Ben Bella, a plecat joi într-o vizită 
oficială de patru zile în Republica 
Guineea, la invitația președintelui 
Seku Ture. Cu acest prilej, condu
cătorii celor două state vor discuta 
o serie de probleme privind recen
tele evenimente din Africa răsări
teană, situația din Gabon, posibili
tatea convocării unei noi conferințe 
a țărilor neangajate. In aceeași zi, 
Ben Bella a sosit la Conakry.

RIO DE JANEIRO. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
Luis Carlos Prestes, secretar general

ȘTIRI
al Partidului Comunist Brazilian, a 
declarat că legea privind interzice
rea activității partidului comunist 
contravine Constituției Braziliei. Re
punerea în drepturi a acestui partid, 
a menționat el, poate fi înfăptuită 
pe cale legislativă sau juridică.

ATENA. La 20 februarie, prințul 
Constantin, moștenitorul tronului, a 
fost numit vicerege și regent al Gre
ciei. Decretul corespunzător, întoc
mit pe baza constituției grecești, a 
fost semnat de regele Paul și primul 
ministru Papandreu și a intrat ime
diat în vigoare. Numirea lui Con
stantin ca regent se datorește îmbol
năvirii regelui Paul, care are 62 de 
ani și suferă de un ulcer stomacal. 
Probabil că în zilele următoare el 
va trebui să se supună unei operații.

DELHI. Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al Indiei, a primit joi 
la Delhi pe Bruno Leuschner, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al R.D.G., conducătorul delega
ției guvernamentale a R.D. Germa
ne, care se află în prezent într-o vi
zită în India.

ROMA. Recent s-a depus direc
torului general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), cu sediul la 
Roma, instrumentul privind accep
tarea de către R. P. Romînă a Con
venției pentru plasarea Comisiei in
ternaționale a plopului sub egida 
F.A.O. Convenția a fost aprobată la 
cea de-a zecea sesiune a Conferinței 
F.A.O. Convenția reglementează a- 
tribuțiile Comisiei internaționale a 
plopului, cu privire la studierea as
pectelor științifice, tehnice, sociale 
și economice ale cultivării plopului 
și sălciei. /

BAGDAD. Ziarul „Al Manar“ re
latează că 264 de persoane, membre 
ale fostei Gărzi naționale băasiste, 
au fost deferite Tribunalului militar, 
fiind acuzate de a fi opus rezistență 
în timpul loviturii de stat din noiem
brie 1963. Pe de altă parte, Agenția 
irakiană de informații anunță, refe- 
rindu-se la surse oficiale, că 450 de 
persoane arestate pentru sprijinul a- 
cordat partizanilor kurzi au fost eli
berate din ordinul guvernatorului 
militar al regiunii de nord din Irak.
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