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Mihai Negulescu : Cartea 
care te cheamă (pag. 3-a). 

E. Friedlander : O particulă 
enigmatică : neutrino (pag, 
4-a).

METROLOGIA
ÎN ÎNTREPRINDERI

MANUALELE VIITORILOR
MUNCITORI Șl TEHNICIENI„Meseria este brățară de aur“. Acest adevăr simplu și plin de în- îlepciune, știut de multă vreme, a fost transmis din generație în generație, dar ’ numai în anii noștri a căpătat sens deplin. Despre importanța și frumusețea acestei natele noastră pentru, dobîndirea ei vor- ; fek“șco*lai47a  *caro7^ïïâborâre  besc muncitorii, tehnicienii și ingi- -•■ .....................nerii la întîlnirile prietenești cu tineretul, părinții dornici să-și vadă copiii oameni formați, -stăpini pe profesiune ' și fericiți în viață, miile de învățători și profesori de pe întreg cuprinsul patriei preocupați de pregătirea și orientarea profesională- a elevilor. Și au despre ce vorbi. - Prin grija partidului și guvernului, ! învățămîntul profesional și tehnic, ca și celelalte sectoare de în- vățămînt, cunoaște o impetuoasă dezvoltare. Numărul școlilor ce pregătesc muncitori - calificați, personal tehnic și maiștri se ridică în prezent la 817, iar al elevilor depășește 260 000, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori a școlilor și de aproape cinci ori a efectivului de elevi față de anul de învățămînt 1938—1939. Elevilor li se asigură condiții tot mai . bune de învățătură și viață. Din bugetul statului se cheltuiesc anual importante sume de bârți pentru construirea unor noi localuri de școală, amenajarea de cămine și cantine, dotarea laboratoarelor și atelierelor cu aparatură modernă, completarea fondului de cărți și publicații al bibliotecilor cu ultimele lucrări apărute etc. Din alocațiile de 6,209 miliarde de lei prevăzute pentru învățămînt pe anul 1964 o bună parte revine școlilor profesionale și tehnice. Tinerii care studiază în învățămîntul profesional beneficiază gratuit de întreținere completă, ca și de manuale și rechizite, au condiții pentru o intensă âctivitate culturală și sportivă.Rezultatele acestor eforturi sînt cît se poate de concludente. Numai în perioada 1959—1963, școlile profesionale și tehnice au dat economiei naționale circa 210 000 muncitori calificați, tehnicieni și maiștri cu. temeinice cunoștințe profesionale și de cultură generaiă, care își aduc contribuția la îndeplinirea și depășirea planurilor de producție. Mulți sînt evidențiați în întrecerea socialista, sînt inovatori și raționalizatori care fac cinste școlilor absolvite, profesorilor lor și întreprinderilor unde lucrează. Există toate condițiile ca sarcina trasată de Congresul al III-lea al partidului de a pregăti în perioada/ 1960—1965 circa 260 000 muncitori calificați și peste 100 000 cadre tehnice medii să fie îndeplinită cu succes.Ținînd seama de dezvoltarea continuă a economiei naționale, de înzestrarea industriei cu mașini și instalații moderne, la nivelul tehnicii contemporane, în ultimul timp au fost .îmbunătățite planurile și programele invățămîntului profesional și tehnic, nomenclatorul de meserii și specialități. Ca urmare, în prezent sînt pregătiți . muncitori calificați, personal tehnic și maiștri pentru circa 370 de meserii complexe și specialități, de la lăcătuș și s rungar, la montator de locomotive Diesel electrice, de Ta electrician la , éjectronist și tehnician în domeniul: aparatelor de radio și de televiziune, al fizicii atomice, de la mecanic agricol la constructor de tractoare și combine. Prin grija Ministerului Invățămîntului, a ministerelor și celorlalte instituții și organizații centrale care au în subor- dinea lor școli profesionale și tehnice majoritatea planurilor și . programelor de învățămînt sînt judicios alcătuite ; ele asigură, pregătirea tot mai temeinică a elevilor în func- cerințele producției. De-o bună se bucură, de exemplu, de tehnologia fontei și tehnologia meseriei pen-

„brățări“,' despre minu- condiții create în

trițeri, lăcătuși mecanici, montatori, mecanici pentru întreținerea utilajului chimic și de rafinării etc. ela- . borate'cu sprijinul unui mare număr de cadre didactice avînd o experiență îndelungată în producție și la catedră.Un ajutor prețios în însușirea țara meseriei alese îl reprezintă manua- ... ) Șieditare constituie în țara noastră o importantă problemă de stat. In ultimii cinci ani au fost tipărite pentru învățămîntul profesional și tehnic peste 850 titluri de manuale într-un tiraj de aproape 3 400 000 de exemplare. Este o realizare remarcabilă dacă se are în vedere diversitatea mare de tipuri de școli, meserii și specialități, domenii de activitate. Pentru școlile profesionale, tehnice și de maiștri din ramuri industriale importante — metalurgie și construcții de mașini, mine și e- nergie electrică, petrol și chimie, industrie forestieră și ușoară — sînt asigurate manuale de specialitate in proporție de 80—95 la sută. în ultimii ani, pe baza analizelor și propunerilor făcute de cadrele didactice, de specialiști din producție etc. conținutul multor manuale s-a îmbunătățit, ele reflectînd în mai mare măsură cerințele producției, ale progresului tehnic. Cea mai mare parte din manualele aflate la îndemîna elevilor sînt bine documentate din punct de vedere științific, sînt redactate pe înțelesul celor cărora le sînt adresate.Analiza făcută de dre didactice și alți număr însemnat de nate învățământului tehnic duce însă la nele dintre ele lui lor exagerat, a nivelului și formei de prezentare a cunoștințelor — sînt mai degrabă specialitate sau „Curs general de ții" sau „Aparate dustria chimică" șe.întind pe 550 și respectiv 680 de pagini. Volïimùl nejustificat din punct de vedere didactic al unor manuale se explică în mare parte prin încărcarea lor excesivă cu generalități, tabele și STAS-uri, cu probleme ' care fac obiectul altor discipline etc. Aproape 60 la sută din volumul manualului de fizică repetă materia cuprinsă in manualele de mecanică tehnică și electrotehnică. Asemenea cărți încarcă in mod nejustificat pe elev, consumă inutil o cantitate importantă de hîrtie, au un preț de cost ridicat. Ministerul Invățămîntului și alte ministere, instituțiile și organizațiile tutelare de școli profesionale și tehnice, editurile ar trebui să manifeste mai multă exigență față de acei autori care urmăresc să expună în manuale tot ceea ce știu. Subliniind răspunderea ce revine autorilor în munca pe care trebuie să o depună la elaborarea cărților de școală, profesorul G. G. Longinescu scria în prefața cursului de chimie următoarele : „Nici un rînd din a- ceastă carte nu e luat de-a dreptul din alte cărți. Nici un rînd din ea nu e scris fără gîndire multă. Nici un rînd nu e scris fără arșița căldurii cu care trebuie să scrie cineva o carte pentru școală. Ca luminarea ce se mistuie pe ea ca să lumineze pe cei din jurul ei, așa trebuie să-și mistuie sufletul și mintea cel ce face o carte de școală“. Sînt cuvinte-care, pot să dea de gîndit multor autori.Pentru ca toate cărțile destinate în- vățămîntului profesional și tehnic să devină manuale în adevăratul‘înțeles al cuvîritului credem că ar trebui fructificată cît mai mult experiența pozitivă obținută la elaborarea ma-

colective de ca- specialiști unui manuale desti- profesional și concluzia că u-din cauza volumu-
lucrări tehnice de tratate. Cărțile mașini și instalași instalații in in

V. MOREA 
V. MATEIa oțelului, tehnologia meseriei pen: J strungari în metal, sculeri—ma

Oră de tehnologia meseriei la Școala profesională de

La unul din cuploarele oțelâriei Martin nr. 2 de la Hunedoara

Lycrari de modernizare și dezvoltare 
a portyiöi

Porful Constanța prezintă în acesfe zile 
vizitatorului aspectul unui vast șantier. 
Dincolo de silozuri, pretutindeni, se văd 
schele, macarale, betoniere. Se ridică 
clădiri și magazii, se construiesc pasaje 
de nivele, se asfaltează noi platforme 
pentru depozitarea mărfurilor, drumuri. 
Acesfe lucrări fac parte din planul de 
dezvoltare a portului, care va fi înfăptuit 
în două etape, la încheierea lor ajun- 
gîndu-se ca"suprafața’' actuală'â bazirielbî • 
să se tripleze, iar adîncimea lor să poată 
primi nave cu tonaje mari. Concepția teh-
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PENTRU SCURGEREA APELOR
DE PE SEMĂNĂTURI

Constanta
nică și toate lucrările de proiectare 
de execufie sînt realizate de institute 
întreprinderi romînești de specialitate.

In prima etapa sînt atacate lucrări de 
sistematizare și modernizare a portului 

.actual și se creează premizele pentru. în
ceperea viitoarelor lucrări de extindere. 
Pină acum a fost sistematizat triajul por
tului vechi și s-a amenajat un altul nou, 
ceea ce dă posibilitate intrării unui nu- 

'■'rriăf sporit de vâgoane folosite, pentru tran
zitarea mărfurilor ; s-au construit noi plat
forme de depozitare a mărfurilor, drumuri 
de acces și interioare, noi rețele de ca
nalizare ; 10 dane au fost reamenajato 
'etc. Recent au început și alte cîteva lu- 
• crări importante : ădîncirea bazinelor, 
precum și dragarea gurii și radei portu
lui. In planul construcțiilor este prevăzut 
ca în acest an să fie terminate lucrările 
de construcție, sistematizare și moder
nizare a unor noi dane, magazii, platfor
me pentru depozitarea mărfurilor, dru
muri interioare și rejele de cale ferată.

(Agerpres)

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — Zăpada abundentă căzută anul acesta în regiunea Maramureș și ridicarea temperaturii în ultimele zile au dus la strîngerea unor cantități însemnate de apă pe semănături, îndeosebi pe terenurile mai joase. Consiliile de conducere ale gospodăriilor colective au inițiat acțiunea de desfundare a șanțurilor pentru a înlesni scurgerea apelor. Astfel, în comuna Ghenci, echipe de colectiviști au gime de comuna apelor pe o suprafață de. 250 ha în- sămînțată cu grîu. Lucrări similare .schimbă clin îemelii. Pentru anul a 
Ieste prevăzută construcjia altor 2 2< 
apartamente în regiunea lași, din 
peste 1 800 în orașul lași. Primele A 
apartamente din acest an au fost 
minate. Alte 100 urmează să fie gata 
la sfîrșitul lunii februarie.

Büocuri noi de locuințe

amenajat șanțuri pe o lun- 2 500 m. Colectiviștii din Agriș au evitat stagnarea
s-au efectuat și în,comuna Mof'tinu Mare, unde un canal lung de 1 000 m a. fost complet curățat de zăpadă. Asemenea lucrări se desfășoară în prezent în toate gospodăriile colective, unde sînt necesare.unde sînt necesare.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In anii 
1960—1963, în regiunea lași s-au 
struif și dat în folosință oamenilor 
cii peste 7 000 apartamente, din 
2 174 s-au realizat anul trecut. In c 
lași, cele mai multe locuințe s-au 
struit în cartierul Socola-Nicolina ca

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Bulgaria in drum spre SofiaDelegația de partid și guvernamentală-,a R. P. Bulgaria,, condusă de tovarășul .Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 'R. P. Bulgaria-, înapoin- du-se din vizita oficială pe care a făcut-o în U.R.S.S., a trecut în drum spre Sofia prin R. P. Romînă. gara Socola întîmpinată In din Iași, -delegația a fost de Gheorghe Pele, ad-

pe lingă Uzina de mașini electrice București

muri'

junct al ministrului afacerilor e: ne, și Vasile Gliga, director în M.. care au condus delegația pe te: riul R. P. Romine.Delegația de partid și guve mentală a R. P. Bulgaria a fost soțită, de asemenea, de Ghec Bogdanov, ambasador extraorc și plenipotențiar al R. P. Bulgar R. P. Romînă.
EXPOZIȚIE DE

Și TIPĂRITURI VECHI

ROMINEȘTIIn sălile Muzeului de artă feudală „ing. D. Minovici“ din Capitală s-a deschis vineri de manuscrise mînești legate ponate, care XVI-XVIII. se află „Triod“, manuscris de la 1525, „Divanul sau gîl- ceava înțeleptului cu lumea“ de Di- mitrie Cantemir, lucrare tipărită la Iași în 1698, legată în marochin, Biblia lui Șerban Cantacuzino, tipărită la București în anul 1688, ornamentată cu motive florale aurite. Actuala expoziție de legături în piele ale unor vechi cărți romînești este cea dinții de acest fel organizată pînă astăzi în țara noastră. Ea va fi deschisă pînă la sfîrșitul lunii martie.

la amiază o expoziție și tipărituri vechi ro- în piele. Printre ex- datează din secolele „Triod“,

(Agerpres)

Coițiducerile tehnico-administrative se preocupă-tot mai mult de întărirea laboratoarelor și atelierelor lor/ metrologice. Combinatul . siderurgic I-Iunedoara, Combinatul siderurgic Reșița, Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, Uzinele „Oțelul Roșu“, Uzina de anvelope „Danubiana“, Uzinele de utilaj greu „Progrestil“- Brăila și altele își organizează tot mai bine laboratoarele de metrolo-’ gie. Și rezultatele sînt cele dorite.) La Fabrica de hîrtie și celuloză, „Steaua roșie“-Bacău, laboratorul1 metrologic a asigurat reglarea auto-, mată a alimentării cu apă și a.pregătirii pastei la mașina de -fabricat hîrtie specială. Aceasta a dus la eli-, minarea unor importante pierderi de nîaterial. La Uzinele de vagoane- din Arad au fost realizate panouri centralizate pentru urmărirea .'temperaturilor la secția de arcuri și tratamente termice, iar la Fabrica de,geamuri Mediaș s-a introdus, măsurarea : nivelului masei lichide din cuptorul: de sticlă cu ajutorul izotopilor radioactivi Cobalt 60.Numeroase întreprinderi, printre care Uzinele mecanice Sinaia, Fabrica de țevi Roman, Combinatul de cauciuc Jilava, Combinatul chimic Făgăraș, Uzinele „Steagul Roșu“ și- „Tractorul“ Brașov abordează în mod just problemele perfecționării tehnicii măsurării.Există însă și întreprinderi unde nu se cunosc sau se subapreciază rolul acestor laboratoare, în care organizarea metrologică este formală. Totul se rezumă aici la ; a numi o persoană care să răspundă-de evidența-aparatelor și să le prezinte la verificarea de stat' la termenele scadente. Cu alte cuvinte, sînt desconsiderate marile a- vantaje tehnico-economice ale folosirii mijloacelor tehnice perfecționate de control-reglaj existente. Situații de acest gen întîlnim la Fabrica de geamuri Scăeni, Combinatul pentru industrializarea lemnului din Pitești și în alte întreprinderi care, deși au un grad ridicat de mecanizare, nu acordă importanța cuvenită metrologiei.In alte întreprinderi au fost create nuclee metrologice , corespunzătoare, dar ele au preocupări cu totul diferite de problemele care le revin prin definiție. Urmarea? La Fabrica „Sinteza“-Oradea, o parte dintre instalațiile de măsurat temperatura și debitul de gaz și abur sînt montate greșit, întreținute necorespunzător. Lipsind un organ metrologic competent, la Combinatul pentru industrializarea lemnului din Tg. Jiu tablourile de comandă automată de la presele de încleiere

Producția modernă presupune în 
mod nemijlocit existența în fabrici 
și uzine a unor mijloace perfecțio
nate de reglaj și control al procese
lor tehnologice, de verificare a cali
tății produselor. Metrologia — care 
se ocupă cu unitățile și procedeele 
de măsură în scopul asigurării unor 
cit mai mici erori de măsurare — 
și mai ales activitatea metrologică 
tot mai complexă din întreprinderi 
joacă astăzi un rol de mare impor
tanță. La solicitarea redacției, ton. 
conf.. ing. Dumitru Boiangiu, direc
tor în Direcția generală pentru me- ' 
trologie, standarde și invenții, ex
pune în articolul de față cîteva as
pecte actuale ale activității de ■ me
trologie din întreprinderi. :întreprinderile din țara. noastră silit dotate cu numeroase aparate de măsură și control, tehnica măsurării constituind o verigă importantă în realizarea producției și asigurarea calității cerüte. Sortimentul mijloacelor de măsurare existent în uîine este astăzi impresionant. La Combinatul de cauciuc sintetic Onești se folosesc 14 000 de aparate, la Combinatul siderurgic Reșița — , 16 000 de aparate, la Uzinele de anvelope „Danubiana" Popești-Leor- deni — 22 000 de aparate etc. Nu este însă suficient ca toate acestea să existe. Important este ca ele să fie din plin și corect întrebuințate, bine întreținute.Rezolvarea problemelor legate de asigurarea exactității, uniformității și justei folosiri a tuturor mijloacelor de măsurare este coordonată de Direcția generală pentru metrologie, standarde și invenții de pe lingă Consiliul de Miniștri. în prezent, atenția organelor D.G.M.S.I. este îndreptată spre efectuarea unor cercetări de necesitate practică în domeniul măsurătorilor, sprijinirea eficientă a industriei constructoare de mijloace de măsurare, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a rețelei verificărilor, asigurarea respectării etaloanelor de bază pe tot teritoriul țării, stabilirea unor metode unice de verificare a măsurilor și aparatelor de măsurat, sub formă de instrucțiuni, îmbunătățirea sistemului organizatoric etc.Este util să amintim că uniformitatea măsurărilor și utilizarea unor mijloace corespunzătoare sînt asigurate. în primul rînd, de laboratoarele metrologice uzinale. Acestea au fost create în peste 200 de întreprinderi tocmai pentru a urmări corecta folosire a aparaturii. Menirea lor este să asigure fidelitatea și justețea măsurilor și aparatelor de măsurat? ’ 5ă ‘controleze -în- ce măsură s-au. dereglat, prematur. La Fabrica mijloacele și metodele de măsurare practicate de întreprinderi corespund preciziei stabilite de standardele de stat sau de instrucțiunile tehnologice privind calitatea produselor, să colaboreze cu organele tehnice la alegerea mijloacelor și stabilirea locurilor de măsurare, să studieze și să indice metodele de măsurare, să participe la munca de îndrumare a controlului tehnic și a organelor tehnologice din producție.în prezent, în marea majoritate a întreprinderilor activitatea de metrologie este considerată ca fiind unul din elementele cheie, hotărî-

întrede produse chimice „Colorom“-Cod- lea, pentru măsurarea unor temperaturi cu variații cuprinse plus-minus 2nC, se folosesc mijloacede măsurare cu erori tolerate de plus-minus 7°C. Firește, toate aceste abateri aduc prejudicii calității produselor. La Fabrica de uleiuri „Uni- rea“-Iași, amplasarea și montajul unor aparate de măsură sînt necorespunzătoare, iar alegerea domeniului de măsurare a aparatelor, greșită. Din cauza nerespectării temperaturii, conținutul de ulei în broken și în șrot este mare.

Decolăm de pe' aeroportul Tul
cea. 
terul 
tei. 
mult 
tatea 
ganizare a muncii, extinderea pe 
scară largă a mecanizării lucră
rilor au făcut ca pînă la jumăta
tea lunii februarie să se recol
teze aproape 1S0 000 tone de stuL 
cea mai mare producție obținută 
în cele opt campanii. Stuficulto- 
rii caută diferite soluții, aplică 
metode moderne pentru a smulge 
Deltei cît mai rentabil bogățiile 
ei: La întreprinderea stuficolă 
Rusca ■ se experimentează o nouă 
metodă de recoltare : prebalota- 
rea. O dată cu recoltatul, stuful 
este și balotat. Se reduc pierde
rile, crește productivitatea mun
cii și scade prețul de cost cu 
90 lei la fiecare tonă de stuf re
coltat. Metoda va fi extinsă.

La recoltatul stufului172 de recoltoare străbat în a- 
ceastă iarnă ostroavele Deltei, 
lilcrînd zi și noapte. In urma lor 
maldărele sînt adunate, așezate 
în platforme, de unde vor fi apoi 
transportate spre combinatul de 
celuloză. Acum cîteva nopți, la 
coloana L-a, pe unul din recoltoa
re lucra mecanicul Ion Barda. O 
mică defecțiune și pe agregat s-a 
produs un scurt circuit. Perico
lul era evident. Incendiul putea 
să se extindă. Ajutorul de 
mecanic se afla la coloană. Me
canicul n-a așteptat. Și-a dezbră
cat haina și s-a aruncat cu ea a- 
supra motorului. La agregat fo- 
cîil se stinsese, dar din cauza 
vîntului puternic seînteile ajun
seseră și la stuf. A încercat sin
gur minute în șir să potolească 
incendiul. Vilvătăile deveniseră 
amenințătoare. Intre timp au so
sit 20 de muncitori din coloană 
care au stins focul. Mii de tone 
de stuf au fost salvate.

Pe 1 Dunărea înghețată trans
portul stufului este foarte ane
voios. Remorcherele se detașea
ză, croiesc drum prin gheață, a- 
poi se întorc și remorchează cea- 
murite, înaintînd kilometru cu 
kilometru. Așa au reușit stufi- 
cultorii să trimită combinatului 
la timp materia primă. Remor
cherele „Chiscani“ și „Stuful“ au 
făcut patru zile din Deltă pînă la 
Brăila, cu ceamurile pline vîrf 
cu stuf. Mai bine de jumătate 
din stuful recoltat este acum 
transportat la Brăila.

In cîteva minute, elicop- 
ne duce în inima Del- 

Deși temperatura e cu 
coborîtă sub zero, activi- 
continuă normal. Buna or-

Pescuit sub gheața
E ger. Dar nici în acest ano

timp pescarii Deltei nu-și înce
tează. activitatea. Pe lacul Li- 
gheanca, la mila 23, Perfil Cozlov 
cu încă 5 oameni din echipă fă
cuseră în gheață două rinduri dé 
copci, la. distanța de circa 150 m. 
După două, ore de așteptare au 
tras năvodul. Intr-o singură ■ zi 
aii pescuit 500 kg de pește.

Trecîhd pe deasupra Deltei, 
vezi ici-colo în ochiurile bălților 
mici péte albe: sînt lebedele, pen
sionarii permanenți ai Deltei, ra
țele și gîștele sălbatice, care 
trăiesc pe plaurii bălților, nurci
le, vidrele și bizonii — de la gu
rile de vărsare a Dunării în Mare.

Elicopterul ia înălțime, ne în
dreptăm spre Tulcea, trecînd, din 
nou, peste locurile unde se 
desfășoară secerișul de iarnă.

VASILE MIHAI 
coresp. „Scînteii“

laboratorul metrologic al Uzinei de mecanică fină din Capitală. Se verifică 
cu cadran

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTIIA"

precizia comparatoarelor

Unde-i spiritul gospodăresc?imi pare rău că n-am 
sibilitatea să fotografiez 
de deșeuri de lemn ce se află în 
preajma- Combinatului de indus
trializare g lemnului din Tg. Jiu. 
După cum' se știe, aici se prelu
crează zilnic o rqare cantitate de

avut po- cauză că valorificarea lor nu se 
grămezile face imediat ce ies pe poarta com

binatului, s-a ajuns la formarea 
unor adevărate dealuri de deșeuri. 
Iar atunci cînd se încarcă vagoa
nele, se iau numai deșeurile de 

' deasupra. Cele de dedesubt rămîn
masă lemnoasă. Din procesul dé să putrezească. Și stratul crește, 
producție rezultă și deșeuri : ru
meguș, talaș, capete de lemn. O 
parte din acestea sînt depozitate 
pe un cimp,. în spatele combinatu
lui, alta pe un teren din preajma 
stației C.F.R. Preajba. Este adevă
rat că se 
cantități de 
lități, unde 
într-un fel

transportă însemnate 
deșeuri spre alte loca- 
cred că sînt folosite 
sau altul. Dar, din

pentru că niciodată nu se ridică 
totul, pînă la pămînt. In aceeași 
stare se află și o parte din deșeu- 
rile de pe cîmpul din jurul combi
natului. Am aflat că, pe lingă pa
guba produsă prin putrezirea deșeu
rilor, în cîteva rînduri combinatul 
a plătit penalizări pentru blocarea 
liniilor și a rampei stafiei.

La oricare combinat de indus
trializare a lemnului rezultă și a- 
numite deșeuri. După cite știu, ele 
pot fi valorificate în alte între
prinderi sau măcar pentru încălzit. 
In nici un caz, cină peste tot se 
dă bătălia pentru valorificarea ju
dicioasă a masei lemnoase, nu se 
poate admite ca anumite cantități 
de deșeuri să fie lăsate să putre
zească. Conducerea combinatului 
nu cunoaște oare acest lucru ? Cu 
mai mult spirit gospodăresc, cred 
că se poate preveni risipa dé de
șeuri de lemn.

RADU IONESCU 
coresp. voluntar
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IIEGIUMI„Țara celor trei ■ Crișuri“ înfloreș-' te, își dezvoltă în ritm rgpid economia și cultura; alături de celelalte regiuni ale patriei — iată concluzia ce se desprinde din lucrările conferinței organizației regionale de partid Crișana, care au avut loc în zilele de 15—16 februarie.Darea de seamă, prezentată de tov. Teodor Ilaș, prim-secretar al comitetului regional de partid, cuvîntul delegaților au prilejuit un rodnic bilanț al realizărilor obținute de comuniști și de ceilalți oameni ai muncii din regiune, analizarea a- profundată a sarcinilor ce stau în fața organizațiilor de partid și a mijloacelor de înfăptuire a lor.Prin munca însuflețită a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, producția globală industrială a regiunii a crescut în primii patru ani ai șesenalului cu peste 60 la sută. în această perioadă, oamenii muncii au produs peste plan aproape 245 mii tone cărbune, peste 20 mii tone produse refractare, 230 mașini-unelte, 800 mii perechi încălțăminte și peste 16 mii tone ulei comestibil. Pentru a ilustra dezvoltarea industrială a regiunii este suficient să arătăm că întreaga producție a anului 1938 a fost realizată în 1963 în numai 60 de zile, din care producția de lignit în 13 zile, de cherestea în 4 zile, de țesături de bumbac în 51 zile. în acești ani, au fost construite și date în folosință noua hală de prelucrare mecanică și turnătorie de la Uzina „înfrățirea“, secția de furfurol de la Fabrica de ulei Oradea, linia de înaltă tensiune Oradea-Vașcău, fabricile de pîine din Oradea, Salonta și Ineu ; aii fost modernizate și dezvoltate fabricile „Refractar“ Aleșd, „Sinteza“ și „Transilvania“. La Oradea se construiesc uzina de alumină, centrala electrică și de termofieare — obiective de mare importantă ale planului de șase ani.Problemele activității de partid și economice în întreprinderi au ocupat un loc central în dezbaterile conferinței. Tovarășii Lu
dovic Fazekaș, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Oradea, Ion Brișcan, secretarul -organizației de bază de la'Atelierul de zonă C.F.R. Oradea, Ale
xandru Ilieș, inginer la exploatarea minieră Sărmășag, și alții au scos în evidență creșterea rolului si competenței organizațiilor de partid în conducerea activității economice. Colective ale comitetului regional au dat un sprijin calificat organizațiilor de partid, au controlat sistematic aplicarea hotărîrilor partidului și guvernului, stadiul lucrărilor de investiții, cum sînt folosite capacitățile de producție. Totodată, s-a arătat că atît comitetul regional, cît și Comitetul orășenesc de partid Oradea au neglijat studierea aprofundată a anumitor probleme esențiale ale producției, n-au acordat a- tenția cuyeniță promovării în con-, ducerea întreprinderilor a unor cadre capabile și cu perspective de dezvoltare ; nu s-a urmărit în suficientă măsură corelarea planului de producție al întreprinderilor cu planul de aprovizionare.Întrucît circa 80 la sută din sporul producției industriale a anului 1964 urmează să fie realizată pe calea ridicării productivității muncii, conferința a dezbătut pe larg a- ceastă problemă. Tovarășii loan 
Leordean, prim-secretar al Comitetului raional de partid Gurahonț, 
Nistor Ciordaș, secretar al Comitetului orășenesc de partid „Dr. Petru Gröza“. ing Alexandru Iones- 
cu, directorul D.R.E.F. Crișana. s-au referit la eficiența analizării acestei probleme de către biroul comitetului regional; de birourile comitetelor raionale șl orășenești de partid, care au stabilit un ansamblu de măsuri pentru valorificarea mai intensă a rezervelor de sporire a productivității muncii. Dezbaterea măsurilor adoptate în adunările deschise ale organizațiilor de partid, sprijinul acordat acestora de comisiile economice, ca și îmbunătățirea muncii politice de masă în întreprinderi au contribuit la creșterea productivității muncii în anul tre- pe ansamblul regiunii, cu 

Așa darea de

Conferința organizației regionale de partid Crișanaaflate în curs de execuție în regiune au prilejuit conferinței să analizeze problemele de care depinde continuitatea și ritmicitatea lucrărilor. Tov. ing. Cristea Trifu, directorul Uzinei de alumină, a relevat ritmul susținut al lucrărilor, munca plină de abnegație a constructorilor de pe acest șantier. Comitetul regional de partid urmărește sistematic graficele de execuție a lucrărilor. Constructorii și-au luat angajamentul de a depune toate eforturile pentru ca uzina de alumină din Oradea să intre în funcțiune în acest an, asi- gurînd valorificarea superioară a bauxitei și lignitului din regiune.La Oradea și în centrele muncitorești din regiune au fost date în folosință în ultimii doi ani 1 630 de apartamente, iar anul acesta vor fi construite din fondurile statului încă 1 165 apartamente. în conferință s-a ai’ătat însă că activitatea de construcții nu s-a ridicat la nivelul sarcinilor ; în ultimii doi ani planul de investiții a fost îndeplinit în proporție de numai 92 la sută. Cauza acestei stări de lucruri o constituie deficiențele în organizarea muncii pe șantiere, nefolosirea judicioasă a utilajelor, slaba preocupare pentru extinderea metodelor avansate în ’ construcții. Conferința a cerut conducerilor întreprinderilor de construcții să extindă mecanizarea lucrărilor, _ să asigure aprovizionarea ritmică a șantierelor cu materiale, îmbunătățirea finisajului.
★: Conferința a acordat o mare a- tenție problemelor agriculturii. Colectivizarea agriculturii a Înlesnit pbținerea unor progrese simțitoare în producția agricolă. Cu toate condițiile climatice nefavorabile, în 1963 producția de cereale a regiunii a fost cu peste 40 000 tone mai mare ca în 1961 ; gospodăriile de stat au obținut anul trecut o recoltă medie la hectar de 2 511 kg la grîu și 3 174 kg la porumb boabe ; 44 gospodării colective au obținut 1 700 kg grîu la ha, iar 45 gospodării colective peste 2 400 kg porumb boabe la ha. Conferința a apreciat însă că progresele obținute nu corespund posibilităților regiunii, condițiilor create prin colectivizarea agriculturii, dezvoltării bazei ei teh- nico-materiale, experienței acumulate. Tov. loan Pîrvu, secretar al comitetului regional de partid, Ioan 

Viniș, directorul Trustului regional Gostat, Vasile Cirtea, președintele G.A.C. din Batăr, s-au referit la însemnătatea deosebită a studierii și generalizării experienței unităților agricole fruntașe, precum și la îndatorirea specialiștilor din agricul-
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lizarea unor produse de calitate, s-ar putea dubla sau chiar tripla producția doar prin trecerea la lucrul în mai multe schimburi.Vorbitorul s-a referit pe larg,. Ia însemnătatea creșterii productivității muncii arătînd că importantele rezerve existente în întreprinderile din regiune în acest domeniu pot fi puse în valoare printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, prin raționala folosire a timpului de muncă și a utilajelor. Statul face mari eforturi pentru introducerea largă în producție .a. tehnicii celei mai moderne. Paralel cu aceasta e necesar ça în fiecare întreprindere să se ia măsuri eficiente pentru ca tehnica existentă să fie folosită cît mai deplin, să se organizeze procesul tehnologic de producție în flux continuu.Amintind că. âșa cum se subliniază în Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, partidul nostru acorda cea mai mare atenție îmbunătățirii calității produselor, vorbi*  torul a relevat necesitatea de a se dezvolta tradiția bună a Oradiei. în . ce privește calitatea îmbrăcămintei, încălțămintei, pielăriei și obiectelor de uz casnic. Este datoria organizațiilor de partid să desfășoare o: acțir- vitate politieo.-prganizaldrică sjste-: matică pentru ca. în toate întreprinderile să se obțină produse de un înalt nivel .calitativ, care să corespundă exigențelor, erescîndé ale e- conomiei și populației, cerințelor la export ; trebuie trași la răspundere cei din vina cărora apar pe piață produse de calitate iiecorespunză-; toare.Vorbitorul a insistat ^totodată asupra necesității CQncerÂării eforturilor spre terminarea Ip timp a lucrărilor de investiții și , a probelor tehnologice, astfel ca' noile capacități de producție să intrp în exploa-, tare la termenele stabilite;Referindu-șe la sarcinile care stau în fața sindicatelor, vorfeitorul a subliniat că îndatorirea acestora este de a îmbina preocuparea pentru îndeplinirea planului cu grija neobosită pentru om și nevoile sale, pentru stricta îndeplinire a obligațiilor reciproce prevăzute în contractele colective, de a veghea la asigurarea unor condiții tot mai bune de lucru

Fabrica „Refractar" Aleșd, una din întreprinderile din regiunea Crișana care în ultimii ani au fost dezvol
tate și modernizate

Pe urmele
w întreprinderi

scrisorilor n (Urmare din pag. I-a)AJte exemple denotă o nepăsare și o neglijență care nu pot duce decît la perturbări în procesul de fabricație Este cu totul anacronic faptul că la Uzinele „Metrom“-Bra- șov, la turnătoria de neferoase, temperatura se apreciază cu ochiul liber, din care cauză o serie de blocuri trebuie tprna.tg din nou. La Uzinele mecanice Timișoara nu există posibilități de măsurare a cotelor cu precizii de ordinul micronilor, în dotarea întreprinderii nefiind suficiente aparate, iar măsurările se fac uneori cu totul incorect, cu șublerul și micrometrul.Exemplele amintite scot în rțiod convingător în evidență că este absolut necesar ca în fiecare întrer prindere să ...fie folosite din plin posibilitățile create activității de me trologie.EȘqna funcționare a mijloacelor de măsurare depinde, fără îndoială, de existența și activitatea atelierelor de reparat și întreținut mijloacele de măsurare care asigură re- condiți.onarea operativă a aparatelor în întreprinderi există. în pre-, zent, peste 800 de asemenea ateliere. Lipsa, din. un.e.le fabrici a atelierelor de reparat face ca un număr însemnat de aparate să nu poată fi folosite din cauza unor mici defecțiuni. ca stocul de aparate de rezervă, să crească.

ghe Banu din București. Secțiunea 
de arhitectură și sistematizare a Ca
pitalei ne-a răspuns :

„Pentru înlăturarea deficiențelor 
s-au luat măsuri ca locatarii să-și 
procure numere de imobile și să le 
pună în locuri vizibile. Tăblițele in
dicatoare de străzi se aplică de sfa
turile populare raionale. Propune
rile făcute de tov. Banu de a se con
fecționa tăblițe vizibile și noaptea 
urmează să fie studiate și supuse 
spre aprobare Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei“.

PRODUSE DE CALITATEîntr-o scrisoare trimisă redacției, 
corespondați tul voluntar Eftimie Ni
colae arăta că Uzina „Tractorul" din 
Brașov primește valve auțo de cali
tate necorespunzătoare de la Una din 
întreprinderile Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini.

în răspunsul adresat redacției ni 
se face cunoscut că ministerul. și 
uzina producătoare au întocmit un 
plan de măsuri care să contribuie la 
îmbunătățirea calității valvelor. Se 
va confecționa un agregat necesar 
fabricării valvelor. Pe lingă o pro
ductivitate sporită, el va asigura și 
realizarea, acestui produs la.un..nivel.. 
calitativ superior.

măsuri au luat și alte gospodării lective din raion.G.A.S. Valea lui Mihai este exemplu viu al rezultatelor ce fi obținute prin aplicarea mijloacelor științifice de selecție, îngrijire și furajare a animalelor. Tov. Szabo 
Emeric, Erou al Muncii Socialiste, directorul gospodăriei, a arătat că aci, prin aplicarea de îngrășăminte naturale și lucrări de întreținere, producția de lucerna și fîn a crescut mult. Munca-îndelungată de selecție și îngrijire a dus la obținerea unei producții medii de lapte de 3556 1 de la fiecare vacă furajată și de 9,6 kg lînă de la fiecare oaie tunsă. Creșterea producției animaliere și vegetale a înlesnit gospodăriei să realizeze anul trecut beneficii peste plan de circa 2 800 000 lei.Conferința a trasat organelor locale de partid și de stat sarcina să îmbunătățească îndrumarea gospodăriilor de stat îneît toate să devină rentabile, să sporească continuu producția și să reducă prețul de cost. Gospodăriile colective mai slab dezvoltate trebuie să primească un sprijin mai eficient în întocmirea judicioasă a planurilor de producție și organizarea muncii, astfel ca în- tr-un timp cît mai scurt să ajungă la nivelul gospodăriilor fruntașe.

★Diferite aspecte ale muncii ideologice, ale activității politice de masă și cultural-artistice au fost analizate în cuvîntul mai multor delegați. Tov. 
Eugen Țug'ulea, președintele Comitetului regional de cultură și artă, s-a referit la necesitatea ca munca poli- tico-educativă să fie apreciată primul rînd după eficacitateapractică, după contribuția adusă la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, după rezultatele pe care le determină în activitatea lor în producție și în viața obștească. Oricine cunoaște viața colectiviștilor din‘Șimand, Sicula, Gepiu, recunoaște în succesele loi- și aportul căminului cultural. Așa se în- tîmplă în multe comune ; pretutindeni însă activitatea politico-educa- tivă și cea trebui să-și la formarea de muncă și bitorul ai nea. asupra necesității ca bogatul folclor muzical și literal’ bihorean să fie în mai mare măsură reprezentat în programele formațiilor artistice de amatori.Prof. Iosif Pervain,. rectorul Institutului pedagogic de trei ani din Oradea, a scos în evidență grija partidului și guvernului pentru asigurarea celor mai bune condiții de tură de a acționa eu perseverență studiu și de trai tineretului univer- pentru a introduce în’ producție’cele ’ sitar., pentru educarea sa ■ patriotică mai noi cuceriri i „ _____înaintate., în condiții asemănătoare -diu și muncă. Totodată, vorbitorul de climă și sol, G.A.C. din Sîntana a obținut în medie cu peste 500 kg mai mult grîu și porumb la ha decît gospodăria vecină din Comlăitș, iar gospodăria din Giriș cu 250 kg grîu la ha mai mult decît cea din Cheresig.Aportul învățămîntului agrozootehnic la sporirea producției a- gricole a fost convingătoi’ ilustrat în cuvîntul tov. Gh. Laza, președintele Consiliului agricol raional Salonta. Lecțiile interesante, cu exemple a- daptate specificului fiecărei gospodării, metodele intuitive folosite de lectori, demonstrațiile practice în casele-laborator sau pe ogoare au contribuit ca gospodăriile colective din Ghiorac, Salonta Mădăras, Ținea, Ginta, Batăr, să- devină unități fruntașe, bine dezvoltate.Gospodăriile colective din Criș au obținut anul trecut medii la ha de 1 647 kg grîu și 2 155 kg porumb boabe ; fondul de bază al G.A.C. a crescut de la 53 milioane lei în 1960 la 126 milioane lei. Tov Ioan Lascu, prim-secretar al comitetului raional de partid, a arătat că aceste realizări sînt indisolubil legate de întărirea organizațiilor de bază prin primirea în rindurile lor a celor mai harnici șî înaintați colectiviști, crearea de grupe partid în brigăzi, repartizarea membri șl candidați de partid principalele locuri de muncă, gospodăriile colective din raion mai șîpt organizații de partid cu mai puțin de 30 de membri și candidați de partid. Exemplul personal al comuniștilor, munca politică desfășurată de aceștia au contribuit la an- trenarèa masei colectiviștilor în lupta pentru întărirea economîco- organîzatorică a gospodăriilor colective. 'Conferința a cerut organelor locale de partid, consiliilor agricole să intensifice acțiunile de fertilizare a pămîntului. să extindă folosirea amendamentelor și sistemul de irigații — cu ajutorul apei din riuri și din pînza freatică —, ameliorarea solurilor acide și sărăturoase. punerea în valoare a terenurilor nisipoase și erodate prin plantări de pomi și vii.Rasele bune de animale, experiența bogată a crescătorilor au făcut ca zootehnia să devină prin tradiție una din cele mai rentabile ramuri ale economiei regiunii. Anul trecut, efectivul de animale a cres

cultural-artistică vor sporească aportulatitudinii noi față ale muncitorilor-, caressa- le înles- i avutul obștesc. Vor- insistat, de aseme- nească sporirea cîștigului.în continuare, tov. Chivu Stoica s-a ocupat de problemele creșterii producției agricole, ale ridicării productivității solului, prin aplicarea de amendamente, îngrășăminte și folosirea irigațiilor. Pentru punerea în valoare a pămîntprilor podzolice. care ocupă circa 36 ia sută din suprafața arabilă a regiunii Crișana este necesar ca organele locale de partid, consilii!? agricole să stabilească . un . program (științific. 'bine, chibzuit, de'aplicare diferențiată a

ACTIVITATEA CULTURALĂ 
A FOST RELUATĂ

Corespondentul voluntar Ion Be- 
rescu semnala într-o scrisoare adre
sată redacției că activitatea cultura
lă din sanatoriul Agigea-Constanța 
lasă de dorit Din cele 9 televizoare 
cu care este dbtaț sangtoriul. 7-8 
sînt mai tot timpul defecte. De cîte- 
va luni s-a renunțat și la prezenta
rea săpțămînaUi de filme.

Ministerul Sănătății .și Prevederii 
.lor Sociale'ne-a răspuns că în mo- ULUI O U.U U7 CÖCC 7CÜ • ’ r ' . - ’ -,?« proteeM J.;.«.,««care a Șoselei Alexandria vor fi exe

cutate în trimestrul al II-lea al a- 
cestui an.

LUCRĂRI
DE ELECTRIFICARE

Lăcătușul I. Schmidt de la I.T.B.. a 
propus, într-o scrisoare trimisă re
dacției ziarului nostru, ca Șoseaua 
Alexandriei să fie electrificată. în
treprinderea de distribuire a enter- 
'giel 'electrice București 'ne răspundeale- agrotehnicii ’Și cultivarea dragpstei față (Je-stux amendamentelor. îngrășămintelor șr ’ -je realizare a irigațiilor1 în funcție de condițiile specifice ale fiecărei u- nități agricole și chiar ale1 fiecărei parcele. Stațiunilor experimentale le revine sarcina de a produce semințe de mare oroductivitate. aclimatizate zonelor cu pămînturi podzolice, de deal si de munte..spre a sprijini unitățile agricole să realizeze recolte bogate de cereale și furaje Vechea tradiție a țărănimii din Crișana în creșterea vitelor, oilor din rasa merinos și gîștelor creează largi posibilități de sporire a tivului de animale și păsări, a ducției de carne, lapte, lînă. Aceasta impune, în • primul sporirea producției furajere, folosirea în mai mare măsură a însemnatei rezerve pe care o constituie pășunile din golurile de pădure din zonele de deal și munte. Paralel cu sporirea producției animaliere în gospodăriile colective, să fie puse mai larg în valoare resursele gospodăriei personale a- colectiviștilor, precum și a producătorilor individuali din zonele de munte, sprî-. jinindu-i să. crească. un număr mai mare de vite, ceea ce va contribui la mărirea veniturjlpr lor..Tovarășul Chivu Stoica ș-a oprit în continuare asupra diferitelor aspecte ale activității organizațiilor de partid din școli instituții de .artă și cultură, subliniind. între altele; că înființarea Institutului pedagogic din Oradea asigură condiții pentru formarea unor cadre didactice cu temeinică pregătire, care să activeze cu însuflețire în Crișana și alte regiuni, cultivînd în rindurile tinerei generații dragostea fierbinte de țară, conștiința înaltei datorii față de societate. :Vorbitorul a relevat rezultatele obținute de organizația regională de partid Crișana ' în întărirea rolului ei conducător, creșterea influenței în mase și forței de mobilizare a oamenilor muncii. Sarcinile mari aflate în fața" comuniștilor din regiune impun continua îmbunătățire a; activității organizațiilor de partid, întărirea legăturii lor cu masele, aplicarea consecventă a normelor. leniniste ale vieții interne de partid, sporirea eficacității muncii ideologice.Tn încheiere, tovarășul Chivu Stoica a urat organizațiilor _de partid, oamenilor muncii din regiunea Crișana să aducă poporului — prin îndeplinirea întocmai a angajamentelor luate în întrecerea socialistă în cinstea celei de?a XX-a aniversări a eliberării patriei — un dar cît mai de preț.

★Conferința a ales noul comitet, regional și comisia de revizie : în prima plenară a comitetului regional' a fost ales ca orim-secretar tôv Teo
dor Haș.Tntr-o atmosferă' de puternic entuziasm. delegații au adresat Comitetului Central al P.M.R. tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej o telegramă în care exprimă recunoștința comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii, romînl șl maghiari din Crișana pentru sprijinul acordat dezvoltării regiunii, precum și angajamentul acestora de a-și consacra toate forțele înfăptuirii sarcinilor trasate de cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. ■ • •

= a cerut sfatului popular regional și celui orășenesc să acorde mai multă atenție continuării lucrărilor de a- menajare a clădirii institutului, bu^ nei organizări a transportului în comun al studenților,Tov. Maria Copil, directoarea Școlii medii nr. 2 din Oradea, s-a referit la problemele îmbunătățirii continue a procesului instructiv-educa- tiv în școli, la sarcinile care stau în fața cadrelor didactice în ce privește formarea unui tineret plin de elan și încredere în viitor, bine pregătit, educat în spiritul concepției marxist.-leniniste, hotărît să-și consacre toate forțele înfloririi socialiste.

VAGOANELE
VOR Fi ÎNCĂLZITE

ritatea. televizoarelor din sanatoriu, 
a reînceput vizionarea filmelor la 
fiecare pavilion Prin dotarea sana
toriului cu un nou aparat de pro
iecție, în curînd 
zentarea a două 
săptămânal.

va fi posibilă pre- 
și chiar trei filme

patriei
efec- pro- ouă.' rînd.

Trenul cursă de persoane nr. 1361, 
care circulă pe distanța Videle — 
Giurgiu este neîncălzit, ne-a sesizat 
Mircea Tîrnăcop din Giurgiu.

Direcția regională C.F.R. Bucu
rești ne-a comunicat ■ că s-au luat. 
măsuri ca toate trenurile de călători 
care circulă pe această distanță să 
fie încălzite în mod reglementar.

MOI UNITĂȚI COMERCIALE

raionul recolte

de de în în nu
cut.8,8 la suță față de anul 1961. cum s-a arătat însă în seamă, cîteva întreprinderi nu și-au realizat sarcinile de creștere a productivității muncii. Printre ele se află și uzina de mașini-unelte „înfrățirea“. Conducerea uzinei și comitetul de partid nu s-au preocupat în suficientă măsură de organizarea producției, extinderea procedeelor tehnologice avansate, folosirea întregii capacități a utilajelor, ridicarea calificării muncitorilor. Conferința a cerut organelor locale de partid să desfășoare o intensă activitate politico-organizatorică pentru ca în acest an sarcina de creștere a productivității muncii să fie îndeplinită în toate întreprinderile ; trebuie continuu îmbunătățită normarea muncii prin extinderea normelor cu motivare tehnică.O Importanță deosebită s-a acordat în cadrul lucrărilor conferinței îmbunătățirii continue a calității produselor și lărgirii sortimentelor. Tovarășii Ileana VIeșko, directoarea Fabricii de confecții din Oradea, ing. Constantin Nechita, directorul Fabricii de încălțăminte „Solidaritatea" și alții au arătat că schim- cut față de 1962 cu 18 000 la taurine, burîle de experiență și consfătuirile pe ramuri de producție au contribuit ta extinderea metodelor înaintate de lucru Primind mașini moderne de înaltă tehnicitate, fabricile de confecții și fabricile de încălțăminte din Oradea au obținut indici calitativ] superiori și au îmbogățit sortimentele fabricate. La conferință s-a arătat însă că organizația de partid șî conducerea Uzinei de utilaj minier din orașul „Dr. Petru Gro?.a" . au neglijat sarcinile. • ce le revin privind organizarea producției în flux tehnologic. îmbunătățirea,. controlului tehnic de calitate. ceea ce a dus la livrarea unor produse cu caracteristici tehțiico-e- conomice necorespunză toare. Mai multi delegați s-au referit, de asemenea. la necesitatea ridicării nivelului calitativ al producției bunurilor de larg consum.Importantele lucrări de Investiții

★In încheierea discuțiilor cuvîntul tovarășul Chivu membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al iP.M.R.. care a transmis delegaților. comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din regiune un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului și a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. personal.Relevînd înaltul nivel al dezbaterilor conferinței competenta cu care a fost analizată multilateral activitatea organelor și organizațiilor de partid din regiunea Crișana. vorbitorul a arătat că ele reflectă maturitatea politică a organizației regionale de partid, afirmarea unei minunate resurse — cadre bine pregătite. entuziaste, cu o bogată experiență. conștiință ridicată și simt de răspundere partinică. Succesele obținute în dezvoltarea economică și culturală a regiunii sînt rodul politicii leniniste a partidului nostru, rezultatul activității creatoare a oamenilor muncii din regiune, al perfecționării muncii organelor și organizațiilor de partid.Pionierii și arhitecții măreței opere de construire a societății socialiste. inițiatorii si sufletul ei forța mobilizatoare organizatorii si educatorii întregului popor sînt comuniștii. Cu cît fiecare membru de partid se va situa la înălțimea răspunderilor a- cestei misiuni, cu atît mai repede va fi desăvîrșit edificiul luminos al socialismului, vom înainta spre comunism. spre un înalt nivel de bunăstare materială ș] spirituală.Subliniind că membrilor partidului trebuie să. le fie străin orice sentiment de automultumire. iar progresele obținute să fie privite drept O treaptă spre realizări superioare, vorbitorul s-a referit la cîteva dintre domeniile spre care organizațiile de partid sînt chemate să-sî concentreze ațentia.Pornind de la necesitatea unei organizări tehnologice avansate a oro- ducțiel în toate întreprinderile spre a asigura realizarea integrală a olanului de stat. tov. Chivu Stoica a subliniat că. dssi Uzina Tnfrățîrea"- Oradea si Uzina . constructoare de utilaj minier din orașul Dr Petru Groza" sl-au îmbunătățit activitatea colectivele lor au datoria să valorifice în mal mare măsură tehnica experiența acumulată iar Ministerul

a luat 
Stoica, O NOUĂ CONDUCTĂ 

DE APĂ POTABILĂ

Un grup de locatari ai unui bloc 
nou din orașul Lupeni ne-au Scris 
recent că întâmpină unele greutăți 
în privința aprovizionării cu apă po- , 
labilă-

Sfatul popular al orașului Petro 
șeni ne-a 
tă o nouă 
funcțiune, 
tru.

La cofetăriile din orașul Piatra- 
Neamț. nu se pun în vînzare produ
se lactate, ne-a scris corespondentul 
voluntar V. Dascălu. Adresîndu-ne 
Sfatului popular al orașului Piatra- 
Neamț, ni s-a făcut cunoscut că s-au 
luat măsuri ca în orele de dimineață 
cofetăriile să pună la dispoziția con
sumatorilor lapte și lapte cu cafea, 
iar la restaurantul lacto-vegetarian 
să se gă^easc^ lapte și derivate ale 
Iții. De. .asemenea, s-a prevăzut în- 

■■ițințarea unei unități tip lacto-bar 
în' 'spațiile comerciale din noile 
blocuri.

- - - WWEREA
răspuns că a fost construi- yfr K| ÎNFĂPTUITĂ 
conductă, care va intra în 
în cursul acestui trimes-

TĂBLIȚE
DE STRĂZI Șl NUMERE

INDICATOARE

. Un corespondent voluntar din co
muna Răcoasa, raionul Panciu, a 
propus. într-o scrisoare trimisă redacției. să se înființeze în localitate 
o moară. Cercetând cele semnalate. 
Sfatul popular al raionului Panciu 

.ne răspunde că propunerea cores-
„In diferite cartiere din Capitală, pondentului voluntar este interne- 

sînt imobile care n-au numere și .iată. S-au luat măsuri ca în luna străzi fără tăblițe indicatoare", ne martie să fie pusa în funcțiune o 
semnala într-o scrisoare ing. Gheor- moară în comuna Răcoasa.

★Este necesar să subliniem că deficiențele de genul celor de mai sus apar. în primul rînd. din'cauza unei ' slabe activități metrologice. Acolo unde există preocuparea de a folosi din plin posibilitățile de întărire a laboratoarelor de metrologie, de a Ie încadra cu personal competent, deficiențele sînt numai accidentale și înlăturate imediat Se ridică deci necesitatea ca în fiecare întreprindere să existe o activitate metrologică corespunzătoare, care sg asigure justa, folosire, exploatare și întreținere a aparaturii de măsurare și control. În pas cu înzestrarea procesului de producție eu mijloace perfecționate de reglaj și control, serviciile tehnice și conducerile tehnico-administratîve trebuie să folosească cu răspundere șî spirit' gospodăresc toate posibilitățile de dezvoltare a activității metrpi logice de care dispun, să. utilize; ? integral mijloacele existente. Direcțiile generale tutelare din ministere le pot acorda în acest sens un sprijin substanțial, mai ales în ce privește procurarea și dirijarea aparatelor. întreprinderile sînt datoare să acorde atenția cuvenită corectei întrebuințări a mijloacelor de măsurare. să creeze condiții ca ele să poată funcționa corespunzător. Aceasta este una din căile importante pentru a se asigura tuturor produselor un înalt nivel calitativ.

tă,45; l.S; 20,15). Modern (9,30; 11,30, 13,45, 
16; 13,15: 20,30) Era noapte la 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) Seara prietenilor 

(Călătorie

cu 100 000 la porcine și 87 200 la ovine, producția de lapte cu 35 000 hl, iar cea de lînă cu 230 tone. In mod îndreptățit s-a arătat însă în conferință că aceste rezultate rămîn în urmă față de posibilitățile existente Cuvîntul a numeroși delegați a scos în evidență marile rezerve de creștere a efectivelor de animale și de sporire a producției animaliere.— Noi avem puține pășuni, totuși am ajuns de la 20.7 bovine la suta de hectare în 1961 la 35 în 1963 — a arătat tov .Gheorghe Goina, Erou . al Muncii Socialiste, președintele G.A.C. din Sîntana Prin ce mijloace? Am organizat conveerul verde. Industriei Construcțiilor de Mașini și organele locale, să ajute uzinele în ce privește mai buna organizare a muncii, asimilarea în fabricație de produse noi, la nivelul tehnicii mondiale. La întreprinderea ..Solidaritatea“. al cărei colectiv manifestă ■ preocupare și inițiativă pentru rea-
apoi prin cultivarea pășunii slab productive cu plante furajere valoroase-am obținut. în Ioc de 3000 kg iarbă. . 30 000—40 000 kg masă verde la ha., bogată în albumină Folosind apa freatică am irigat 50 ha semă- - nate cu culturi furajere,. Asemenea T. OLARU 

H, GROSD

TEATRE ; Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Tosca — (orele 19.30), 
Teatrul de stat de operetă : Vînzătorul 
de păsări — (orele 19,30) : Teatrul Națio
nal „I L Caraglale" (Sala Comedia) : 
Marla Stuart — (orele 14,30) Cuza vodă
- (orele 20) ; (Sala Studio) : O femeie
cu bani - (orele 15,30). Avarul — (orele 
19.30) ; Teatrul ..C. I. Nottara" (Sala din 
bd. Magheru) : Act Venetian — (orele ____ „

.19.30) : rsala Studio) ; Zizi _ (orele 20) , tul ,.1040" : Lumina (de la orele 10 lă
Teatru) .Lucia Sturdza Bulandra*  (Sala orele 14 rulează în continuare : 1G, 13.15:
din bd Schitu Mägureanu nr. 1); Tache, •>*»«>«« «>•—»—■ ----- ------ —-
tanke și Cadîr - (orele 19.30) : (Sala 
Studio din str Alex Sahla nr.'36 A): 
Noaptea e un sfetnic bun - (orele 19 30): 
Teatrul de Comedie ■ Umbra —, (orele 
19.30) ; Teatrul muncitoresc C.F.R.-GlUr 
Iești • Paharul cu apă - (orele 19.30) : 
Teatrul pentru copil și tineret (Sala diri 
str C Miile) : Ocolul pămîhtulul în 80 
de zile - (orele 20) : (Sala din str Ere- 
mia Grfgorescu fost cinema V Alec- 
sandri") : Misterul cizmei — (orele 9.30): 
Teatrul evreiesc de stat ; Pofta vine-, 
rîzînd — (orele 20) : Teatrul satirie mu- 
zîcal ,C Tănase" (Sala Savoy) : Pagini 
alese din revista de altădată — (orele 
.20) Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C C.S ; Visuri îndrăznețe - (orele 20) ■ 
Teatrul Țăndărică" (Sala Academiei) : 
A fugit an tren - (orele Ifi) : (la Casa 
de cultură a tineretului din raionul 10 
Februarie") Rochița cp fișnrl; Un băie
tei. o paiață și o maimuță _ (orele 15) : 
Circul de stat • Circul florilor de gheață
— (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Pași spre Lună 
■Patria (9, lit 13: 15: l7, 19: 21) București ...........................„
(9,30: 11 15: 13: 14.45: 17, 19: 21) Excelsior ■ - cinemascop 
(10, 12; 14 30: 16.30- 18.30: 20 30) Flamura r._,
(10. 12: 14; 16: 18, 20) Omul cu rîcșa 
cinemascop • Republica 'Z. Z. '.i__
16.15: 13.45: 21.15) Melodia (9 30: 11 45: 14: 
16,15: 13.45: ........ ~
Carpațî (10. 12, 14: 16). Festival (-10: 12 15: 
14.30: 16,45: 19. 21.15) Grlvfța (10: 12: 14; 
16; 13,15; 20,30) Miorița (9; 11,15; 13,30;

(9: 11.15, 13.45:

21.15) Cascada diavolului :

(16.15; 13,30; 16.45; 20) Seara prietenilor 
filmului ■ Carpatf (orele 19) Călătorie 
fn aprilie; victoria (10, 12,15. 14.30: 16.30: 
13.30; 20,30). Luceafărul <16: 17: 19; 21) 
Poătil: Central (9,30. 11,45: 14; 16 15; 18,30.
20.45) . Cultural (16; 18.15: 20,30) Inculpa
tul „10)0" : Lurnina (de la orele 10 1'a

20.30) ’Flacără" (Î4.3Ô" "ï’G.90Îri8.3ÔÏ’ îO’ăO)' 
Drumul Sării (15: 17: 19: 21) La vîrsta
dragostei: Union (16. 18.15; 20.30) Pro
gram de filme oentru. copii : Doina fe
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 
dm pădurea adormită Timpuri Noi (de 
la orele 10 la orele 31 rulează în conti
nuare) Viață sportivă: ciulești (10: 12.30, 
15, 17.45: 20) Buzești (15: 18; 21) Arta 
(15.30: 18. 20.30) Atențiune, părinți ! :
înfrățirea între popoare (13.30: 15.30: 18: 
20.15) Dacia (9.50; 11, 13: 15: 17; 19. 21) 
Rusalka — cinemascop : Bueegl (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: 13 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: IB, 20) A dispărui 
o navă ■ vitan (15: 17: 19 20.45) împără
ția oRlinzilor ștrîmbe ■ Munca (16: 18.15: 
20.30) Qlvltoq • Moșilor (15.30: 18: 20,30) 
Agatha lasă:țe de crime r • Viitorul 
(14 30: 16.3l> 18.30 20 30) Gol printre luni

.p Colent.tna (16: 18: 20) 
Cavalerul Pardalllan — cinemascop ■ 
Progresul (15; 17, 19' 21) Cartouche - 
cinemascop • Ferentari (14: 16,15. 13.30: 
20 45) A 12-a noapte Cotrocenl (15- 17; 
10: 21) Adesgo (15 30; 13: 2O..15) Medica
mentul care ucide — (ambele serii) : 
Crîngașl (16. 19,30).

televiziune : Orele 19,00 ~ Jurna
lul televiziunii 19 10 — Emisiune distra- ' 
ți vă pentru copii: „In împărăția Iui Fe
bruarie*.  de George Mihalache și Aurel 
Cerbii. 3010 - In fața hărții. 20,29 -
Maeștrii genului scurt : Cervantes — 
prezentare de Zoe Dumltrescu-Bușulen- 
ga 21.15 — Actualitatea cinematografică. 
22.00 - Ton Vașilescu — un pionier al 
muzicii ușoare romînești în încheiere : 
Buletțn de știri, sport și buletin meteo
rologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țarfl : Vremea a fost schimbă- 

toare $1 a continuat să se răcească în 
estul țârii Ceru! a fost variabil în Ar- 
oeal și Moldova' si mal mult acoperit în 
celelalte regiuni unde a nins tetrfpo- 
rar mai ales în prima parte a zilei. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit, 
exceptînd Moldova Bărăganul șl Do- 
brogea. unde a suflat tare șl în rafale 
mn sectorul nordic viscolind pe alocuri 
zapada Temperatura aerului la ora 14 
oscila între plus I grad la Oradea si 
minus 15 grade ia Avrămenl. Tn Bucu- 
icșt.i.: . Vremea a fost schimbătoare cu 
cerul mal mult noros Temporar în pri
ma parte a zilei, o nins Vîntul a suflat 
potrivit, din nord-est ‘ Temperatura 
maximă a fost de zero gradp.

Timpul probabil 
24 șl 25 februarie : 
cu cerul temporar 
ninsori locale. v... 
Temperatura ușor variabilă................ .....
vor f| cuprinse între minus 5 s) minus 
15 grade local mal coborîte la început. 
Iar maximele între minus 5 s! plus l 
grade în București : Vreme rchlmbStoa*  
re cu cpfiil temporar noms Vînt slaîțs 
Temperatura ușor variabilă.

pentru zilele de 23,
Vreme relativ rece 
noros. Vor cădea 

Vînt tr> genera! slab. 
. ------ ------ Minimele
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Copil din Budești

Desene de TRAIAN VASAI

Publicăm mai jos un fragment din romanul în pregătire „La patru 
pași de infinit". Eroul principal al cârtii este Mihai Mihai, un ma
rinar romîn care ia parte la mișcarea de rezistență împotriva fasciș
tilor și își pierde viața în timpul luptelor din Bratislava.— Ți-am adus cîrja. Doctorul întinse spre Mihai o cirjă uzată, slinoasă. Are toc de cauciuc, să nu a- luneci. Spuse ultima frază cu voce scăzută, ca și cum ar fi vrut să se scuze. Mihai nu-i răspunse. Se întoarse numai spre el și se ridică în coate. Arcurile canapelei plînseră prelung.Doctorul mai stătu cîteva clipe nemișcat, probabil aștepta un răspuns, care întîrzia să vină Izbucni :— De ce nu vrei să înțelegi ?... Eu am familie... Vrei să mă nenorocești?... Nu mai pot să te țin 1...— V-am promis că plec.— Știi foarte bine : e război, funcționează curtea marțială și am făcut totul pentru dumneata. In ori ce caz, mai mult decît ar fi trebuit să fac ca medic...Rezemă cîrja de perete și trînti ușa după el.Mihai ascultă încordat pînă ce pașii doctorului fură înghițiți de covoarele din sufragerie, apoi se lăsă din nou pe perne. Era obosit. De fapt era obosit de trei săptămîni de cînd l-a cules doctorul și i-a pus piciorul în ghips. își dădea seama că doctorul avea dreptate : funcționau tribunalele marțiale, orașul era împînzit de nemți, era periculos să ascunzi în casă un om. Mai ales linul străin, urmărit de poliție.îi păru rău că nici de data asta nu fusese politicos cu el. Ar fi trebuit să-i mulțumească, nu să-i îngreuneze despărțirea.Mihai ajunsese întîmplător în casa doctorului. De fapt întîmplător ajunsese și la Bratislava. Pe vremuri niciodată nu și-ar fi închipuit că o să stea mai mult în orașul acesta decît îi era necesar să se aprovi- Zib.’eze. Era marinar pe șlepul N.F.R. 812 'și transporta cherestea la Linz. Sosise în port la începutul lui septembrie '44. Fusese arestat ,de către poliția fluvială germană, ca de altfel toți cetățenii romîni care se aflau în oraș.— Pentru „23 August", l-au lămurit cînd a întrebat de motivul arestării.în hala magaziei docului, unde fusese închis, a aflat de cele petrecute în țară. A evadat a treia zi cu ajutorul unor hamali care l-au găzduit la o femeie în vîrstă, foarte ciudată.Se numea mama Zdena, avea o voce subțire, supărătoare, mai ales că vorbea tare să nu-și piardă autoritatea. După cîteva zile i-a spus decepționată :— Am auzit că ai fost adus aici din greșeală... Trebuie să pleci unde te-o tăia capul. De ce ne încurci ?...— Nu vreau să vă încurc, mama Zdena. Am fost adus aici fără voia mea. Am vrut să fug de unul singur și m-au ajutat cei din port.., Dacă vreți, eu plec...— Nu-i atît de ușor... Acum știi unde ești, și asta nu e bine... îi păru lău că intrase în vorbă. Și nici nu 

știu de ce stau de vorbă cu dumneata.Mihai începu să bănuie ceva. întrebă.— Și cei care nu-s aduși din greșeală, ei ce fac ?...— Pleacă în munți...— Și eu vreau să plec în munți...— Vorbește cu omul care vine di- seară aici. O să te lămurească el.Omul care a venit în seara aceea n-a lămurit nimic. A spus să aștepte, o să afle ce va avea de făcut. Abia după două săptămîni a aflat ce a-

Desen de MIHÜ VULCANESCÜ vea de făcut. A venit același om, l-a luat cu el într-un camion și l-a dus în apropierea portului.— Cunoști portul ?— Da.— Știi unde e comandamentul german ?
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— Știu. Ajunseră tocmai pe strada comandamentului. Arătă cu mina spre o casă de peste drum. Acolo!— Exact. Diseară la zpce o să fie un camion acolo. încărcat cu muniții. înțelegi ?— înțeleg.îl duse înapoi la mama Zdena.— La zece fără un sfert am să vin să te iau...In după-masa aceea mama Zdena nu-1 slăbi o clipă din ochi. Mihai avu senzația că și în fața casei stă cineva. Era convins că-1 pun la încercare.Cînd, seara, mama Zdena îi aduse cina se așeză lîngă el.—- Ei, cum e ?.... Ce-i în oraș ?— Cald, mama Zdena.

— Așa sînt toamnele la Bratislava. Pleci ?— Da.— Dacă vrei să scrii cuiva...— Cui să-i scriu î— Știu eu ?... Ești de departe... Oamenii nu trăiesc singuri. A mai 

locuit unul Ia mine... Era de aici din oraș. Acum e înmormîntat undeva în munți...—• Vrei să mă sperii ?— De ce să te sperii... Dacă aș fi și eu tînără... dar vorbesc prostii... Te mai întorci aici ?— Mi s-a spus că nu.— Mi-am închipuit... La mine nu se întoarce nimeni niciodată. Așa-a plecat și soțul meu... Dacă vrei, după război, o să mă găsești aici... Am să fiu mereu de planton... Asta-i tot ce pot face.In camion, în drum spre comandamentul german, omul i-a întins un mic pachețel învelit în hîrtie de mătase.— E mină magnetică englezească... Se spune că englezii se pricep la chestiile astea... Vezi să nu fie praf unde-1 fixezi, că nu se prinde... Și nu uita : explodează la 10 minute după ce l-ai fixat... Trebuie să lucrezi repede.Cînd au ajuns în dreptul comandamentului, camionul cu muniții sosise. Era un Mercedes Benz mare, de cinci tone.Omul îi dădu și celelalte explicații necesare, care era colțul cel mai a- propiat, a cîta casă era casă de trecere, unde să se ducă, dacă nu va găsi camionul la locul indicat sau dacă nu va putea să ajungă pînă acolo.Strada era întunecată, cele două- trei felinare camuflate abia își trădau existența. Totul decurse conform planului, în afară de un singur lucru. Nu reuși să cotească colțul înainte de explozie. Fu aruncat de zidul unei case bombardate, apoi simți o durere ascuțită în piciorul drept. Se tîrî pînă după colț. Piciorul îi atîrna inert, ca și cum ar fi fost din cîrpă. Dar n-avea timp pentru picior. Se auziră cîteva împușcături, apoi tropăit de pași, strigăte. Abia reuși să se arunce sub poarta unei case. La timp. Soldații trecură pe lîngă poartă, somaseră pe cineva apoi se auzi încă o rafală. Mihai leșină. Se trezi la miezul nopții din cauza durerii. Se tîrî la tabla locatarilor, aprinse un chibrit să sune la cineva. N-avea altă soluție. Era undeva prin apropierea comandamentului, afară treceau în goană mașini și, din cînd în cînd, se auzeau pașii cadențați ai patrulelor. La cine să sune ? Pe urmă se hotărî repede. în fața unui nume descoperi titlul de doctor.Doctorul apăru în pijama, îl tîrî în casă ajutat de nevastă-sa. Era speriat, vru să anunțe poliția, nevasta sa nu-1 lăsă și în cele din urmă hotărî să-l panseze și să-i dea drumul a doua zi. A doua zi însă constată că Mihgi, în afară de rană, avea și cîteva fracturi. Amînară cu încă o zi plecarea străinului. In noaptea aceea Mihai aiură, avea febră. Nu se înzdrăveni decît după o săptămînă și atunci constatară cu toții că pacientul nu putea sta în picioare. Era slăbit, febra îl storsese ca pe c lămîie. Nevasta doctorului își blestema zilele că nu și-a lăsat soțul să anunțe poliția. Acum nu mai puteau face nimic. Ar fi fost socotiți complici, au ascuns un străin în casă, un sabotor. Numai fiica lor, Ana, studentă la facultatea de istorie, era mulțumită de situația creată. Avea cu cine schimba o vorbă, cu-

U
n om — lîngă o carte... Dacă 
fiecărei regiuni i s-ar închina o 
imagine alegorică, sintetizînd

peisaje și preocupări contem
porane specifice, amănuntul

acesta ar trebui inclus în fiecare tablou, 
bătut pe fiecare medalie, amintit în fie
care poem dedicat transformărilor prin 
care au trecut, în anii socialismului, toate 
ținuturile țării. Poate mai mult ca ori
unde, detaliul om-carte e revelator pen
tru ultimii 20' de ani ai Maramureșului. 
Și aceasta fiindcă ținutul munților de 
Miazănoapte simțise odinioară din plin 
ce înseamnă periferie culturală, într-o 
țară unde chiar la „centru" contrastele 
erau dintre cele mai zguduitoare...

Ne aflăm într-o sală de cămin cultural. 
Sute de maramureșeni și-au dat aici în- 
filnire, la ceasuri de seară. Cortina se 
clatină puțin și se retrage încet spre 
laturile scenei, dezvăluind un- interior 
de bibliotecă. Ultimul cititor aduce o car
te, cere alta și se retrage. Lumina se 
stinge, rafturile se cufundă în beznă. 
Liniște. Apoi o mișcare. Țișnește un con 
prelung de lumină. Dintr-un ungher îna
intează spre- fața scenei o copertă de 
carte. Din urma, ei (sau poate, mai știi ?, 
chiar din interior, devreme .ee totul plu
tește într-o atmosferă de taină), se aude 
un .glas omenesc :■ „Sînt imaginea unei 
cărți ; am părăsit raftul în care mă 
aflam și vin către voi să vorbesc despre 
cine sînt, despre cine m-a« gîndit, cum 
m-am născut și ce veți afla dacă veți 
deschide paginile mele și veți încerca 
să..."

Peste sală s-a însfăpînit liniștea. Una 
după alta se succed pe dinaintea sute
lor de ochi titluri, glasuri omenești, cărți 
care cheamă. Unele știu să alunge pre
judecăți, altele ți-arată locul țării tale 
în lume ; unele conțin taina prefacerii 
seminței în recolte mari, altele vorbesc 
despre oameni și întîmplări, de acum și 
de demult, despre cum se schimbă fața 
pămîntului, despre cit de legate între 
ele sînt destinele oamenilor pe care îi 
apropie dorul și idealurile.

Trece așa un ceas și mai bine. Pe 
scenă se face din nou lumină. Cărțile, 
care vorbiseră adineauri cu glas ome
nesc, s-au retras din nou pe polițe și 
rafturi. Ușa se deschide. Odată cu bi
bliotecara pășesc înăuntru 6—7 cititori 
noi... Sugestia fină, din acest final, nu va 
rămine fără urmări. în sat, ora e prea 
tîrzie, altfel mulți dintre cei din sală nu 
ar pleca acasă înainte de a lua sub braț 
măcar unul dintre volumele cu care fă
cuseră cunoștință într-un mod atît de ori
ginal. Dar cînd peste Iza și Mara se va 
ridica din. nou soarele, sătenii vor găsi 
în pragul bibliotecii din Vad privirea 
bucuroasă și încurajatoare a celor care 
organizaseră discuția dintre cărți și pu
blic din seara trecută...

La Sălsig, altă comună din regiunea 
Maramureș, intîlnirea cu cărțile se pe
trece într-un program de brigadă artis
tică. Pe lîngă recomandarea călduroasă 
a noutăților, autorii textului folosesc pri
lejul pentru a arunca și cîte un spin 
spre cei care ocolesc biblioteca, sau spre 
cei care, fără a o ocoli, nu îngrijesc vo
lumele care le sînt împrumutate. Urma
rea : 40—50 de cititori noi. Desfășurate 
in toate localitățile regiunii, numeroase 
consfătuiri cu cititorii, întîlniri cu scriitori 
din București și Cluj, recenzii la stații de 
radioficare, „De vorbă cu eroii cărților", 
vitrine, popasuri ale librăriilor mobile, 
acțiuni consacrate cărții agrotehnice. îm
preună cu • perseverența difuzorilor de 
carte și a bibliotecarilor au făcut ca 
numărul maramureșenilor care s-au a- 
propiat de biblioteci și au devenit citi
tori pasionați să sporească numai in anul 
1963 cu 12 910.

Un asemenea spor al afluenței spre 
carte ne îndeamnă să privim o clipă în 
trecut. Persistența îndărătnică a pre
judecăților, condițiile materiale grele 
(comparabile poate numai cu cele 
ale moților din Apuseni) făceau odi
nioară ca lîngă bogăția pădurilor, lîngă 
neodihna celor ce trudeau la minerit, 
lingă răscolitoarea „doină" cîntată cu 
glas tînguitor, lîngă fereastra colibe
lor pierdute în munți, litera cărții 
să poposească numai arareori și întîm
plător. Intimidați de puterea forțelor na
turii, maramureșenii rîvneau explicații,noscuse un om ciudat, cu un accent străin, care gîndea altfel decît cei din casă. Mihai o văzu pentru prima oară după ce doctorul îi pusese piciorul în ghips. Intrase în cabinet după' plecarea doctorului la spital. Mihai o privi cu curiozitate.— Dumneata cine ești ?— Eu sînt Ana.— Asta nu-mi spune prea mult...— Nici mie... Mi-ar fi plăcut mult mai mult să mă numesc Clara, Ana- maria sau Ludmila... Ana e prea banal. Cred că fiecare a doua femeie din Bratislava se numește Ana.— Și ce cauți aici ?— Un antinevralgic... O doare pe mama capul...— înseamnă că ești fiica doctorului.— Da. Eu am spălat gangul după ce te-a adus tata în casă. Era plin de sînge Tata spune că ai fost rănit grav. Ai fost în apropierea exploziei ?— Probabil. Spune, Ana, tatăl tău fumează ?— Da.—; Vrei să-mi dai o țigară?Ana cercetă biroul, vru să deschidă un sertar, dar sertarul era încuiat.— Aici ține fata țigările... E închis, îmi pare rău.— Nu face nimic...Ana mai încercă odată să forțeze sertarul, dar nu reuși.— Nu știți cumva cum se poate forța un sertar ?— Nu știu.— Dacă m-ar fi întrebat cineva dacă dumneata poți să deschizi un sertar aș fi răspuns, da.— De ce crezi asta ?— Doar așa.Ocoli biroul, apoi ieși di?T încăpere și se reîntoarse cu un vătrai în mînă.— Cu asta se poate ?Mihai îi zîmbi.—- . Pune cîiligul deasupra broaștei... Nu așa Ține-1 ca pe o pîrghie... Așa .. Acum forțează puțin. Se auzi o pocnitură seacă. Bravo 1 

remedii. Dar, în lipsa cărților, îmbărbă
tarea științei nu avea cum ajunge pînă 
la ei. Și făceau îngroziți. „Vircolacii îs 
gîndaci ') — învățaseră ei din bătrîni. 
Mănîncă soarile la șapte ai 2) șî luna. 
Apăi nu se vede tumna așe bine multă 
vreme. Se daté șî pămîntu’ la șapte ai. 
Cîn o fô cela război, s-o clătit pămîntu’, 
s-o întunecat soarile șî luna..." Alteori,- 
recurgeau la soluții mai degrabă poetice 
decît eficiente : „Cînd tună și fulgeră, 
ascund cototoiile3) din casă, dzîce că la 
acela tra (ge) fulgerul. Fac foc șî pun 
niște mîță sfințită pe foc și coj’ de ouă 
sfințite de la Paști. Săcurea cu ascuțitu-n 
sus o scot afară și lopata pitii. Aceia-i 
mai primită, dipee-i a.pitii."

Cu zeci de ani în urmă, asemenea 
credințe sfăpîneau nefulburate în satele 
de sub munții Țibleșului, ai Maramure
șului, ai Gufîiului sau ai Oașului. Prin 
străduințele cîtorva profesori, ele au fost 
consemnate încă pe atunci în lucrări ti
părite — paragrafe ale unui -act de acu
zare la adresa obscurantismului, a re
gimului burghezo-moșieresc. Ceea ce 
cîțiva neobosiți cercetători și dascăli nu 
putuseră să îndrepte ei singuri și-a aflat 
rezolvarea numai în anii revoluției noas
tre culturale,, prinfr-o vie pătrundere a 
cărții și a învățăturii pînă în cel mai în
depărtat cătun din miezul pădurilor, al 
munților.

Cu un an în urmă, discutam pe această 
temă cu un tînăr maramureșean, director 
al bibliotecii regio
nale. Argumentele 
fînărului director e- 
rau cifrele, procen
tele. Dincolo de ele 
se puteau intui cu 
ușurință cărți, învă
țăminte desprinse din 
lecturi, sedimentate 
puternic în oameni. 
Ceea ce îl preocupa 
mai mult pe interlo
cutorul meu erau 
bibliotecile sătești. 
Aflafe în localități 
mici, unde constituie 
principale nuclee de 
cultură, deservite de 
bibliotecari care des
fășoară această mun
că la cererea lor, 
fără a fi salarizați, 
bibliotecile sătești 
— ca și cele comu
nale de altfel — 
concentrează în ju
rul lor marea sete 
de cunoaștere a oa
menilor, oferind 
perspective noi asu
pra vieții înconju
rătoare.

In timpul care a 
trecut de la acea con
vorbire am cunos
cut „pe viu” cît
tre ei cartea și 
mînturi. Prieteni anonimi și devotați ai 
tipăriturilor realizează neîntrerupt legă
tura între autorii, editurile și rotativele 
marilor orașe și casele cele mai înde
părtate ale oamenilor. Printre ei e și 
Elena Vaida, învățătoare și bibliotecară 
la Budești, sat în care 40 la sută din 
locuitori au citit anul trecut, în medie, 
8—10 cărți. „Lucrînd cu cartea printre 
asemenea oameni, spune ea cu modes
tie, m-am convins că munca mea este 
una dintre cele mai atrăgătoare, că nu 
poate fi făcută fără pasiune. Procentul 
relativ mare al cititorilor am căutat să-l 
obțin prinlr-o susținută popularizare a 
cărților, parlicipînd efectiv la viața con
sătenilor, căutînd să cunosc îndeaproape 
cerințele, greutățile, preferințele lor, 
cîștigîndu-le treptat încrederea și prie
tenia. Din această prietenie m-am stră
duit să fac prietenie cu cartea".

în rafturile bibliotecii, ale librăriei, la 
standuri, in servieta difuzorului voluntar 
se află mii de cărți literare, științifice, 
politice, agrotehnice, mii de prieteni 
care te cheamă cu glas familiar Cărți 
care se apropie de tine, trec în sufletul, 
în conștiința la. Te simți apropiat în pri
mul rînd de acele titluri și acele lucrări

A

s-au. apropiat în- 
omul acestor pă

li șerpi I 2) anf ; 3) oglinzi.

Mihai aprinse țigara. Era o țigară Virginia cu iz pișcător, iute.— Pe dumneata cum te cheamă ?— Mihai.— Și celălalt nume ?— Tot Mihai.— Asta înseamnă că vă pot spune Mihai, adică pe numele de familie. Dar e rău să nu știi cînd ți se spune pe numele mic și cînd pe numele de familie.Se împrietenise cu ea. Numai după ea o să-i pară rău la plecare. Dădu cu ochii de cîrja rezemată de perete. Ar trebui să exerseze puțin. Era însă prea obosit. Adormi.Se trezi tîrziu, aproape de miezul nopții. Trase cu urechea, nu se auzea nici o mișcare prin casă. înseamnă că dorm. Căută spre birou să se convingă dacă i-au adus cina : tava acoperită cu un șervețel era acolo. Se smuci, dădu pătura la o parte și-și privi piciorul bandajat. O să se ducă la mama Zdena. Adresa pe care i-au indicat-o tovarășii era valabilă pentru 48 de ore. Ei, desigur, cred că mi s-a în- tîmplat ceva. Că m-am curățat. Ii era ciudă pentru acei doi metri care i-au rămas pînă la colț. Acum totul ar fi fost normal, era undeva prin munți, pe la Bistrița. Mama Zdena n-o să se supere. Sări într-un picior pînă la perete și luă cîrja. Era puțin scurtă. Trebuia să stea încovoiat să se rezeme de ea. Făcu un pas și urcă pe covor. Nu era chiar atît de ușoară mînuirea cîrjei. Probabil dexteritatea o s-o am după un timp oarecare. Numai să nu trebuiască s-o folosesc toată viața. Doctorul nu era ortoped. Era internist. A mărturisit chiar el că o să facă operația cum s-o pricepe. Nu putea să-i ia în nume de rău. Mai făcu un pas. li era ciudă că trebuia să sară cu piciorul stîng. Sînt neîndemînatec. își aduse aminte că cunoscuse cîndva un olog. Acela mergea drept, fără să se balanseze, ca și cum nu s-ar fi rezemat de cîrje. Făcu un pas. unul mai mare și cîrja îi fugi de sub braț. Vru s-o rețină și alunecă. Se lovi de un scaun, scaunul se răsturnă zgomotos, apoi căzu și el. Pe sub ușa care dădea în dormitorul Anei apăru o dîră de lumină. Am 

care răspund îndeaproape problemelor 
tale de viață sau de muncă. Cartea care 
te cheamă e tocmai aceea care îți oferă 
un sprijin de nădejde, prompt și califi
cat. Pentru tînărul Viorel Maxim, colecti
vist din Cig, cărțile cele mai apropiate 
au fost cele care l-au ajutat să dobîn- 
dească temeinice cunoștințe despre ma
șini, despre felul cum funcționează și se 
conduce tractorul. Ajutat de bibliotecă, 
el a reușit să devină tractorist fără a frec
venta o școală anume, ci în urma unui 
examen teoretic și practic la care s-a do
vedit bine pregătit. Aceeași bibliotecă l-a 
ajutai pe alt colectivist, pe Mircea Ho- 
doș, să realizeze schema unui incubator 
simplu, ușor de confecționat, care răs
punde îndeaproape nevoii resimțite de 
familiile de colectiviști din Cig.

Unul dintre miile de prieteni pasionați 
ai cărții, Ion Kovari, lucrează în G.A.C. 
Tiream.

— Vă spun sincer, povestește el, pînă 
să devin brigadier nu am fost obișnuit 
cu cifitul și nu m-am folosit de cărțile de 
la bibliotecă. Citeam ziarul, și cam atît. 
Participînd de atunci la cursuri agroteh
nice, am simțit nevoia cititului. „Cul
tura plantelor" a fost prima carte. Deși 
mi se recomandaseră doar unele ca
pitole, am citit-o toată, n-am putut 
s-o las din mină. Au urmat lucrări despre 
cultura porumbului, despre pregătirea 
solului și a semințelor, despre asolamen- 
te și îngrășăminte... In urma acestora .am

sosit crutolibrârîa in sat

avut mai multă pricepere să dau sfafuri 
șefilor de echipă și colectiviștilor cu pri
vire la lucrările ce le efectuau. Am căpătat 
mai mare încredere în mine. Sprijinul 
dat de mine a devenit măi concret. 
Chiar în relațiile cu tractoriștii cărțile 
mi-au prins bine. Am putut să apreciez 
munca acestora, să verific calitatea ară
turii. Pe urmă, întrucît colectiviștii îmi 
puneau tot feiul de întrebări, am citit 
despre construcții, despre zootehnie ș.a. 
Anul trecut am ajuns să citesc 12 volume 
agrotehnice și 4 literare. Alții au citit 
poate și mai mult. De altfel, tot satul ci
tește. Simt că la rezultatele gospodăriei 
a contribuit și lectura cărților de spe
cialitate, după cum cele literare și po
litice ne-au îmbogățit universul sufletesc, 
ne-au limpezit unele întrebări... Nu tot 
ce scrie în broșurile agricole se poate 
aplica la noi, dar cunoscînd ce și cum au 
realizat colectiviștii din alte părți, ne 
simțim și noi îndemnați la fapte asemă
nătoare. Pentru izbînda acestor fapte, ,în 
diferite sectoare de muncă îi aud dese
ori pe colectiviștii noștri întrebîndu-se : la 
urma urmei, în problema cutare sau cu
tare nu este ceva în carte ?

Si, mai totdeauna, se duc la biblio
tecă și caută.

MIHAI NEGULESCU

trezit-o. Vru să se ridice în coate dar n-avea destulă putere. în ușă apăru Ana. Era numai în cămașa de noapte lungă pînă la glezne.— Ce s-a întîmplat ?... Dintr-o singură săritură ajunse la el, îl răsturnă pe spate, apoi tresări. De pe coridor se auziră pașii doctorului. Nu mai avea timp să părăsească cabinetul. Fără motiv se ascunse după birou. La timp. în clipa aceea apăru doctorul. Se opri în ușă și privi spre Mihai.— Aș putea să te ajut, dar poate e mai bine dacă te ridici singur. Aprinse o țigară, se duse la canapea și se așeză.— Dacă cazi noaptea pe stradă, cînd ai să pleci, tot singur va trebui șă te ridici.., încearcă...Mihai își adună puterile, se ridică în coate, apoi se îndreptă și se rezemă de birou. Se odihni puțin, apoi speriat de răsuflarea greoaie a Anei de după birou se sforță și întinse mîna după cirjă. Se ridică cu greu și făcu primul pas. Doctorul îl privi cu ochi reci, preocupat parcă de fumul țigării și nu de el.— Așa, înainte de a te rezema de cîrjă, vezi dacă e fixată bine să nu alunece...Doctorul îl urmări pînă făcu încă un pas, apoi se ridică și porni spre ușă. Se mai întoarse odată spre el :— Și nu bocăni tare, să nu se audă în stradă.Mihai, transpirat, sări într-un picior pînă la birou. Fața I se schimonosi de durere. Ana se ridică și porni spre camera ei. Mihai o strigă.— Ana.Ana se întoarse și se rezemă de ușă. Bocănind, Mihai se apropie de ea.— Tu plîngi ?... De ce ?Ana își lăsă capul în pămînt. Mihai o prinse de bărbie și-i ridică capul.— N-ai dreptul să-ți fie milă de mine ! Auzi I n-ai dreptul I...— Tu crezi că asta e milă I Spune-mi, te-ntorci ?— Dacă mă aștepți, mă întorc sigur... Dar mai înainte , va trebui să-mi fac pe deplin datoria. Noapte bună, Ana...



ȘTIINȚĂ SI T E H N I C Ă

0 PARTICULĂ [»ATICĂ: NEUTR
®> laboratoare subterane © O dsiemă a fizicienilor © De la ipoteze la cer
titudine ® Din zeci de miliarde de miliarde de particule, numai una este 

„prinsă“ în reacție ® Toți neutrînii sînt de același fel ?Pentru studiul particulelor infime, fizica modernă recurge la folosirea unor instalații tot mai complexe. în marile centre de fizică nucleară se proiectează laboratoare subterane dotate cu instalații de înregistrare extrem de sensibile, amplasate pe suprafețe de sute și chiar mii de metri pătrați. Stratul gros de sute de metri de pămînt aflat deasupra laboratoarelor are menirea de a elimina influența radiațiilor venite prin atmosferă din spațiul cosmic. Fizicienii speră că în aceste instalații vor înregistra cel puțin odată pe săptămînă o particulă invizibilă, sub- atomică, originară și ea din spațiul cosmic. Ea nu sosește însă de sus, ci „de jos“, din adîncurile Pămîntului, după ce a străbătut aproape tot globul. Este particula „neutrino“.Se știe că razele X folosite în radiologie rar pot străbate o placă de plumb mai groasă de 3 mm, că razele gama ale cobaltului radioactiv, mai pătrunzătoare decît acestea, sînt complet absorbite de blindaje de plumb groase de 10 cm. Asemenea grosimi de. materie apar însă infime în comparație cu cele necesare pentru a absorbi neutrini ; un astfel de strat ar fi atît de gros, incit, călătorind cu viteza luminii, un neutrin l-rar străbate în 50 de ani. Neobișnuita proprietate a neutrini- lor se datorește faptului că ei sînt lipsiți aproape cu desăvîrșire de capacitatea de a interacțîona cu electronii sau cu nucleele atomice ale materiei. Este clar că o asemenea particulă nu resimte impedimente la traversarea micii noastre planete cu diametrul de „numai“ 12 700 kilometri !Totuși, cum este posibilă observarea acestor particule ?Nucleele unor elemente radioactive se dezintegrează prin emisie de raze alfa care reprezintă de fapt

Corindon de calitate ! superioară
Corindonul este o piatră artificia

lă nobilă de tipul safirului, rubinu
lui, topazului. în tehnica modernă el 
își găsește aplicații tot mai largi, 
mai ales în industria electrotehnică și de precizie. Un grup de ingineri 
de la uzina Skawina (R. P. Polonă) 
a elaborat o nouă tehnologie care 
permite- obținerea unui corindon de 
calitate superioară. Acest produs a 
fost folosit la construirea primei 
instalații poloneze de tipul laser. (In 
fotografia de sus : Cuptorul pentru 
elaborarea corindonului).

Cuptor cu piăsmâ
In Franța a fost construit un cup

tor cu plasmă încălzit prin curenți 
de inducție de înaltă frecvență, rea- 
lizîndu-se temperaturi de 5 000-20 000 
grade C. La aceste temperaturi 
plasma se formează din argon gazos, 
din alte gaze sau din amestecuri de 
gaze. întrucît pentru încălzirea cup
torului nu este nevoie de electrozi, 
plasma are un grad de puritate ridi
cat. ■ Ea este bună conducătoare de 
curent electric, poate fi dezoxidantă, 
oxidantă și neutră. Datorită acestui 
fapt, cuptorul cu plasmă va avea o 
largă utilizare în cercetarea științi
fică.

Mașina de calcul în oțelării
Teoretic, elaborarea unei șarje la 

un convertizor cu insuflare de oxi
gen nu ar trebui să dureze decît 
1/4—1/8 din timpul necesar elaboră
rii unei șarje în cuptorul Martin. 
Totuși, din cauza metodelor impre
cise de control, acest avantaj nu poa
te fi complet utilizat.

Controlul poate fi însă mult îmbunătățit prin utilizarea unei mașini 
de calcul, care automatizează opera
țiile de cîntărire, realizează un con
trol programat al procesului din 
convertizor și comandă automat des
fășurarea lui.

Mașina de calcul, arată revista 
„Iron Age“, are capacitatea de a 
înregistra datele de fabricație și de 
a-revizui continuu programul pe 
baza datelor de funcționare, ținînd 
seama de modificările indicate de 
aparatele de măsură. Ea contri
buie astfel la îmbunătățirea contro
lului și creșterea randamentului 
convertizoarelor.

E. FRIEDLÄNDER 
membru corespondent al Academiei 

R.P. Romîneniște nuclee mai ușoare, anume ale heliului. Nucleul elementului inițial se transformă astfel în alte două particule (particula alfa și nucleul final). Conform legilor fundamentale de conservare a energiei și a cantității de mișcare, ori de cîte ori într-o reacție apar numai două particule, ele au, fiecare în parte, totdeauna aceleași energii de mișcare, adică una și aceeași viteză, fapt verificat pe cale experimentală.Cu totul altfel stau lucrurile în așa-numitul proces de dezintegrare beta. Aici are loc transformarea neutronilor din nuclee în protoni, emițîndu-se totodată electroni negativi sau, invers, transformarea protonilor în neutroni cu emisie de electroni pozitivi (pozitroni). S-ar părea că situația este identică cu dezintegrarea alfa : la început există o singură particulă — de exemplu, neutronul — iar după dezintegrarea ei — două particule (protonul și electronul). Totuși, în loc ca acestea să aibă o energie de mișcare unică, cum a fost cazul la particulele alfa, electronii (particule beta) pot avea energii de mișcare foarte variate, de la zero pînă la o limită superioară caracteristică fiecărui tip de nucleu emițător.La un moment dat, fizicienii s-au aflat în fața unei dileme : să renunțe, fie și numai pentru acest caz, la universalitatea legii conservării energiei, sau să admită că în dezintegrarea radioactivă cu emisie de particule beta apare (cel puțin 1) încă o particulă ? Unii erau tentați să accepte prima ipoteză. Punctul lor de vedere era, într-o anumită măsură, explicabil. Tehnica experi

DIRECȚIA NORD
navigăm sub ghețuri!

Ziarul sovietic „Krasnaia Zvezda" a publicat însemnările cores
pondentului său special, care a participat la cursa arctică a unui 
submarin atomic de sub comanda lui litri Alexandrovici Sîsoev, că
pitan de rangul II. Publicăm fragmente din aceste însemnări;Iuri Sîsoev și-a aruncat privirea spre ceasul de pe navă. încă un minut și va începe o zi nouă. Comandantul o aștepta cu nerăbdare și puțin emoționat. Sîsoev, care nu era nicidecum înclinat spre gînduri patetice, își dădea totuși limpede seama că această zi de navigație i se va întipări în memorie pentru toată viața.După vocile care răsună în difuzor, fac primele însemnări ale zilei: „Temperatura apei dincolo de bord —1,5°. Navigăm spre Nord ; sub chilă adîncimea este de peste 4 000 de metri !"— Da, frumoasă adîncime ! — rostește cu jumătate de gură cartnicul de serviciu la stația de scufundare și ridicare, auzind cifra impresionantă. Pînă la cer și tot e mai puțin decît pînă la fundul oceanului.Inventatori din numeroase țări au muncit mult pentru a crea aparatele necesare navigației sub ghețuri. Și iată că, acum trei ani, americanii au început să vorbească despre un nou sistem de navigație. Judecind după însemnările publicate de unul din ofițerii flotei S.U.A., e vorba de „un uriaș monstru electronic“, prevăzut cu „tuburi misterioase, care degajă o lumină verde cu un șir de cadrane, de aparate de măsură și beculețe licăritoare“. Aparatele de calcul ale noului sistem, care ocupă „o bună jumătate din încăperea de la prova destinată marinarilor", prelucrează neîntrerupt informații cu privire la locul în care se află nava.Fără îndoială, un asemenea sistem de navigație este un rod minunat al minții omenești. Americanii s-au înșelat însă crezînd că ei sînt singurii care dețin mecanisme ce permit, navigarea sub ghețurile arctice. A fost o greșeală de calcul care a devenit limpede oricui după apariția comunicatelor privitoare la cursele minunate efectuate de submarinul „Kom- somolul leninist". 

mentală folosită cu trei decenii în urmă nu permitea încă să se pună în evidență ipotetica particulă, care ducea cu sine o fracțiune din e- nergia dezintegrării. Nici unul dintre detectorii de radiații cunoscuți atunci nu era în stare să „simtă“ particula, care trebuia să fie lipsită de sarcină electrică și deci, cu rare excepții, de proprietatea de a interactions cu electronii sau cu nucleele atomice ale materiei.Observațiile întreprinse ulterior asupra energiei electronilor emiși în dezintegrarea beta au arătat că a- ceastă „a treia“ particulă trebuie să aibă o masă mult mai mică decît masa electronului, fiind chiar posibil ca masa ei de repaos*  ** să fie riguros nulă. Fizicianul elvețian Pauli, care a formulat în anul 1931 ipoteza existenței noii particule, a insistat asupra faptului că ea trebuie să posede și- un atribut important al tuturor particulelor elementare, și anume „spinul", adică momentul cantității de mișcare specific ei, așa cum au protonul, neutronul și electronul. Pornind de la a- ceste considerente, cunoscutul fizician italian Fermi a reușit să calculeze repartiția după viteze a electronilor beta, rezultați din dezintegrarea unui mare număr de nuclee. Lui îi datorează, de alU fel, noua particulă numele de neutrino (în limba italiană — neutron mic). Totuși, cît timp nimeni nu „văzuse“ un neutrino, așa cum în camera Wilson se observă urma unui electron sau a unui proton, neutrino părea a fi mai degrabă un concept 
* Prin masă de repaos înțelegem valoa

rea masei unui corp așa cum rezultă 
din măsurătorile unui observator aflat 
în repaos în raport cu corpul respec
tiv. Potrivit teoriei relativității, un ob
servator mobil în raport cu corpul 
măsoară o masă mai mare.

în aula Academiei R. P. Romîne a avut loc vineri după-amiază o manifestare cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la nașterea marelui om de știință progresist Galileo Galilei. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romîne. Acad. Ștefan Bălan, ministrul în- vățămîntuluî, prof. univ. Constantin Drîmbă, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, și prof, univ. Alexandru Bălăci, prorector al Universității București, au vorbit despre activitatea prodigioasă a lui

Submarinele atomice sovietice e- fectuează, ca un lucru obișnuit, curse arctice sub ghețuri la cele mai mari latitudini.— Iată, navigăm sub ghețuri — anunță cartnicul șef. Este o treabă serioasă. Dai’ uitați-vă, nici unul dintre noi nu este nervos.Bine a spus el : „treabă serioasă". Comandantul submarinului american „Skate“, James Calvert, a scris cu mult dramatism despre cursa sa sub ghețuri: chipurile „este riscul cel mai mare pe care poți să ți-1 imaginezi în timp de pace“. „Stînd singur în cabina mea — povestește Calvert în cartea sa „Sub ghețuri spre Pol“, n-am putut alunga din minte gîndul că cu fiecare rotație a elicelor ne îndepărtăm tot mai mult de zona nepericuloasă. Oare ne-am îndepărtat mult de marginea gheței ? Dacă se întîmplă vreo neplăcere, vom a- vea oare timp să revenim la suprafața apei pînă în clipa cînd viața va deveni imposibilă în corpul de oțel? Am hotărît ferm să alung din cap asemenea gînduri. Dar în ciuda uriașelor eforturi pe care le făceam ca să nu mă gîndesc la acest lucru, am fost nevoit să recunosc ceea ce n-aș fi recunoscut nimănui. Mă temeam“.Oamenii de știință sovietici au descoperit multe taine ale latitudinilor înalte. Dar și astăzi în Arctica există lucruri necunoscute, enigmatice, care prezintă un interes uriaș pentru știință. Și submariniștii sovietici se pot mîndri că efectuînd navigația lor sub gheață aduc și ei o contribuție științifică....Să părăsim pentru cîtva timp postul central și să străbatem compartimentele. Să începem cu acela al reactorului. Ușa masivă se închide ermetic și ajungem într-un mic coridor Unde se află totuși reactorul ? El este alături, după un perete. Mai precis, acolo se află partea lui superioară, care se vede bine printr-un geam gros.

** în treacăt fie spus, neutrinii transpor
tă cu ei o fracțiune importantă din 
energia debitată în reactor, energie 
care astfel scapă neutilizată.

Galileo Galilei, unul din deschizătorii de drum ai științei moderne în domeniul mecanicii, astronomiei, și despre personalitatea sa ca om de cultură. Vorbitorii au subliniat, totodată, că în țara noastră opera lui Galileo Galilei se bucură de o largă apreciere.Au luat parte academicieni, membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne și alți oameni de știință și cultură.Au fost de față reprezentanți ai legației Italiei la București.

Nava traversează paralela 89. înseamnă că pînă la Pol a rămas un singur grad — 60 de mile....O ușă, încă una, o scară — și iată o mică încăpere, probabil cea mai interesantă de pe navă. Aici se află tabloul de comandă al instalației energetice atomice. îmi joacă înaintea ochilor nenumărate cadrane, butoane. Inginerul-mecanic al navei, Vladimir Ivanovici Borisov, explică cu ce se ocupă ofițerii care sînt de serviciu lîngă tabloul de comandă. Cu ajutorul automaticii și telemecanicii, operatorul dirijează instalația energetică atomică. Introducerea tehnicii noi în flotă a necesitat un ofițer nou — pedagog și organizator cu voință puternică, specialist priceput, cu un larg orizont tehnic.Compartimentul turbinelor este singurul în care, în poziție scufundată, simți oarecum mișcarea vertiginoasă, a navei. Numai aici te. gîn- dești fără să vrei la viteza impresionantă cu care submarinul străbate adîncurile sub' calota de gheață a planetei noastre. Marinarii de la turbine înțeleg ordinul cartnicului nu din jumătate de cuvînt, ci din jumătate de gest, dintr-o privire....Din nou postul central. Sîsoev este de mult aici. între timp, marinarii au început să vorbească despre Pol — unde este ziua cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă din emisfera nordică, unde în timpul anului există un singur răsărit și un singur apus de soare ; unde dispare forța centrifugă a planetei noastre, iar acul magnetic încetează să mai indice Nordul.Căpitan-locotenentul Hromțov raportează calm comandantului că pînă la Pol a mai rămas o milă. Așadar, pînă la Polul Nord al Pă- mîntului rămîn minute numărate. Minute emoționante ! Cineva a glumit : trebuie să ne abatem puțin de pe rută spre dreapta ca să nu îndoim axa Păinîntului.— Străbatem Polul ! — a răsunat din camera de hărți.Iar în clipele următoare comandantul a primit rapoartele ;-- Gheață subțire !— Deasupra noastră ochiuri de apă proaspăt înghețate !

La Academia R. P. Romîne

Manifestare eu prilejul aniversării nașterii

lui Galileo Galilei

teoretic, binevenit pentru interpretarea anumitor fenomene, pentru formularea unor ecuații matematice. S-au făcut încercări pentru a se observa indirect unele efecte legate de emisia acestor particule.Numai după intrarea în funcțiune a reactorilor nucleari și perfecționarea considerabilă a tehnicii de experimentare, a devenit posibil un vechi deziderat al fizicienilor : realizarea inversă a reacției beta în vederea demonstrării nemijlocite a existentei neutrinului. în această reacție, ciocnindu-se cu protoni, neutrinii pot provoca desfășurarea în sens invers a procesului în care ei luaseră naștere. Iată cum se desfășoară ambele procese:
Dezintegrarea beta : neutron -> 

proton + electron (negativ) + neu
trino.

Reacția beta inversă : neutrino 4- 
proton -> neutron + electron (pozi
tiv).Teoretic, era previzibil ca ciocnirea protonilor cu neutrinii să ducă din cînd în cînd la absorbția acestora din urmă, adică la transformarea protonilor în neutroni și apariția simultană a electronilor pozitivi. Calculele au arătat însă că din zeci de miliarde de miliarde de neutrini, doar unul (!) va intra într-o reacție beta inversă.Abia în anul 1955, cercetătorii a- mericani Reines și Cowan au imaginat o experiență destinată observării neutrinului liber. în vecinătatea unui reactor nuclear ’* foarte puternic, care producea cantități mari de substanțe beta — radioactive, a fost amplasată o instalație de detecție enormă (pentru tehnica experimentală de atunci) și anume un contor cu scintilație conținînd peste 200 tone de scintilator lichid. Aproape o dată pe zi, acest detector a înregistrat apariția simultană a unui neutron și a unui electron pozitiv, deci tocmai produsele reacției beta inverse realizabilă numai cu parti- ciparea neutrinilor.în afară de dezintegrarea beta, în natură există și alte procese în care apar neutrini, cum este bunăoară 

dezintegrarea unor particule elementare instabile — mezonii și hiperonii. O sursă deosebit do importantă de neutrini este dezintegrarea mezonilor ușori, întîlniți frecvent în radiația cosmică. Această radiație conține și mulți neutrini proveniți din procesele beta care au loc în Soare și în alți aștri. Aceste procese fac parte din categoria interacțiilor „slabe“, numite astfel datorită „violenței“ lor, mult mai mică decît cea cu care decurg alte procese fizice.Oamenii de știință și-au pus întrebarea : toți neutrinii sînt de același fel? Considerentele teoretice care cereau ca fiecărei particule cunoscute să-i corespundă o antiparticulă (electron-pozitron, proton-antiproton etc) sînt valabile și pentru neutrino. Fiind neutru, antineutrinul nu se poate deosebi, firește, de neutrin prin sarcină electrică, ci numai prin orientarea relativă a spinului și a cantității de mișcare. La antineutrin, ele sînt opuse celor ale neutrinului propriu-zis. Profesorul B. M. Pontecorvo, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., a fost primul care a argumentat existența în natură a două feluri de neutrini și, evident, a două feluri de antineutrini corespunzători (premiul Lenin — 1963). Nu de mult, ipoteza lui Pontecorvo și-a găsit o strălucită confirmare în experiențele profesorilor Lederman și Steinberger de la Universitatea Columbia (S.U.A.). Interesul pentru fizica neutrinilor a crescut în mod deosebit după ce savanții chinezi Lee și Yang din S.U.A. au emis ipoteza (premiul Nobel — 1957) că în aceste interacții slabe nu și-ar găsi aplicare anumite legi de simetrie considerate pînă atunci ca fiind general valabile. Foarte curînd, ipoteza lor a fost verificată experimental. Lucrările academicianului . sovietic L. D. Landau (premiul Nobel —• 1(163) au arătat că există o strînsă legătură între fenomenele interacțiilor slabe și proprietățile neutrinilor, prezenți în aproape toate aceste in- teracții.Este cert că studiul neutrinilor ne rezervă încă multe surprize. Tocmai pentru a da răspuns multiplelor întrebări privitoare la structura materiei fizicienii atomiști, astrofizicienii și cosmogoniștii își îndreaptă acum tot mai viu atenția spre această particulă enigmatică.
Sesiune științificăîn zilele de 22 și 23 februarie are loc la Institutul politehnic din București cea de-a VIII-a sesiune științifică a cadrelor didactice din acest institut. Sînt prezentate comunicări în cadrul secțiilor : procedee și apa- rate-materiale de construcții, tehnologia organică-combustibili-tehno- logia anorganică, electrochimie-chi- mie fizică-chimie generală, matematică, fizică, electrotehnică-energeti- că, mașini și aparate electrice-mă- suri electrice, automatizări, hidra-ulică-mașini hidraulice, mecanică- rezistența materialelor-mecanisme, mașini-unelte și scule-tehnologia me- talelor-organe de mașini-mașini de lucru, termotehnică-mașini termice, metalurgie, electronică și radioco- municații, telefonie-telegrafie-sem- nalizări-centralizări feroviare, transporturi, precum și științe sociale.

Sîsoev decide ieșirea la suprafață. Cititorii să nurși formeze impresia că ieșirea la suprafață, prin ochiul de apă înconjurat de blocuri grele de gheață, este un lucru simplu. Calvert, pe care l-am mai a- mintit, descriind această manevră nu ezită să spună că la ieșirea de sub ghețuri el „și-a încordat fără să vrea toți mușchii în așteptarea unei lovituri puternice care ar fi putut să însemne o catastrofă“, povestește cum „a fost răsturnat“ și cum, cu nava „s-a produs ceva straniu“ : izbindu-se de gheața subțire, „Skate“ a început dintr-odată să se prăbușească în bezna Oceanului și comanda a reușit cu greu „să oprească, la adîncimea de 46 de metri, scufundarea navei".Ieșirea la suprafață cere din partea comandantului submarinului cea mai înaltă măiestrie. Dar priviți — Sîsoev este liniștit. Iată-1 ordonînd :— Toți la locuri, ne pregătim în vederea ridicării la suprafață !...Ar fi necesare multe pagini pentru a descrie amănunțit munca marinarilor în minutele încordate ale complicatei manevre. Comandantul a executat-o în mod strălucit ! N-am simțit nici cel mai mic șoc. Submarinul „s-a lipit“ lin de gheață tocmai la mijlocul copcii. în această clipă, dînd ultimul ordin. Sîsoev și-a aplecat puțin capul și și-a ridicat umerii ca și cum ar fi spart gheața cu propriul său trup. S-a oprit acul aparatului de indicat adîncimea și comandantul s-a îndreptat repede spre chepengul turelei. De sus a răzbătut aerul proaspăt și rece — aerul Polului Nord. Echipajul a lucrat ireproșabil, a făcut față tuturor greutăților cursei pe sub ghețuri. Aparatura a funcționat impecabil....Penumbre albastre. Ghețuri acoperite de zăpadă, banchize. Ö liniște neobișnuită domină aici cu măreție..înțeleg că această descriere nu completează cu nimic tabloul Polului Nord pe care-1 făurește lesne imaginația oricui. Și totuși, era greu să-ți iei privirile de la panorama aspră care înconjura nava și nimeni nu voia să părăsească puntea. Dar trebuie ! Jos își așteaptă nerăbdători rîndul să admire Polul Nord toți cei care nu sînt de serviciu.
★Marinarii aruncă o ultimă privire în direcția unde drapelele Statului și ale Flotei Maritime Militare Sovietice. fluturînd în bătaia vîntului Arc-: ticii. încununează Polul Nord.Sîsoev ordonă : — Toți la locurile lor, ne scufundăm !Cursa continuă.

Căpitan de rangul ÏI 
M.KORENEVSKI

Vestiți mai ales pentru frumu
sețile lor subpămîntene, munții 
Apuseni, atît de variați ca alcă
tuire și înfățișare, oferă cu. dăr
nicie și locuri pentru practicarea 
turismului de iarnă și schiului. 

! Stîna de Vale și-a cîștigat un bi- 
; nemeritat renume și este socotită 

în egală măsură o stațiune de 
vară și de iarnă.

Alte două ba.ee turistice — Vlg- 
deasa și Băișoara — concurează 
însă centrul de iarnă folosit în 
special de turiștii arădeni. Situa
tă într-o frumoasă poiană de pe 
versantul nordic al muntelui Vlă
deasa (Poiana Frinturii) la 1 430 
m altitudine, cabana care poartă 
numele muntelui are în împreju
rimi pante de schi, satisfăcînd 
atît pretențiile celor ce se iniția
ză în acest sport cît și ale celor 
avansați, amatori de pîrtii mai 
lungi. Varietății pîrtiilor de schi și frumuseții peisajului i se adau
gă bogăția de zăpadă, care — de 

! regulă — se menține pe pantele 
muntelui pînă la sfîrșitul lui 
martie. Çabaua Vlădeasa este o 
atracție pentru amatorii de schi 
din Cluj și Huedin. De altfel, din 
Cluj se organizează regulat ex-, 
cursii la Vlădeasa, participanții

APENDICITAîn partea inferioară a abdomenului, și anume în jumătatea sa dreaptă, se află un organ rudimentar, apendicele vermicular, numit așa din cauza asemănării lui izbitoare cu un vierme. Acest organ, care nu reprezintă altceva decît un rest nedezvoltat al extremității intestinului gros, poate fi responsabil de multiple suferințe produse de infla- mația sa denumită apendicită. Importanța acestei boli constă atît în marea sa frecvență, cît și în gravitatea pe care o pot îmbrăca unele din formele ei de manifestare. Ea se datorește constituției apendicelui, format dintr-un țesut foarte expus infectării cu microbi, între care predomină eolibacilii, asociați uneori cu streptococi sau microbi gangrenoși anaerobi.Apendicita poate apare la orice vîrstă, din copilărie pînă la vîrstele cele mai înaintate, la bărbați ca și la femei. De cele mai multe ori îmbracă forma cronică. Ea apai’e în special la suferinzii de constipație, la care stagnarea materiilor în intestinul gros poate crea condițiile infectării apendicelui. U- neori boala începe cu o criză dureroasă, localizată în partea dreaptă a jumătății inferioare a abdomenului, care durează cîteva ore (sau chiar 1—2 zile) ; apoi durerea scade, per- sistînd dureri difuze în tot abdomenul, mai accentuate în regiunea mai sus-amintită și în partea superioară, grețuri, dispariția sau scăderea poftei de mîncare, constipația. Fie că aceste manifestări se ivesc sub formă de criză, fie că se manifestă mai discret dar continuu, ele duc la pierdere în greutate, indispoziție, opresc dezvoltarea copiilor și produc, în cele din urmă, suferința altor organe ; unii bolnavi, etichetați ca dispeptici, suferinzi de ficat, intestine etc., se vindecă spectaculos după extirparea apendicelui. Urmările neplăcute ale apendicitei pot fi evitate prin practicarea la timp a operației, foarte simplă, ușor de suportat.Prin extirparea apendicelui se evită riscurile majore pe care le comportă pentru bolnav apariția a- pendicitei acute. Forma aceasta gravă a bolii poate să apară la un vechi suferind de apendicită cronică sau ca primă manifestare la un individ pînă atunci pe deplin sănătos. Apendicele se inflamează grav, uneori putrezește (a- pendîcita gangrenoasă), alteori se perforează, lăsînd să se scurgă puroiul pe care-1 conține în cavitatea abdominală și producînd peritonita La început, durerea este în generai mai puternică decît în forma cronică. Apar rapid febra, accelerarea bătăilor pulsului și vărsăturile Dacă nu se iau măsuri grabnice, se manifestă semne de intoxicație gravă : accelerarea marcată a pulsului (pește 100 de bătăi pe minut) concomitent 

avind de urcat, din satul Rogojel, 
unde se poate ajunge cu mijloa
ce auto, doar 1 1/2—2 ore pînă la 
cabană. Cei ce pornesc in grupuri 
mai mici și folosesc ca mijloc de 
transport trenul au de parcurs in 
plus 3—4 ore de drum de la halta 
Bologa (linia Cluj—Oradea) pînă 
în satul Rogojel.

Cabana Băișoara se află in 
munții Gîlăului, sub vîrful B us
catul, și este principala bază de 
iarnă a turiștilor din Cluj- și 
Turda. Peisajul deosebit de fru
mos, platourile întinse pe care se 
află minunate pante de schi și 
apropierea de marile centre in
dustriale amintite explică popu
laritatea cabanei. Aici se ajunge 
relativ ușor, excursiile organizate 
de agențiile O.N.T, Carpați avînd 
ca punct final satul Muntele Băi
șoara. Din acest sat, urcușul pînă 
la cabană nu măsoară decit 3 ki
lometri. Cabana se află la 1 385 m 
altitudine, .iar posibilitățile de a 
fade schi se îmbină cu tentația 
unor plimbări mai lungi spre vîr
ful Buscatul (altitudine 1 679 m) și vîrful Muntele Mare (1 825 m), 
care oferă minunate priveliști 
spre culmile din jur.

SFATUL MEDICULUI

cu scăderea febrei, oprirea scaunului, balonarea abdomenului, vărsături, iar fața bolnavului ia un aspect caracteristic. Aceste simptome arată că s-a produs peritonita, infecție gravă a membranei ce căptușește cavitatea abdominală.Tabloul simptomelor apendicitei acute nu este însă întotdeauna constant. Uneori, după un început mai mult sau mai. puțin zgomotos, tulburările par să se calmeze, apare o liniște. înșelătoare, iar bolnavul care crede că a scăpat de chirurg, neanunțînd la timp medicul, ajunge pe masa de operație tardiv, plătind scump o teamă nejustificată. La bă- trîni, de asemenea, apendicita acută îmbracă uneori forme in aparență benigne, fără febră, predominîndUn- cetinirea tranzitului intestinal./ La copii lipsesc deseori vărsăturii^ din tabloul apendicitei acute. Alteori, infecția apendicelui este oprită de forțele de apărare ale organismului, care pot infringe complet boala, du- cîncl la dispariția crizei, sau pot doar limita infecția. Această forint de apendicită acută este singur, care nu comportă intervenție chir r.urgțcală imediată, ci trebuie tratată prin repaos, antibiotice și vaccinuri, în spital, în vederea unei operații ulterioare (peste 1—2 luni).Diversitatea formelor de apendicită acută impune, de la bun început. o concluzie categorică numai medicul. în general, și chirurgul, în special, pot hotărî diagnosticul și măsurile ce trebuie luate. Pînă la >v- nirea medicului bolnavul trebuie să păstreze repaos la pal repaos alimentar și o pungă de gheața pe'abdomen. Folosirea calmantelor de orice fel poate, masca tabloul clinic al bolii, ceea ce duce la erori în diagnostic și întîrzieri în aplicarea tratamentului chirurgical. Utilizarea purgativului reprezintă o gravă greșeală, pentru că el produce rapid perforarea apendicelui inflamat și, deci, peritonita.Deoarece nu se poate preciza niciodată cum va evolua o apendicită, operația sistematică și de urgență este soluția cea maț sigură. La copii, unde apendicita acută are un caracter deosebit de grav orice temporizare este absolut, interzisă. Același lucru este valabil pentru apendicita acută la femeia însărcinată De altfel, la orice femeie gravidă care a prezentat, tulburări a- pendicul.are este indicată, extirparea apendicelui în primele patru luni de sarcină.Ținînd seama de toate neplăcerile pe care le poate produce acest mic organ rudimentai de care ne putc.n lipsi fără a aduce nici un prejudiciu funcțiilor organismului, extirparea lui se impune o dată eu apariția primelor semne de îmbolnăvire apendicularăLector univ. di.
MIHAI GILORTEANU
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Gercelînd fainele porumbului CU PRILEJUL ZILEI
ARMATEI SOVIETICE

• NOI HIBRIZI IN PERSPECTIVA
• PĂRINȚI PITICI CU COPII

URIAȘI
• UNII CONSANGVINIZATE

DIN SOIURI LOCALEPrin sporurile mari de producție pe care le dau, hibrizii dubli de porumb șe bucură de multă prețuire în rîndul .specialiștilor și al oamenilor muncii din agricultură. Crearea de noi hibrizi dubli autohtoni, cu o mare capacitate de producție, constituie o preocupare principală a specialiștilor de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice, precum Și de la stațiunile lui experimentale.La Stațiunea experimentală agricolă Turda s-au obținut rezultate biine în crearea de noi hibrizi cu însușiri de producție superioară. O scurtă vizită la laboratorul de ameliorare a porumbului te introduce în ritmul intens al cercetărilor care se desfășoară aici și în aceste zile de iarnă. Toate observațiile făcute în timpul vegetației plantelor, datele experimentale sînt interpretate, comparate cu cele obținute de celelalte stațiuni. Din sute de încercări sg caută piereu hibrizii care șă dea cele mai marj'sporuri de recoltă, Cercetătorii merg pe o calp mai puțin bătătorită și anume — crearea hibrizilor timpurii. Și cum în. țara noastră sînt suprafețe întinse situate în zona șubrnontană, asemenea hibrizi sînt absolut necesari.In.tr.-o sală a laboratorului, pe mese, se află grămezi de știuleți de porumb. Fiecare știulete este supus unui examen minuțios. Tehnicienii L. Trif și S. Stan îi cîntăresc, le măsoară lungimea și grosimea. Se 

Manualele viitorilor 
muncitori și tehnicieni

(Urmare din pag. I-a)

numără rîndurile de boabe de pe știuleți (rînduri mai multe înseamnă boabe mai multe, producție mai mare la hectar). Amelioratorii cercetează cu atenție și însușirile calitative : cit cîntăresc 1000 de boabe, ce colorit și sticlozitate au, gradul de șiștăvire în timpul vegetației etc. Tov, ing, Jancu Căbulea, șeful laboratorului, ne relatează că 165 de hibrizi au fost verificați timp de trei ani în culturi comparative de concurs pe terenurile stațiunii, și doi ani în cîmpurile Comisiei de stat pentru încercsrea soiurilor. Care hibrizi au șanse să fie dați în cultură? Bineînțeles, acei care vor îndeplini cele mai bune însușiri : știuleți lungi, număr mare de rînduri, bob sticlos, un colorit .eîț mai bine pronunțat, fără boabe șiștăvițe etc. Și nu numai 'atît. Se ține seama și de compoziția chimică a boabelor, de conținutul loi' în proteine, amidon, grăsimi.De la cercetătorii stațiunii poți afla că dintre hibrizii, creați pînă a- cum, HD 208 dă cele mai bune rezultate. Dar cercetătorii „au ochit“ și alți hibrizi dubli autohtoni cu mari șanse de viitor : HD 117 și HD 120.Pînă la crearea unui hibrid, cp calități de producție deosebite, drumul este deșțyl de lung, Intr-o altă încăpere a laboratorului inginera Laura Ciorlăuș, ajutată de cîțiva tehnicieni, cercetează cu atenție niște știuleți piperniciți. Un necunoscător n.-ar pricepe de ce își pierd vremea specialiștii cu ei. Pentru ameliora- tori, însă, șțiuleții piperniciți, obținuți după ani de trudă, sînt aur curat, căci ei stau la baza producerii seminței hibride. Vizitînd vara cîmpurile stațiunii poți vedea numeroase parcele cu porumb de talie mică, obținut prin autofecundare, a- 

multe ore decît cele prevăzute pentru predarea cunoștințelor respective la viitorii mecanici, montatori, mecanici pentru motoare cu combustie internă etc. Dulgherilor și tîmplarilor pentru construcții, zidarilor și operatorilor de la producția de prefabricate, nu li se predau cunoștințe de rezistența materialelor, de care vor avea nevoie în producție.în activitatea de elaborare și e- ditare a manualelor școlare se simte nevoia unei coordonări îmbunătățite. Sînt manuale care interesează școlile mai multor ministere, dar, din păcate, unele caută să rezolve separat această problemă. Manualele „Materiale pentru instalații electrice“ și „Tehnologia materialelor folosite în electrotehnică“ destinate școlilor profesionale cu un profil asemănător sînt elaborate de autori diferiți. In cele mai multe școli profesionale și tehnice la desenul tehnic se predă un sistem general de reprezentare a unor piese și asociații de piese comune la toate mașinile, utilajele și instalațiile, indiferent de ramura în care se folosesc. Cu toate acesțea au apărut circa 15 manuale de desen tehnic, aproape identice. Aidoma se prezintă lucrurile și în cazul manualelor de „Topografie“, „Geologie“ etc. în viitor, credem că manualele comune tuturor școlilor sau unui grup mai mare de școli trebuie să fie elaborate de către un singur colectiv de autori, format din cei mai competenți specialiști. Totodată, este necesară o mai bună organizare a concursului de manuale școlare — stabilirea din timp șt programelor analitice și a titlurilor manualelor, popularizarea condițiilor și a avantajelor de care se bucură participanții la concurs etc.Analiza amintită relevă de a- semenea că unele ministere, instituții și organizații ■ care au în subordine școli profesionale și tehnice aprobă editarea unor noi manuale fără ca acestea să a- ducă îmbunătățiri substanțiale față de cele existente. Oare n-ai*  fi fost mai indicat ca Ministerul Industriei Construcțiilor să se îngrijească mai întîi de editarea celor 25 de manuale care lipsesc din școlile sale profesionale și tehnice decît să încuviințeze, fără motive temeinice, înlocuirea unor manuale existente ?

nualelor pentru școlile agricole — apreciate de elevi și cadre didactice — care au fost întocmite pe lecții și nu pe teme. Totodată, ar fi necesar să se fixeze numărul maxim de pagini pentru fiecare manual în funcție de orele prevăzute în planul de învățămînt pentru predarea obiectului respectiv.La elaborarea unor manuale nu s-a ținut seama suficient de posibilitățile de asimilare ale elevilor. In explicarea multor probleme teoretice din manualele de mecanică tehnică și electrotehnică pentru rpaiștri, autorii au folosit calculul diferențial și integral. Or, acești elevi primesc cunoștințe sumare de matematici superioare, și acestea abia spre sfîrșitui anului II, pe cînd me- ănica tehnică și electrotehnica se predau din primul an. în mod asemănător, jn manualele de hidraulică,’ termotehnică, mașini și instalații frigorifice ș.a. șe operează eu cunoștințe pe care elevii respectivi de- abia urmează să le primească la alte obiecte.Pare paradoxal dar există totuși manuale tehnice insuficient legate de practică. In manualul de electro-' tehnică generală, prezentînd diverse mașini și aparate, autorul nu se o- prește în suficientă măsură asupra defecțiunilor' ce pot surveni în exploatarea lor, asupra măsurilor de prevenire, posibilităților de, remediere și de detecție a acestora. Deși manualul numără circa 47o pagini, conține doar 20 de aplicații, toate rezolvate, ceea ce este insuficient î^iță de cunoștințele variate pe care 1Ô cuprinde, de problemele importante-pe care maiștrii sînt chemați să Ie soluționeze în product ie.Se știe că Ia baza elaborării manualelor școlare stau programele analitice. Este adevărat că ele nu constituie decît scheletul, osatura viitorului manual. Autorii au însă datoria să dea viață programei, șe- lectînd ca grijă materialul, expunîn- du-1 sistematic, logic, pe înțelesul elevilor. Se întîlnesc însă unele manuale care diferă mult de prevederile programelor școlare. Manualul de rezistența materialelor pentru învățămîntul profesional cuprinde o serie de teme cum sînt : solicitări compuse, deformații elastice ale pieselor supuse la încovoiere, și altele care depășesc chiar nivelul de înțelegere al elevilor școlilor de maiștri. în alte manuale se face o dozare arbitrară a materiei, se inversează unele probleme, iar diferite fenomene sînt explicate pleeîndu-se de la cazurile generale și nu de la cele particulare, așa cum, după părerea noastră, ar fi mai potrivit.Există și cazuri cînd chiar planurile și programele școlare nu sînt alcătuite judicios. Este inexplicabil, de ce viitorii mecanici pentru utilaje din industria ușoară și alimentară, operatorii de la fabricarea zahărului și uleiurilor vegetale studiază rezistență materialelor în mal

Problema elaborării manualelor pentru învățămîntul profesional și tehnic se cuvine să stea și mai mult în atenția Ministerului Invățămîn- tului, căruia îi revine sarcina să coordoneze și să controleze activitatea de editare a manualelor pentru muncitorii, tehnicienii, maiștrii de mîine.Rezultatele obținute pînă acum în elaborarea manualelor pentru învățămîntul profesional și tehnic șînt o dovadă grăitoare a posibilităților de care dispunem, în vederea alcătuirii pe viitor a unor cărți de școală tot mai valoroase. 

dică cu polenul aceleiași plante ; este ceea ce se numește consangvi- nizare. Oamenii de știință au constatat că atunci cînd polenizarea se face ani la rînd cu polenul plantei respective, planta își pierde vigoarea, se pipernicește, producția scade. S-a observat însă că încrucișarea a două plante obținute prin consangvinizare dă urmași deosebit de viguroși și cu producții mult mai mari decît' soiurile obișnuite.La Turda, ca și în celelalte stațiuni experimentale din cadrul institutului, se încrucișează între ele două cîte două linii consangvinizate, iar hibrizii simpli, rezultați, se încrucișează între ei. Se obțin astfel hibrizi dubli cu o creștere deosebit de viguroasă și care dau o recoltă mai bogată. Pe această cale cercetătorii de la Turda au creat sute de linij consangvinizate și caută cele mai potrivite perechi pentru obținerea seminței hibride. De aceea se fac sute și sute de combinații, apoi se aleg plantele cu cele mai bune însușiri, care vor da în viitor hibrizi simpli și dubli. Un lucru nou șșțe că aci s-au creat linii consangvinizate din soiuri și populații locale de porumb existente în țara noastră, care au însușiri biologice valoroase : rezistență la secetă, la boli, deci sînt adaptate Ia condițiile noastre de mediu. Liniile consangvinizate încrucișate între ele sau cu alte linii consangvinizate străine dau hibrizi dubli care au o mare productivitate, rezistență la cădere, sistem radicular bine dezvoltat.în felul acesta cercetătorii de la Stațiunea experimentală Turda aduc o însemnată contribuție la sporirea producției de porumb.
TEODOR MARIAN

SPORT
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Corespondentă din Praga

„Mondialele“ de handbal pot începe PROCESUL ASASINULUI LUI OSWALD
Intre 6 și 15 martie 1964, va avea 

loc în R. S. Cehoslovacă a 5-a edi
ție a campionatului mondial mascu
lin de handbal. Cum ne despart 
puține zile pînă la deschiderea im
portantei competiții sportive, ne-am 
adresat vicepreședintelui comitetului 
de organizare, Vladimir Hermansky, 
pentru a ne informa asupra stadiu
lui în care se află pregătirile.

— Campionatul ar putea începe și 
mîine, ne-a spus interlocutorul. De 
mai multe săptămâni, zeci de organi
zatori se află în localitățile destinate 
competițiilor eliminatorii, prelimina
re și finale. Considerăm că totul 
este pregătit pînă în cele mai mici 
amănunte.

— In ce localități se vor desfășura 
meciurile ?

— Sînt cinci la număr : Praga, 
Bratislava, Pardubice, Gottwaldov și 
Uherske Hradiste.

— Puteți să ne dați cîteva amă
nunte de ordin tehnic-organizatoric ? De pildă, despre amenajarea sălilor, 
condiții de cazare, program etc.

— Să începem cu... începutul. Ho
telurile vor fi din cele mai confor
tabile, atît pentru participant cît și 
pentru antrenori, arbitri, delegați, 
ziariști. In ce privește sălile, sînt 
cele mai bune din țara noastră. Ast
fel, la Praga se va juca in sala spor
turilor, care are o capacitate de 
ÎS 000 locuri. Sala sporturilor din 
Uherske Hradiste — cea mai mică 
dintre toate, dar foarte cochetă — 
are 1 500 locuri, cea din Bratislava 
— 4 500, iar cele din Pardubice și 
Gottwaldov — cite 10 000 locuri. 
Garderobele se află în imediata a-

In ci le v a rînd 8s r i
In comparație cu primele două runde, 

cea de a treia rundă a Turneului zonal 
de șah de la Moscova a fost mai calmă și 
pentru prima oară o partidă va fi conti
nuată dincolo de limita celor 7 ore de joc. 
Este vorha de întîlnirea Spasski-Gheller. 
întreruptă la mutarea 59 într-un final do 
turnuri în care negrul are un pion în plus, 
realizarea avantajului fiind însă problema
tică.

După două victorii consecutive, Holmov 
a jucat mai prudent, convenind ia remiză 
în 39 mutări cu marele maestru Bronstein. 
Același rezultat a fost înregistrat și în 
partida Korcinoi-Stein. în clasament con
duce Hplmov cu 2,5 puncte djn 3 posibile.

★
Primul meci al finalei „Cupei campioni

lor europeni la volei” (feminin) s-a dispu
tat la Sofia întro echipele Levski și Di
namo Berlin (R. D. Germană). Voleiba
listele bulgare au repurtat victoria cu 3—0 
(15—12 ; 15—8 ; 16—14). Returul va avea 
ioc la 7 martie la Berlin.

4r
Çei mai buni înotători de mare fond 

din Republica Arabă Unită, Brazilia, Olan
da și Argentina vor participa duminică la 
cel de al patrulea maraton nautic care se 
desfășoară pe fluviul Parana, pe o distantă 
de 63 km, între orașele Santa Fe și Co- 
ronda. Principalii favoriți sînt egipteanul 
Abu Heif, actualul campion mondial, ar
gentinianul Camarero, olandezul Willensen 
și brazilianul Falsetti.

La Casa Centrală a Armatei, cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a Armatei și Flotei Maritime Militare Sovietice, a avut loc c adunare la care au luat parte militari ai Forțelor Armate ale R.P.R. din garnizoana București.Adunarea a fost deschisă de ge- neralul-locotenent Ion Ioniță, ad-*Atașatul militar, naval și al aerului al Uniunii Sovietice la București, colonel V. S. Makovkin, a oferit vineri seara o recepție cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a Armatei și Flotei Maritime Militare Sovietice.Au luat parte general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Ex
ig LEGĂTURĂ CU VIZITA 

IN ȚARA NOASTRĂ 
A VICECANCELARULUI AUSTRIEILa propunerea părții austriece, vizita vicecancelarului Austriei, Dr. Bruno Pittermann, în R. P, Romînă a fost amînată pentru o dată ce se va anunța ulterior.

CONSFĂTUIRE — SCHIMB
DE EXPERIENȚĂVineri a început la Brașov o consfătuire organizată de Ministerul Comerțului Interior în vederea extinderii experienței obținute de T.A.P. Carpați, trust fruntaș pe ramură, în privința bunej deserviri a populației. La consfătuire participă lucrători din comerț din toate regiunile țarii. în prima zi, pârtiei- panții au vizitat mai multe unități, urmărind aspecte ale organizării producției șl desfacerii mărfurilor, Cu prilejul consfătuirii a fost amenajată o expoziție de preparate culinare, de cofetărie și meniuri.Lucrările consfătuirii continuă,(Agerpres)

LOTO CENTRALLa tragerea Loto-central din 21 februarie 1964, au fost extrase din urnă următoarele numere ; 34 ; 42 ; 58 ; 23 ; 57 ; 45 ; 9 ; 56 ; 21 ; 36.Premii suplimentare : 28 ; 43 ; 14. Fond de premii ; 727 405 lei.

propiere a sălilor în care au loc me
ciurile, după cum în incinta fiecărei 
săli s-au amenajat birouri speciale 
pentru ziariști și încăperi pentru 
conferințe de presă. De altfel, secția 
de medicină sportivă a Societății 
medicale „J. E. Purkyne“ a organi
zat un simpozion internațional care 
va dezbate problemele practicării 
handbalului ca una dintre discipli
nele sportive cele mai importante.

Federația, internațională a stabilit 
12 arbitri, printre care și Vasile Si
de# din R. P. Romînă.. Toate țările 
participante au primit cîte o minge 
din modelul aprobat a fi folosit în 
toate partidele de la „mondiale“.

— Cîte țări vor participa ?
— în total, 16 țări : Cehoslovacia, 

Danemarca, Elveția, Franța, Islanda, 
Iugoslavia, Japonia, Norvegia, R. D. 
Germană, R. F. Germană, România, 
Statele Unite, Suedia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și o echipă afri
cană. în cazul că Africa nu-și va 
trimite reprezentantul, ea va fi în
locuită cu Austria. România și alte 
șapte echipe s-au calificat direct 
pentru turul preliminar, fără a mai 
participa la eliminatorii. în treacăt 
fie spus, ne așteptăm ca echipa 
României să intre în finală, pentru 
cucerirea medaliilor de aur. Hand- 
baliștilor români li se acordă mari 
șanse la cucerirea primului loc.

— Așadar, și un pronostic...
— Desigur, ținînd seama de va

loarea echipei dv. Cît despre noi, 
ne vom strădui să-i „smulgem“ 
titlul de campioană a lumii...

HORIA LIMAN

In meci retur pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni” la bas
chet, H. K. T. Helsinki a învins pe Sim- 
menthal Milano cu 97—87 (45—46), dar în 
semifinală s-a calificat formația italiană, 
care cîștigase cu 99—70 prima întîlnire.

★
Pe pîrtiile de la Kavgolovo, în apropiere 

de Leningrad, s-a desfășurat un mare con
curs de schi la care au participat și cîfiva 
(țin membrii echipei olimpice a U.R.S.S. 
In proba de 5 km femei, Evdochia Mek- 
șilo, câștigătoarea medaliei de argint la 
Innsbruck, a suferit o neașteptată înfrîn- 
gere, ocupînd locul doi la diferență de 
32” în urma tinerei schioare Iuta Âcikin 
cronometrată cu timpul de 38’06”. Proba 
de 30 km bărbați a revenit în 1 h 40'33” 
lui Akentiev, urmat de Vaganov.

★
La invitația organizațiilor sportive in

diene, marii maeșțri de șah M. Taimanov 
și I. Averbach au plecat în India. Ei vor 
susține simulțane și vor da lecții în ora
șele Calcutta, Madras, Haiderabad, Bom
bay și Delhi.

» *
Continuîndu-și turneul în R. D. Ger

mană, echipa de box a clubului sportiv 
Farul Constanța a evoluat la Schwerin în 
compania echipei Traktor. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul pe 14—6.

(Ageșrres) 

junct al ministrului forțelor armate ale R. P. Romîne.Au luat cuvîntul general-maior Ion Coman, colonel V. S. Makovkin, atașat militar, naval și al aerului al U.R.S.S. la București, și I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă.
terne, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate.Au participat șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R.P. Romînă, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.In timpul recepției, colonel V. S. Makovkin și general de armată Leontin Sălăjan au rostit toasturi.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.(Agerpres)

Festival literar 
consacrat poetului

Grigore AlexandrescuLa Casa scriitorilor „Mihail Sado- veanu“ din Capitală a avut loc vineri după-amiază un festival literar consacrat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui poet și fabulist romîn Grigore Alexapdrescp.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Mihai Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor din R, P. Romînă. Cont, univ. Paul Cornea, critic și istoric literar, a vorbit despre viața și opera lui Grigore Alexandrescu.
sprijin pentruRIO DE JANEIRO 21 (Agerpres), înțr-un discurs radiotelevizat, președintele Braziliei, Joao Goulart, a subliniat dip nou hotărîrea guvernului brazilian de a înfăptui în țară reforme fundamentale, El s-a referit apoi pe larg la problemele relațiilor financiare ale Braziliei cu alte țări. „Avem relații minunate cu țările socialiste“, a subliniat președintele Goulart,Referindu-se la apropiata conferință a O.N.U. pentru comerț și dezvoltare de la Geneva, el și-a exprimat convingerea că aceasta va adopta hotărîri de mare însemnătate,

Sub semnătura lui Jacques Amal- 
ric, care a urmărit evoluția eveni
mentelor de la Dallas, ziarul „LE 
MONDE“ a publicat un articol în 
legătură cu procesul lui Jack 
Ruby. Autorul arată că acuza
tul riscă pedeapsa capitală dacă ju
riul se alătură tezelor acuzării. Dar 
juriul, după cum arată desfășurarea 
primelor ședințe ale procesului, nici 
n-a fost încă desemnat; tactica a- 
vocaților lui Ruby ar fi, scrie auto
rul, să demonstreze că clientul lor 
n-ar putea fi judecat cu imparția
litate de un juriu la Dallas,., In acest 
scop, ei vor încerca să recuze pe cei 
900 de candidați pentru juriu, selec
ționați de. tribunalul orașului. Teza 
procurorului este că Ruby l-a ucis 
pe Oswald, presupusul asasin al pre
ședintelui Kennedy, „cu sînge rece 
și că gestul a fost premeditat“. Pen
tru avoaați, dimpotrivă, Ruby este 
un „iresponsabil, victimă a unui ac
ces de epilepsie psihomotrice“. Acest 
sistem de apărare n-a fost însă a- 
probat de toți avocații lui Ruby; 
astfel, Tom Howard a refuzat aceas
tă teză și s-a retras ; potrivit aces
tuia, ar fi fost mai bine să se ple
deze teza unei crize de mânie, fără 
a se intra în detalii psihologice. 
Această primă divergență de opinii
— scrie Amalric — este suficientă 
pentru a scoate în evidență ambi
guitatea procestilui care începe. „A 
pune accentul pe personalitatea în
doielnică a lui Ruby înseamnă a 
face să se «uite» punctul cel mai im
portant : Jack Ruby a jucat un rol 
în asasinarea lui J. F. Kennedy ?“

Autorul articolului scrie :„Apariția lui Oswald sub luminile proiectoarelor televiziunii instalate cu binecuvîntarea poliției locale, ar fi făcut să crească pornirile ucigașe ale lui Ruby. Tulburări mintale, hi- pernaționalism, respectarea unor porunci mistice ? Motivele invocate de apărătorii lui Ruby pot să pară complementare. Rămîne însă faptul că el a dus mîna la haină, a scos revolverul, s-a repezit și a tras. O fulgerare. Un singur foc, dar a fost deajuns : o oră mai tîrziu Oswald murea fără a fi vorbit.Acestea sînt — potrivit avocaților— nenorocirile lui Ruby. Pentru a- vocatul Melvin Belli, premeditarea nu poate fi deci reținută, nici responsabilitatea. Bolnav mintal, iar nu criminal, acuzatul este de resortul unei case de sănătate, iar nu de al închisorii sau scaunului electric. Și cu atît mai mult, nu poate fi lăsat pe mîinile juraților din Dallas ; aceștia — mai pretind avocații a- părării — n-au de fapt decît o singură obsesie : să spele orașul de acuzațiile de complicitate colectivă ce i-au fost aduse după moartea Iui J. F. Kennedy. Unii jurați din Dallas ar fi gata să-l «sacrifice» pe Ruby pentru că este ultimul supraviețuitor cunoscut al crimelor din noiembrie. A-l judeca la Dallas ar echivala deci

MOSCOVA 21 (Agerpres).— După cum anunță agenția TASS, a fost publicată declarația sovieto-bulgară cu privire la rezultatele convorbirilor duse la Moscova între delegația de partid și guvernamentală bulgară și conducători sovietici.în declarație se subliniază că „schimbul de păreri a reafirmat din nou unitatea deplină de vederi a partidelor și guvernelor celor două țări în toate problemele discutate“.Relevînd că „adîncirea continuă a diviziunii internaționale socialiste a muncii în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc“ ■ contribuie la dezvoltarea economică rapidă a U.R.S.S. și Bulgariei, părțile au căzut de acord asupra creării unei comisii interguvernamentale de colaborare economică și teh- nico-științifică, care, pe baza principiilor C.A.E.R., va contribui la continua întărire a relațiilor economice.Guvernul sovietic va acorda în continuare Bulgariei ajutor tehnic în construcția de întreprinderi industriale și a acordat Bulgariei un nou credit pe termen lung în condiții avantajoase, în sumă de 300 milioane ruble.Reafirmînd hotărîrea de a continua eu consecvență lupta pentru întărirea păcii și înlăturarea primejdiei războiului termonuclear, cele două părți consideră că sarcina principală a tuturor guvernelor este realizarea cît mai grabnică a unui acord asupra dezarmării generale și totale și înfăptuirea de măsuri îndreptate spre slăbirea cursei înarmărilor și destinderea încordării internaționale.Constatînd cu satisfacție că „în ultima vreme s-a conturat o anumită destindere a încordării internaționale“, declarația arată că un aport hotărîtor la cauza consolidării păcii în Europa l-ar constitui lichidarea cît mai neîntîrziată a rămășițelor celui de-al doilea război mondial și încheierea tratatului de pace german.
iniaptuirca de reformecare vor contribui și la soluționarea problemelor puse în fața țărilor a- flate în curs de dezvoltare.

★Frontul parlamentar național al Braziliei a dat publicității o declarație în care se condamnă împotrivirea marilor proprietari de pămînt față de adoptarea decretului privind exproprierea unor zone de pămînt de 10 kilometri pe cele două părți ale șoselelor și căilor ferate federale.Frontul parlamentai*  național, care se pronunță pentru împărțirea pă- mîntului, califică acest decret drept .un pas în direcția reformei agrare.

cu a-l condamna, pe nedrept, bineînțeles" — scrie cu ironie autorul.
TREI PUNCTE OBSCURE„Această versiune a evenimentelor nu satisface pe toți observatorii. Ori- cît de seducătoare ar fi, teza nebuniei momentane ignorează în mod deliberat trei puncte decisive. Ea este cu neputință de acceptat pînă cînd acestea nu vpr fi lămurite :—« atitudinea lui Ruby, înainte, în timpul și după uciderea lui Oswald, nu este atitudinea unui om dezechilibrat ,*—, Ruby are un trecut de care trebuie să se țină seama, și acest trecut nu corespunde cu portretul pe care 1-1 fac apărătorii săi ;— asasinarea lui Oswald a intervenit în mod foarte oportun pentru a sluji ca punct final unei anchete ccțre n-a fost dusă cu seriozitate nici un moment, care nu s-a terminat; anchetă, ale cărei concluzii există tendința de a fi impuse.Ruby ește într-adevăr un dezaxat și un exaltat ? Exceptînd mărturiile depuse de sora și de unii prieteni ai săi, nimic nu vine în sprijinul acestei teze : dimpotrivă, toți martorii asasinării lui Oswald sînt de acord să scoată în evidență «starea destinsă» a lui Ruby cu numai cîteva clipe înainte de a comite gestul său, buna sa dispoziție față de polițiști și sîngele rece, precizia cu care a tras asupra ucigașului presupus al lui J. Kennedy.Viata lui Ruby este foarte departe de a evoca personajul sensibil ce ne-a fost descris. Acest om credincios care conducea două cabarete de strip-tease a fost arestat de mai multe ori pentru loviri și răniri, era cunoscut pentru violența lui, fusese condamnat pentru port ilegal de armă și recursese la medici pentru a-și îngriji o boală de origină îndoielnică, mai curînd decît pentru a-și regăsi, chipurile, un echilibru psihic compromis. El întreținea de altminteri excelente relații cu lumea poliției din Dallas, mergînd pînă la a fi folosit ca indicator, după un stagiu destul de lung, în lumea interlopă din Chicago. Asemenea antecedente nu par să se potrivească unui perfect «patriot». Mai curînd ele sînt antecedentele unui om al violenței, devenit disponibil în urma unor prea frecvente depărtări de căile legalității. Această impresie este și mai accentuată de consecințele uciderii lui Oswald ; fără a reveni asupra îndoielilor care planează asupra vinovăției sale, trebuie să se sublinieze din nou că nici un moment Oswald n-a mărturisit că ar fi tras asupra președintelui Kennedy ; că el a putut să declare în fața ziariștilor de la televiziune că polițiștii nu l-au acuzat de acest asasinat, în timp ce aceștia pretindeau de acum că-1 dețin pe vinovat și afirmau că „afacerea este lămurită". Uciderea poli

In actualele condiții, cînd țările N.A.T.O. tind să folosească regiunea Balcanilor și a Mării Medite- rane drept o bază de atac racheto- nuclear împotriva statelor iubitoare de pace, este oportun să se ia măsuri pentru asigurarea securității în această regiune a lumii — se spune în declarație. Pentru a rezolva a- ceastă problemă, Balcanii și Marea Mediterană trebuie transformate într-o zonă în care să nu existe arma racheto-nucleară.în declarație este, reafirmată hotărîrea de a acorda și pe viitor sprijin multilateral poporului Cuban, este exprimată solidaritatea cu poporul Ciprului, sprijinul față de revendicările juste ale poporului panamez, față de lupta justă de eliberare a popoarelor vietnamez și coreean, precum și hotărîrea de a acorda și pe viitor sprijin multilateral popoarelor din colonii și din țările dependente care duc lupta pentru eliberarea națională și socială,Părțile subliniază din nou necesitatea rezolvării cît mai grabnice a problemei privind restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U. Ele își exprimă satisfacția față de stabilirea relațiilor diplomatice dintre R. P. Chineză șl Franța, considerând că „acest pas realist va contribui la dezvoltarea colaborării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice“.Reprezentanții partidelor comuniste din U.R.S.S, și Bulgaria au constatat că viața a confirmat în întregime justețea analizei problemelor de cea mai mare importanță ale dezvoltării mondiale contemporane, făcute în Declarațiile Consfătuirilor de la Moscova din 1957 și 1960, necesitatea de a traduce în viață în mod consecvent principiile elaborate în colectiv de către partidele marxist-leniniste.Părțile își reafirmă hotărîrea de a lupta și pe viitor în mod consecvent pentru triumful politicii leniniste a coexistenței pașnice a statelor cu orînduirl sociale diferite.P.C.U.S. și P.C. Bulgar consideră că interesele cauzei păcii și socialismului cei*  intensificarea luptei tuturor partidelor marxist-leniniste pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale pe baza liniei generale stabilită în Declarațiile Consfătuirilor de la Moscova. Subliniind că „astăzi a- ceastă sarcină este mai importantă ca oricînd“ declarația arată că cele două partide „vor duce mai departe neabătut lupta pentru coeziunea tuturor țărilor comunității socialiste, pentru întărirea unității mișcării comuniste internaționale pe baza marxism-leninismului și a principiilor internaționalismului proletar“.

țistului Tippit rămîne, de asemenea, misterioasă : ca și în cazul asasinării președintelui, n-a fost încă divulgată nici o dovadă formală (raport balistic științific, amprente).
COINCIDENTE TULBURĂTOARECei ce cred că Ruby n-a fosl, poate, decît teleghidat, își văd bănuielile confirmate prin coincidențe tulburătoare : potrivit unor anumiți martori, Ruby l-ar fi cunoscut pe Oswald; fără a fi dezmințit, ziarul „New York Herald Tribune" a scris că Ruby îl cunoștea foarte bine pe polițistul Tippit, și că acesta făcea lungi popasuri într-unul din cabaretele asasinului lui Oswald, după o- rele sale de serviciu.La aproape trei luni după asasinarea președintelui, misterele din Dăllas rămîn neatinse. O singură pistă posibilă revine în minte invariabil : Ruby. Este el legat de oameni politici din regiune ? Care au fost «protectorii» polițiștilor pentru care «lucra» el ? Cine erau prietenii lui ? Făcea el parte dintr-un «complot»? Nimeni n-a răspuns încă la aceste întrebări. Nici un anchetator nu pare să-și fi îndreptat investigațiile în această direcție, singura ce rămîne utilizabilă. Totuși, așa ceva nu pare imposibil : folosirea timpului de către Oswald nu este oare cunoscută minut cu minut?Judecind după audierile preliminare, procesul lui Ruby riscă să n-aducă nici o lumină. In cazul cel mai rău, el seamănă cu o răfuială între vechi complici ; în cazul cel mai bun, el pare o concluzie prematură și absurdă a anchetei, o condamnare „de serviciu". Procurorul din Dallas și avocații lui Ruby se vor înfrunta pentru a se ști dacă a- cuzatul este sănătos sau nu dtin punct de vedere mintal. Cele două părți se vor feri însă să atace punctele esențiale. Dar va fi vorba de asasinarea lui Kennedy la aceste ședințe ?In afară de cazul cînd Ruby, dacă el nu este decît un mic șurub în aparatul unei conspirații, se va hotărî să vorbească, în speranța de a-și salva viața. Oare vor putea fi găsiți la Dallas 12 jurați care să-l condamne ?" — scrie în încheiere autorul.
® După patru zile de audieri, tri

bunalul din Dallas a ales primul jur 
rat : Max Causey, inginer specialist 
în electronică. Celelalte 12 persoane 
audiate joi au fost recuzate. Trimir 
sul special al agenției France Presse 
a transmis : „în orice caz, nimeni 
nu prevede sfîrșitui procesului îna
inte de cîteva săptămîni. în ritmul 
actual al desemnării unui jurat la 
fiecare patru zile, vor trebui aproa
pe două luni înainte de a se forma 
un juriu".



încheierea convorbirilor îranco-itaiieneIA-O.N.U. CONTINUA CONSULTĂRILE Premiu! Balzan pentru pace

IN PROBLEMA CIPRIOTĂ
• Noi unități engleze transportate în Insulă • îngrijorări ex
primate de președintele Makarios ® Amînarea ședinței 

Consiliului de Securitate(Agerpres). — în vineri avioane en-

dssernat 0. N. U.

Ii' 4

LONDRA 21 cursul zilei de gleze au continuat să transporte în Cipru unități militare engleze, precum și materiale de luptă. Se prevede că transportul celor 1 600 de militari se va încheia sîmbătă după-amiază. Agenția France Presse anunță că, la întoarcerea din Cipru, avioanele care transportă militari aduc . membri ai familiilor militarilor de pe insulă. ,Citind surse cipriote, agenția Reuter relatează că, cu excepția caz izolat, în cursul zilei de în insulă a fost liniște.
*NICOSIA 21 (Agerpres). —

unui vineri

continuă consultările sale cu reprezentanții țărilor care participă la dezbaterile Consiliului de Securitate în problema Ciprului.într-o declarație făcută după întrevederea dintre U. Thant și Ky- prianou, președintele Camerei Reprezentanților din Cipru, Glafkos Clerides, a subliniat că delegația Ciprului nu va accepta nici o rezoluție a Consiliului de Securitate care s-ar referi la Tratatul de la Zürich și Londra din 19’60.Ședința Consiliului de Securitate care urma să continue la 21 februarie dezbaterile în legătură cu ția din Cipru, tru ziua de 24NICOSIA 21 (Agerpres). — în legătură cu deplasarea de noi unități militare britanice spre Cipru; agenția France Presse relatează, citînd presa cipriotă, că președintele Makarios și-a exprimat în mod oficial îngrijorarea sa, înajtului comisar britanic ad-interim, Pickard. Ziarele cipriote manifestă neliniște în legătură cu sosirea de noi trupe britanice pe insulă, fără consimțămîntul guvernului Ciprului.Corespondentul din Nicosia al a- genției France Presse relatează că, în timp ce în majoritatea orașelor cipriote legăturile normale dintre ci- prioții greci și cei turci au fost rupte, odată cu izbucnirea ciocnirilor dintre cele două comunități, există totuși „un port al păcii“, unde ciprioții greci șiturci conviețuiesc în bună înțelegere. Acesta este micul port Famagusta, situat pe coasta de răsărit a Ciprului. Aici, scrie corespondentul, docherii greci și turci muncesc umăr la umăr într-o atmosferă destinsă. La Famagusta sé constată că interesul comun al celor două comunități primează și că divergențele se află pe planul al doilea.In încheiere, corespondentul agenției France Presse arată că acest oraș poate servi drept argument a- celora care . arată că neînțelegerile dintre cele două comunități sînt mai puțin profunde decît se pretinde în mod general și că actuala situație de încordare este provocată de presiunile exercitate de anumite cercuri extremiste.

a fost amînată februarie. situa-pen-
★OTTAWA 21 (Agerpres). — Canada manifestă o reținere crescîndă față de cererea guvernului Marii Britanii de a participa cu un efectiv de 1 000 de soldați la forțele internaționale de poliție în Cipru.Lester Pearson, primul ministru al Canadei, a condiționat participarea Canadei la forțele internaționale de poliție pentru dintre acestea nilor Unite.

NEW YORK 21 (Agerpres). — Președintele Fundației Balzan, prof. Enrico Zucca, și directorul Fundației, Ulisse Mazzolini, au vizitat joi pe secretarul general al O.N.U., U Thant, și l-au informat că Premiul Balzan pentru pace, fraternitate și umanitate pe anul 1963 a fost, acordat. Organizației Națiunilor Unite. Cu acest prilej, ei au declarat că la decernarea acestui premiu au luat în considerare spriji-, nul de care se bucură O.N.U. din partea șefilor de state și guverne în eforturile sale pentru pace și securitate internațională.Mulțumind, secretarul general al O.N.U. a subliniat că sumele de băni care constituie Premiul Balzan vor fi folosite pentru ducerea la îndeplinire a unora dintre proiectele prevăzute de Adunarea Generală.Premiul Balzan amoștenitorii fostului director al ziarului italian din Milano, „Corriere della Sera“, Eugenio Balzan, care a încetat din viață în urmă cu 11 ani.
fost instituit de

Ciprp de „asocierea“ și Organizația Națiu-

PARIS 21 (Agerpres). — Tratativele politice dintre președintele Italiei, Antonio Segni, și generalul de Gaulle, precum și cele dintre miniștrii de externe ai celor două țări au luat sfîrșit practic joi seara, însă vizita celor doi .oameni de stat italieni la Paris continuă pînă sîmbătă. Vineri ei au vizitat primăria orașului Paris, precum și Universitatea Sorbona.Atît presa franceză cît și cea italiană continuă să acorde principala atenție vizitei celoi’ doi oameni de stat italieni în Franța. Referindu-se ia tratativele franco-italiens ziarele subliniază .faptul că nu s-a ajuns la un acord înt.re părți nici în problemele vest-europene — îndeosebi relațiile din cadrul Pieței comune — și nici în ce privește poziția față de Statele Unite și față de crearea forțelor nucleare multilaterale. Ziarul italian „IL MESSAGGERO“ subliniază că „fiecare dintre cele două 
părți a rămas pe pozițiile sale care 
erau cunoscute dinainte și în nici 
una dintre problemele esențiale nu 
a existat o apropiere între ele“. Acest punct de vedere îl împărtășește și ziarul „LA STAMPA“.Ziarul francez „LE MONDE“ scrie, printre altele : „Divergențele dintre

cele două delegații au apărut cu o 
claritate neobișnuită". iar „LE POPULAIRE" scrie : „în condițiile 
existente, se pare că vizita lui Segni 
la Paris nu a avut ca rezultat mo
dificarea fundamentală, a pozițiilor 
reciproce ale Franței și Italiei asu
pra problemelor majore".Făcînd bilanțul convorbirilor ita- lo-franceze, care survin la scurtă vreme după cele franco-vest-ger- mane, ziarul ,,L’AURORE“ subliniază că în privința relațiilor dintre țările occidentale „nici unul dintre a- 
liații Franței nu consideră ca defini
tivă. actuala formulă hexagonală", adică nu sînt de acord cu punctul de vedere al guvernului francez, care în această privință pune accentul în primul rînd pe Piața comună a celor șase țări vest-europene.
MOSCOVA

Conferința de presă 
a premierului danez

--WB 
SM»

Pahioți kurzi sărbătoresc recenta încetare a focului în nordul Irakului. 
Agenția MEN anunță că oficialitățile Irakiene au definitivat proiectul de 
lego cu privire la amnistia generală în țară, proiect ce vizează în primul 

rînd persoanele implicate în evenimentele care au avut loc in nord.

PROBLEME POLITICE AFRICANE
 . . . -Ù:-, ~ l .............................................................................................................................. . ....ție la postul de radio Cairo în. care a '■ anuhțat că guvernele R.A.U. și •Marocului pun la punct in prezent un comunicat comun în legătură cu restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Acest comunicat va fi dat. publicității în curînd.Relațiile . diplomatice dintre cele două țări au fost rupte în timpul conflictului de frontieră algero-ma- rocan. în cursul Conferinței Arabe la nivel înalt președintele Nasser și regele Hassan au căzut de acord a- supra reluării relațiilor diplomatice.

U Thant despj-e acordul 
algero-marocanNEW: YORK 21 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a dat publicității o declarație în care ,-își exprimă satisfacția pentru încheierea acordului dintre Algeria și Maroc privitor la reglementarea conflictului de frontieră dintre eje. „Reglementarea cu succes a conflictului, sé spune în declarație, este o ilustrare a utilității tratativelor pașnice și a bunăvoinței părților interesate“. Secretarul general adresează. felicitări Algeriei și Marocului, precum și ăCelor state africane care au contribuit la realizarea- acor-

în Gabon situație calmăLIBREVILLE 21 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, în prezent, situația în Gabon este calmă. Călătorii sosiți din Libreville au declarat că circulația în oraș se desfășoară normal. A fost reluat traficul aerian. Legăturile de telecomunicație cu străinătatea nu au fost însă restabilite.Luînd cuvîntul la postul de radio din Libreville, președintele Ga- bonului, Leon Mba, reinstalat joi în postul de președinte după intervenția trupelor franceze, a anunțat crearea unui comitet special care se. va ocupa de cercetarea cauzelor loviturii de stat.După cum transmite postul de radio gabonez, unitățile franceze debarcate în vederea reinstaurării lui Leon Mba în postul de președinte, au început vineri să părăsească breville. în capitală a rămas număr de unități, care păzesc ședința consiliului de miniștri.

MOSCOVA 21 (Agerpres).— După cum anunță agenția TASS, Jens Otto Krag, primul ministru al Danemarcei. care se află într-o vizită oficială în U.R.S.S., a luat cuvîntul la o conferință de presă la Moscova. Primul ministru danez a abordat , o sferă largă de probleme, printre care cele referitoare la comerțul danezo-sovietic, la posibilitățile extinderii lui, la vizita pe care N. S. Hrușciov urmează să o întreprindă în Danemarca și în alte țări scandinave, precum și la probleme ale situației internaționale.Referindu-se la convorbirile pe care le-a avut cu N. S. Hrușciov, primul ministru danez, Otto Krag, a spus că atenția principală a fost a- cordată mesajului șefului guvernului sovietic ce conține propunerea privind încheierea unui acord internațional care să consfințească angajamentul statelor de a renunța la folosirea forței în soluționarea litigiilor teritoriale și a problemelor de frontieră. Guvernul Danemarcei recunoaște și sprijină principiul ca nici un conflict internațional să nu fie soluționat pe calea războiului.■kNEW YORK 21 (Agerpres).O.N.U., secretarul general U. Thant

■i
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în Camera Comunelor

LONDRA 21 (Agerpres). — Opoziția laburistă din Camera Comu-. nelor și-a'exprimat joi nemulțumirea că guvernul englez tărăgănează recunoașterea noului regim din Zanzibâr. Liderul partidului laburist, Harold Wilson, a cerut guver-' nului să dea asigurări că Anglia va respecta criteriul' pe care-1 aplică în alte, ciazuri similare, adică al recunoașterii . guvernului care deține controlul, asupra situației din țară.încercînd să justifice nerecunoaș- terea pînă în prezent a Republicii Populare Zanzibar și Pemba, Duncan Sandys, ministrul pentru relațiile cu Commonwealthul și pentru colonii, a ^declarat că este necesar ca Anglia să. se consulte și cu alte țări membre, ale Commonwealthului. „înainte de a recunoaște revoluționar dintr-o țară Commonwealthului“, un guvern membră a
INDICAȚII ASUPRA 

ALEGERILORLONDRA 21 (Agerpres). — La 20 ' februarie, primul ministru britanic, Alec Douglas-Home, a acordat un interviu' televiziunii britanice în care s-a- ocupat de o serie de aspecte ale politicii guvernului conservator englez. Din declarațiile sale, corespondenții-de-presă au tras concluzia că viitoarele alegeri generale din Anglia vor avea loc în luna iunie sau octombrie a acestui an.

DATEI

Abonatul va forma
un număr...

„Courier", publicația UNESCO, 
înserează spicuiri din raportul de 380 
de pagini pe care. UNESCO îl va 
da publicității în legătură cu dezvol
tarea comunicațiilor mondiale.

Raportul face constatarea că în 
ultimii 15 ani în întreaga lume nu
mărul aparatelor de radio-recepție o 
crescut cû 60 la șută, numărul apa
ratelor de televiziune s-a triplat, ia-r 
cel' al cinematografelor s-a dublat 
Tirajul ziarelor a crescut cu 20 
sută.

In ciuda creșterii rapide a numă
rului'televizoarelor, arată, raportul, 
cinematograful'--și-a : menținut Tocul 
fruntaș în lum'e,: numărul săptămînal 
total al spectatorilor fiind egal Cu a 
opta parte .din populația globului.

Raportul prevede că in decurs de 
unul sau dpuă decenii se va ajunge 
la transmiterea vizuală- rapidă a-U- 
nor ziare întregi. Abonatul va for
ma un număr la aparatul său. de te
leviziune și pe ecran va apare pri
ma pagină a ziarului său, pînă cînd 
va apăsa pe un buton pentru pagina 
a doua,

la

Generalul indian Prem Singh Gyani, mediator al O.N. U. în Cipru, s-a deplasat în localitatea Polis, unde au 
avut loc ciocniri intre ciprioții greci, și turci. El a reușit sä obțină un armistițiu între cele două părți.Rasiștii de la Pretoria „privesc“ Ia veciniIn iiitlma vreme s-au înmulțit pro- ția de diamante. Se testele opiniei publice din Africa de plumb,- argint, mangan. mai extrag cositor, zinc, sud-vest împotriva politicii rasiste cupru; în sudul'țării, în deșertul Na- promovate .de guvernul cii Sud-Africane. După știe, R.S.A. este singurul lume al cărui guvern proclamă fățiș, practică și încurajează apartheid-ul ca politică de stat. Cei peste zece milioane de băștinași, la sută din întreaga populație a țării, sînt supuși celei mai crunte discriminări rasiale : alungați de pe pămînturile lor, înghesuiți în rezervații, împiedicați să participe alături de albi la manifestații culturale și sportive, să călătorească cu aceleași mijloace de transport. Oamenii care cer să li se acorde drepturi egale sînt urmăriți și aruncați în închisori. Condamnată la O.N.U., politica rasiștilor sud-africani a determinat numeroase state ale lumii (în special țările Africii)-să. ia unele măsuri împotriva R.S.A. ca : ruperea, relațiilor diplomatice, instituirea boicotului e- conomic excluderea R.S.A. diri diverse organizații internaționale.. In ; declarațiile făcute la Cairo, reprezentantul populației din Africa de sud-veșt, K. Veii, a arătat că actualii conducători ai R.S.A., deși în- ■ tîmpină oprobiul opiniei publice mondiale, cpntinuă politica discriminării rasiale și, mai mult, încearcă să o extindă dincolo de hotarele tării, manifestțnd tot mai vădit tendințe expansioniste. Referindu-se la un raport al Comisiei parlamentare a guvernului lui Verwoerd, care recomanda transformarea Africii de sud-vest îritr-o provincie a Republicii Sud-Airicane, Veii a arătat că a- ceasta a provocat o mare nemulțumire în rîndul poporului din acest teritoriu El a chemat opinia publică să sprijine lupta de eliberare a poporului-împotriva intențiilor colonialiste ale guvernului Verwoerd. Zilele trecute. Duma Nokwe, secretar general al partidului Congresul național african, a adresat o telegramă secretarului general al O.N.U., U Thant..cerîndu-i să întreprindă neîn- tîrziat acțiuni pentru a preveni a- nexarea Africii de sud-vest laR.S.A. .Airica ds. sudtvest' este : un -teri-' teritoriL- tonu*  cu o suprafață de peste ~ '824 000 de kilometri pătrați și o populație de 575 000 locuitori (480 000 africani, 73 000 europeni și 22 000 metiși). Ea deține un loc de frunte în lume în ceea ce privește extrac-

mib, au fost descoperite zăcăminte de uraniu. Din anul 1920, fosta Ligă a Națiunilor a trecut Africa de sud- vest în administrarea Republicii Sud-Africane. Cu de la sine putere, guvernul Verwoerd a prelungit fără peste 75 termen acest mandat și a respins toate cererile formulate de O.N.U. de a da socoteală pentru felul cum a administrat teritoriul în cauză. Mai mult, legile rasiste existente în R.S.A. au fost extinse și asupra A- fricii de sud-vest. Țara a fost împărțită în două părți : așa-numita zonă de poliție (sudul țării) și zona de nord. Zona de poliție cuprinde regiunile cele mai fertile și mai dezvoltate din punct de vedere industrial. în care locuiesc aproape toți europenii. Zona de nord reprezintă un semi-deșert : acolo sînt situate majoritatea rezervațiilor pentru băștinași.Situația grea a populației din Africa de sud-vest a fost luată de nenumărate ori în discuția Organizației Națiunilor Unite, determinînd aspre critici la adresa rasiștilor süd-africani. La 13 noiembrie, anul trecut, doptat liniază porului autodeterminare și independență și declară act de agresiune orice încercare a Republicii Sud-Alricane de a anexa acest teritoriu. Rezoluția a- trage atenția asupra faptului că menținerea actualei situații critice, create în urma politicii R.S.A. în Africa de sud-vest, constituie o amenințare serioasă la adresa păcii și securității în a- ceastă parte a Iu-' mii. 'Pretențiile anexioniste ale rasiștilor de la Preto- ■ ria nu se limitează însă numai la Africa de sud- vest. Ele vizează și o serie del alte ca :~" Be’-“ chuana’and, Basutoland și. . Swazi.-., land. In toamna a- nului trecut Verwoerd, căpetenia rasiștilor sud-africani, a formulat

laRepubli- cum se stat din

Adunarea Generală a a- o rezoluție în care sub- dreptul inalienabil al po- din Africa de sud-vest la

propunerea ca R.S.A. să preia de Anglia administrarea acestor teritorii, deoarece ea este mult mai în măsură să le conducă spre „independență". Declarația, făcută în termeni oarecum prietenoși față de popoarele celor trei protectorate, ascundea planuri deosebit de primejdioase pentru ele. Deși n-o spune deschis Verwoerd vrea în realitate să le anexeze. Și aceasta nu numai pentru a spori potențialul economic al R.S.A. cu bogățiile destul de însemnate ale regiunilor vecine. El este neliniștit, între altele, de faptul că mulți locuitori din țara sa care sînt prigoniți găsesc refugiu în teritoriile vecine și în consecință ar dori să extindă politica rasială și ■ asupra a- cestora, să le transforme în provincii ale R.S.A. Numai că populația teritoriilor respective este de cu totul altă părere. „Oferta" lui Ver- woerd a fost respinsă cu indignare de conducătorii partidelor africane din Bechuanaland, Basutoland și Swaziland și a provocat o reacție puternică în numeroase alte țări ale continentului. Sub presiunea acestui curent de opinie Verwoerd s-a văzut nevoit să dea unele explicații, declarînd că nu intenționează să preia controlul asupra celor trei teritorii. Totuși, ținînd seama de faptul că pe plan intern politica discriminării rasiale esle continuată cu a- ceeași intensitate, că R.S.A. ignorează protestele opiniei publice mondiale, există prea puține dovezi că în politica Pretoria va zonabilă. externă guvernul de la adopta o poziție mai re-
NICOLAE N. LUPU

Li-unre
Spre restabilirea relațiilor 
diplomatice între R.A.U. 

și MarocCAIRO 21 (Agerpres). — Președintele Consiliului executiv alR.A.U., Aii Sabri, a făcut o declara- dului.
Herlea din nou pe scena Scoici din Milano

SURSE DE INSPIRAȚIE...
După furtul unui tablou de Göya 

de la „National Gallery" din Lon
dra, dispariția Celebrei picturi a lui 
Rubens, „Capete de negri", din mu
zeul de artă veche din Bruxelles a 
constituit cea mai răsunătoare spar
gere în acest domeniu. Poliția en
gleză nici pînă azi, la mai bine de 
un an după furt, nu a reușit să -gă
sească tabloul. Poliția belgiană însă 
a avut mai mult noroc. în 24 de ore 
capodopera lui Rubens a fost regă
sită iar hoțul arestat. Iubitorii de 
artă au răsuflat ușurați. Ei nu vor 
trebui să admire pictura numai pe 
hârtiile de franci belgieni, care re
produc opera lui Rubens, ci o vor 
putea vedea din nou în muzeul din 
Bruxelles. Iar ghidul va putea 
adăuga un nou amănunt, povestea 
furtului, tabloului pictat de Rubens 
intr-un port belgian unde a găsit pe 
bordul unui vapor cîțiva negri.

Ceea ce, poate, el nu va spune ce
lor care vor privi tabloul este că 
descoperirea hoțului nu ține atît de 
acțiunea rapidă a poliției, cît de 
lipsa de experiență, a spărgătorului, 
în vîrstă de 16 ani hoțul a depozi
tat tabloul furat la locuința bunicii. 
Și apoi... Apoi a așteptat numărul 
următor al foiletonului pe care îl 
prezenta televiziunea. Un foileton cu 
hoți, furturi 
bătăi... 
rație a 
alarmă 
xelles.

Cazul adolescentului din 
a stîrnit vîlvă. Cel al lisei, o fată 
tot în vîrstă de 16 ani care locuia 
împreună cu mama ei. la Hamburg., 
nu s-a bucurat decît de cîteva rîn- 
duri. în stilul, laconic al rubricii de 
fapte diverse trista întîmplare din 
Hamburg poate fi prezentată astfel. 
Timp de cîteva nopți Use Nov
ice, a avut insomnii. „Mamă, 
mă urmărește un craniu". Apoi au 
apărut cadavre, o insulă a dia
volului, „moartea cu gheare ne
gre", etc., etc. în a cincea noapte 
lise, îngrozită, a luat o doză prea 
mare de somnifere și a murit. An
cheta a stabilit că era vorba de 
moarte prin imprudență sau de si
nucidere.

în ce privește coșmar ele s-a ajuns 
la concluzia că lise văzuse în ultimul 
timp cîteva filme de groază. Iată ti
tlurile filmelor care rulau la cine
matografele din cartier : „Secretul 
craniului care strigă", „Femei pe 
insula diavolului", „Cocktail pentru 
un cadavru", „Voi muri duminică".

Din nou surse de inspirație, de 
data asta cu consecințe fatale.

Și înainte de. a . încheia o. cifră : o 
comisie, a; stabilit- că -in' 24 .de.: ofe. te
leviziunea japoneză d prezentat 55 
de omoruri și 51 de încăierări. Nij,ț 
mărul victimelor nu a putut fi 
calculat.

Școli ale 
milioane de

de tablouri,
Aceasta este sursa 
spărgătorului care 
întreaga poliție

• ©»

spargeri, 
de inspi- 
a pus în 
din Bru-

Bruxelles

crimei, multiplicate pe
ecrane? mari și mici 1

SERGIU BRAND

ROMA 21.— Corespondentul Ager- mîn. Ziarul „II Corriere di Informa- 
pres, G. Pastore, transmite : zione“ subliniază că. „Bărbierul“ în-

în urma succesului repurtat de tr-0 nouă crèafie a cucerit publi- 
Nicolae Herlea la Opera Scala din 
Milano, direcția operei l-a rugat pe 
artistul român, care trebuia să plece 
joi spre patrie, să-și amine plecarea 
pentru a cînta sîmbătă seara în 
„Bărbierul din Sevilla" tot la Opera 
Scala.

Direcția teatrului l-a invitat 
Nicolae Herlea să cînte din nou 
„Bărbierul din Sevilla“' în luna 
prilie.

Presa italiană s-a ocupat pe larg 
de succesul talentatului cîntăreț ro-

pe in
a-

cul“', ihr „H Corriere della Sera“ 
scrie :... „Baritonul român, Nicolae 
Herlea, apreciat în „Don. Carlos", a 
interpretat rolul lui Figaro cu o 
deosebită măiestrie". Ziarul adaugă: 
„Un nou. „Bărbier" a obținut a- 
plauze'mi din pațtea publicului".

Revista italiană de specialitate „Mondo Lirico" publică pe coperta 
ultimului număr o fotografie a lui 
Herlea. interpretînd pe scena Scalei 
rolul marchizului de Posa din opera 
„Don Carlos",

SCURTE ȘTIRI
BRUXELLES. Consiliul 

niștri belgian a aprobat 
de lége privind ratificarea ......... ..
lui de la Moscova în legătură cu 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

de Mi- 
proiectul 
Tratatu-

STOCKHOLM. Academia regală 
de belle-arte, istorie , și antichități 
din Suedia a ales ca membru pe 
acad. Al. Rosetti, directorul. Centru
lui de cercetări fonetice și dialectale 
al Academiei R. P. Romine.

SAN JOSE. Președintele .Republi
cii Costa Rica, Francisco Orlich, a 
declarat că Panama și S.U.A. au ac
ceptat în principiu oferta sa de me
diere în conflictul dintre cele două, 
țări cu , . .. __ _ . ..
Panama. în aceeași zi, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
nama, Galileo Solis, a precizat 
Panama continuă să insiste

privire la zona Canalului

Pa- 
că 

asupra 
încheierii unui nou tratat cu privire 
la zona Canalului.

NEW YORK. 29 de pescari cu- 
bani, reținuți în mod ilegal timp 

. de 18 zile de autoritățile ameri
cane. au fost puși în libertate și au 
părăsit orașul Key West, Florida, 
tndrepțîndu-se spre patrie pe vasele 
lor. După cum s-a anuntat, potrivit 
sentinței tribunalului din Key West, 
căpitanii vaselor au fost condam
nați la . 6 luni închisoare și amenzi 
de 5.00 de dolari.

BEIRUT. La 20 februarie a fost 
anunțată cornponența noului gu
vern libanez, condus de Hussein 
Ouehi. Primul ministru ocupă și 
portofoliile ■ apărării și internelor. 
Gabriel Nahas a fost numit vicepre
ședinte al< Consiliului de Miniștri și 
ministru al justiției, iar Philippe 
Takla, ministru al afacerilor exter
ne. Din noul guvern mai fac parte 
alți șapte miniștri.

LOS ANGELES. Agenți ai poli- ' 
ției secrete, făcînd parte din gar-; 
da președintelui Lyndon Johnson — 
care s-a întîlnit la’Los Angeles cu pre
ședintele Mexicului, Louez Mateos, 
sosit într-o vizită oficială în S.U.A. 
— au arestat doi indivizi, în mași
na cărora au găsit o pușcă, o can-, 
titate de muniții, precum și litera
tură .nazistă. Una din publicațiile 
găsite în mașină avea pe copertă o 
fotografie a președintelui Johnson, 
spre care era îndreptat un revolver 
și deasupra cuvîntul „Următorul 
Indi vizii arestați veneau 
geles din orașul Silver 
Netv Mexico).

SAIGON. Partizanii

la Los An- 
Cițy (statul

sud-vietna- 
mezi an eliberat în: prima parte a 
lunii februarie districtul Hoi Son din 
provincia Mv Tho Acest district 
are o populație de 5 900 de oameni. 
An fost, de asemenea, eliberate un 
număr , de sate din provinciile Tan 
An și Gholon.

NEW YORK. Consiliul executiv 
al centralei sindicale AFT.-CTO. în
trunit la .Miami Beach. Florida, a 
cerht guvernului american să insti
tuie un embargo asupra livrării de 
arme ..ș.j ' petrol Africii de sud. din 
cauza politicii rasiste a guvernului 
Verwoerd., . .

PARIS. Abdelaziz Bouteflika, mi-

CAIRO. A fost semnat un contract 
care prevede ca Uniunea Sovietică 
să acorde un ajutor tehnic Republicii 
Arabe Unite în efectuarea unor cer
cetări științifice la centrul atomic din 
Inshas. Uniunea Sovietică va livra 
Republicii Arabe Unite aparataj știin
țific -și instalații speciale. In R.A.U. 
va fi trimis, de asemenea, încă pp 
grup de specialiști sovietici care vor 
împărtăși din cunoștințele și expe- nistrul de èxterne algerian, a sosit 
' ’ ’ ......>.---•■■ !. „1 r.i■ ......x . j

, Vipéri 
după-amiază. Bouteflika a fost pri
mit de Jean de Broglie, secretarul de 
stat al Franței pentru problemele 
privind relațiile cu Algeria, și de 
Pr.e.§®.^illf-9j.e,.dß Gaulle, căruia i-a în- 
mînat mesajul președintelui Ben 
Bella, în care acesta îl invită pe 
președintele Franței să viziteze Al
geria. Generalul de Gaulle a accep
tat invhdția (A.F.P.).

la 21 februarie la Paris, într-o 
zită oficială de două zile.

HAGA. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Olandei a anunțat că ma
rina regală olandeză va participa la 
experiențele prealabile în vederea 
creării unei forțe nucleare multila
terale, potrivit proiectului american. 
Se precizează că guvernul olandez 
își rezervă deocamdată hotărîrea de 
a participa sau nu la acea,stă forță 
tn cazul cînd ea va fi creată, 
(A.F.P.).

riența lor.
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