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întoarcă o-

PE TEMELE ZILEI

Practica viitorilor

Instruirea practică în producție este o parte inte
grantă de mare însemnătate a procesului de învă- 
țămînt din școlile profesionale și tehnice agricole. Ea 
contribuie la temeinica pregătire profesională a viito
rilor lucrători și tehnicieni ai agriculturii noastre so
cialiste. în scurt timp, la 6 aprilie, mai mult de 15 000 
de elevi din anul II ai școlilor profesionale de mecanici 
agricoli vor pleca pentru 110 zile la practică în ate
lierele S.M.T.-urilor și gospodăriilor agricole de stat, 
ale unor întreprinderi de reparat utilaj agricol, iar 
circa 20 000 elevi din anul III ai acestor școli vor par
ticipa, între 16 martie și 24 mai, alături de meoaniza- 
tori cu experiență, la lucrările agricole de primăvară.

Anul trecut, datorită măsurilor luate din timp, co
laborării strînse dintre corpul didactic și cadrele teh
nice din S.M.T. și G.A.S., elevii școlilor profesionale 
de mecanici agricoli din Ianca, regiunea Galați, 
Roșiori de Vede, regiunea București, și din alte 
locuri au dobândit în perioada practicii cunoștințe 
valoroase privind lucrările de întreținere și recoltare a 
culturilor. Elevii anului III, conducînd tractoare sub 
îndrumarea și supravegherea personalului specializat 
din unitățile agricole, au efectuat arături, însămînțări 
și alte lucrări care au fost apreciate din punct de 
vedere calitativ ca bune și foarte bune. în schimb, ele
vii Centrului școlar agricol din Focșani, regiunea Ga- 

. lăți, de exemplu, nu și-au îndeplinit întregul program 
de practică prevăzut în planurile de învățăjnînt, iar 
unele lucrări au fost executate la un nivel mai puțin 
corespunzător. Cum se explică asemenea deficiențe ? în 
primul rînd, prin întîrzierea elaborării planurilor de 
practică, tărăgănarea începerii lucrărilor și repartiza
rea elevilor la locuri de muncă nepotrivite cu specia
litatea în care se pregătesc.

Recent, Consiliul Superior al Agriculturii a dat in
strucțiuni detaliate privind organizarea instruirii ele
vilor pe ogoare. în mod deosebit trebuie să se aibă 
în vedere ca de îndrumarea elevilor să se ocupe mai
ștrii, șefii de brigadă și tractoriștii cu o bogată expe
riență, lucrările să fie gradate succesiv în funcție de 
programul dinainte stabilit și de nivelul cunoștințelor 
asimilate, de formarea deprinderilor practice. La șco
lile profesionale de mecanici agricoli din Aiud, re
giunea- Cluj, Salonta, regiunea Crișana, cadrele di- 

. dactice au organizat lecții de recapitulare a temelor 
mai importante pentru ca tinerii să-și sistematizeze 
cît mai bine noțiunile însușite ; în laboratoare și ate
liere s-au aprofundat acele cunoștințe de care elevii 
vor avea mai multă nevoie în actuala perioadă 
practică. Se constituie, de asemenea, colectivele 
conducere și de îndrumare a lucrărilor practice, 
alocuri, unde aceste acțiuni pregătitoare sînt rămase 
în urmă, ele trebuie. urgentate.

Consiliile ăgricole regionale și raionale, condu
cerile de școli și de unități agricole, sprijinite de 
organizațiile de partid, au 
intens de buna organizare și desfășurare a in
struirii practice, să asigure tinerilor 
locuri potrivite cu puterea lor de muncă, condiții de 
viață corespunzătoare și să vegheze ca fiecare zi de 
lucru să aibă pentru elevi cea mai mare eficiență in- 
structiv-educativă. în perioada de practică cadrele di
dactice, cu sprijinul organizațiilor de tineret, trebuie 
să continue activitatea educativă multilaterală în rîn
durile elevilor. în acest scop, este indicat să se stabi
lească o strînsă legătură între organizațiile de partid 
și U.T.M. din școli și organizațiile de partid și U.T.M. 
din gospodăriile de stat, stațiunile de mașini și trac
toare, pe deplin interesate în pregătirea și educarea 
viitorilor mecanici agricoli.
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încadrarea în

calnici s-au deprins cu tradiționalul saluf 
mineresc : „Noroc bun". Meseriile pe 
care și le-au însușit, noua muncă, le-au 
schimbat modul de viață, preocupările, 
gîndurile. Școlile de calificare își desfă
șoară din plin activitatea în toate cele 
trei mine. Peste 700 de tineri din părțile 
Motrului urmează cursurile diferitelor școli 
profesionale din țară.

KJnul din primii mineri sosiți pe Mo- 
tru a fost Dumitru Pop I. El a și 

primit — cum arh arătat la început — nu
mărul 1 de marcă la lămpărie. Astăzi însă 
în evidența pe care o ține administrația 
minei figurează 26 de muncitori cu 
numele de Pop, din care 7 au pronumele 
Ion, 5 Toader, 4 Grigore, cite 3 Dumitru 
și Gheorghe... Cu toții sînt din comuna 
Săpînța, regiunea Maramureș. Familiile 
Turda, Stan, tot din Săpînța, și-au trimis șl 
ele nu mai puțin de alți patruzeci de... 
reprezentanți. Cît de mult s-au legat a- 
cești oameni de mina lor tînără o arată 
următoarea întîmplare.

Pop Toader II a fost chemat la o mină 
mult mai apropiată de ținutul său natal. 
S-a gîndit cîfeva clipe, nu asupra hotă
rîrii pe care o va lua, ci cum să-și ex
prime mai pe înțeles gîndurile. Spuse :

— Am trecut peste ce-a fost mai greu. 
Am căutat cărbune. L-am găsit. Trebuie 
să-1 și scoatem. Să plec ? Nu mă lasă 
inima. Și aici mă simt acasă.

în abatajele frontale din Horăști oame
nii învață cu stăruință metodele de exr

reporterul s-ar cuveni să-și 
biectivul aparatului în urmă cu cîtva 
timp : lucru imposibil. Vitezele de să
pare realizate aici sînt o mîndrie în
dreptățită a întregului colectiv. Spunea 
un miner : „Celor care întrec măsura 
vitezei pe șosele li se 
dreptate socoteală. Nouă însă nu ne ia 
nimeni „taloanele” dacă depășim viteza 
de săpare"...

La Horăști și Leurda minerii au înțe
les bine rostul vitezelor sporite de să
pare : durata de execuție a lucrărilor 
de pregătire — luînd în considerare vi
teza minimă de avansare cu armare de
finitivă de 200 ml pe lună (viteză de
venită mai mult decît obișnuită) reduce 
simțitor durata lucrărilor.

ffn cronica faptelor de seamă reali- 
-“-zate aici sînt înscrise recorduri de 

mare valoare, performanțe neatinse pînă 
acum în țară. Tn 26 de zile lucrătoare 
dintr-o lună brigăzile conduse de minerii 
Octavian Rump, Ion Ionică, Vasile An- 
draș au tăiat în munte cite 601, 506 și 
respectiv 404 metri liniari de galerie.

Sînt fapte de-acum consumate pe 
care fotoreporterul nu le mai poate 
prinde în obiectiv. Pe ' lîngă oamenii 
ce le-au realizat poate fi fotografiată 
și „mîna dreaptă" a acestora : combi
nele puternice și de mare randament cu 
care sînt înzestrate locurile de muncă.

Un șantier la suprafață și altul mult 
mai întins, ascuns privirilor, în subteran :

Patru ani reprezintă o distanță scurtă 
în timp ; suficientă însă pentru ca 
pămînțul acesta cu însemnele unei adinei 

bătrîneți și înapoieri economice să întine
rească, să ajungă la vîrsta deplinei ma
turități. Intîi, i-au călcat pragul cî/iva 
geologi. Au descoperit comoara. Au sosit 
apoi primii pionieri ai mineritului. Pop 
Dumitru I avea numărul 1 de marcă. A- 
cum sînt numere de mărci formate din 4 
cifre.

Hărțile economice nu se tipăresc în 
fiecare zi. Fără îndoială însă că, în pri
ma hartă care va urma celei actuale, la o 
încrucișare egală de drumuri între Turnu 
Severin și Tg. Jiu, pe valea Motrului va 
apărea un pătrat negru : semnul indus
triei cărbunelui. Jn inima sutelor de mi
lioane de tone de lignit care se află în
magazinate aici a fost croit drumul 
unui labirint de peste 30 km de galerii. 
De pe acum lignitul de Motru încălzește 
cazanele termocentralei de la Doicești. 
Mîine el se va revărsa, cu un debit de 
mai multe mii de tone pe zi, spre gurile 
cazanelor puternicei termocentrale ce se 
înalță la porțile Craiovei.

TThupă ce geologii și-au încheiat cu 
-“-’’succes treburile, în urma lor a so

sit un mănunchi de oameni : douăzeci de 
mineri. Tractoare puternice își croiau drum 
nou. Ca să ajungă la „G-t " — prima 
galerie de cercetare geologică de la Ho- 
răști — distanța părea nespus de lungă ; 
era nevoie de 3—4 ore pentru a înain
ta un kilometru de drum. Pămînful cli
sos se împotrivea cu înverșunare celor 
ce veneau să-i dezvăluie comorile. Au 
fost zile aspre, de muncă încordată pen
tru cei ce și-au stabilit adresele noi pe 
această nouă vale a cărbunelui.

Mașina „înghite" cu ușurință kilometrii 
de asfalt. De la Strehaia, pe Valea Motru
lui, ne îndreptăm spre Horăști. Oprim. 
Răscruce de drumuri. O tablă indicatoare 
marchează distanțele : 42 km Turnu Se
verin — 42 km Tg. Jiu. Alte indicatoare 
ne îndrumă spre diferite șantiere, spre 
noile exploatări miniere : Horăști, Leurda, 
Ploștina. Sînt multe indicatoare la această 
răscruce. Perpendicular pe șoseaua națio
nală „cade" valea însurăței — și asfaltul 
drumului ce ne conduce la Horăști.

— Cît credeți că a trecut de atunci ? 
— ne întreabă inginerul Cornel Bătăcui, 
directorul Trustului minier „Oltenia", 
vrînd parcă să încheie discuția despre a- 
cele zile cînd a însoțit grupul de geologi 
prin aceste locuri.

Răspunsul veni neașteptat.
— Aveam doar cu patru ani mai puțin 

decît astăzi — spuse omul de la volan. 
Nu eram mai tineri decît ne socotim 
acum — adăugă fot el.

Cuprinse între mai 
rază de 10 kilometri, 
au la prima vedere 
fiere. Să zicem că 
primelor blocuri ale 
muncitoresc Motru, care însumează acum 
260 de apartamente, sau blocurile în
cepute cu 500 de apartamente — nu e 
nici o dificultate. Albumul ar putea cu
prinde imagini ale diferitelor ateliere, ale 
construcțiilor aflate într-un stadiu avansat 
la. .ștațiile, de sortare, însilozare și tncăr-_ . zut çu dinți- mușcători ■ în .creștet) esta 
care în vagoane C.F.R., la complexele îndreptat spre peretele din față al gale- 
administrative prevăzute cu baie pentru 
mineri, lămpărie.

De pe muchia cea mai înaltă a dealu
rilor înconjurătoare se zăresc porțiuni 
din cei peste 30 km de drum nou asfal
tat răsfirîndu-se spre cele trei guri ale 
minelor, linii electrice sărind sprintene 
peste văi. Depoul de locomotive, tria
jul cu 7 linii surori, locomotivele gonind 
pe căi de fier, fac și ele parte din pei
sajul nou al Văii Motrului. Există însă 
și un șantier mult mai vast care nu 
se vede. Lipsesc schelăriile metalice ale 
turnurilor de extracție specifice 
nelor de cărbuni. Acolo unde în urmă 
cu patru ani au fost înfipfi primii țăruși 
și-au croit drum minerii spre straturile 
de cărbune. Un păienjeniș de galerii — 
drumuri -subterane — de peste 30 de 
kilometri cutreieră adîncurile. Stînd de 
vorbă cu cei ce au sfredelit metru cu 
metru pămînțul șantierului subteran, foto-

cere pe bună20 BANI

multe văi, pe o 
cele trei exploatări 
aspectul unor șan- 
pentru prezentarea 

viitorului orășel

agricoli din Balș, regiunea Oltenia, la o lecție practică

La atelierul de cazangerie al U- 
zinei „Vulcan" din Capitală (foto
grafia de mai sus), se acordă o 
atenție deosebită îmbunătățirii con
tinue a calității produselor, crește
rii productivității muncii. Execuția 
virolelor pentru cazane este urmă
rită îndeaproape, pe faze, începînd 
cu primele operații : de rabotare, 
creițuire și sudură automată. Tot 
în scopul creșterii nivelului calita
tiv al cazonelor, peste 60 muncitori 
urmează cursurile de ridicare a ca
lificării și de specializare. Echipa 
de pregătire a fabricației condusă 
de tovarășul Ion Mihăilescu exe
cută în prezent lucrări de rabotare 
și creițuire medanică prin aplicarea 
unui dispozitiv special ; acesta asi
gură îmbunătățirea calității și creș
terea productivității muncii de 4 ori. 
In prezent se pregătește punerea 
în funcțiune a unei raboteze mo
derne, a unui valț de mare capa
citate pentru îndoirea tablei de 
90 mm și a unui aparat de creițuit 
electric.

Foto : Gh. Vințilă

Măsura pentru valorificareasupeiioară a țițeiului
Z> O

MESAJUL
Răspunzînd cu plăcere la rugă

mintea Comitetului internațional 
de pregătire al Conferinței interna
ționale a tineretului și studenților 
pentru dezarmare, pace și indepen
dență națională, doresc să adresez 
conferinței un călduros salut și să 
asigur pe toți participanții de pro
funda mea simpatie față de iniția
tiva dv.

Problemele care formează obiec
tul dezbaterilor dv. 
arzătoare ale epocii 
afectează destinele 
poarelor.

Suprema garanție 
sitate imperioasă pentru progresul 
material și spiritual al societății u- 
mane, este fără îndoială dezarmarea 
generală și totală.

Totodată, cauza păcii nu poate fi 
despărțită în zilele noastre de cau
za independenței naționale a po
poarelor.

Rezolvarea pozitivă a acestor pro
bleme vitale depinde în bună mă
sură de poziția și contribuția tine
retului, viitorul omenirii.

Pornind de la aceste considerente, 
Guvernul Republicii Populare Ro
mâne a supus Adunării Generale

sînt probleme 
noastre care 
tuturor po-

a păcii, nece-

CÎMPINA (coresp. „Scîn- 
teii“). — La rafinăria 
Cîmpina s-au aplicat în 
ultimul timp noi măsuri 
în vederea valorificării 
superioare a materiei pri
me. în secția de fabrica
ții secundare, prin îmbu
nătățirea procesului teh
nologic, a fost realizat un 
ulei din grupa 400 de ca
litate superioară. Tot aici 
s-au fabricat, peste plan, 
cantități însemnate 
desemulsionanți 
ulei de vaselină 
produs utilizat în 
tria textilă. în rafinărie se 
acordă o mare atenție re-

de 
și de 
tehnic, 
indus-

ducerii pierderilor de ți
ței și produse petroliere. 
A fost amenajat un sepa
rator de produse din ape
le reziduale. Lunar, cu a- 
jutorul acestuia se recu
perează zeci de tone de 
produse petroliere. Dato
rită aplicării acestor mă
suri, numai de la începu
tul anului, valoarea pro
duselor obținute dintr-o 
tonă de țiței a crescut cu 
2,43 la sută, iar în luna 
ianuarie s-au obținut eco
nomii suplimentare la 
prețul de cost de 81 000 
lei și beneficii peste plan 
în valoare de 693 000 lei.

mi-

DIN TOATĂ ȚARA
himele suprafețe msămințate cu mazăre

teren s-au zvîntat, s-a tre
cut la pregătirea patului ger
minativ și la semănat. Prime
le suprafețe cu mazăre au 
fost însămînțate de colecti
viștii din comunele Greaca 
(16 hectare), Hotarele (9 hec
tare), Aprozi (11 hectare), 
Căscioarele (10 hectare).

Colectiviștii din raionul 
Oltenița și din alte raioane 
ale regiunii București au ob
ținut anul trecut producții , 
mari de legume făcînd 
însămînțatul în mustul ză
pezii. în acest 
făcut pregătiri
me pentru această cultură. 
Cînd primele suprafețe de

an, s-au 
din vre-

O.N.U., încă din 1960, examinarea 
unor 'măsuri pe care fiecare stat în 
parte și organizațiile internaționale 
ar urma să le ia pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a ideilor pă
cii, respectului reciproc și înțelege
rii între popoare. La sesiunea a 
XVIII-a a Adunării Generale O.N.U., 
împreună cu alte 25 de delegații, de
legația romînă a prezentat un pro
iect de Declarație internațională în 
această problemă care, conform ho- 
tărîrii adoptate, urmează să fie dez
bătut în vederea elaborării finale la 
cea de-a XlX-a sesiune a Adunării 
Generale.

Sîntem convinși că principiile și 
idealurile înscrise în proiectul de 
Declarație, prezentat la O.N.U., vor 
găsi înțelegere și aprobare din par
tea tuturor guvernelor, ca și a or
ganizațiilor de tineret din lumea în
treagă. însăși conferința dv. consti
tuie o manifestare a dorinței și a 
hotărîrii tineretului lumii de a trăi 
în pace, într-o lume fără arme și 
războaie, în care fiecare popor să fie 
liber și egal în drepturi cu celelalte.

Urez deplin succes conferinței în 
realizarea nobilelor sale țeluri.

Spartachiada
Astăzi se dă startul în cea mai 

mare competiție sportivă a anului 
— Spartachiada republicană. Reu
nind, timp de șase luni, sute de mii 
de participant — de la începători 
pînă la membrii loturilor olimpice —

ti
S-a încheiat 

„Luna cărții la sate
S-a încheiat „Luna cărții la sate", 

care a prilejuit în întreaga țară mii 
de maniiestări : prezentări de recen
zii și lecturi în grup, simpozioane și 
șezători literare, serbări ale cărții, 
concursuri, întîlniri ale cititorilor cu 
scriitori și redactori din edituri. în 
satele din regiunea Argeș au avut loc 
circa 2 000 asemenea maniiestări, iar 
în cele din regiunea București 3 500. 
Au fost organizate zile ale cărții po
litice, literare și agrozootehnice, zile 
ale cărții de popularizare a cunoștin
țelor cultural-științifice. în biblioteci 
și cămine culturale, în gospodării 
agricole colective, s-au amenajat stan
duri, vitrine și expoziții de cărți.

O vie activitate s-a desfășurat în 
luna cărții în cele 7 000 biblioteci să
tești. în regiunea Crișana, în 4 600 
cercuri de citit au avut loc, săptămî- 
nal, prezentări de recenzii și lecturi 
colective. Locuitorii satelor au urmă
rit cu interes concursurile pentru de
semnarea celor mai activi cititori din
tre colectiviști.

Pentru luna cărții cele 730 librării 
sătești, 5 800 raioane de librării și 28 
auto-librării au fost aprovizionate cu 
circa un milion volume din cele mai 
noi lucrări tipărite de editurile noas
tre. (Agerpres)
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Stațiune experimentală
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

La Bechetu, în zona terenurilor ni
sipoase din regiunea Oltenia, a luat 
ființă o stațiune experimentală a- 
gricolă. în cadrul celor 4 laboratoa
re ale stațiunii: de viticultură, pomi
cultură, agrotehnică și agrochimie, 
se vor efectua experiențe avînd 
drept scop valorificarea cu maxi
mum de eficiență economică a solu
rilor nisipoase din sudul regiunii. 
Stațiunea dispune de o suprafață 
de peste 1 000 ha terenuri nisipoase

re cană
Spartaohiada este menită să contri
buie la dezvoltarea culturii fizice în 
rîndurile maselor, la descoperirea și 
selecționarea unor noi talente pen
tru sportul de performanță, la ridi
carea permanentă a măiestriei 
sportivilor. Programul ei prevede în
treceri la atletism, baschet, box, ci
clism, fotbal, gimnastică, haltere, 
handbal, volei, natație, lupte, tenis 
de masă, motociclism, aviație spor
tivă. în primele etape ale Sparta- 
chiadei vor mai putea fi organizate 
concursuri la oină, 
turism etc.

Prima etapă (pe 
ve). care începe 
pînă la 1 iunie. La întreceri parti
cipă sportivi începători din toate 
asociațiile sportive — din întreprin
deri, instituții, școli, facultăți etc. — 
precum și sportivi care au catego
ria a 3-a de clasificare. Etapa a 2-a 
a competiției, pe raioane, este pro
gramată între 2 iunie și 12 iulie, iar 
etapa a 3-a, pe regiuni, de la 25 la 
27 iulie. Etapa finală se va disputa 
între 19 și 24 august la bucurești.

Spartachiada republicană se va 
încheia cu „Parada sporturilor", care 
va avea loc pe stadionul „23 
August".

popice, șah, tir,

asociații sporti- 
astăzi, va dura

pe terenuri
și a fost dotată cu numeroase ma
șini agricole, aparate și instrumente 
de laborator. Cercetătorii stațiunii 
au organizat recent puncte de spri
jin în unități agricole socialiste din 
raioanele Calafat, Corabia și Craio
va. Stațiunea va livra cantități în
semnate de material săditor pentru 
noile plantații de vii și livezi, care 
vor transforma dunele de nisip din 
șjțjdul regiunii în grădini înflori
toare.

nisipoase

Trei mineri vrednici, șeii de brigăzi la lucrările de pregătire de la mina 
Leurda : Vasile Andraș, Stelian Firulescu și Dumitru Stan

ploatare, se califică ; se experimentează 
sisteme moderne de susținere, se în
tocmesc programe de organizare a pro
ducției în locurile de muncă înzestrate cu 
combine de abataj. Crește mereu dotarea 
cu utilaje și instalații moderne, de mare 
randament. Transportul în subteran este 
de pe acum asigurat cu puternice trans
portoare blindate și lungi benzi de cau
ciuc. Sînt toate acestea semne ale apro
piatelor zile cînd producția de lignit a 
sectoarelor se va măsura în mii de tone.' 
Oamenii celui mai tînăr bazin carbonifer 
al țării au mereu în față aceste 
perspective. Pregătirile pe care le fac a- 
cum în școala fără bănci din abataje, ca 
și la școala de calificare, dovedesc că 
pentru ei ziua de mîine începe de astăzi.

Pe harta 
curl

așa arată Valea Motrului. Să coborîm în 
adîncurile împietrite, acolo, unde ecoul 
loviturilor care bateau țărușii în urmă 
cu patru ani, se aude astăzi amplificat.

O galerie dreaptă, puțin în pantă, ur
mează direcția unui fir nevăzut. Este 
planul înclinat 15 023 de la sectorul Ho- 
răști. Un zgomot de mașină se aude fot 
mai deslușit. Privește mașina care sea
mănă întrucîtva cu un tun. Un braț mo
bil, puternic, cu un disc rotativ prevă-

riei. în timp ce brațul combinei descrie 
profilul galeriei, dinții lui ascuțiți taie 
cu ușurință, ca un fierăstrău, cărbunele. 
Transportorul combinei se înfige în movi
la de cărbune și-o încarcă în vagoneți.

La pupitrul de comandă, cu mîna pe 
manetă, numai „ochi", un tînăr. Are a- 
ceeași „vechime" în subteran ca și com
bina pe care o deservește : mașina nouă 
lucrează în subteran de trei luni. Combai- 
nerul Cristei Păfrașcu a absolvit o școa
lă profesională, apoi un curs de combai- 
neri și de trei luni a primit „botezul” noii 
sale meserii.

In același schimb, dar la un alt loc de 
muncă lucrează, într-o brigadă, ca ajutor 
miner tatăl tînărului Pătrașcu. Sînt local
nici, casa o au aproape de „gura" minei. 
La exploatarea Ploștina s-a ridicat o întrea
gă pleiadă de combaineri. Din familia Ră- 
mescu șapte bărbați, unul și unul, au îm
brățișat această nouă meserie. Sute de lo-

harfa economică a patriei, la 
sud de brîul Carpaților, pe Valea 

Motrului nu a apărut încă pătratul negru, 
semnul industriei cărbunelui, deși aceste 
adîncuri întinerite sînt brăzdate de lumi
nițele vii ale lămpilor, deși ele trăiesc 
intens. Dar va apare negreșit. Descătușată, 
puterea milioanelor de cai putere din 
subsolul Motrului va primi strălucire în 
puternica centrală electrică de termofi- 
care ce se înalță semeață la una din por
țile Craiovei. Despre acest șantier, des
pre oamenii care „clădesc" aici lumina 
vom reveni înfr-un viitor reportaj.

C. MORARU 
R. APOSTOL

Preludiul

INSTANTANEE

pniaiirîn/
Ostenită de atîta alergătură 

coclaurile lumii, iarna își mai 
cearcă tăriile, scuturînd din înal- 
turi fulgi întîrziați ori aburind 
glinda apelor, cu răsuflarea-i 
gheață.

Pe undeva, prin preajmă, 
simt însă tot mai aproape pașii 
noului anotimp, gata să preia șta
feta vremii. îi vestesc apropierea 
nu numai brigăzile de tractoare, 
pregătite să pornească în cam
pania de primăvară, nu numai 
ghioceii zgribuliți parcă sub vîn- 
turile reci, ci și tradiționalele 
mărțișoare care au împînzit în a- 
ceste zile vitrinele și străzile. Mo
delele cele mai felurite, lucrate cu 
meșteșug și migală în lemn sau 
metal, pictate pe o bucățică de 
plexi, nu mai mare ca un sîmbure, 
sau cizelate în broderia filigranu
lui, te îmbie să alegi. Se opresc în 
fața panourilor, încărcate ciorchi
ne cu mărțișoare, fel și fel de oa
meni. De la elevul care s-a hotă- 
rît cu greu să cumpere o umbre
luță — „oare i-o place tovarășei 
învățătoare" ? — și pînă la băr
batul cu părul ca promoroaca, pe 
care gîndul la viitorul nepoțel l-a 
îndemnat să-i cumpere nurorii... o 
barză.

La îndemîna cetățenilor se află 
în acest an și o noutate : „mărți
șorul poștal". O dată cu plicul 
francat, călătorește în oricare 
colț de (ară și micuțul obiect le-

gat cu șnur de mătase. Se pare, 
totodată, că-i fare vechi obiceiul 
de a oferi celor dragi mărțișoare 
— preludiu al primăverii — de 
vreme ce încă multe modele sînt 
cam de o vîrstă cu el. Aceiași co
tari și trifoi, fatidica cifră 13, sau 
careul de ași, aceleași figuri ale 
feluritelor animale. Cu toate aces
tea, noi sau reluate, gingașele fi
gurine atrag în aceste zile mulți
mea doritorilor de primăvară.

Chiar dacă pe străzile orașului 
decorul iernii a rămas încă ne
schimbat, chiar dacă omătul mai 
troienește dealurile și învăluie 
munții cu cușme albe, mărțișoa- 
rele aduc cu ele anotimpul florii

ION MARGINEANU
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aVÎnt, care se ocupă cu menținerea pielii 
în stare de sănătate, cu înfrumusețarea 
ei. Pentru a-și păstra prospefimea și ti
nerețea, pielea obrazului trebuie îngriji
tă tot atîf de minufios ca și corpul — 
curăfată cit mai amănunțit prin masaje, 
apărată de praf, soare și intemperii cu 
ajutorul lofiunilor, cremelor și pudrelor 
speciale.

Dragostea pentru curățenie și frumu- 
se)e trebuie sădită chiar la copii, con
topind de timpuriu în mintea lor aceste 
două nofiuni. Pentru ocrotirea sănătății 
lor, copiii trebuie consultât! nu numai de 
medicul internist, dar și de dermatolog.

Dar mai ales pentru femei preocupă
rile cosmetice sobre, discrete, raționale 
— îndeosebi în ce privește tenul și pă
rul — constituie o datorie elementară, 
nu pot fi cîfuși de puțin considerate ca
pricii. De aceea, se cuvine salutată în
ființarea, pe lîngă cooperativele de 
igienă, a unor secții de cosmetică, de
servite de cadre competente. De aseme
nea — faptul că în comerf se găsesc di
verse preparate cosmetice utile : loțiuni 
de curățat tenul, creme vitaminizate, de 
exemplu crema „Doina" cu vitamina 
A.D.F., crema „Sanda" cu regeneratori 
biologici, creme cu vitamina E pentru ten 
uscat, creme cu vitamina F pentru ten 
seboreic etc. Păcat numai că, în general, 
exceptînd crema „Magnolia" cremele sînf 
prea pufin grase.

Săpunurile de toaletă cu adaus de 
cremă pe bază de lanolină („Flora") și 
cremă pe bază de ceară de albine și 
borax, lanolină și ulei de vaselină („San
tal" și „Mona Lisa") sînt emoliente. Să
punurile bactericide și dezodorizante 
(„Triumf" și „Dermin") au un adaus de 
hexaclorofen. Săpunurile medicinale cu 
sulf și gudron sînt utile in anumite afec
țiuni ale pielii.

Alte produse cosmetice, de calitate 
superioară, vor fi puse în curînd în vîn- 
zare : loțiuni astringente contra riduri
lor, creme hrănitoare vitaminizate, lo
țiuni pentru părul seboreic, creme și 
uleiuri pentru regenerarea unghiilor, ere-

DISCUȚII

Cred că o discuție largă pe tema 
raporturilor dintre artele decorative 
și satisfacerea unor cerințe actuale 
ale producției bunurilor de consum 
este foarte necesară. Această nece
sitate rezultă din faptul că, alături 
de bun, frumosul devine tot mai 
mult o parte integrantă a no
țiunii de calitate în producția indus
trială, criteriul estetic fiind intim le
gat de înfrumusețarea vieții oame
nilor, de ridicarea nivelului de trai. 
Desigur că noi, slujitorii diieritelor 
domenii ale artelor plastice, a- 
vem mari îndatoriri în această di
recție, și aș vrea să spun de la bun 
început că țelul artei noastre este 
de a contribui la educarea bunului 
gust șț la satisfacerea dragostei de 
frumos a maselor, de a crea nu nu
mai pentru o expoziție sau alta, ci 
de a fi prezenți, prin arta noastră, 
în viața de fiecare zi a oamenilor. 
Cum ne putem manifesta această 
prezență ? Există multiple posibili
tăți, o experiență cîștigată, precum 
și un vast teren încă neexplorat.

Domeniul de care mă ocup asi
duu în ultimii ani — arta sti
clăriei — deschide multe aseme
nea posibilități, fie că este vorba 
despre lucrări de artă monumentală, 
fie că este vorba despre obiectele 
uzuale care, în iniinita lor varietate 
sînt destinate fiecărei gospodării 
Mă voi referi mai pe larg la această 
a doua categorie, date fiind scopu 
rile practice ale discuției de față.

îmi permit să formulez mai întîi 
o observație pe care mi-a prile
juit-o vizita în magazinele unde 
se vînd obiecte de sticlărie In vre
mea din urmă au apărut multe o 
biecte reușite, de pildă paharele 
din sticlă mai groasă, cu o linie 
zveltă, fără decorații — frumoase și 
la prețuri accesibile. Dar alături 
de astfel de obiecte, în magazine 
continuă să fie puse în vînzare fel 
de fel de obiecte nereușite, servicii 
încărcate cu motive decorative 
greoaie, vase de flori cu arabescuri

ETICA
me antisolar și multe altele. Va fi un în
ceput bun, în direcția căruia este nevoie 
de perseverentă, deoarece mai sînt 
multe de făcut în acest domeniu. Ar ti 
bine să se prepare și oțeluri de toaletă, 
pe bază de ojei natural sau acid acetic 
cu adausuri de parfumuri și rășini, care 
sînt tonice, înviorează circulația, dizolvă 
grăsimile de pe piele, previn ridurile, 
cuperoza și cojirea tenului etc. Pentru 
frăgezirea tenului ar mai fi nevoie și de 
paste cosmetice, preparate din sîmburi 
de fructe, în special de migdale ; s-ar 
mai putea produce „jeleuri", care în
moaie pielea și o descongestionează, 
briliantine speciale pentru păr gras și păr 
uscat, pudră lichidă, farduri lichide etc.

In aceiași timp însă, ar trebui sa se 
acorde mai multă atenție produselor fa
bricate curent, îndeosebi în ce privește 
articolele de parfumerie și de igienă, 
calității, mirosului lor. Este loc de îm
bunătățiri, de pildă, la unele mirosuri de 
apă de colonie, dulcege, nereușite. Pe 
de altă parte, o serie de produse ca 
laptele vitaminizat „Doina" pentru în
grijirea tenului, fixativul de păr etc. ar 
trebui sau dezodorizate, sau parfumate 
cu o gamă variată de mirosuri, potrivit 
preferințelor felurite ale celor care le 
folosesc. Același lucru și la unele săpu
nuri. Uneori, săpunul „Cămila" are un 
miros de-a dreptul neplăcut. Altele au 
aceleași miresme „ieftine", ce caracteri
zează unele ape de colonie. Este cazul 
să amintim și un imperativ pentru pro
ducători : atîta timp cît se produce, 
orice articol să aibă permanent aceleași 
insușiri, același nivel calitativ. „Ideal", 
dezodoranf în flacon cu bilă, și-a înrău
tățit, pe parcurs, calitatea. Nu au carac
teristicile cuvenite rujurile de buze.

Industria cosmetică are posibilități 
nelimitate de a da în comerț preparare 
de bună calitate și frumos ambalate, 
care să satisfacă cerințele cele mai exi
gente. Este necesară însă o cît mai bună 
documentație în ce privește produsele 
de acest fel care apar in alte țări, cu
noașterea preferințelor cumpărătorilor.

Dr. MARIA CONSTANTINESCU

și cerculețe aurii, care mi se par 
inadecvate interiorului unor oameni 
de gust. Pe lîngă faptul că aceste 
decorații inutile și adeseori preten
țioase încarcă prețul de cost al pie
selor respective, ele exercită o in
fluență negativă asupra gustului în 
formare al unui mare număr de cum
părători.

Cred că această situație reflectă, 
în primul rînd, o anumită inerție, 
în sensul că noile modele întîm- 
pină de multe ori rezistența acelo
ra care văd, în mod greșit, o 
contradicție între „vandabilitate" și 
inovările în domeniul formei, renun
țarea la modele perimate. Pentru că, 
avînd prilejul să lucrez în fabrici de 
sticlărie, am constatat, nu o singură 
dată, receptivitatea la nou a mun
citorilor și a tehnicienilor sticlari, 
între care există numeroși oameni 
talentați, cu un viu spirit inventiv.

Deci, cred că ar fi bine venită o 
preocupare a forurilor de resort pen
tru îmbunătățirea situației existente 
în acest punct esențial : comenzile 
ce se fac industriei ; aici ar putea fi 
solicitată contribuția artiștilor, în ve
derea selecționării noilor modele 
conform cerințelor estetice contem
porane, a eliminării cu curaj a lu
crărilor depășite, a combaterii pros
tului gust. Socot că trebuie venit în 
intîmpinarea publicului, împrospă- 
tînd sortimentele, modelele și impu- 
riînd atenției obiecte frumoase, po
trivite ambianței moderne spre care 
năzuim.

Dar lucrul cel mai important, în 
rare avem cel mai mult de făcut, 
este de a îmbunătăți colaborarea 
noastră cu industria însăși. Știu, din 
proprie experiență, că fabricile do
resc această colaborare. Artiștii la 
fel. Este, deci, un acord unanim, dar 
ineficient, pentru că nu există nici un 
fel de reglementare de principiu a 
acestei colaborări. Lucrînd pentru o 
expoziție, împreună cu colegul meu 
Dan Parocescu, la fabrica de sticlă
rie de la Mediaș, ne-am legat de

Ràsadun de flon
și flori în ghivece

Iarna este încă în toi, dar la între
prinderea Horticola „1 Mai“ din Ca
pitală se pregătesc pentru primăva
ră răsaduri de flori și flori în ghive
ce, intr-un sortiment bogat și variat, 
atît pentru înfrumusețarea parcu
rilor Capitalei cît și pentru popu
lație. Ele vor putea fi procurate prin 
magazine de specialitate. Din serele 
întreprinderii vor pleca spre maga
zine cîteva sute de mii de răsaduri 
de begonie, petunie, salvia, canna, 
cineraria și altele. S-au mai pregătit 
răsaduri de gura leului, dalii pitice, 
verbena, echeveria și alte plante dePe yrmele materialelorpublicate
„AMBALAJ ȘS CONȚINUT"

în „Scîtiteia“ nr. 6107 s-a publicat, 
sub titlul de mai sus, o scrisoare cate 
semnala că ambalajele detergenților 
„Perlan alb“ și „Perlan albastru“, ca și 
cele ale tuburilor cu cremă de ras „Că
lin“ sînt pe jumătate goale, deși greuta
tea conținutului corespunde cu cea in
dicată pe ambalaj. Scrisoarea se referea 
la impresia neplăcută pe care o aseme
nea prezentare o face cumpărătorului, 
în răspunsurile trimise ziarului de către 
direcția de specialitate din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei și ser
viciul tehnic al produselor cosmetice 
din Ministerul Industriei Alimentare se 
arâtă că s-au luat măsuri ca deficiențele 
semnalate să fie evitate.

muncitorii de acolo, în cadrul unei 
conlucrări rodnice. Un grup numeros 
dintre ei au făcut o excursie la Bucu
rești pentru a vizita această expozi
ție, în realizarea căreia au adus un 
sprijin important. Vizita acestor noi 
prieteni, părerile pe care și le.-au 
exprimat ne-au bucurat mult, ca și 
faptul că la rîndul nostru am putut 
să le împărtășim din experiența 
noastră. Dar atîta nu este de ajuns.

Obiectele din astfel de expoziții 
sînt unicate. Unele dintre ele însă, 
ar putea fi, cred, preluate și produ
se în serie, devenind larg accesibile 
și sporind varietatea sortimentelor 
din comerț. Pentru aceasta — pen
tru ca munca artiștilor plastici să 
devină din experiment o treabă cu 
rezultate practice — ar fi necesară 
tocmai reglementarea unei colabo
rări organizate, permanente cu in
dustria, a cărei lipsă am semnalat-o 
mai înainte ca o problemă ce ar 
merita să stea mai viu în atenția 
ministerelor și a uniunii noastre.

în această ordine de idei, cred că 
artiștii plastici ar putea participa 
cu bune rezultate la munca de pro
iectare din fabrici. După' cîte știu, 
în momentul de față, marea majori
tate a proiectelor se fac în fabrici 
fără aportul unor cadre artistice 
specializate, ceea ce (deși în indus
trie lucrează oameni talentați și cu 
practică îndelungată) nu poate duce 
la deplina satisfacere a exigențe
lor actuale. Sticla, ca material, 
oferă nenumărate posibilități de 
valorificare ce presupun o pre
gătire estetică și tehnică spe
cială, ca și cunoașterea problemelor 
de teorie ale artei decorative, o in
formare asupra realizărilor contem
porane din acest domeniu. Cu insta
lațiile și cu materialele de care dis
punem, cu sprijinul muncitorilor și al 
tehnicienilor, al inginerilor care lu
crează în fabrici, ar putea fi reali
zată o gamă mult mai variată de 
produse utile sau cu funcție strict 
decorativă, la nivelul obiectelor 

corative, flori în ghivece, arbori și 
arbuști ornamentali.

La pregătirea răsadurilor de flori 
și a florilor în ghivece se ține sea
ma și de cerințele de înfrumusețare 
a fațadelor blocurilor. Jardinierele 
din material lemnos, cu o durată de 
utilizare scurtă, vor putea fi înlocui
te cu altele din ceramică și azboci
ment. Întreprinderea Horticola „1 
Mai“ le va amenaja cu pămînt și 
flori. In acest scop se pregătesc de 
pe acum amestecurile de pămînt. Se 
organizează un serviciu de prestări 
care va executa diferite lucrări la 
cerere.

,,CHIMIA ÎN GOSPODĂRIE"

în urma publicării, în „Scînteia“ nr. 
6 155, a unui articol cu titlul de mai 
sus, Direcția generală de specialitate' 
din Ministerul Comerțului Interior ne 
răspunde următoarele : „Toate proble
mele semnalate în articolul respectiv au 
fost cuprinse într-un material elaborat 
de M.C.I. și care a fost înaintat Minis
terului Industriei Petrolului și Chimiei. 
A avut loc o ședință, la care au parti
cipat conducerile celor două ministere 
unde s-au dezbătut probleme privind 
fondul de marfă, calitatea, sortimentul, 
termenele de garanție, modul de pre
zentare a produselor, reclama etc. Vom 
urmări ca toate problemele semnalate 
de ziar să fie cuprinse în planul de mă
suri ce va fi întocmit împreună cu 
M.I.P.Ch.“.

create în țări cu veche tradiție în 
industria sticlăriei. Am în vedere, de 
exemplu, folosirea-pe scară mai lar
gă a sticlei groase, în diferite ames
tecuri de culoare, punerea în valoa
re a golurilor îrl sticlă (pentru vase 
de flori ori scrumiere, de pildă) mo
dernizarea ornamentației (gravare 
sau șlefuire — industria noastră dis
pune de meșteri excelenți), fabrica
rea unor servicii de masă, de de
sert — frumoase și practice, a cor
purilor de iluminat etc. Aș vrea tot
odată să remarc că unele din obiec
tele reușite prezentate la al IV-lea 
Pavilion de mostre n-au apărut încă 
în magazine. La fabrica de sticlă din 
Capitală a fost realizată o foarte 
frumoasă sticlă colorată, care ar 
putea ii mult mai bine folosită prin- 
tr-o împrospătare a modelelor. Bi- 
zuindu-se în mai mare măsură pe 
sprijinul artiștilor pentru realizarea 
proiectelor, industria își va putea 
concentra eforturile în direcția pu
nerii în valoare sub raport tehnic a 
calităților expresive ale sticlei, ca și 
în direcția organizării proceselor de 
producție, unde există încă, după 
părerea mea, rezerve de reducere a 
prețului de cost (am în vedere, între 
altele, unele obiecte din sticlă 
groasă realizate la fabrica „Pă
durea neagră"). Ridic această 
problemă, care depășește sfera pro- 
priu-zisă a preocupărilor mele, în- 
trucît accesibilitatea prețului de vîn
zare este o condiție a răspîndirii 
noilor produse și, implicit, a dezvol
tării, prin intermediul lor, a gustului 
public.

Rămîne în sarcina noastră, a ar 
tiștilor, să ținem într-o măsură spo 
rită seama de necesitățile industriei 
căutînd mereu noi modalități artis
tice în funcție de aceste necesități 
aliind frumosul cu utilul.

în ce privește decorația monumen
tală, și aici sticla are o largă apli
cabilitate, date fiind resursele expre
sive ale acestui material, rezistența 
dăosebită și avantajele economice 
pe care le prezintă. încadrate în ar
hitectură. decorațiile din sticlă — a- 
decvate concepției arhitectonice mo
derne — pot da un plus de origina
litate noilor construcții. Cred că 
aceste posibilități sînt insuficient fo
losite de către proiectanți, atît în ce 
privește elementele decorative exte
rioare, cît și în ce privește pereții

La Uzina „Autobuzul“ din Capi
tală în procesul de fabricație se fo
losesc la tăiat metale și pînze de 
bomfaier. Aceste pînze le primim de 
la Uzina de scule din Brașov. Multe 
din ele sînt însă de calitate necores
punzătoare, se rup repede. Din no
iembrie 1963 și pînă acum am fost 
nevoiți să respingem 5 loturi de pîn
ze. încă de la primul lot de 1 500 de 
pînze, serviciul nostru de aprovizio
nare a trimis o telegramă uzinei bra
șovene, sesizînd calitatea slabă a a- 
cestora. După un timp destul de 
lung, conducerea uzinei ne-a răs
puns că... va trimite un alt 
beneficiar să ridice pînzele res-' 
pinse de noi. Cu alte cuvinte, ni 
s-a dat de înțeles că. dacă nu sîn- 
tem mulțumiți cu calitatea pînzelor, 
se vor găsi alții mai puțin „preten
țioși“. Ne-a surprins în mod neplă
cut acest răspuns care arată că u- 
zina din Brașov nu-și propune să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. Cred că e timpul ca 
organele tutelare ale uzinei să-și 
spună cuvîntul.

PETRE ACRISTEI 
muncitor

în urmă -cu 2 ani am căpătat un 
cataract la ochi și mi-am pierdut 
vederea. Nu credeam că voi mai ve
dea lumina zilei. Operația era în
greunată de faptul că sufăr de dia
bet. A fost necesar un tratament în
delungat. La spitalul de adulți Bîr- 
lad am fost operata de dr. Emil 
Harnagea, șeful secției oftalmologie, 
în urma operației și a îngrijirii 
postoperatorii mi-am recăpătat ve
derea. Țin să mulțumesc pe această 
cale medicilor care s-au ocupat de 
cazul meu.

ECATERINA BUDACU 
pensionară

despărțitori, elementele luminoase 
(vitraliile, cărămizile transparente) 
etc. în unele țări, bunăoară în Italia, 
elementele de decorație monumen
tală din sticlă sînt realizate cu mij
loace mecanizate, ceea ce duce la 
un preț de cost redus, dat fiind că 
materialul — sticla — este foarte 
ieftin. Cred că și la noi ar putea fi 
extinsă folosirea acestui gen de de
corație, acordîndu-se atenție calită
ții artistice a proiectelor, stimulîn- 
du-se inventivitatea creatorilor. De
sigur că aceste probleme ar justifica 
un articol aparte.

în încheiere, aș vrea să arăt că 
Uniunea Artiștilor Plastici este preo
cupată de cerințele legării mai strîn- 
se a artei decorative de cerințele 
producției. Ca expresie a acestei 
preocupări, se pregătește o expozi
ție în care vor precumpăni obiectele 
destinate a fi reproduse în serie. Cu 
sprijinul direcției de specialitate din 
Ministerul Industriei Ușoare a fost 
întocmită programa analitică a sec
ției de sticlărie din cadrul Institutu
lui de arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu", secție recent înființată, care 
va pregăti artiști-proiectanți. In ace
lași scop, cred că ar merita să fie 
studiată posibilitatea înființării unei 
școli medii de artă cu specialitatea 
sticlei, care să constituie prima treap
tă în pregătirea tehnicienilor cu 
înaltă calificare și a viitorilor stu- 
denți ai Facultății de arte decorati
ve din cadrul Institutului „Nicolae 
Grigorescu".

Iată deci cîteva aspecte pri- 
zind situația unui domeniu al artelor 
decorative care are cele mai strînse 
contingențe cu producția industrială. 
Dezvoltarea acestui domeniu cere, 
ca o condiție esențială, să ne în
dreptăm spre cerințele industriei, 
spre satisfacerea necesităților și a 
exigențelor oamenilor muncii. Pro
blema are aspecte și implicații com
plexe, numai parțial atinse în rîndu- 
rile de față. Sînt sigură că cei ce 
vor participa în continuare la aceas
tă discuție — oameni de artă, spe
cialiști din industrie, vizitatori al 
magazinelor și ai expozițiilor noas
tre — mă vor completa, extinzîndu-șt 
observațiile și asupra celorlalte do
menii ale artelor decorative.

ZOE BÄICOIANU

Amicul meu deschise ușa, lăsă 
valiza în prag, spuse atît :

— De băut. Nu mai pot.
A.vea ochii mari, gura uscată, 

gîfîia. Ca un beduin mort de sete. 
Mă nimerisem cu o sticlă de Fe
tească. I-am întins-o. Cînd a lă
sat-o, era ca după o transfuzie : 
înviorat. Mă întrebă :

— Știi de unde vin ? Din Iași.
Cum ar ti spus : din Kalahari, 

din pustiu. 11 ascultam surprins 
Știam că orașul are climă tempe
rată, e ascuns între podgorii și 
podgoriile între dealuri. De n-ar 
li găsit apă, găsea Cotnar șl tot 
era bine.

— Mă cunoști, știi cum îmi 
place mie : lașul tînăr și țuica, bă- 
trînă. Mi-am terminat treburile, 
m-am dus Ia un restaurant. M-am 
așezat la masă. Am cerut o țuică.

Ospătarul, politicos :
— Regretăm. Nu i-a venit rin- 

dul.
N-am priceput, dar n-am insis

tat. Am încercat să mă consolez 
cu o drojdie. Ospătarul, serviabil :

— Ne pare rău. Nu i-a venit 
rîndul.

Nu doream, poate, un vermut, 
un rom ? Din astea avea — le ve
nise, pe semne, rîndul. Dar nu-mi 
plăceau mie. Am renunțat la 
„introducere". Am trecut la pro
blemele de fond. Am comandat o 
friptură. La friptură îmi place un 
vin alb, un Riesling ușor. Ospăta
rul mă privi cu durere. I-am ghicit 
răspunsul în ochi. Am cerut un 
Muscat Otonel. Ospătarul rămase 
cu ochii la cer. Pinol Gris ? Nu 
s-a tras. Abia la 5 martie. Un „A- 
ligote" — de Ziua Femeii. Avea 
Grașii, Tămîioasă — dacă doream. 
Nu doream.

Mi-am încercat norocul pe cu
loarea roșie. Un Cabernet Sauvig
non ? Nici la rînd, nici peste rînd. 
Un Pinol catifelat ? Poate peste 
cîteva luni...

Pluteam în plin mister. Nimeri
sem într-un Ioc unde băuturilor 
trebuia să le vină rîndul la băut. 
Ca Ia moară. Nu găseai, ca-n alte 
părți, băuturi de toate soiurile și 
de toate gusturile, să ai de unde 
alege,

— Așa-1 la Ieși, mă mîngîie 
moldovenește responsabilul re
staurantului. Avem program de la 
„Vinalcool". Și mi-a spus povestea 
cu programul.

Întreprinderea „Vinalcool" trage V. SEBASTIAN

Uzinele „23 August" din Capitală — atelierul de proiectare a utilajului 
chimic. Proiectanta Eugenia Bălășescu și inginerul șef de proiect, Adrian 

Rădulescu, definitivează o soluție constructivă pentru un recipient

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE — Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P Romîhe : Giselle — (orele 11), 
Othello — (orele 19,30) ; Teatrul de stat 
de operetă : Mam-zelle Nitouche — (o- 
rele 10,30), Lăsați-mă să cînt — (orele
19.30) ; Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) : Maria Stuart - 
(orele 10), Siciliana — (orele 15), Apus 
de soare — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
O femele cu bani — (orele 10), Mașina 
de scris — (orele 15), Adam și Eva — 
(orele 19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Zizi și... formula ei de 
viață — (orele 10), Vlaicu Vodă — (orele
15.30) ; Act Venetian — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, bd. Magheru 20): Un
chiul Vania — (orele 10,30), Casa 
cu două intrări — (orele 10), Zizi 
și... formula el de viață — (orele
20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 10), Orestia 
— orele 15), Război și pace — (orele 20) : 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 7G 
A) : Comedia erorilor — (orele 10), Jocul 
de-a vacanța — (orele 15 și orele 19,30) ; 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete — (orele 10,30 și orele 15,30), Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 19,30) ; Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gai
țele — (orele 10), Băiat bun, dar., cu 
lipsuri — (orele 19,30) ; Teatrul pentru 
copii șl tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Chirița în provincie — (orele 11). Pigu- 
lete plus 5 fete — (orele 16), De Pretore 
Vincenzo — (orele 20) ; la Sala din str. 
Eremia Grigorescu nr. 24 : Descoperlți-1 
pe „N“ — (orele 9,30 și orele 16) ; Tea
trul evreiesc de stat : Mercadet — (orele 
11), Pofta vine... rizînd — orele 20) ; 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 11 
și orele 20) ; Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Academiei) : Năzbîtiiie Iui Țăndărică — 
(orele 11), Umor pe sfori (orele 17), An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. 
Cîntă țara mea — (orele 20) ; Circul de 
stat : Aventurile lui Don Quijote în a- 
renă — (orele 10,30), Circul florilor de 
gheață — (orele 15,30 și orele 19.30).

CINEMATOGRAFE — Șeherazada - 
film pentru ecran panoramic : Sala Pa
latului R. P. Romîne (orele 20, cu seria 
de bilete nr. t 011), (8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16,15 i 
19 ; 21,30). Locotenent Cristina : Repu
blica (9,15 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,15 ; 17 ; 19 :
21) , București (9 , 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 19 ; 21)
Excelsior (9 : 11 , 13 : 15 ; 17,15 ; 19.30). 
Grivița (10 ; 12 > 14 : 16 : 18.15 ; 20,30). Cas
cada diavolului : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 18,15 > 20,30). Victoria (10 : 12 ; 14,15 :
16.30 ; 18,45 ; 21). Bucegl (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 : 20,30), Aurora (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30), Floreasca (12 ; 16 ; 18,15 :
20.30) . Pași spre lună : Central (10,30 :
12.30 : 14,30 ; 16,30 , 18,30 ; 20,30) Tomis 
(10 ; 11,45 ; 13,30 ; 16 t 18 : 20). Melodia 
(10 ; 12 ; 14,30 I 16,30 ; 18,30 :20,30). Noi 
doi, bărbații : Capitol (10 : 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,30), înfrățirea între popoare 
(11,30 ; 13,30 I 15,30 ; 17,45 ; 20). Omul cu 
ricșa — cinemascop : Festival (9 ; 11,15 ; 

băuturile din butoaie în sticle, le 
etichetează, le pune dopuri. Trei 
zile trage, să zicem, țuică, trei — 
drojdie, trei — Riesling, trei — 
Pinot și așa mai departe. De la 
butoi la dop, producția merge pe 
un sottiment. Productivitatea e 
mai mare.

Ce se întîmpiă însă ? Întreprin
derea n-are spații de depozitare. 
Livrează imediat.

Comerțul vine și cumpără : trei 
zile țuică, trei — drojdie, trei 
Riesling, trei — Pinot și așa mai 
departe. Cumpără — cum se tra
ge : pe sortiment !

Vine apoi clientul. El bea — 
cum se trage : pe sortiment !

Amicul goli restul sticlei și con
tinuă I

— Nu-i nimic, mi-am zis. Îmi 
scot .pîrleala în tren. In vagonul 
restaurant. A.colo au de toate. S-a 
pus- trenul in mișcare. Am întrebat 
pe ospătar :

— Aveți Riesling ?
Așteptam cu sufletul la gură. Cu 

frica să nu spună : nu i-a venii 
rîndul ! Avea. Am răsuflat ușurat. 
Am răsuflat prea devreme. Mi-a 
adus Riesling. Un litru de Riesling. 
O sticlă întreagă. Cu dop ceruit, 
cu tirbușon. Să-mi ajungă. Era ca-n 
„El Zor ab" : „Mai mult decît în 
visul meu11...

Zic speriat :
— Mă măguliți. N-aveți un șip 

mal mititel ? De 200 de grame ? Ca 
pentru drum. Nu sînt bun de per
formanțe. O să încurc Bucegii cu 
Ceahlăul...

N-avea. Numai sticle de un litrul
Am căutat un călător, un tova

răș de suferință. Să bea sticla cu 
mine. N-am găsit. Am dat sticla 
înapoi. La ora 3 au început chinu
rile setei. La 5 — febra. La 7 — 
halucinațiile. La 8 — m-am dat 
jos, în Capitală. Șl mi se năzărea 
că prin fața mea trec trei trolei
buze, trei — autobuze, trei — 
tramvaie... Pe sortiment !

★
Acum o săptămînă, amicul meu 

a fost chemat de șeful institutului 
unde lucrează pentru a pleca din 
nou Ia Iași. A scos un fel de ca
lendar din buzunar. L-a consultat, 
s-a uitat la niște date. A decla
rat :

— E prea devreme. Nu i-a ve
nit rîndul.

Știa el ce știa.

13.45 ; 16,15 ; 18,45 21,15), Feroviar (10 ;
12.30 I 15; 17,45 , 20,30). Hoțul din San 
Marengo : Lumina (de la orele 10 la o- 
rele 14 rulează în continuare, 16 ; 18,15 ;
20.30) , Arta (10,15 ; 12,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . Legea e lege : Union (11,30; 15;
17 ; 19 ; 21). Program de filme pentru 
copii : Doina (orele 10). Pisica de mare ; 
Doina (11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). 
Cînd comedia era rege ; Lemnul de re
zonanță ; Eiectronicus : Timpuri noi 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19 ; 21). Era noapte la Roma 
(ambele serii) : Giulești (10,15 ; 13 > 16 ;
19), Flamura (10 ; 13 ; 16 ; 19). Tudor — 
cinemascop (ambele serii): Dacia (9,30; 13;
16.30 ; 20). Popular (10,30 ; 16 ; 19,30). A 12-a
noapte : Buzești (11,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Cavalerul Pardaillan — cinemascop : 
Crîngași (12 ; 15 : 17 ; 19 ; 21). Elena din 
Troia — cinemascop : Unirea (16 ; 18,15;;
20,30).  Atențiune, părinți ! : Flacăra 
(14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). Parașutiștii :
Vitan (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). Rusalka —
cinemascop : Miorițe (10 ; 12,30 ; 15 ;
17.45 I 20.30), Modern '10 ; 12,30 ; 15 ; 18 ;
20,30).  Viață sportivă : Lira (11,30 ; 
15 ; 18 ; 20,45), Adesgo (10,30 ; 15,30 ;
18; 20,30). Tu ești minunată : Colentina 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Nu-i loc pentru al
treilea : Volga (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).  Pompierul atomic : Luceafărul 
(10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Valsul nemuri
tor : Ferentari (16 ; 18,15 ; 20,30). A dispă
rut o navă : Cotrocenl (15 ; 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE _ Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copil șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei 11,00 — 
Emisiune pentru sate. 17,00 — Transmi
sie de la patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală a întîlnirii de hochei 
dintre echipele: DinamO — Știința Bucu
rești. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Moment literar. 19,45 — Trans
misie de la patinoarul artificial „23 
August" : aspecte de la întîlnirea de 
hochei Steaua — Voința-MIercurea Ciuc. 
In jurul orei 21,00 — Miniaturi coregra
fice. 21,15 — Mărțlșoare.. melodii în 
continuare cîntă Gilbert Becaud. In în
cheiere — Buletin de știri, sport și bu
letin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

Și 4 martie. In țară : Vremea se menține 
umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în toate regiunile 
țării. Vînt potrivit din est ș! nord-est, 
cu intensificări temporare. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între zero și rrtinus 10 grade, 
local mal coborîte în nordul țării, iar 
maximele între minus 5 șl plus 5 grade. 
Ceață locală. în București : Vreme ume
dă, cu cer mai mult acoperit. Temporar 
precipitații. Vînt potrivit, temporar tare 
din sectorul estic. Temperatura în scă., 
dere ușoară.
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Tradițiile meseriei
Soții Andrei și Cătăli

na Matei
mulți ani ca muncitori 
la fabrica de încălță
minte „Solidaritatea" 
din Oradea. Andrei a 
împlinit recent 36 de ani 
de muncă în fabrică, iar 
Cătălina 33. In acest 
răstimp au stabilit un 
fel de record neomo
logat : 
un fel 
muncă, 
mașini
specializat, 
îndoit, ea la faza șle
fuit fețe piele. Anul 
trecut, evidențiindu-se lu
nă de lună, Cătălina a 
fost distinsă cu titlul de 
fruntaș în întrecerea so
cialistă. Andrei se ține 
scai, totuși n-a putut încă 
să-și ajungă din urmă 
soția. A rămas cu titlul

lucrează de

Matei are un 
nume tot An- 
urmat cursu-

mitetului de femei. Ti
nerilor în prag de căsă
torie li se explică obliga
țiile care reies din Codul 
familiei, respectul reci
proc pe care și-l datorea
ză cei căsătoriți, răspun
derea ce le

de creșterea șl educarea 
copiilor. Au loc discuții 
despre amenajarea unor 
interioare plăcute, felul 
de prezentare în socie
tate.

revine față

n-au avut nici 
de întrerupere în 
Acum lucrează la 
alăturate. S-au 

el la faza

de a- 
tînărul, 
rîndul

>1.

calea
C. CÄPRARU

..........
; :: ■

de evidențiat, dar ne-a 
asigurat că în 1964 nu se 
lasă pînă n-o ajunge din 
urmă.

Familia 
băiat, pe 
drei. A
rile școlii profesionale 
de încălțăminte și apoi 
a cerut să lucreze 
la „Solidaritatea". Au 
trecut trei ani 
tunci. Andrei, 
a devenit, la
său, cap de familie. S-a 
însurat cu Irina, o mun
citoare din aceeași între
prindere.

Acum în aceeași sec
ție lucrează ambele ge
nerații. Copiii urmea
ză exemplul părin
ților. Deocamdată sînt 
evidențiați în producție...

H. GROSU

MB ’«‘fi WW;

n

3

YO 7 KFA lansează apel...

SMiSH®

Referatele prezentate la sesiunea 
anuală a Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, încheiată sîmbătă, au 
sintetizat principalele rezultate ale 
cercetărilor efectuate în ultimii ani. 
în domeniul ameliorării cerealelor 
au fost prezentați cei mai valoroși 
hibrizi dubli de porumb creați de 
institut, în zonele de cîmpie din su
dul și vestul țării, în condiții de cul
tură neirigată și irigată. De aseme
nea, au fost înfățișate rezultatele 
experiențelor cu hibrizi de sorg 
pentru boabe. Tot în domeniul ame
liorării au fost caracterizate noile 
soiuri de mazăre și floarea-soarelui 
ce urmează să fie înmulțite pentru 
a fi extinse în cultură. în ce pri
vește agrotehnica, referatele susți-

nute au tratat rezultatele folosirii 
diferitelor forme de îngrășăminte cu 
azot și influența spațiului de nutri
ție asupra producției la hibrizii 
dubli de porumb. Au fost expuse 
date privind cultura irigată a po
rumbului și a griului. Referatele 
susținute la sesiunea anuală au în
fățișat, de asemenea, unele rezultate 
obținute în domeniul producerii se
mințelor de hibrizi dubli de porumb, 
rezistenței la ger a soiurilor de grîu 
cultivate în țara noastră, agrotehni
cii culturii orezului și unor plante de 
nutreț, precum și în legătură cu 
unele studii de genetică, fiziologie, 
chimie și tehnologie, plante medi
cinale și folosirea izotopilor radio
activi în agricultură.

(Agerpres)

Consfătuire convocată de Prezidiul
C. C. a!

MOSCOVA 29 (Agerpres). —După 
cum transmite agenția TASS, la 28 
februarie, la Moscova a avut loc o 
consfătuire convocată de Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S. în problema înde
plinirii hotărîrii Plenarei din fe
bruarie a C.C. al P.C.U.S. privitoare 
la intensificarea producției agricole.

în cadrul consfătuirii a luat cu- 
vîntul N. S. Hrușciov, care a arătat 
că în prezent au fost create și con
tinuă să se creeze toate premisele 
materiale pentru dezvoltarea cu suc
ces a agriculturii și atingerea nive
lului prevăzut de plenară.

„în anul 1964 — a arătat vorblto-

rul — agriculturii i-au fost reparti
zate cele mai mari fonduri de inves
tiții din întreaga istorie a Puterii 
sovietice. Dacă în 1953 statul a alo
cat agriculturii 985 milioane ruble, 
anul acesta el alocă agriculturii 5 
miliarde 400 milioane ruble“.

N. S. Hrușciov a făcut în conti
nuare analiza muncii colhozurilor și 
sovhozurilor, arătînd marile rezerve 
de care dispun, acestea pentru creș
terea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost pe baza meca
nizării complexe a producției agri
cole. In încheiere el s-a oprit asupra 
cîtorva sarcini ale industriei și con
strucțiilor.

Ziua miresii și a mirelui"//

Felicitări tinerilor căsătoriți

Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășe
nesc Brașov a luat iniția
tiva de a organiza, o da
tă pe săptămînă, la oficiul

stării civile, întîlniri ale 
„candidaților la căsăto
rie" cu juriști, medici, pro
fesoare de menaj șl artă 
culinară, activiste ale co-

Printre piteșteni există 
unii care au zeci șl sute 
de „cunoscuți" în diferi
te părți ale lumii — în 
Uniunea Sovietică, Italia, 
Anglia, Australia, sau 
chiar prin insule pierdu
te în Pacific. Șt discută 
cu ei destul de des, fără 
a face lungi călătorii : pe 
calea undelor. Sînt radio
amatorii.

Membrii 
din Pitești 
peste 16 000
bilaterale cu 
tori din țara noastră și 
din alte 120 de țări de pe 
tôt globul. Au fost primi
te sau expediate circa 
15 000 de O.S.L. (scrisori 
ce se schimbă între radio
amatori în urma legătu
rilor stabilite). Un expe
rimentat radioamator este 
inginerul Gh. Stănciu-

radioclubului 
au stabilit 

de legături 
radioama-

lescu — care se prezintă 
în eter ca Y O 7 DZ. El a 
ocupat locul I la un con
curs internațional, orga
nizat de Radioclubul cen
tral din R. P. Ungară și 
locul II în „Cupa primă
verii", inițiată de Radio
clubul central al R. P. 
Române. Un palmares cu 
rezultate bune au și sta
țiile de emisie YO 7 OM, 
YO 7 FT, precum și sta
țiile de recepție care au 
ca operatori pe Lauren- 
țiu Codreanu și Ion Io- 
nescu.

Radioamatorismul e 
practicat de un număr tot 
mai mare de tineri. Chiar 
în aceste zile 30 de înce
pători urmează un curs 
de radioamatori.

INFORMAȚII
între 2—17 martie se vor desfă

șura la Teheran lucrările celei de-a 
XX-a sesiuni a Comisiei economice 
O.N.U, pentru Asia și Extremul o- 
rient. La lucrările acestei sesiuni 
participă și o delegație de observa
tori ai R. P. Romîne, condusă de 
Ion Dumbravă, însărcinatul, cu afa
ceri ad intérim al R. P. Romîne 
Teheran.

Excursii !a sfirșit 
de săptăsnfaă

-----------
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Timpul frumos de la munte și ză
pada bună pentru schi au atras șl 
la sfîrșitul acestei săptămîni peste 
2 300 de excursioniști bucureșteni. 
Numai cu trenul au pornit spre 
munte peste 1 000 de salariați de la 
diferite întreprinderi și instituții din 
Capitală, printre care F.R.B., 
I.T.B., „Mătasea populară", între
prinderea „Armătura“ ș.a. Ei își vor 
petrece ziua de duminică la cabane. 
Tot spre Valea Prahovei, Brașov, 
Bran, Codlea și Tușnad au mai ple
cat cu autocarele peste 1 300 de ex
cursioniști. De asemenea, Capitala 
va primi vizita a numeroși oaspeți 
din țară : cu autocarele sosesc ex
cursioniști de la Iași, Bacău, Brăila 
și Deva.

Un nou joc sportiv

fotbalul redus
Campionatele internaționale ale Angliei

Afaria Alexandru și Dorin Giurgiucă in finale

ȘTIRI CULTURALE
Sîmbătă dimineața, baritonul Ni

colae Herlea, artist al poporului, a 
părăsit Bucureștiul, îndreptîndu-se 
spre New York, unde va cînta pe 
scena Operei „Metropolitan“. El va 
interpreta rolurile principale din 
operele „Paiațe" (premieră a stagiu
nii) și „Don Carlos“.

Sîmbătă s-a deschis în sala Dal
les Expoziția anuală de grafică, or
ganizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă și Uniunea Ar
tiștilor Plastici.

Sîmbătă seara, orchestra Filarmo
nicii de stat „George Enescu“ a sus
ținut la Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii un concert simfonic 
dirijat de Mircea Cristescu, avîndu-1 
ca solist pe pianistul canadian Mal
colm Troup.

Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat din Bacău, dirijată de 
Igor Ciorn-ei, a prezentat sîmbătă 
în sala Teatrului de stat din Piatra 
Neamț un concert simfonic, cu 
concursul baritonului Karel Berman 
din R. S. Cehoslovacă.

Filarmonica de stat din Cluj a 
prezentat sîmbătă seara, în sala 
mare a Casei universitarilor din lo
calitate, un concert simfonic, la care 
și-au dat concursul pianistele Joset
te și Yvette Roman din S.U.A. Con
certul a fost dirijat de Mircea Popa.

(Agerpres)

LISTA DE ClȘTIGURI

SOSIREA LA

DELEGAȚII A

MOSCOVA A UKEi

P. G. DIN JAPONIA
29 (Agerpres).— La 

Central al
MOSCOVA 

invitația Comitetului 
P.C.U.S., în ziua de 28 februarie a 
sosit la Moscova o delegație a Par
tidului Comunist din Japonia con
dusă de Satomi Hakamada, mem
bru al Prezidiului C.C. și secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia.

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
— Joao Vinheiro Neto, președintele 
„Superintendenței pentru reforma 
agrară“, a prezentat președintelui 
Joao Goulart spre semnare decre
tul privitor la exproprierea terenu
rilor necultivate situate de-a lungul 
căilor ferate, autostrăzilor și canale
lor. Pămînturile expropriate vor fi 
împărțite țăranilor săraci.

DE PRETUTINDENI
ȚESĂTURI DIN BUMBAC 

IN NEOLITIC

INSTITUT DE LUPTĂ 

ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Recent, arheologii au stabilit că țe
săturile din bumbac au fost cunosoute 
încă în neolitic. Cea mai veche țesătură 
din bumbac cunoscută pînă în prezent 
a fost descoperită în vestul Pakistanu
lui. Specialiștii au stabilit că ea are 
aproape 5 000 de ani. Cele mai vechi 
țesături de bumbac pe continentul a- 
merican au fost găsite pe coasta de 
nord a Republicii Peru. Ele datează 
din anul 2 400 î.e.n., măiestria cu care 
sînt lucrate presupune o experiență 
tradiție seculară.

DACĂ MARȚIENIl AR PRIVI

R. Marcellin, ministrul francez al să
nătății publice, a anunțat că reprezen
tanții Angliei, S.U.A., Italiei, R.F.G. și 
Franței au hotărît să creeze un Insti
tut de luptă împotriva cancerului.

CONGELAREA CRISTALINULUI

SPRE PĂMÎNT...

Și

Fotbalul redus, o combinație între 
fotbal, hochei și handbal, foarte popu
lar în R. ~ "
mană, R. 
ceput să 
Lituaniană.
în U.R.S.S., a fost alcătuit un re
gulament special al acestui sport. Re
gulamentul prevede ca o echipă să fie 
formată din 6 jucători. Jocul se dis
pută pe un teren de handbal, îm
prejmuit cu o mantinelă înaltă de 70 
cm. Portarul poate juca cu mîna numai 
în interiorul suprafeței de pedeapsă. 
Loviturile de colț vor fi executate cu 
mîna, iar jucătorii echipei care sînt în 
ofensivă nu au voie să intre în interio
rul suprafeței de pedeapsă a formației 
adverse. Portarul poate degaja mingea 
numai pînă la jumătatea terenului. în 
timpul jocului, care se dispută în două 
reprize a cîte 30 minute, fiecare echipă 
poate schimba un număr nelimitat de 
jucători și portari. în afara loviturilor 
de pedeapsă, ce se execută de la 7 
metri, se aplică și alte măsuri împotriva 
jocului dur. Sportivii care degajează 
mingea cu piciorul la o înălțime mai 
mare de 10 metri sînt elini'nați pe 
timp de două minute.

D. Germană, R. F. Ger- 
P. Ungară, Franța, a în- 
fie practicat în R.S.S. 
Aici, pentru prima oară

LONDRA 29 (Agerpres).— Campio
natele internaționale de tenis de 
masă ale Angliei au continuat 
în orașul Brighton cu desfășu
rarea probelor individuale. La 
simplu femei, campioana romînă, 
Maria Alexandru, s-a calificat în 
semifinale, învingînd cu 3—1 (21—14, 
14—21, 21—12, 21—14) pe Bucholz 
(R.F. Germană). Iată și celelalte re
zultate din sferturile de 
Diana Rowe (Anglia)—Lukacs (R.P. 
Ungară) 3—0 ; Shannon (Anglia)— 
Ella Constantinescu (R. P. Romînă) 
3—2 (21—12, 12—21, 21—18, 12—21,

finală :

TOKNIUL DE BOX
Sala Floreasca a găzduit aseară ulti

ma reuniune de box din cadrul turneu
lui pe categorii organizat de federația 
de specialitate. Un rezultat surpriză a 
fost furnizat de Gh. Ionel (Bocșa Ro
mînă) care l-a învins la puncte pe cam
pionul țării la cat. mijlocie-mică, P. Mir- 
cescu (Buhuși). C. Rotaru (Ploiești) — 
semiușoară, a dispus la puncte de Voicu 
Tudose (București). La cat. semimijlocie, 
Gh. Vlad (București) a fost declarat în
vingătorul lui I. Marcu (Cîmpulung 
Muscel). Semigreul V. Trandafir (Bucu
rești) a cîștigat prin k o întîlnirea cu I. 
Grăjdeanu (Brașov).

Campionatul republican de îiocncî pe glicață
Pe patinoarul artificial „23 Au

gust“ au continuat ieri jocurile din 
cadrul turneului final al campiona
tului republican de hochei pe ghea
ță. Iată rezultatele înregistrate : 
Steaua — Steagul Roșu Brașov 16—1 
(7—0 ; 3—1 ; 6—0) ; Știința Cluj — 
Dinamo București 7—1 (2—0 ; 1—0 ;

In c î t e v a
0 în cea de-a 8-a rundă a turneului zona] 

de șah de la Moscova arbitrii au consemnat 
remiză în partidele Bronstein—Spasski și 
Holmov—Korcinoi. S-a întrerupt întîlnirea 
dintre Gheller și Suetin. Fără să mai reia 
jocul, Bronstein și Gheller au căzut de 
acord asupra remizei în partida din runda 
a 4-a. în clasament conduce Bronstein cu 
4,5 puncte.O Campionatele de natație ale Austra
liei au început la piscina din Sidney cu 
o mare surpriză. Campionul olimpic și 
triplul recordman mondial, John Konrads,

4—1) ; Voința Miercurea Ciuc — Ști
ința București 8—1 (2—0 ; 0—1 ; 
6—0). Prima parte a turneului final 
se încheie astăzi o dată cu disputa
rea întîlnirilor : Steagul Roșu — Ști
ința Cluj (ora 8) ; Dinamo — Știința 
București (ora 17) și Steaua — Vo
ința (ora 19).

r î m fî u i’ i
a fost eliminat în seriile probei de 200 m 
liber, clasîndu-se pe locul 3 cu timpul 
de 2’05'’4/10. în schimb campioana olim
pică Dawn Fraser, care are 26 
ani, a cucerit cel de-al 21-lea titlu 
campioană a Australiei. Ea s-a clasat 
locul întîi la 400 m liber cu timpul 
4’50”6/10.O Selecționata masculină de handbal
7 a Japoniei și-a încheiat turneul între
prins în Franța, jucînd la Lyon cu repre
zentativa orașului. Au cîștigat handbaliștii 
japonezi cu 25—19 (12—10).

de 
de 
pe 
de

în

(R.P. Ungară)—Beli21—8); Foeldi
(Anglia) 3—0. La simplu bărbați, 
Dorin Giurgiucă, după ce l-a învins 
în optimile de finală cu 3—1 pe en
glezul Symonds, l-a eliminat în 
„sferturi" pe Schoeler (R.F. Germa
nă) cu 3—0 (21—14, 21—11, 21—15).

După-amiază, în cadrul semiiina- 
lelor, reprezentantul nostru Dorin 
Giurgiucă l-a învins cu 21—12 ; 
21—18; 21—18 pe cehoslovacul Sta
nek. Giurgiucă urmează să-1 întîl- 
nească în finală pe suedezul Jo
hansson, care l-a eliminat cu 3—2 pe 
iugoslavul Markovici. în finala pro
bei feminine, Maria Alexandru va 
juca cu Shannon (Anglia). Campioa
na noastră a întrecut în semifinale 
cu 21—18; 21—13; 21—10 pe Diana 
Rowe (Anglia), în timp ce Shannon 
a dispus cu 3—1 de Foeldi (R. P. 
Ungară).

Tinerii sportivi cehoslovaci. Eva Ro
manova și Pavel Roman au cîștigat vi
neri seara la Dortmund, pentru a 3-a 
oară consecutiv, titlul de campioni 
mondiali în proba ele dansuri pe ghea
ță. Eva, în vîrstă de 18 ani, și fratele 
ei, Pavel, în vîrstă de 20 de ani, au 
cîștigat. la începutul acestui, an și titlul 
european la campionatele desfășurate 
în orașul Grenoble. Iată clasamentul 
probei : 1. Eva și -Pavel Roman (R. S. 
Cehoslovacă) 249,2 puncte ; 2. Paulette 
Doan, Kenneth Ormsb (Canada) 244 
puncte ; 3. Janet Sawbridge, David 
Hichinbottom (Anglia) 242,4 puncte ; 4. 
Yvonne Süddiek, Roger Kennerson (An
glia) 231,8 puncte. In proba individua
lă feminină, după exercițiile impuse, 
conduce campioana olimpică Sjoukfe 
Difkstra (Olanda), urmată de Regine 
Heitzer (Austria) și Petra Burka (Ca
nada).

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștlguri 

TRAGEREA DE BAZĂ 
DIN 29 FEBRUARIE 1964.

total :

N
um

ăr
ul

 
câ

ști
gu


ril

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștlgurllor

seria nr parțială totală

1 31.129 21 75.000 75.000
1 20.272 25 50.000 50.000
1 42.637 48 25.000 25.000
1 19.715 16 10.000 10.000
1 09.353 03 5.000
1 10.742 12 5.000
1 13.676 27 5.000
1 28.893 14 5.000
1 33.504 48 5.000
1 41.120 09 5.000
1 45.651 26 5.000
1 46.936 25 5.000 40.000

Termi-
nația 
seriei

60 446 49 2.000
60 725 16 2.000
60 768 32 . 2.000 360.000

600 59 17 800
600 78 07 800
600 79 04 800 1.440.000

1.992
FÄRÄ TALON

Oare cu ajutorul aparatelor astrono
mice de care dispune știința la ora 
actuală s-ar putea descoperi indicii 
despre viața de pe Pămînt, dacă ob
servațiile s-ar face de pe planeta Mar
te ? Astronomul american Karl Sagan 
de la Observatorul din Harvard a răs
puns negativ la această întrebare. El 
se bazează pe faptul că din cele 80 000 
fotografii ale Pămîntului făcute de pe 
sateliții artificiali americani de tip 
„Tyros“, doar pe una singură au fost 
descoperite indicii care atestau existen
ța vieții pe Pămînt.

în U.R.S.S. a fost realizat un dispo
zitiv semiconductor special care per- • 
mite să se opereze relativ simplu și 
fără pericol persoanele care suferă de 
cataractă. Dispozitivul se bazează pe 
efectul răcirii termoelectrice. în vîrful 
dispozitivului, la 5 secunde după co
nectarea lui la sursa de curent, se pro
duce temperatura necesară intervenției 
— minus 21 grade. Dispozitivul o men
ține în tot cursul operației. Chirurgul 
procedează la o incizie operatorie și 
denudează cristalinul, apoi conectează 
dispozitivul, ceea ce duce la congela
rea cristalinului, care, în felul acesta, 
poate fi extras cu ușurință. Folosirea 
noului dispozitiv înlătură pericolul 
principal care se ivește la îndepărtarea 
cristalinului — pierderea corpului vi
tros al ochiului.

La ora de educație fizică. (In sala de sport a grupului școlar comercial 
' din București) foto: Agerpres
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CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

Anul acesta se 
nește un veac de 
terea marelui compozitor 
Richard Strauss. Pretutin
deni se vor desfășura ma
nifestări culturale consa
crate memoriei sale. Or
chestra Filarmonică din 
München (orașul natal al 
lui Richard Strauss) va in
terpreta la 11 iunie 1964 
toate lucrările simfonice 
ale compozitorului. Bayeri
scher Rundfunk (postul de 
radio bavarez) va difuza 
toate liedurile și muzica 
de cameră a compozitoru
lui ; Teatrul Național din 
München prezintă între 
23 februarie și 15 martie, 
11 opere și un balet de 
Richard Strauss. Acest 
vast repertoriu va fi re
luat la vară în cadrul Fes
tivalului de la München.

Centenarul nașterii lui 
Strauss va fi sărbătorit la 
Festivalul de la Salzburg, 
precum și la Viena. In ca
pitala Austriei, Ministerul 
învățămîntului va deschi
de la 23 mai o expoziție 
la organizarea căreia își 
dau concursul numeroase 
personalități ale vieții cul
turale. Vor fi prezentate 
documente biografice, ilus
trații din spectacole, de
coruri, afișe și portrete 
ale interpreților operelor 
marelui compozitor. O- 
biectele expuse provin

împli- 
la naș-

parte din casa 
din Garmisch-

în mare 
Strauss
Partenkirchen, precum și 
din diferite muzee. Ast
fel, manuscrisele opere
lor din tinerețe sînt îm
prumutate de la Muzeul 
universal din Anglia. Bi
blioteca națională, Biblio
teca de stat și arhiva Fi
larmonicii din Viena pun 
la dispoziție partiturile o- 
riginale ale operelor „Ca
valerul rozelor", „Egip
teanca Elena" și ale ba
letului „Frișca". Printre 
numeroasele picturi, foto
grafii și caricaturi ex
puse 
bloul 
dirijînd din Mozart, la O- 
pera de stat din Viena", 
de Wilhelm V. Krausz, 
(care aparține operei Me
tropolitan din New York) 
și „Salomeea" de Klimt, 
care va fi adus de la Ve
neția. Printre exponate se 
află și o bogată corespon
dență cuprinzînd 
de la Max Reger, 
Mahler, Gerhard 
mann, scrisori ale 
chard Strauss către 
hann Strauss etc. Se vor 
expune, de asemenea, jur
nalul compozitorului și 
numeroase obiecte perso
nale, care, laolaltă, dau 
o imagine asupra persona
lității compozitorului.

se
>>■

vor afla ta- 
, Richard Strauss

scrisori 
Gustav 
Haupt- 
lui Ri-

Jo-

ST. DEJU

în modesta sală a fostului cinematograf „Zenith" 
instalat recent Teatrul Parisian de Est (T.E.P.). Acesta iși 
propune să contribuie la dezvoltarea gustului artistic al 
publicului muncitoresc. De dragul acestui țel, conducă
torul teatrului a renunțat la cariera de regizor la unul 
din teatre de pe marile bulevarde. în 1955 a fost creată 
o trupă de artiști amatori care se intitula „Gilda". Ziua, 
actorii își cîștigau existența lucrînd în diferite între
prinderi, iar seara făceau repetiții, dădeau spectacole. 
Cu timpul, „Gilda" a reușit să-și cucerească un public 
permanent, devotat astăzi T.E.P. Cu prilejul fiecărei re
prezentații, spectatorii primesc chestionare prin care li 
se cere părerea despre spectacol, sînt invitați să parti
cipe la așa-numitele „întruniri T.E.P.", în cursul cărora 
se discută despre activitatea teatrului.

99,ENCICLOPEDIA LERMONTOVIANĂ“
în-Un grup de oameni de știință din Leningrad a 

ceput elaborarea „Enciclopediei Lermontoviene", de
dicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea poetului. 
Aceasta va fi prima lucrare cu caracter enciclopedic 
dedicată unui scriitor șl va cuprinde materiale privi
toare la istoricul tuturor scrierilor lui Lermontov, note 
despre contemporanii săi, articole și date despre pic
torii .care i-au ilustrat cărțile și despre compozitorii 
care au compus muzica pe versurile sale.

CONCURSUL
PROGRAMELOR DE VARIETĂȚI

PENTRU TELEVIZIUNE

între 17 și 25 aprilie 1964 se va 
desfășura la Montreux cel de-al pa
trulea concurs internațional de pro
grame de varietăți pentru televizi
une. Unul din principalele scopuri 
ale acestui concurs este de a pro
mova schimburile internaționale în 
domeniul programelor de televiziu
ne. în 1963 numeroase societăți de 
televiziune au retransmis programe 
prezentate la Montreux.

s-a

ifâ II, 1 '■•O»Ol «H»
•; :

Un nou „Centru Shakespeare" se va deschide în curînd la Londra. Deco
ratorul John Hutton face ultimele pregătiri pentru panourile din sticlă 
pictată reprezentînd personajele cele mai cunoscute ale teatrului 
shakespearian. în fotografie : artistul în fața lui Hamlet și a Ofeliei. în 

spatele său, Lear și Cordelia-

Documente
La Roma s-a deschis expoziția „Do

cumente ale copiilor din Terezin“. Sînt 
prezentate peste 250 din cele 4 000 de 
desene, schițe, poezii și adnotări făcute 
de copii evrei între 7 și 15 ani, închiși 
de naziști în ghetoul din Terezin 
(Cehoslovacia). După cum se știe, în 
octombrie 1941, aici au fost aduși din 
Boemia și Moravia 15 000 de copii clin 
care au scăpat cu viață numai 100. Te
rezin fusese o fortăreață cu ziduri 
groase și un turn înalt cu orologiu. în 
1941, fortăreața a fost transformată în 
„ghetou model". Ceasornicarul care 
avea în grijă ceasul din turn a săpat o

zguduitoare
nișă în zidul turnului și a ascuns aici 
desenele și poeziile făcute de copiii 
captivi. Unele desene exprimă bucuria 
și dragostea de viață a copiilor. Copacii 
au frumuseți de basm ; casele devin pa
late. Alte desene reflectă realitățile din 
lagăr : pereți înalți cenușii, camere întu
necoase, în paturile suprapuse în trei e- 
taje nenumărați copii, căruțe care trans
portă sicriele cu cei morți. Deși simple, 
uneori schematice, aceste desene redau 
scene de un dramatism zguduitor. Ele 
constituie un puternic act de acuzare 
împotriva barbariei naziste.

p E I
© Regizorul și criticul cine

matografic italian Mario Sol
dați a fost numit președintele 
celei de-a 25-a expoziții inter
naționale de artă cinematogra
fică care se va deschide la Ve
neția. Din juriul expoziției mai 
fac parte, printre alții, Georges 
Sadoul (Franța) și Jerzy Toz- 
plutz (Polonia).

cran panoramic. Titlul filmului 
va fi „Cucerirea mărilor".

• Comandantul Cousteau, 
autorul celebrei cărți „Lumea 
tăcerii“ și al filmului cu ace
lași nume, va realiza un nou 
film de lung metraj pentru e-

• Institutul internațional de 
muzică din Canada a anunțat, 
pentru lunile mai și iunie 1965, 
un mare concurs internațional 
de pian al tineretului, la care 
vor putea participa pianiști de 
toate naționalitățile, între 15 și 
30 de ani.

0 Un film realizat de explo
ratorul Jean-Claude Berrier a 
trezit un interes deosebit cu

prilejul prezentării sale la Ge
neva. Exploratorul s-a deplasat 
în „infernul verde“ al Mexicu
lui, jungla aproape de nepă
truns situată la frontiera cu 
Guatemala. După un drum is
tovitor de mai multe zile, Ber
rier și însoțitorii săi au dat 
peste un trib de indieni, care 
trăiau din cules și vînătoare, nu 
cunoșteau agricultura și cu atît 
mai puțin banii. Membrii tribu
lui, puțini la număr, erau des- 
cendenții faimoșilor Maya,



Nr. 6183Pag. 4

Dezbaterile din Consiliul de Securitate

In favoarea extinderii 
comerțului internațional

Conferința internațională a tineretului și studenților 
pentru dezarmare, pace și independență națională

FLORENȚA 29 (Agerpres). — La 
Florența continuă lucrările Confe
rinței internaționale a tineretului și 
studenților pentru dezarmare, pace 

• și independență națională, la care 
participă delegații ale organizațiilor 
de tineret și studențești din peste 80 
de țări. Reprezentanții Venezuelei, 
Ceylonului, Senegalului, Ghanei, 
Marii Britanii, U.R.S.S., Argentinei 
și ai altor țări, care au luat cuvîntul 
la Conferință, au subliniat că dezar
marea și pacea au o strînsă legătură 
cu independența națională. în cu- 
vîntările lor, diferiți vorbitori au 
afirmat sprijinul țărilor lor pentru 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii

și au arătat că trebuie continuate 
eforturile în vederea dezarmării.

La 28 februarie, președintelui 
Conferinței i-a fost înmînat mesa
jul adresat Conferinței de președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer. Me
sajul a fost difuzat participanților 
care l-au primit cu mult interes. 
(Textul mesajului este publicat la 
pag. 1).

în reportajul consacrat lucrărilor 
Conferinței, ziarul ,,1'Unità“ a relatat 
despre primirea călduroasă făcută 
de către participant mesajului a- 
dresat de președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne.

în problema Ciprului
Rezoluția a cinci țări membre nep er man ente ale Consiliului

Fotografii transmise 
prin intermediul

Echo-2"

Vi™ făcută de ambasadorul 
R. P. ROMINE 

PRIMULUI MINISTRU PAPANDREU
ATENA 29.— Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în ziua de 28 februarie, ambasado
rul R.P. Romîne la Atena, Mircea 
Bălănescu, a făcut o vizită de 
curtoazie primului ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papandreu, căruia 
i-a adresat felicitări cu ocazia con
stituirii noului guvern pe care îl 
prezidează. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire în cursul căreia au 
fost abordate probleme interesînd 
cele două țări. Convorbirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

G. A. T. T. : Confruntări înaintea viitoarelor tratative

Be ce a fost invitat Willy Brandt la Bonn
BONN 29 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția vest-germană 
D.P.A., cancelarul R.F. Germane, 

■ Ludwig Erhard, l-a invitat pe pri
marul Berlinului occidental, Willy 
Brandt, să vină la Bonn la începu
tul săptămînii viitoare „pentru a a- 
vea o discuție în legătură cu diver
gențele privind problema permise
lor de trecere“ în capitala R.D. Ger
mane a cetățenilor vest-berlinezi. 
Aceste divergențe au fost dezvăluite 
într-o cuvîntare televizată ținută 
vineri seara de Brandt, în cadrul că
reia el a afirmat că permisele de 
trecere eliberate de autoritățile R.D. 
Germane în timpul sărbătorilor de 
iarnă au constituit „un punct de 
plecare“ pentru realizarea unor noi 
acorduri, dar că guvernul vest-ger
man a arătat limpede că nu va con
simți la o repetare a acelei acțiuni. 
Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
„Brandt s-a plins de lipsa de clari
tate a atitudinii guvernului de la 
Bonn față de această chestiune“.

El a preconizat formarea unui co
mitet special alcătuit din reprezen
tanți ai guvernului de la Bonn și ai 
Senatului vest-berlinez, precum și 
din partea partidelor politice repre
zentate în Bundestag pentru stabi
lirea unei politici clare în această 
problemă.

Cuvîntarea primarului vest-berli
nez a stîrnit vii reacții la Bonn 
unde guvernul vest-german a criti
cat-o aspru.

PARIS 29 (Agerpres). — Referin- 
du-se la pregătirile „rundei Kenne
dy“ asupra disparitățiloi' tarifare 
între Statele Unite și țările membre 
ale Pieței comune, agenția France 
Presse relatează că acestea „au in
trat într-un punct mort“. Noile con
trapropuneri prezentate de către de
legația americană, consideră observa
torii, nu au contribuit la nici 
un progres în această proble
mă, în ciuda optimismului ma
nifestat de Michael Blumenthal, 
principalul negociator al State
lor Unite la Geneva în proble
mele tarifare. Potrivit agenției, în 
cercurile competente pariziene se 
apreciază că noile propuneri ameri
cane sînt greu de acceptat pentru 
„cei șase“.

France Presse este de părere că 
în prezent sînt necesare noi eforturi 
din partea diplomaților și experților 
pentru a scoate din impas pregătirile 
„rundei Kennedy“ și a găsi noi 
soluții care să permită începerea 
tratativelor propriu-zise la 4 mai.

NEW YORK 29 (Agerpres). — Re
prezentanți a cinci țări membre 
nepermanente ale Consiliului de Se
curitate, anunță France Presse, au 
căzut de acord asupra textului unei 
rezoluții în problema Ciprului.

în preambulul acestei rezoluții sînt 
menționate acordurile de la Zürich 
și Londra, precum și garantarea in
tegrității teritoriale a Ciprului. Re
zoluția se pronunță pentru crearea 
unei forțe internaționale de poliție 
care să fie trimisă în Cipru sub con
trolul O.N.U., precum și pentru nu
mirea unui mediator de către secre
tarul general al O.N.U., U Thant.

Rezoluția va fi supusă Consiliului 
de Securitate.

NEW YORK 29 (Agerpres). — în 
ședința din 28 februarie a Consiliu
lui de Securitate, S. Kyprianu, 
ministrul afacerilor externe al Ci
prului, a spus în cuvîntul său că 
este necesară audierea mai multor 
cetățeni de diferite naționalități din 
Republica Cipru pentru restabilirea 
adevărului în Consiliul de Securi
tate.

„Reprezentanții occidentali în 
Consiliu au redus întreaga proble
mă cipriotă la trimiterea de forțe 
internaționale în care sînt interesa
te, a spus în continuare Kyprianu, 
uitînd probabil că guvernul cipriot 
a adresat Consiliului de Securitate 
cererea concretă de a ocroti Ciprul 
de primejdia unei intervenții mili
tare din partea Turciei și de a a- 
păra independența și integritatea 
teritorială a Ciprului. Dacă Consi
liul de Securitate își va 'îndeplini 
datoria și va satisface cererea Ci
prului, pacea pe insulă va fi resta
bilită, iar o dată cu restabilirea pă
cii nu vor fi necesare forțele inter
naționale.

Consiliul de Securitate, a subli
niat în încheiere Kyprianu, trebuie 
să adopte o hotărîre care să ceară 
respectarea integrității teritoriale și 
a independenței Ciprului si renun-

țarea la folosirea forței împotriva 
lui. După aceea, forțele O.N.U. vor 
putea sosi în Cipru.“

NICOSIA 29 (Agerpres). — Poli
ția cipriotă a început recrutarea de 
voluntari pentru completarea rîndu- 
rilor ei pînă la 5 000 de oameni, în 
conformitate cu ordinul dat zilele 
trecute de președintele Makarios.

ATENA 29 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că vi
neri după-amiază a avut loc la Sa
lonic o nouă manifestație în spriji
nul Ciprului, la care au participat 
3 000 de studenți de la universitatea 
din acest oraș. O manifestație ase
mănătoare a fost organizată la 29 
februarie.

La Atena s-a anunțat că începînd 
de la 29 februarie retransmisia de 
către postul de radio grec a emisiu
nilor străine va fi întreruptă. Hotă
rîrea a fost luată ca urmare a emi
siunilor posturilor de radio engleze 
și turce apreciate ca ostile Greciei 
și Republicii Cipru.

ANKARA 29 (Agerpres). — La An
kara continuă consultările intermi
nisteriale în problema Ciprului. La 
29 februarie președintele Consi
liului de Miniștri al Turciei, Ismet 
Inönü, i-a primit pe vicepreședintele 
Kemal Satir și pe ministrul aface
rilor externe, F. C. Erkin.

lui „I
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

29 februarie a început o nouă serie 
de experiențe pentru stabilirea po
sibilităților de recepționare a unor 
fotografii transmise pe unde ultra
scurte prin intermediul sateliților 
artificiali ai Pămîntului sau al 
Lunii.

Primele două fotografii transmise 
în acest fel de către observatorul 
„Jodrell Bank“ din Anglia au fost re
cepționate la 29 februarie de către 
observatorul din Zimenki (U.R.S.S.). 
Fotografiile au fost transmise prin 
intermediul satelitului american 
„Echo-2“, demonstrîndu-se în acest 
fel că transmisiile telefoto prin Cos
mos sînt pe deplin posibile.

Cea de-a treia fotografie a fost 
transmisă de la „Jodrell Bank“ prin 
intermediul Lunii.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția TASS, 
la 28 februarie s-a încheiat prima 
serie de legături radio-telefonice 
prin Cosmos pe distanțe foarte mari 
între Observatorul „Jodrell Bank" și 
Observatorul sovietic din Zimenki. 
în cursul zilei de 28 februarie au 
avut loc cîteva emisiuni radio-tcle- 
fonice prin intermediul satelitului 
„Echo—2“ în cursul cărora specia
liștii englezi' au transmis cuvinte 
înregistrate pe bandă de magneto
fon și încetinite de opt ori.

HJtRĂPIIE EONFEPINJEI MINIȘTRILOR 
DE EXTERNE AI JÀRIEOR AFRIEANE

La

OTTAWA 29 (Agerpres). — In
fluentul ziar canadian „Globe and 
Mail“ a publicat un articol redac
țional în care, exprimînd cerințele 
cercurilor comerciale și industriale 
din țară, se pronunță în favoarea 
extinderii comerțului dintre Canada 
și țările socialiste. în același sens 
s-a pronunțat, de asemenea, preșe
dintele Companiei de exporturi din 
Montreal.

OSLO 29 (Agerpres). — Un număr 
mare de oameni de afaceri1 norve
gieni au examinat împreună cu re-

prezentanți ai guvernului proble
mele comerțului exterior al țării. 
Cu acest prilej s-a hotărît crearea 
unei comisii comerciale pentru dez
voltarea comerțului cu țările din 
Europa răsăriteană.

HAVANA 29 (Agerpres) —
între Societatea cubană pentru 

importul de vehicule și echipament 
de transport (Transimport) și socie
tatea engleză „Leyland Motor Cor
poration Ltd“ a fost încheiat, un 
contract pentru furnizarea a încă 50 
de autobuze.

Seslunea Comisiei economice a 0. £ V.
pentru Africa

(onkrința de presă a președintelui S. u. b.
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a ținut sîmbătă o conferință de 
presă radiotelevizată în cadrul că
reia s-a ocupat de unele 
ale politicii externe și 
S.U.A. El a anunțat că. a 
William Bundy în funcția 
tar de stat adjunct pentru proble
mele asiatice în locul lui Roger HiJs- 
man, care a demisionat săptămîna 
aceasta. Bundy a fost pînă în pre
zent ministru adjunct al apărării, în
sărcinat cu problemele serviciilor de 
informații.

Referindu-se la situația din Viet
namul de sud, președintele a decla
rat că aceasta „este foarte gravă“, 
în același timp, el s-a pronunțat 
împotriva unei neutralizări a acestei 
țări. Cu privire la situația din Cipru, 
el a spus că Statele Unite „sînt a- 
dînc îngrijorate și consideră că si
tuația este foarte serioasă“. Potrivit 
spuselor sale, S.U.A. „vor face orice 
efort posibil pentru a se găsi o so
luție“.

probleme 
interne a 
numit pe 
de secre-

Răspunzînd la o întrebare privitoa
re la relațiile dintre S.U.A. și Repu
blica Panama, Johnson a declarat că 
nu a fost realizat, încă, nici un acord 
în tratativele purtate pînă acum în 
această problemă. El a spus ca 
S.U.A. sînt gata să discute proble
mele care ar putea permite să se 
găsească o soluție a acestui conflict, 
dar a precizat în același timp : „Noi 
nu ne vom lua angajamente preli
minare față de o țară cu care nu 
întreținem relații diplomatice“.

Arătînd că există multe probleme în 
• lume care afectează pacea mondială, 

L. Johnson a subliniat că „este opti
mist“. „Cred sincer că popoarele lu
mii doresc pacea mai mult decît 
orice altceva“. Totodată, el a arătat 
că S.U.A. intenționează să contribuie 
la succesul apropiatei Conferințe 
mondiale pentru comerț și dezvolta
re de la Geneva. „Noi sîntem intere
sați, a spus Johnson, în înlăturarea 
barierelor din calea comerțului mon
dial“.

LAGOS 29 (Agerpres). — Confe
rința miniștrilor de externe ai țări
lor africane se apropie de sfîrșit. 
Unele din comisiile și comitetele în
ființate de conferință pentru exa
minarea ordinei de zi și-au încheiat 
activitatea. Recomandările elaborate 
în comisii și comitete vor fi supuse 
spre aprobare ședinței plenare a 
conferinței.

în ce privește conflictul de fron
tieră dintre Somalia și Etiopia, Co
mitetul celor 13, care a examinat 
această problemă, a adoptat reco
mandarea ca cele două părți să-și 
reglementeze litigiul de comun a- 
cord prin tratative bilaterale, men- 
ținînd în vigoare încetarea . focului.

Comisia politică a dezbătut sîm
bătă problema situației din Ruanda, 
unde, după cum se știe, au avut loc 
grave incidente între cele două pă
turi ale populației : batutsi și ba- 
hutu. în fața comisiei se află două 
propuneri : una de a se crea un co
mitet de ajutorare a refugiaților 
ruandezi din țările învecinate, iar 
alta de a se efectua o anchetă în le
gătură cu evenimentele din Ruanda.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, comisia a reținut propune
rea de a se avertiza Marea Britanie 
că, în cazul în care va acorda inde
pendență Rhodesiei de sud în con
dițiile menținerii actualului regim 
rasist, țările africane vor rupe rela
țiile diplomatice cu ea.

Conferinței i-a fost adresat un 
mesaj din partea Consiliului Mon
dial al Păcii. în mesaj sînt salutate

a-eforturile țărilor africane pentru 
sigurarea păcii în Africa și în în
treaga lume. Consiliul Mondial al 
Păcii, se arată în mesaj, este con
vins că lupta pentru eliberarea po
poarelor africane aflate încă sub 
jugul colonial se va încheia cu vic
toria lor deplină.

SCRISOARE DIN ANGLIA

TUNELUL SUB CANALUL MÎNEC
Străpungerea istmurilor între 

mări, construirea podurilor peste 
fluvii și golfuri, sfredelirea tunelu
rilor sub munți, săparea canalelor 
navigabile — au preocupat pe oa
meni încă din cele mai vechi tim
puri ca imperative ale necesităților 
practice de comunicații și transport. 
Deși urmează a fi realizat abia în 
această a doua jumătate a secolului 
XX, tunelul sub Canalul Mînecii va 
fi și el trecut în rîndul marilor 
construcții. Deocamdată ne aflăm în 
faza unui acord bilateral anglo- 
francez, încheiat recent, după o 
seculară suită de studii și proiecte.

Inginerul francez Mathieu prezen
ta împăratului Napoleon, în 1802, 
primul plan privind săparea unui tu
nel pe sub fundul mării pentru 
circulația... trăsurilor între continent 
și Anglia. Waterloo a scos de pe rol, 
pentru un timp, asemenea proiecte. 
Ulterior, ele au fost reluate, dezvol
tate în pas cu tehnica, și întregi
te cu ideea unui pod. Spre sfîr
șitul secolului trecut, luaseră ființă 
compania „Tunelului sub Canalul 
Mînecii“ în Anglia și o societate si
milară în Franța. Hărțile geologice 
ale solului submarin arătaseră că 
săpăturile sînt posibile, iar în 1878 
se pătrunsese, cu titlu experi
mental, pe distanță de o milă în 
malurile englez și francez. Se sem
nase și un protocol care trebuia să 
devină baza unui viitor acord...

Diverse impedimente, printre care 
și cele două războaie mondiale, au. 
avut ca rezultat o nouă amînare, de 
peste 80 de ani. Un grup de studii, 
creat în 1957 sub forma unei aso
ciații internaționale, a prezentat în 
toamna anului trecut un raport în 
care recomanda construirea tunelu
lui. In sfîrșit, recent, guvernele, en
glez și francez au anunțat hotărîrea 
comună de a întreprinde această lu
crare, urmînd ca o serie de proble
me financiare și tehnice să fie re
glementate de acum înainte.

In proiectul grupului de studii se 
propune un tunel cu circulație fe
roviară, lung de 51 de km, din care 
37 sub mare. Stațiile terminale, în 
apropiere de Sanaatte (Franța) și

Westenhanger (Anglia), se vor afla 
la 70 km distanță. Galeria forată va 
cuprinde, de fapt, două tunele sepa
rate cu sens unic pentru trenuri, 
precum și un tunel de serviciu, mai 
mic, la mijloc. Acesta ar urma să 
fie săpat înaintea celorlalte două 
pentru cercetarea condițiilor geolo
gice, pentru instalarea cablurilor și 
liniilor electrice, iar mai tîrziu pen
tru lucrări curente de întreținere și 
aerare. Calculele preliminare prevăd 
— în afară de lucrările de organi
zare a șantierelor 
5 ani, presupunînd 
cu 450 pînă la 550 
rarea propriu-zisă 
patru guri de puț, cîte două pe fie
care țărm.

Autorii raportului au lăsat des
chisă alternativa : tunelul forat, sau 
scufundat și asamblat pe secțiuni.

In cazul forării, specialiștii sînt 
de părere că ar trebui folosite pro
cedee tehnice moderne : un mare 
disc rotativ, avînd diametrul ga
leriei, ar putea înainta cîte 30—40 
m pe zi, într-un teren nu prea 
dur. Sondajele geologice au ară
tat că terenul respectiv este în 
general omogen și ușor de străpuns. 
Asemenea utilaje, spun experții, au 
fost folosite și au dat bune rezul
tate în U.R.S.S. și S.U.A., la săparea 
unor tunele cu diametrul de' 7 pînă 
la 9 metri. In prezent, utilajul folo
sit la săparea tunetelor este complex 
și, de obicei, nu în întregime auto
matizat.

Operațiunile tehnice, atunci cînd 
vor începe, vor trebui să fie 
țite de amănunțite măsuri de pre
cauție. Experiența acumulată în 
construirea de tunele arată că mai 
întotdeauna apar surprize neplă
cute : straturi neprevăzute de roci 
dure, infiltrații de apă (uneori ade
vărate rîuri subterane). Lucrările de 
canalizare au necesitat în anumite 
cazuri cheltuieli suplimentare ridi
cate și stagnarea forării. Or, geolo
gii afirmă că ar trebui avută în 
vedere o mare probabilitate a infil
trărilor, chiar la adînclmea de peste 
50 de metri sub nivelul fundului 
mării.

— o durată de 
că se va înainta 
m. pe lună. Fo- 
va porni de la

inso-

H,

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
Lucrările celei de-a 6-a sesiuni de 
la Addis Abeba a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), 
au intrat în faza finală. în cadrul dez
baterilor, vineri a luat cuvîntul șeful 
delegației de observatori ai R. P. Ro
mîne, Mircea Nicolaescu, ambasado
rul R. P. Romîne la Cairo. După ce 
a prezentat experiența Romîniei în

conducerea planificată a economiei 
și în procesul de industrializare, el 
a subliniat însemnătatea apropiatei 
conferințe O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare. M. Nicolaescu a vorbit 
despre activitatea desfășurată în 
țara noastră pentru pregătirea con
ferinței și despre propunerile formu
late de R. P. Romînă pentru ordinea 
de zi a conferinței.

Deschiderea Tîrgului internațional de la Leipzig
LEIPZIG 29 Trimisul special A- 

gerpres C. Varvara transmite : Sîm
bătă după-amiază a avut loc la 
Leipzig festivitatea deschiderii Tîr
gului internațional de primăvară. 
Au asistat peste 1 000 de oaspeți 
reprezentînd cele 63 de țări partici
pante la tîrg. Din partea R. P. Ro
mîne participă o delegație condusă 
de ing. Constantin Năcuță, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini.

în cuvîntarea sa de deschidere, 
Erich Apel, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, a subliniat dorința R. D. 
Germane de a dezvolta relațiile eco
nomice și comerciale cu toate țările. 
El s-a pronunțat pentru încheierea 
unor acorduri comerciale pe termen 
lung și pentru un schimb de misiuni 
comerciale cu țările din Europa 
occidentală.

Pavilionul 
numeroase 
printre care mașini-unelte, electro
motoare, mașini pentru prelucrarea 
lemnului, pompe compresoare,

R. P. Romîne expune 
produse industriale,

mașini textile, armături și articole 
de menaj. în afara de aceasta, pe 
un teren de aproximativ 2 000 mp 
sînt expuse utilaje și instalații pen
tru industria petrolieră, mașini și 
utilaje pentru construcții, tractoarțe 
și mașini agricole, o locomotiv^ 
Diesel electrică de 2 100 cp, vagoane 
de cale ferată. R. P. Romînă expu,- 
ne, de asemenea, o modernă instalaf- 
ție de foraj, a cărei turlă are o înăl
țime de 53 m. Instalația, care are p 
greutate de 360 tone, poate efectua 
săpături pînă la 5 000 m.

Referindu-se la exponatele preț- 
zentate de R. P. Romînă, ziarul 
„Neues Deutschland“ scrie că „Ro- 
mînia, una din principalele țări pro
ducătoare de utilaj petrolier, expu
ne pentru prima oară la Tîrgul in
ternațional de la Leipzig această in
stalație de foraj complet automati
zată, care domină prin înălțimea ei 
toate pavilioanele tîrgului“.

încă de la deschiderea tîrgului, 
pavilionul R. P. Romîne a stîrnit 
interesul vizitatorilor, bucurîndu-se 
de o bună apreciere.

La Zürich (Elveția) a avut Ioc o demonstrație pentru lărgirea drepturi
lor politice ale femeilor

In cazul imersiunii tunelului, s-ar 
putea ca multe din aceste dificul
tăți să fie evitate dar, pe de altă 
parte, unii specialiști nu par îndea
juns de convinși în ce privește re
zistența și durabilitatea acestui gen 
de construcție submarină. Schema 
lucrărilor presupune folosirea unor 
pontoane masive cu ajutorul cărora 
să se scufunde succesiv secțiuni pre
fabricate ale tunelului, care urmează 
să fie montate într-un jghiab săpat 
prin dragare pe fundul apei. Această 
variantă, ale cărei detalii tehnice 
urmează a fi examinate și stabilite, 
ar prezenta, după părerile experți- 
lor, o serie de dificultăți provenind 
din lipsa de experimentare în acest 
domeniu.

Soluția tunelului este aleasă după 
o veche dispută cu adepții construi-

rii unui pod între malurile Canalu
lui Mînecii. Ideea datează încă de 
la sfîrșitul secolului trecut și este 
sprijinită și astăzi de unele cercuri, 
în special de mari întreprinderi si
derurgice care ar beneficia de pe ur
ma unei asemenea construcții meta
lice. Speranța acestora nu este însă 
definitiv abandonată întrucit, în
tr-un viitor mai mult sau mai pu
țin apropiat, necesitățile traficului 
vor readuce problema podului la 
ordinea zilei. Potrivit diverselor pro
iecte, podul ar trebui să aibă piloni 
trainici, la peste 200 m unul de altul, 
și s-ar înălța la 50—60 m deasupra 
valurilor, pentru a permite trecerea 
marilor vapoare. Avantajul principal 
ar consta în traficul dublu — fero
viar și rutier — deși acesta din 
urmă ar putea fi impracticabil pe 
vreme rea. Dezavantajul este în 
primul rînd al costului — de două 
ori mai mare decît construcția unui 
tunel. Se pare că acest motiv a fost 
determinant pentru hotărîrea anglo- 
franceză de a se opri la soluția tu
nelului feroviar.

De altfel, în concepția autorilor

(După ziarul „Le Monde“)

acestui proiect circulația prin tunel 
va asigura un trafic satisfăcător atît 
în ce privește trenurile de pasageri 
și de marfă, cît și automobilele. A- 
cestea vor putea fi îmbarcate în va
goane speciale închise, cu una sau 
două platforme, șoferii avînd posi
bilitatea să coboare din mașini în 
timpul parcursului. Presupunînd că 
trenurile ar circula în ambele sen
suri la interval de aproximativ 5 
minute și că durata traseului va fi 
de circa o oră, capacitatea de trans
port ar putea atinge, teoretic, bine
înțeles, peste 3 500 de mașini pe oră 
în fiecare direcție, ceea ce este mai 
mult decît suficient pentru necesită
țile actuale. De altfel, proiectanții 
au calculat că traficul maxim pre
văzut pentru 1980 va fi de circa 1 300 
de vehicule pe oră în fiecare sens.

Problemele financiare nu au fost 
încă puse la punct, ele urmînd a 
constitui obiectul unei detaliate exa
minări ulterioare. Din estimările 
preliminare reiese că totalul chel
tuielilor s-ar putea ridica la 160— 
170 milioane de lire sterline. înțele
gerea bilaterală anglo-franceză în 
ce privește necesitatea de a controla 
viitoarea societate de exploatare a 
tunelului a fost interpretată ca ex- 
primînd intenția de a nu încuraja 
investițiile private și de a preveni 
speculațiile la bursă. Cu toate aces
tea, presa consideră că nu sînt încă 
definitiv stabilite condițiile în care 
va fi efectuată finanțarea.

Proiectul tunelului aduce în 
ție și alte probleme, nu mai 
importante, ca reorganizarea 
lelor feroviare pentru legături
tajoase cu tunelul, eventuala apari
ție a unor aglomerații urbane în 
apropierea stațiilor terminale, dez
voltarea economică a unor regiuni 
industriale apropiate în dauna al
tora, diminuarea traficului naval 
între Anglia și continent etc. Cercu
rile economice londoneze sînt de pă
rere că în general nu sînt de aștep
tat efecte negative de pe urma con
struirii canalului și că, dimpotrivă, 
avantajele acestuia sînt indiscutabile.

După previziunile optimiștilor, lu
crările la canal, care urmează să 
înceapă la sfîrșitul acestui an, ar 
trebui să se încheie în 1970—1971, 
după alții, mai tîrziu. Vom urmări 
probabil o cursă interesantă : la ce 
vom asista mai întîi — la trecerea 
primului tren prin tunel, sau la pri
ma „debarcare" pe Lună ?

GORDON SCHÄFFER

BÔNN 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, firma 
vest-germană „Waffen und Luft- 
rustung“, specializată în producția 
de rachete și arme convenționale, a 
anunțat că își va continua activita
tea.

Se știe că, în legătură cu activi
tatea acestei firme, amhasada Uni
unii Sovietice din Bonn a făcut un 
demers oficial pe lîngă guvernul 
vest-german în care se sublinia pe
ricolul pe care îl implică fabricareaSCURTE

REYKJAVIK. Altingul (parlamen
tul islandez) a aprobat în unanimita
te o rezoluție care aprobă hotărîrea 
guvernului de a adera la Tratatul de 
la Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în cele trei 
medii.

i c

de rachete în. R.F.G. Demersuri ase
mănătoare au fost făcute pe lîngă 
guvernele S.U.A., Angliei și Franței.

Ca urmare, la 7 februarie, firma 
menționată a anunțat că-și va înce
ta producția și că se va reprofila. 
Or, după cum relatează Reuter, 
consiliul de conducere al acestei 
întreprinderi a hotărît să mărească 
capitalul investit pentru a da. posi
bilitatea firmei să producă în con
tinuare rachete.

de a efectua cercetări în 
Mării Nordului, întrucît 
Federală intenționează să

— a decla-

aten- 
puțin 
rețe- 

avan-

WASHINGTON. Agenția France 
Presse anunță că Hervé Alphand, 
ambasadorul Franței în S.U.A., a a- 
vut o întrevedere cu secretarul de 
stat Dean Rusk. După întrevedere, 
Harvé Alphand a declarat că a dis
cutat despre problema Ciprului și 
situația din Asia de sud-est. De ase
menea, au fost trecute în revistă pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
între Europa occidentală și America 
Latină.

MOSCOVA. La 29 februarie Dmi
tri Blohințev, directorul Institutului 
unificat de cercetări nucleare de la 
Dubna, și directorii adjuncți ai in
stitutului, acad. Șerban Țițeica (Ro- 
mînia) și prof. Heinz Barvich 
(R.D.G.), au adresat Centrului de 
cercetări din Dessau, R. F. Germană, 
o telegramă de felicitare în legătură 
cu darea în funcțiune a noului acce
lerator electronic de 5 miliarde elec- 
tronvolți din Hamburg.

BONN. „Societatea petrolieră a- 
mericană „Caltex" nu va obține

aprobarea 
regiunea
Germania 
facă ea aceste cercetări' 
rat recent un purtător de cuvînt al 
Ministerului Economiei din R.F.G. 
corespondentului la Bonn al agen
ției France Presse. Potrivit declara
ției acestuia, „consorțiul Mării Nor
dului“, care grupează 10 firme vest- 
germane, a obținut autorizația de fo
raj și a respins participarea societății 
americane.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a avut vineri 
întrevederi cu reprezentanții perma- 
nenți la O.N.U. ai Republicii Yemen, 
Arabiei Saudite și R.A.U., cu care 
s-a consultat înainte de a definiti
va raportul cu privire la situația din 
Yemen. Acest raport urmează să fie 
înaintat Consiliului de Securitate.

HAVANA. Agenția Prensa Latina 
anunță că autoritățile bazei militare 
americane de la Guantanamo au 
concediat 204 muncitori cubani.

DALLAS. Procesul lui Jack Ruby 
a fost amînat sîmbătă pentru înce
putul săptămînii viitoare. După două 
săptămîni de dezbateri au mai rămas 
să fie aleși doi jurați.
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