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Oricine străbate 
azi meleagurile re
giunii Bacău este 
impresionat de 
amploarea trans
formărilor înnoi
toare petrecute în anii puterii popu
lare. Marile combinate și uzine mo
derne au dat o nouă tinerețe regi
unii, iar caracteristic acestor cetăți 
ale industriei noastre socialiste este 
că imensa majoritate a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor de 
aici o formează tineretul. La Com
binatul de îngrășăminte cu azot 
Piatra Neamț vîrsta medie a sala- 
riaților este de numai 23 de ani ; la 
Combinatul chimic Borzești această 
vîrstă nu depășește 27 de ani. Su
pravegherea unor instalații de înal
tă tehnicitate, avînd un rol de bază 
în buna desfășurare a procesului 
tehnologic, chiar conducerea unor 
secții din cele mai importante au 
fost încredințate tinerilor ; din rîn
durile lor se ridică muncitori, tehni
cieni și ingineri cu înaltă calificare. 
I. de ce problemele muncii cu ti
neretul din noile întreprinderi con
stituie una din preocupările princi
pale ale comitetului regional.

In desfășurarea muncii politice- 
educative în rîndurile tineretului ne 
călăuzim de indicația Congresului 
al III-lea al P.M.R. referitoare la în
datorirea organizațiilor de partid de 
a asigura conducerea permanentă a 
organizațiilor U.T.M., de a le ajuta 
zi de zi în activitatea lor. Apreciind 
rolul U.T.M. ca principal ajutor al 
partidului în munca educativă 
în rîndurile tineretului, noi ținem 
seama totodată de faptul că ea are 
un caracter larg, cuprinzător, presu- 
punînd pe lîngă munca U.T.M.-ului, 
atît acțiunea nemijlocită a organi
zațiilor de partid, cît și antrenarea 
de către acestea a sindicatelor, sfa
turilor populare, comitetelor de cul
tură și artă, a școlii și a familiei.

Anul trecut munca organizațiilor 
U.T.M. pentru educarea comunistă 
a tineretului, întărirea disciplinei și 
ridicarea calificării profesionale a 
fost analizată în mai multe ședințe 
la nivelul comitetelor orășenești de 
partid și al organizațiilor de partid 
din întreprinderi. Experiența ne-a 
arătat însă că de multe ori, la 
asemenea analize discuțiile pri
vesc' critic doar activitatea organe
lor U. T. M., nu și felul cum 
sînt ele îndrumate de către organele 
de partid. De aceea, potrivit indica
ției Comitetului Central, cu cîteva 
luni în urmă comitetul regional de 
partid a analizat munca organelor 
și organizațiilor de partid de condu
cere a organizațiilor U.T.M. In urma 
aplicării hotărîrilor adoptate cu 
acest prilej, s-au realizat progrese 
în îndrumarea organizațiilor U.T.M. 
de organizațiile de partid.

Obiectivele industriale construite 
în ultimii ani în regiunea noastră, 
ca și în întreaga țară de altfel, se 
caracterizează printr-o tehnică mo
dernă, un înalt grad de automati
zare și mecanizare. Folosirea cu ma
ximum de randament a instalațiilor 
și utilajelor complexe, de înaltă teh
nicitate, ridicarea nivelului tehnic 
al producției, sînt condiționate de 

'“a 
fi-

calificarea tehnico-profesională 
celor ce le mînuiesc. Este deci 
resc că una din preocupările noas
tre principale o constituie pregăti
rea tineretului muncitoresc la nive
lul înzestrării tehnice a marilor 
combinate și uzine. în această pri
vință noi avem drept ‘ .
tar indicațiile prețioase ale condu
cerii partidului, potrivit -----
dezvoltarea impetuoasă a indus
triei noastre 
fața tineretului muncitoresc 
cina 
cu pasiune comunistă tehnica nouă, 
de a lupta cu perseverență, alături 
de muncitorii vîrstnici, învățînd de 
la ei, pentru promovarea a tot ceea

îndrep-

carora

socialiste pune în 
sar

de cinste de a-și însuși
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ce este înaintat in 
producție. Sînt 
de cea mai mare 
însemnătate pen
tru organizațiile 
de partid indi

cațiile date de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la conferința organi
zației de partid a orașului Bucu
rești referitoare la grija permanentă 
pentru pregătirea cadrelor necesare 
noilor obiective industriale, pentru 
creșterea calificării colectivelor tu
turor întreprinderilor, de care sînt 
indisolubil legate ridicarea nivelului 
tehnic al producției, aplicarea unor 
procedee tehnologice noi.

Formarea de muncitori calificați 
din rîndurile tineretului încă în pe
rioada ridicării noilor obiective — 
aceasta a fost una din cele mai im
portante sarcini care ne stăteau în 
față. Comitetul orășenesc de partid 
Onești, consiliul local al sindicatelor 
au obținut bune rezultate în acest 
domeniu. Pregătirea cadrelor nece
sare Combinatului chimic Borzești a 
avut loc o dată cu construirea prin
cipalelor hale. Conducerea tehnico- 
administrativă a combinatului a tri
mis mulți muncitori la practică în 
uzine chimice cu profil similar. Spe
cialiștii și proiectantă au făcut ex
puneri despre caracteristicile agre
gatelor și modul lor de funcționare, 
însușirea meseriei a fost înlesnită, 
alături de cursurile teoretice, de 
participarea tinerilor muncitori ïa 
lucrările de montaj și probele teh
nologice ale instalațiilor. Metodele 
menționate au fost aplicate apoi și 
la celelalte obiective industriale. în 
felul acesta perioada de acomodare 
a fost mult redusă, iar instalațiile 
au putut atinge parametrii prevă- 
zuți în proiect într-un timp mai 
scurt.

Bineînțeles, acțiunea de ridicare a 
calificării continuă cu însușirea cu
noștințelor tehnico-profesionale co
respunzătoare noilor cuceriri ale 
științei, perfecționărilor aduse pro
ducției. în 1964 cursurile de ca
lificare și ridicare a calificării din 
regiunea Bacău cuprind peste 22 000 
tineri. Caracteristic acestei acțiuni, 
la marile întreprinderi industriale 
din regiune este amploarea de 
masă, ea cuprinzînd, în forme de 
învățămînt stabilite pe profesii, toți 
muncitorii, în marea lor majoritate 
tineri.

Organizațiile sindicale și de U.T.M. 
folosesc cu bune rezultate expune
rile și ciclurile de conferințe despre 
„Cunoașterea, întreținerea și mî- 
nuirea instalațiilor“, „Mijloacele de 
reducere a consumurilor specifice“, 
„însemnătatea și căile valorificării 
superioare a materiei 
interes participă tinerii la concursu
rile pe tema „Cine știe meserie, cîș- 
tigă“. Organizațiile de partid în
drumă sindicatele să se îngri
jească atît de frecvența la cursu
rile de calificare, cît și de ca
litatea și accesibilitatea lecțiilor, 
veghind ca ele să fie strîns legate 
de specificul întreprinderii, să țină 
pasul cu progresele tehnicii. Consi
liile locale sindicale Onești, Roman, 
Moinești și-au îmbunătățit activita
tea în domeniul ridicării calificării 
tinerilor, spre deosebire de Consi
liul local Piatra Neamț.

Merită relevată inițiativa unor or
ganizații U.T.M. de la Combinatul 
chimic Borzești, Combinatul Piatra 
Neamț și Uzina de fire și fibre sin
tetice Săvinești privind însușirea de 
către operatorii chimiști a unei a 
doua meserii, îndeosebi repararea 
instalațiilor.

Procesul neîntrerupt de introdu
cere a tehnicii celei mai noi în în
treprinderi impune și îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor profesio
nale ale cadrelor cu pregătire me
die sau superioară. Un început

prime“. Cu

Trei dintre strungarii fruntași în întrecere de la uzinele „Hidromecanica“ : (de la stingă la dreapta), Ște 
fan Lupu, Gheorghe Irimie și Nicolae Lupu.
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din Brașov au cinstit zilele a- 

pe cei mai buni dintre ei — a- 
200 de fruntași în întrecerea so- 
pe 1963. Adunările care au avui 
grupe sindicale au constituit un

I

uzina au

Aflaji în plină înirecere pentru tradu
cerea în fapte a angajamentelor luate pe 
anul în curs și în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei „Hidrome
canica'' 
cestea 
proape 
cialisfă 
loc pe 
bun priisj de analiză a muncii colecti
vului uzinei, un îndemn spre realizări și 
mai însemnate In producție. Muncitorii 
tehnicienii și inginerii din 
subliniat cu prilejul discuțiilor prețioase
le învățăminte pentru propria lor activi
tate, care se desprind din cuvîntarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, ținută 
la conferința organizației de partid a 
orașului București, de a dezvolta expe
riența acumulată în organizarea muncii 
și a producției, în introducerea tehnicii 
noi și a tehnologiei avansate, folosirea 
cu indici superiori a mașinilor și utilaje
lor — căi sigure de creștere continuă a 
productivității muncii.

Șl

Blocuri noi în cartierul Socola din Iași.
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situații, prevenitorul de erup- 
urmat însă neprevăzutul. Ne- 
pe unde ieși, gazele s-au in- 
prin stratul care în această

Sonda 730 a Trustului de foraj 
Moinești era în foraj cînd brusc se 
produse o pierdere neașteptată de no
roi, slăbind presiunea asupra stratu
lui. Sondorii au acjionat repede, închi- 
zînd, așa cum era și normal în ase
menea 
tie. A 
avînd 
filtrat 
zonă este fracturat și slab consolidat, 
începînd să erupă prin cîteva locuri 
la distanjă mică de sondă. Noroiul 
introdus în cantități mari dispărea 
fără urme. Pericolul creștea. Cu toate 
măsurile luate gazele au luat foc.

In această situație există o singură 
solufie : să se continue introducerea 
prăjinilor pînă la talpa sondei. Calea 
aceasta cerea eforturi nespus de 
mari. Brigada condusă de Constantin 
Pană, sondorul șef Martin Karol ca și 
ajutorii de sondori Nicolae Handrea, 
Ion Alexandroaie și alții au muncit 
cu abnegație. Sonda a fost finută tot 
timpul sub jeturile puternice de apă 
ale pompelor. Două zile și două nopfi 
.membrii brigăzii lui Constatin Pană, 
schimbîndu-se la intervale foarte 
scurte, au lucrat sub ploaia de apă și 
sub presiunea gazelor pînă au reușit 
să introducă 
ceput apoi 
greu : sonda 
vată.

și ultima prăjină. A în- 
introducerea noroiului 
a fost domolită și sal-

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“
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0
...In hala mare a seefiei a doua strun- 

gărie lucrează, printre aljii, trei strun
gari : Gheorghe Irimie, Nicolae Lupu ți 
Ștefan Lupu.

— Ne mîndrim cu acești muncitori — 
spun despre ei maiștrii Viorel Geza și 
luliu Băhneanu. De cînd îi știm sînt me
reu în fruntea întrecerii. Ceea ce ne 
place la ei e spiritul de întrajutorare to
vărășească. Sprijină în același timp și pe 
muncitorii tineri din seefie să-și . ridice 
calificarea.

Am făcut cunoștinjă cu strungarii frun
tași. Pe strungurile lor, sfeguleful de evi- 
denjiaji în întrecerea socialistă. L-am în
trebat pe unul dintre ei, Gheorghe Iri
mie : „Cum de aji reușit ca anul trecut, 
lună de lună, să vă menjineji în primele 
rînduri ale întrecerii ?" A răspuns simplu: 
„Prin muncă conștiincioasă. Am folosit 
cit mai bine cele 480 de minute. Am în
grijit mașinile așa cum scrie" la carte. 
Cam asta-i !" Dar tot el a adăugat : „Mai 
este însă ceva. Căutăm întotdeauna, îm
preună, căi noi de creștere a producti
vității muncii. Aplicăm, cu ajutorul teh
nologului, uncie'dispozitive la mașini, le

Transformarea socialistă a agri
culturii al cărei drum a fost indicat 
de plenara . C.C. al P.M.R. din 3—5 
martie 1949 a însemnat pentru re
giunea noastră, ca și pentru cele
lalte regiuni, o perioadă de dezvol
tare continuă a agriculturii, de a- 
dînci prefaceri în viața satelor.

în Dobrogea — cunoscută în 
trecut ca una dintre regiunile 
cele mai rămase în urmă — colecti
vizarea agricultorii s-a încheiat cu 
6 ani în urmă.' O sumară trecere în 
revistă a realizărilor obținute în ul
timii ani de lucrătorii de pe ogoarele 
regiunii noastre arată marile posibi
lități de creștere a producției agri
cole create de colectivizare. Față de 
1957, anul încheierii acestui proces, 
producția medie la hectar realizată 
în gospodăriile colective a crescut cu 
40 la sută la grîu, 85 la sută la 
porumb, 76 la sută la floarea soare
lui. 100 la sută la lapte de vacă. în 
1962 și 1963, ani extrem de secetoși, 
cu temperaturi excesiv de mari în 
timpul verii, gospodăriile colective 
au obținut în medie, pe regiune 
2 220 kg porumb boabe la hectar și 
1 640 kg de grîu. Pe această bază au 
sporit veniturile colectiviștilor și 
participarea gospodăriilor colective 
la fondul centralizat de produse 
agroalimentare. Față de 1957, gos
podăriile colective au vîndut statu
lui pe bază de contract de 5.5 ori 
mai mult grîu, de 10 ori mai mult 
porumb, de 10 ori mai multă floarea- 
soarelui, de 28 ori mai mult lapte 
de vacă, de 6 ori mai multă lînă, de 
8 ori mai multă carne.

Comparînd tabloul acestor re
alizări cu situația în care se găsea 
Dobrogea în trecut, ies în evidență 
și mai clar pașii importanți care au 
fost făcuți, superioritatea agricultu
rii socialiste. Potrivit statisticilor 
vremii, în 1938, an considerat ca cel 
mai prosper în timpul regimului 
burghezo-moșieresc, în Dobrogea 
s-a realizat o producție medie de 
410 kg grîu și 700 kg porumb la ha.

înflorirea agriculturii Dobrogei în 

modernizăm. In curînd voi introduce pe 
strung un. dispozitiv la prelucrarea nibu- 
lului inferior de la carotieră, reper im
portant și greu de executat. Voi obține 
astfel un spor de prodjetivitate de 8—10 
la sută”.

Cei trei strungari au meritul de a fi 
fost printre primii care s-au hotărî! să a- 
plics inițiativa constructorilor de trac
toare : „Să lucrăm 2 zile pe lună cu scu
le economisite''. Rezultatele au fost 
bune, iar exemplul lor, urmat de mulji 
alții din secție.

Dacă încerci să faci portretul unuia din
tre ei, se potrivește ca două picături 
de apă cu ale celorlalți doi. Toți sînt 
muncitori de înaltă calificare, oameni cu 
inițiativă și spirit gospodăresc, dornici să 
fie mereu la curent cu ce apare nou în 
meseria lor. Se bucură de multă aprecie
re. In adunarea grupei sindicale-, care a 
avut loc zilele acestea, toți trei au primit 
titlul de fruntași recunoscîndu-li-se hărni
cia și priceperea în muncă. Este o pre
țuire binemeritată.

Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"

Ing. Barbu POPESCU 
președintele Consiliului agricol 

regional Dobrogea

anii puterii populare se datorește 
într-o mare măsură faptului că pe 
tot parcursul procesului de colecti
vizare a agriculturii și în mod și mai 
susținut după terminarea acestuia, 
s-a urmărit îndeaproape aplicarea 
indicației date de partid privind dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole. Prin folosirea 
tractoarelor și mașinilor agricole cele 
mai perfecționate, a îngrășămintelor, 
semințelor de mare productivitate, 
cultivarea pămîntului după datele 
cele mai avansate ale științei s-a 
trecut de la o agricultură extensivă 
la cea intensivă. Tot timpul gospo
dăriile colective din regiunea Dobro
gea au primit un ajutor puternic, 
multilateral din partea partidului și 
statului nostru.

în 1963, în gospodăriile colective 
din regiune au lucrat mai mult de 
3 000 de tractoare, 2 300 combine, 
peste 3 300 de semănători și mii de 
alte mașini agricole moderne ale 
stațiunilor de mașini și tractoare. Cu 
ajutorul lor lucrările agricole s-au 
efectuat la timp și în bune condi
ții. In gospodăriile colective mun
cesc aproape 400 de specialiști cu 
pregătire superioară, care aduc un 
aport din ce în ce mai însemnat la 
aplicarea în practică a metodelor 
înaintate recomandate de știința 
agricolă. Gospodăriile au simțit din 
plin ajutorul statului și prin credi
tele pe termen lung acordate. Va
loarea acestora din 1949 și pînă a- 
cum depășește 500 000 000 lei.

Condițiile create prin încheierea 
procesului de colectivizare și ajuto
rul material primit din partea sta
tului au constituit baza introducerii 
în agricultura regiunii a unor me
tode agrotehnice științifice. în regiu
nea noastră s-a generalizat executa-

din patria 
confecții și 
rîndul nu
la adunare

Vineri după-amiază au continuat 
să aibă loc adunări în cinstea Zi
lei Internaționale a Femeii. Cu a- 
cest prilej s-au ținut expuneri 
și conferințe despre 8 Martie, despre 
viața nouă a femeilor 
noastră. La Fabrica de 
tricotaje „București", în 
meroaselor participante 
s-au aflat la loc de cinste cele 360 
de femei distinse zilele acestea cu 
titlul de-fruntaș în întrecerea socia
listă pe 1963. La adunarea de la Fi
latura romînească de bumbac au 
participat și cele 234 de muncitoare 
purtătoare ale insignei de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Adunări ase
mănătoare au avut loc la întreprin
derile „Tricotajul roșu“, „Electro- 
aparataj“. Fabrica de mase plastice 
„București", „Crinul alb“ și altele. 
Un mare număr de femei au parti-

Mii de gospodine participă la acțiuni
le edilitare și de înfrumusețare a stră
zilor și locuințelor, inițiate de comitete
le și comisiile de femei din București. A 
cuprins cartiere întregi întrecerea „pen
tru cel mai frumos bloc", „pentru cel 
mai curat și bine întreținut apartament“. 
Anul trecut, 7 000 de gospodine din ra
ionul 23 August au lucrat aproape 
500 000 de ore la amenajarea noilor 
spații verzi a terenurilor de joacă pen
tru copii. Femeile au fost prezente și Ia 
acțiunile de colectare a fierului vechi, 
predînd întreprinderii de colectare 
170 tone de metal. Alte mii de 
femei din raionul Nicolae Bălcescu 
au ajutat la amenajarea unor solarii și 
terenuri sportive în parcul Gh'. Coșbuc,

Sfîrșitul lui februa
rie anunța venirea 
primăverii. Iată însă 
că vremea din pri
mele zile ale lui mar
tie s-a înrăutățit, 
semn că iarna n-a 
plecat încă.

Cauzele schimbării 
timpului le-am aflat 
de la Institutul me
teorologic. După 1 
martie, scăderea ac
centuată a presiunii 
în regiunea Mării Ne
gro și în estul Euro
pei a favorizat pă
trunderea maselor reci 
do origină polară din 
peninsula Scandinavi
că pînă în zona mun
ților Alpi și Carpați. 
Vremea s-a răcit astfel . „
întîi în Europa Centrală și apoi în zona 
tării noastre. Temperatura a coborît noap
tea, sub influența radiației, cu mult sub 
zero grade, atingînd în noaptea de 3 spro 
4 martie minus 15 grade în depresiunea 
Gheorghienilor și în general valori sub mi
nus 10 grado în Transilvania. Ziua tempe-

în mod treptat mai

Foto : Gh. Vințilă

rea arăturilor de vară și de toamnă, 
s-au introdus pe toate suprafețele 
soiuri noi, mai productive.

Datorită dotării puternice

anima- 
deose- 
aten- 

au

a 
S.M.T.-urilor cu un număr însem
nat de tractoare și mașini agricole 
s-a reușit ca principalele lucrări : 
aratul, semănatul, recoltatul păioa- 
selor, prășitul, să se execute me
canic pe întreaga suprafață. Pentru 
ridicarea fertilității solului, în ulti
mii 2 ani au fost încorporate în 
pămînt peste 2 100 000 tone îngră
șăminte organice și însemnate can
tități de îngrășăminte minerale.

Creștei’ea simțitoare a numărului 
de specialiști care lucrează cu entu
ziasm în gospodăriile colective a 
făcut ca măsurile agrotehnice avan
sate să fie tot mai mult, aplicate 
diferențiat, în funcție de condițiile 
specifice ale fiecărei unități și chiar 
sole în parte. De altfel, considerăm 
că aceasta este principala noastră 
rezervă, pe care trebuie s-o valori
ficăm în continuare, în scopul ob
ținerii de producții sporite.

Deși în domeniul creșterii 
lelor am moștenit o situație 
bit de grea, ca urmare a 
ției acordate acestui sector 
fost obținute succese însemnate. 
Față de anul 1957, efectivele au 
crescut de aproape 6 ori la taurine 
și 16 ori la vaci, de 10 ori la por
cine, 3,9 ori la ovine și de circa 20 
de ori la păsări, revenind în medie 
la suta de hectare 24 taurine. 27 
porcine, 170 ovine, 503 păsări. în 
același timp a crescut și producti
vitatea animalelor. Aceste rezultate 
sînt obținute pe baza îmbunătățirii 
de la an la an a producției de 
furaje și mai ales a sortimentului 
lor, prin introducerea în cul
tură a unor plante furajere mai va
loroase și mai 
țiile regiunii 
permanente a 
efectivelor de 
nile de ameliorare 
efectuate, în mod deosebit prin in
troducerea însămînțărilor artificiale

productive în condi- 
Dobrogea, ridicării 

valorii zootehnice a 
animale prin acțiu- 

care au fost

organizate cu 
Martie la Casa

cipat la adunările 
prilejul zilei de 8 
de cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu, là Casa de cul
tură „Mihail Eminescu" din raionul 
1 Mai, la școala medie „Nicolae 
Bălcescu“, la Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra“. De asemenea, numeroase 
femei din comunele din apropierea 
Capitalei au participat la adunările 
ce au avut loc la căminele culturale.

în sala de festivități a Sfatului 
popular al regiunii Ploiești nume
roase femei au participat la adu
narea festivă consacrată zilei de 8 
Martie. Asemenea adunări și sim
pozioane au mai avut loc și în alte 
localități ale regiunii Ploiești, pre
cum și la Teatrul de stat Oradea, la 
Atelierele de reparat material rulant 
Nicolina din Iași etc.

(Agerpres)'

și flori pe șoseauaau plantat arbori
Oltenița, pe strada Alunișului, în fața 
blocurilor noi din str. Viorele.

Comitetele și comisiile de femei sînt 
și inițiatoarele unor manifestări pe 
teme de educație sanitară menite să 
contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 
în acest domeniu. Numeroase femei 
activează în cadrul comitetelor de 
sprijin de pe lîngă unitățile sa
nitare. Acțiunile cultural-educative, ex
punerile, simpozioanele pe care le pre
zintă Lectoratul central din Capitală; 
cursurile Universității populare-Bucu- 
rești, lectoratele de cultură generală a- 
trag, de asemenea, un mare număr de 
femei.

LUNII MARTIE

Vine, vine... primăvara ?

ratura aerului a urcat puțin peste zero 
grade. Au început să cadă și precipitații 
temporare sub formă de ninsoare, dînd 
astfel timpului aspectul caracteristic zilelor 
de iama. Solul s-a acoperit în Cîmpia Du
nării cu un strat de zăpadă de 2—8 cm. 
Vremea urmează să se îmbunătățească abia 
în a doua jumătate a lunii martie.

Din cauza sloiurilor care blocase
ră șenalul Dunării, navigația fu
sese întreruptă. După cum ne anun
ță Direcția Navigației Civile, ca ur
mare a condițiilor prielnice, naviga
ția pe Dunăre a fost reluată pen
tru traficul de călători și mărfuri. 
A fost reluată și navigația vaselor 
fluviale pe ruta internațională Bu- 
dapesta-Linz. S-a redeschis și punc
tul de trecere cu bacul, peste Dună
re la Giurgeni-Vadul Oii. Pregătirea 
din vreme a pontoanelor și schele
lor de acostare a permis reluarea 
timpurie a navigației regulate pe ru
tele Brăila-Galați, Brăila-Tulcea, 
Biăila-Măcin.

de 
Ia

vaci 
sută

creș-în 
regiunii

cursurile 
de 3 ani, 
iarnă de

sporite și 
unor can- 

mari de 
determinat

la 76 la sută din efectivul 
proprietate obștească și 100 
la oile mame.

O însemnătate deosebită 
terea nivelului agriculturii 
noastre, în aplicarea metodelor ști
ințifice de lucrare a pămîntului și 
creștere a animalelor au 
agrozootehnice cu durata 
frecventate în această 
peste 33 000 colectiviști.

înființarea, din inițiativa condu
cerii partidului nostru, a consiliilor 
agricole a avut o deosebită însem
nătate în obținerea acestor reali
zări. Noua formă organizatorică asi
gură o conducere unitară, concretă 
și științifică a agriculturii socialiste, 
deoarece ea atrage la activitatea de 
conducere un număr mare de spe
cialiști, dintre cei mai calificați. Ei 
nu numai că elaborează măsurile 
pentru realizarea sarcinilor de plan, 
clar asigură, la locul de muncă, în
deplinirea lor exemplară.

Realizarea unei recolte 
valorificarea către stat a 
tități din ce în ce mai 
produse agricole au 
creșterea continuă a veniturilor bă
nești ale gospodăriilor colective și, 
pe această bază, întărirea continuă 
a unităților. Cifrele sînt grăitoare. 
Ele arată că, față de anul 1957, 
veniturile bănești realizate de gos
podăriile colective au crescut de 
circa șapte ori, ajungînd la peste 
850 milioane în 1963 (în medie la 
suta de hectare revin circa 148 000 
lei), iar fondul de bază a sporit de 
șase ori, ajungînd la peste 800 mi
lioane (139 000 lei la suta de hec
tare).

Consolidarea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor 
dus la creșterea 
nuă, 
deci a nivelului lor de trai mate
rial și cultural.

Cine a cunoscut satul dobrogean 
în trecut, traiul mizer al 
din acest colț al țării, nu 
nu rămînă impresionat de 
rile profunde intervenite

colective a 
însemnată, conti- 

a veniturilor colectiviștilor.

țăranilor 
poate să 
preface- 
în viața

(Continuare în pag. Il-a)
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Mai întotdeauna cînd vrei să ai 

imaginea realizărilor unei între
prinderi te adresezi serviciului de 
planificare. Pe cel care îți dă rela
țiile de care ai nevoie nu-i greu 
să-1 întîlnești. Fie că lucrează în 
secție, fie că îl găsești la coordona
rea planului de ansamblu al unei 
fabrici sau uzine, economistul pla
nificator are, printre îndatoririle de 
bază, sarcina să cunoască amănunte
le și particularitățile procesului teh
nologic, să prevadă din vreme mer
sul corelației dintre principalii indi
catori ai planului, nivelul prețului de 
cost sau rentabilitatea unui produs.

Prin planificarea operativă a pro
ducției se repartizează pe sectoare, 
secții, ateliere, brigăzi și oameni, 
sarcinile trimestriale, lunare, deca- 
dale și chiar zilnice, ce 'revin între
prinderii din planul de stat, asigu- 
rîndu-se în același timp condițiile 
pentru îndeplinirea lor ritmică. Fie
care secție este datoare să execute 
în cadrul planului primit o anumită 
cantitate de produse semifinite, de 
operații tehnologice, totul legîndu-se 
apoi organic într-un flux continuu 
ce „curge“ către produsul finit.

CUNOAȘTEREA APROFUNDATĂ
A CAPACITĂȚILOR SE PRODUCȚIE

Practica întreprinderilor arată că. 
asigurarea unei planificări operati
ve, cît mai reale și precise, începe 
cu analiza capacităților și a resur
selor existente. Totodată trebuie 
să se țină seama de sporirea 
volumului producției de la o pe
rioadă la alta și de ritmul de 
creștere stabilit prin plan. Pentru 
atingerea nivelelor prevăzute, plani
ficatorul analizează sistematic cum 
sînt folosite capacitățile și suprafe
țele de producție, cu ce indici se lu
crează, atît pe fiecare muncitor și 
loc de muncă, cît și pe schimburi. 
Toate acestea comportă multiple 
calcule tehnico-economice în legătu- . 
ră cu stabilirea unor indici sporiți 
de utilizare pentru fiecare agregat 
în parte.

Cum lucrează planificatorul din 
întreprindere și cum își organizează 
munca ? Iată ce ne-a spus unul din
tre planificatorii de la Fabrica texti
lă „Dacia“ din București, tovarășa 
Maria Marinescu. „Ca și în alte în
treprinderi, la noi sarcinile de plan 
sînt defalcate pe secții, ateliere și 
mașini cu cîteva zile înainte de înce
perea unei luni, ceea ce creează posi
bilitatea unei bune pregătiri a fabri
cației, a unei încărcări judicioase a 
mașinilor și utilajelor. în planul de 
filaj, de exemplu, sînt prevăzuți pa
rametrii tehnici de lucru pentru fie
care ring și sortiment de fire în 
parte. Pe baza lor, prin plan 
se stabilește necesarul de capacitate 
de producție, după care se defini
tivează indicii de utilizare a agrega
telor care trebuie realizați. Pînă a 
ajunge la o coordonare corespunză
toare a producției pe ringuri, atelie
re și secții, se compară diferite va
riante pentru a se ptme de acord 
sarcinile de plan cu capacitățile de 
producție. Avem în vedere și nece
sitatea de a se coordona în timp, 
cantitativ și calitativ, producția sec
ției de filatură cu celelalte secții, 
pentru asiguraréa -unei bune ritmi
cități. Am vrea .să adăugăm că ana
lizele nu sînt făcute „din birou“, ci 
în urma unei largi consultări cu 
conducerile tehnice ale atelierelor și 
secțiilor, cu maiștrii și muncitorii de 
la agregatele de bază. Adesea, pro
punerile 1er ne ajuta să descoperim 
anumite „gîtuiri“ în desfășurarea 
procesului de producție, diferite re
zerve care pot fi valorificate la o 
mașină sau alta, de care noi ținem 
seama în activitatea de planificare 
operativă“.

Este de menționat și un alt aspect 
din preocupările planificatorilor de 
la „Dacia“. Ca urmare a propuneri
lor și acțiunilor întreprinse aici pen
tru modernizarea atelierului de pre- 
parație, în prezent, capacitatea fila
torii a crescut cu 2,2 la sută față de 
anul trecut. La elaborarea lucrări
lor de modernizare și de mică meca
nizare au participat și planificatorii 
fabricii. S-a ținut seama de dezvol-

PE URMELE MATERIALELOLPUBLKATE
„Unde-i spkita! 
gospodăresc?"

In scrisoarea cu titlul de mai «us, pu
blicată în „Scînteia" nr. 6175, se arăta că 
la Complexul pentru industrializarea 
lemnului Tg. Jiu deșeuriln de lemn nu 
sînt bine gospodărite. In răspunsul trimis 
redacției conducerea complexului confir
mă că cele sesizate corespund realității. 
Articolul a fost prelucrat cu personalul 
tehnico-ingineresc stabilindu-se măsuri 
pentru o mai bună valorificare a deșeu
rilor. Pentru a se evita risipa la încărca
rea în vagoane, s-a stabilit ca resturile 
de furnire care rezult“ din' producția de 
placaje să fie legate în snopi ; deșeurile 
vor fi utilizate în măsură mai mare la 
fabricarea plăcilor aglomerate.

I.N.C.E.F. studiază posibilitatea tocării 
resturilor care nu se pot comercializa 
pentru a fi utilizate în fabricile de P.F.L., 
conform temei date de către ministerul 
de resort. Resturile mărunte amestecate 
cu rumeguș, rămase in urma încărcării 
la vagoane, vor fi strînse și livrate, Con
ducerea complexului va interveni pe 
lîngă stafia C.F.R. Preajba pentru a 
pune la dispoziție mai multe vagoane 
necesare încărcării ia timp a deșeurilor .

„Cunoștințe tehnice strns 
legate de practica 
șantierelor"

Referitor la articolul publicat în „Scîn
teia" nr. 6135, Editura tehnică ne-a tri
mis o scrisoare, în care se arată printre 
altele : „Pentru perfectionarea și bunul 
piers al acțiunii de calificare la locul de 

tarea producției întreprinderii, de 
necesitatea sporirii cantității de fire 
subțiri, cu caracteristici fizico-me- 
canice îmbunătățite, mai bine fila
te, într-un cuvînt de mai buna va
lorificare a bumbacului. Această 
problemă se află acum pe primul 
plan în întreprindere.

URMĂRIREA OPERATIVĂ
A REALIZĂRII PLANULUI

lor 
în 

de-

Sfera muncii de planificare opera
tivă a producției îmbracă și alte do
menii, între care un rol important 
are asigurarea, cu ajutorul grafice
lor, a ritmicității realizării produc
ției. Căci, pe baza cunoașterii speci
ficului secțiilor și atelierelor, a nor
melor și normativelor calendaristice, 
a modului cum se face aproviziona
rea, planificatorii trebuie să inter
vină cu promptitudine, prin obser
vațiile, sugestiile și semnalările 
către conducerea întreprinderii, 
vederea desfășurării uniforme, 
cadă cu decadă, a producției.

Așa cum spuneau planificatorii fa
bricii de încălțăminte „Dîmbovița“ 
din Capitală, graficul le atrage în 
permanență atenția asupra nivelului 
producției. Graficul înlesnește ur
mărirea sistematică a îndeplinirii 
planului de către fiecare secție, aju
tă la prevenirea rămînerii în urmă 
în realizarea unui anumit produs. 
Dar aceasta nu este de ajuns. Aici 
intervine, ca să spunem așa, price
perea planificatorului. Fără îndoială 
că prevederile graficului trebuie res
pectate, ceea ce înseamnă însă că 
el este stabilit odată pentru totdeau
na. indiferent de schimbările inter
venite în desfășurarea producției. 
Sesizînd asemenea schimbări, plani
ficatorul modifică graficul în func
ție de necesitatea unei activități rit
mice, de rezervele și posibilitățile 
care ies la iveală în cursul realiză
rii planului.

In luna ianuarie, la fabrica „Ba
natul“ din Timișoara, cîteodată în 
secția încălțăminte lipită, nu se 
realiza producția zilnică planifi
cată. Cauzele ? Ori nu erau reglate 
cum trebuie mașinile, ori decalajul 
între secții nu era corespunzător, 
sau lipsea un anumit material. Con
secințele la început nu erau alar
mante. Totuși planificatorii le-au 
putut preveni. „Dacă se continuă așa 
— spuneau ei — producția pe decadă 
nu se mai poate realiza“. Ce a fă
cut planificatorul din secție? După 
cîteva calcule pe care le-a prezentat 
șefului secției, a luat de îndată le
gătură cu serviciul mecanic-șef, cu 
serviciul de aprovizionare și cu cel 

Consfătuirea

din alimentația publică

specialiștilor

Maria Marinescu, planificatoare la Fabrica textilă „Dacia" din București, 
discutînd cu Nicolaie Dancău, maistru în secția ringuri, despre 

mersul producției acum, la început de lună
Foto : A. Cartojan

muncă și de ridicare a nivelului de cu
noștințe tehnico-profesionale ale cons
tructorilor, Editura tehnică a tipărit sau 
are prevăzut în planul de apariția o serie 
de lucrări de tehnologie a meseriei. In 
afară de aceasta, în strînsă colaborare cu 
C.S.C.A.S., am pus la punct publicarea, 
în anul 1964, a următoarelor lucrări : „în
drumătorul montatorului de cofraje gli
sante", „îndrumătorul izolatorului hidro
fug", „îndrumătorul de tehnica securită
ții muncii la executarea construcțiilor cu 
cofraje glisante" și altele. Au mai apărut 
sau sînt în curs de aparifie lucrări de teh
nologie mai ample, cum sînt : Cartea 
dulgherului, Cartea montatorului de pre
fabricate, Cartea betonisfului, Cartea fie
rarului befonist etc. Pentru maiștri, ingi
neri și tehnicieni din sectorul construc
țiilor va apare în acest an o nouă ediția 
completată și revizuită a „Tehnologiei 
lucrărilor de construcții" scrisă de un 
colectiv de autori, „îndrumătorul con
structorului" și altele".

„La niveld capacităților 
proiectate"

Ca răspuns la articolul apărut în 
„Scînteia" nr. 6145, uzina „Unio" din Satu- 
Mare ne comunică următoarele: „Este a- 
devărat că uzina noastră a livrat utilaje 
pentru camerele de uscare a materialului 
lemnos cu defecțiuni, care au fost con
statate abia la intrarea lor în probe teh
nologice. Aceste defecțiuni se dqtoresc 
faptului că asimilarea mașinilor s-a făcut 
în mod necorespunzător, fără ca proto
tipul experimentat la IPROFIL Rădăuți să 
fi fost omologat. Majoritatea mașinilor 
livrate de noi beneficiarilor au fost puse 
In funcțiune cu întîrziere, așa că uzina

de organizare a' muncii. Lucrurile 
au devenit clare pentru toți. O scurtă 
consfătuire, cîteva măsuri concrete 
aplicate cu operativitate și neajunsul 
'a fost înlăturat.

Un sistem de planificare operativă 
bine ales și pus la punct ajută la 
prevenirea unor deficiențe existente 
încă la faza de repartizare a sarcini
lor, precum și în desfășurarea zil
nică și decadală a producției. In a- 
ceastă direcție trebuie concentrată 
atenția. Unii planificatori, cum sînt 
cei de la I.P.M. „Sport“ din Reghin, 
întreprinderea de încălțăminte din 
Rm. Vîlcea și altele, nu de puține 
ori se mulțumesc să înregistreze nu
mai unele rezultate. Desigur că re
zultatele trebuie consemnate undeva. 
Dar oare la atît se limitează rolul 
planificatorului într-o întreprin
dere ? ,

Ceea ce se cere dezvoltat în acti
vitatea de planificare operativă este 
intervenția competentă și sistemati
că a specialiștilor în vederea bu
nului mers al producției, îndepli
nirii tuturor indicatorilor de plan în 
interdependența lor. Planificatorul 
să fie mereu prezent acolo unde se 
desfășoară zi de zi activitatea de 
producție a întreprinderilor, nu 
numai undeva într-un birou retras, 
să fie la curent cu tehnica nouă care 
se introduce, cu noile procedee teh
nologice moderne. Bune rezultate ob
țin planificatorii în munca lor a- 
tunci cînd colaborează nemijlocit cu 
inginerii și tehnicienii, pentru a cu
noaște îndeaproape desfășurarea pro
cesului tehnologic, ce este nou în 
tehnică, de ce și cum se poate mo
derniza un utilaj, care sînt căile cele 
mai potrivite pentru întreprindere în 
perfecționarea producției. Succesul 
muncii sale constă și în contactul 
permanent cu serviciile de control 
tehnic de calitate, de aprovizio
nare, de organizare a muncii și 
preț de cost. în activitatea de 
analiză este necesar ca planificato
rul să informeze imediat conducerea 
întreprinderii despre cele constatate 
și, ceea ce este important, să vină cu 
propuneri concrete care odată apli
cate să-și dovedească eficiența. Pa
ralel cu cunoașterea îndeaproape a 
procesului tehnologic, este bine ca 
planificatorul să-și ridice perseve
rent nivelul pregătirii sale profesio
nale, să se transforme din ce în ce 
mai mult într-un militant activ pen
tru realizarea unei producții ritmice 
și de calitate superioară.

Ion P1VNICIERU 
planificator în Ministerul 

Industriei Ușoare
Petre NEDELCU

nu a cunoscut din timp și alte deficien
te. La sesizările beneficiarilor, noi am 
trecut la remedierea deficientelor. S-a 
realizat omologarea mașinii T.R.L., pe un 
exemplar livrat de către C.I.L.-Blaj. Pe 
baza unui plan concret, am trimis echipe 
de specialiști la toți beneficiarii, în ve
derea înlăturării defecțiunilor, mai ale« 
a celor de la fixarea lagărelor ventila
toarelor. Produselor fabricate în uzina 
noastră le acordăm toată atenția, pentru 
ca pe viitor să realizăm numai mașini de 
bună calitate".

„Prestările de servicii 
h sate"

Articolul cu acest titlu, publicat în 
„Scînteia' nr, 6165, critica faptul că nu 
au fost înființate noi secții ale coopera
tivelor de consum, că din partea Uniunii 
regionale a cooperativelor de consum 
Ploiești nu s-a manifestat sistematic o 
preocupare pentru bunul mers al unită
ților existente. Este adevărat că unele 
secții de prestări funcționează încă în 
spafii necorespunzătoare, că în diferite 
unități munca nu este bine organizată — 
se spune în scrisoarea de răspuns a 
U.R.C.C. Ploiești către redacfie. Aceste 
lipsuri și altele au făcut ca sarcinile de 
plan pe 1963 să nu fie realizate, pro
ductivitatea să fie scăzută. Pentru înlătu
rarea deficientelor existente în prestările 
de servicii, Comitetul executiv al Uniunii 
regionale a cooperativelor de consum 
Ploiești a luat măsuri menite să îmbună
tățească condițiile de muncă în secțiile 
respective, prin dotarea lor cu mobilie
rul, utilajele și sculele corespunzătoare 
prin aprovizionarea la timp și în cantită- . 
filo necesare cu materiale și materii prime,

mercerie și

Arflcolul publicat tn 
6 144 sub titlul de mai sus 
de aspecte negative din acest domeniu. 
In răspunsul adresat redacției de către 
Direcția generală a comerțului cu ridi
cata pentru textile și încălțăminte din 
M.C.I. se spune, printre altele : '„Relată
rile sînt juste. Apreciem că, atît In Ca
pitală, cit și în restul fării, numărul ma
gazinelor care vînd articole de mercerie 
este încă nesatisfăcător. In ce privește 
lărgirea sortimentelor la
pasmanterie, am stabilit — cu organele 
de resort din Ministerul Industriei Ușoare 
— sortimentele noi ce vor fi create pen
tru semestrul II al anului : panglici din 
mătase naturală, elastic pentru mîneci la 
cămăși, garnituri pentru cusut și fesut, 
garnituri cu ace de cusut, tipuri noi de 
ace de siguranță etc. Pentru o mai bună 
aprovizionare a unităților comerțului cu 
amănuntul din Capitală cu toate sorti
mentele existente în depozitele I.C.R.T.I. 
București s-au luat măsuri să se inten
sifice activitatea voiajorilor comerciali, 
să se verifice cum sînt aprovizionate 
magazinele și să se preia operativ co
menzile, astfel încît cumpărătorii să aibă 
permanent la dispoziție un sortiment cît 
mai bogat de articole. La omologarea 
colecțiilor pe semestrul II 1964 — se 
spune în încheiere — vom lua măsuri 
ca produsele care nu au accesorii de 
bună calitate să fie respinse*.

ora
ir ’ N

Sîntem la magazinul central 
confecții de pe Calea Unirii. Afluen
ță de cumpărători. Produsele fabri
cilor de confecții „București“, Arta 
modei și ale altor întreprinderi au 
căutare. într-un raft, așezat chiar 
la intrarea în raionul de confecții 
bărbătești, se află vreo 50 de costu
me de culoare gri deschis. Deși sto
fa este de calitate buna, din cau
za culorii și a croielii necorespunză
toare, cumpărătorii trec indiferenți 
pe lîngă acest raft.

— De cînd Ie aveți în magazin ? 
întrebăm.

— Moștenire veche, de un an și 
ceva — ni se răspunde. Dar nu sînt 
singurele în rețeaua comercială din 
Craiova. Mai găsești surate de-ale 
lor în cele două magazine de „Sol
duri“, unde se află, laolaltă, țesături, 
confecții, tricotaje, încălțăminte.

— Cum au ajuns aceste mărfuri 
în magazine ? ne-am interesat. Din 
răspunsurile mal multor lucrători 
din comerț am reținut două, asemă
nătoare, date de directorul comer
cial al I.C.R.T.I. și de șeful serviciu
lui comercial al O.C.L. Textile-în- 
călțăminte.

— La drept vorbind, merceologii

Ieri a avut loc în Capitală o 
consfătuire în legătură cu expe
riența Trustului de alimentație pu
blică „Carpați" din Brașov privind 
buna deservire a consumatorilor. La 
consfătuire — organizată de Direc
ția comercială a Sfatului popular al 
Capitalei — au luat parte directorii 
întreprinderilor bucureștene de ali
mentație publică, responsabilii unor 
mari restaurante, bucătari șefi șl 
ospătari.

organizarea unor schimburi de experiență 
pe profiluri de meserii In cadrul fiecă
rui raion, educarea lucrătorilor din secții 
In scopul unei cit mai bune deserviri a 
populației, intensificarea 
controlului unităților etc.

îndrumării și

nLa mercerie"
„Scînfela* nr. 
arăta o seamă 

sînt de vină. Au contractat și au a- 
dus în depozit, apoi în magazine, 
mărfuri care nu corespund gusturi
lor și necesităților cumpărătorilor. 
Dar este și vina conducerilor aces
tor unități. Controlul muncii mer
ceologilor a fost superficial, spo
radic.

După ce am ascultat și alte expli
cații autocritice, ne-am interesat 
cum stau lucrurile acum. Evident, 
s-au produs multe schimbări în 
bine. în primul rînd au fost înca
drați ca merceologi oameni cu pre
gătire profesională corespunzătoare. 
La I.C.R.T.I., toți cei 11 merceologi 
sînt absolvenți ai școlii tehnice de 
merceologie și au cel puțin trei ani 
vechime în comerț. în urma unor 
analize periodice făcute la Direcția 
comercială regională, a fost organi
zată studierea sistematică a cererii 
de consum. în „caietul vînzătorului“ 
de la magazinele „Elegant",’ „Femi- 
na“ și multe altele, pe care le-am 
vizitat, sînt notate cu atenție păre
rile și sugestiile consumatorilor. A- 
ceste notări sînt consultate cu regu
laritate de către merceologi. Ei au, 
de altfel, posibilitatea să înregistre
ze și direct propunerile cumpărăto- 

AGRICULTURA DOBROGEI ASTĂZI
(Urmare din pag. I-a)

lui. în anii regimului nostru demo
crat-popular au fost renovate și 
construite la sate aproape 40 000 de 
case, lumina electrică a pătruns în 
268 de localități rurale, adică 70 la 
sută din numărul lor total. în co
munele și satele regiunii noastre 
există astăzi 364 cămine culturale, 
din care 140 construcții noi, mo
derne, spațioase, precum și 207 ci
nematografe, față de numai 15 e- 
xistente în 1949.

Subliniind succesele importante 
obținute în sporirea producției, în 
întărirea și dezvoltarea gospodă
riilor colective, în creșterea nivelu
lui de trai al colectiviștilor, trebuie 
să arătăm că în regiune există încă 
rezerve, atît în ce privește produc
ția de cereale, de legume, struguri 
și fructe cît și în zootehnie, care, 
puse în valoare, vor determina un 
avînt continuu al agriculturii.

Cu ajutorul și sub conducerea 
permanentă a organelor și organi
zațiilor de partid din regiune, oa
menii muncii din agricultura 
Dobrogei sînt hotărîți să muncească 
cu avînt pentru punerea în valoare 
a acestor rezerve.

Acum cîteva zile a avut loc ple
nara consiliului agricol regional. 
Expunînd rezultatele și experiența 
dobîndite, membrii consiliului și

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Comedia erorilor — 
(spectacol prezentat de artiștii Teatrului 
„Royal Shakespeare Company" din An
glia — orele 19) ; Teatrul de stat de ope
retă : Prințesa circului — (orele 19,30) ; 
Teatrul Național „I. L. Caraglale' (Sala 
Comedia) : Marla Stuart — (orele 14,30), 
Cuza vodă —. (orele 20) ; (Sala Studio) : 
O femeie cu bani — (orele 15,30), Avarul 
— (orele 19,30) ; Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala din bd. Magheru) : Carieră pe 
Broadway _ (orele 19,30) ; (Sala Studio): 
Bucătăreasa — (orele 20) ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Orestla — (orele 
15). Tache, ianke și Cadîr — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahla nr. 
76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele 15). 
Noaptea e un sfetnic bun _ (orele 19,30); 
Teatrul de Comedie : Umbra — (orele
19.30) Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită — (orele 19,30) ; Teatrul Regio- 
nal-București ; Dracul uitat — (orele 20); 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala din 
str. C. Miile) ; Ruy Bias — (premieră —, 
orele 20) ; Teatrul evreiesc de stat : O- 
pera de trei parale — (orele 20); Teatrul 
satiric-muzlcal ,,C Tănase" (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20); Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Academiei) : Punguța 
cu doi bani — (orele 16) ; Circul de stat: 
Non stop-1964 _ (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19: 21,30) Foto Ha
ber ; Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), București (9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30, 18,45; 21), Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21). Scano Boa : Carpați (10; 
12; 14; 16), Festival (10; 12; 14; 16,15: 18,30; 
20,45), înfrățirea între popoare (10; 15.45; 
18; 20,45), Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).

Prm câteva magazine craiovene

St

rilor în zilele „la raft“, cînd iau 
parte, alături de vînzători, la des
facerea mărfurilor. Periodic, se or
ganizează la Craiova consfătuiri cu 
cumpărătorii. Asemenea consfătuiri 
au avut loc recent la maga
zinul nr. 1, la clubul „1 Mai“ și în 
diferite cartiere ale orașului. Se or
ganizează și expoziții cu vînzare, 
prezentări de modele noi pe mane
chine și altele. S-a încetățenit prac
tica de a prezenta consumatorilor, 
înainte de contractări, mostre din 
produsele oferite de fabricile din 
țară.

Conducerile întreprinderilor și or
ganizațiilor comerciale, ajutate di
rect de merceologi, analizează a- 
cum, în preajma contractărilor pe 
semestrul II 1964, cerințele consu
matorilor, le centralizează. Pe baza 
unor date statistice, cum sînt des
facerea de produse în perioada co
respunzătoare anului trecut, canti
tățile existente în depozite și maga
zine, structura populației, întocmesc 
apoi necesarul de mărfuri. Cu 
zia contractărilor merceologii 
și propuneri reprezentanților 
dustriei pentru retragerea 
producție a unor produse 

oca- 
fac 
in- 
din 

care

specialiștii din unități au arătat 
totodată ce trebuie făcut pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor tra
sate de pârtia cu privire la creșterea 
producției, la dezvoltarea multilate
rală a gospodăriilor colective.

în centrul atenției noastre stă 
sporirea recoltelor de cereale. în 
toamna trecută, prin însămînțarea 
griului la timp și. în condiții agro
tehnice superioare față de alți ani, 
prin executarea arăturilor pe toate 
terenurile nesupuse eroziunii și ad
ministrarea unor cantități sporite 
de îngrășăminte, am pus o bază 
trainică producției din acest an. 
Ne-am pregătit temeinic pentru ca 
și de acum încolo să putem executa 
la timp și bine lucrările agricole și 
îndeosebi semănatul culturilor de 
primăvară. întregul parc de tractoa
re și mașini agricole este pus la 
punct ; gospodăriile dispun de acum 
de toate semințele necesare ; la cîmp 
continuă să se transporte cantități 
mari de îngrășăminte etc. Toate a- 
cestea, precum și măsurile luate 
pentru pregătirea temeinică a meca
nizatorilor și a colectiviștilor, care 
vor lucra la semănat, desfășurarea 
în bune condiții a lucrărilor de în
treținere etc. ne dau certitudinea că 
în 1964 vom obține producții spo
rite la hectar.

în cadrul consiliului am analizat 
temeinic și măsurile ce trebuie lua-

Renul alb : Capitol (10; 16,15;
18,30; 20,30). Valea vulturilor : Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Seara prietenilor filmu
lui : Carpați (orele 19). A 12-a noapte : 
Central (10.15; 12,15; 14,15; 16.15: 18,30;
20.30) . Pași spre Lună : Bucegl (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). Jurnalul Annei Frank — 
cinemascop : Lumina (de ia orele 9,30 la 
orele 15 rulează în continuare ; / 17,45;
20.30) , Munca (15; 17,45; 20,30). Program
special de filme cu prilejul Zilei Inter
naționale a femeii „Din toamnă pînă în 
primăvară" : Buzești (15; 17,30; 20), „Prin
tre oameni buni" : Union (16; 18,15;
20.30) . Program de filme pentru copii :
Doina (orele 10). Nu-f loc pentru al 
treilea : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Un ciclu de filme documentare :
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 16 
rulează în continuare : 17; 19; 21). Ru-
salka — cinemascop : Giulești (10.39:
12,45: 15; 17,45; 20). Medicamentul care 
ucide (ambele serii) : Cultural '16; 19,15). 
Qivitoq : Dacia (9.45; 12; 14.15; 16.30: 18.45. 
21). Cascada diavolului : Flacăra (14.30; 
16,30; 18,30; 20,30). Locotenent Cristina : 
Tomis (9.30; 11.45; 14; 16: 18.15; 20.30), Me
lodia (10; 12; 15: 17; 19: 21). Modern (16: 
12,15; 14,30; 16,30; 18.45: 21). Podul : Ades 
go (15.30: 13: 20.30), Vitan (15: 17; 10; 2D 
Viață sportivă ; Miorița (10: 12.30: 15.
17,45; 20.30). Noi doi, bărbații : Volga (10: 
13; 16; 18.15- 20,30). Revista de la miezul 
nopții — cinemascop : Popular (16: 18,15:
20.30) , Elena din Troia — cinemascop : 
Arta (16; 18,15; 20,30). Hoțul din San Ma
rengo : Moșilor (15; 17: 19; 21), Ferentari 
(14,30; 16,30; 13,30; 20,30), Cotroceni (15: 
17; 19; 21). Omul cu ricșa — cinemascop: 
Cosmos (15.30; 18; 20,30), Aurora (10; 12,30: 
15; 17,45; 20,30). A dispărut o navă : Vii
torul (15, 17; 19; 21). A treia repriză — 
cinemascop ; Colentina (16; 18; 20). Era 
noapte la Roma (ambele serii) ; Fio- 
reasca (16,30; 19,30). Haiducul de pe Ce- 
remuș: Luceafărul (15; 17; 19; 21). Mi-am 

nu sînt solicitate. La contractări vor 
lua parte, alături de merceologi, și 
numeroși lucrători din magazinele 
de desfacere cu amănuntul.

Ținînd seama, pe cît se vede, d« 
lipsurile existente în trecut, în ul
timul timp sînt tot mai puține ca
zurile cînd pătrund în rețeaua co
mercială mărfuri necorespunzătoa
re. A sporit, așadar, exigența lucră
torilor din comerț. Recent, merceo
logii recepționeri de la I.C.R.T.Jx'-i 
respins unele țesături de bumb 'Ași 
confecții produse de întreprinde-, ile 
textile Pitești și Lugoj, de fabricile 
de confecții din Iași, Bîrlad și Tg. 
Jiu, care erau lucrate neglijent, a- 
veau pete de ulei și alte defecte de 
fabricație. Merceologii cu care am 
discutat sesizau, pe de altă parte, că, 
uneori, întreprinderile producătoare 
nu respectă contractele încheiate. 
Invocînd tot felul de motive, nu a- 
sigură modelele și culorile cerute 
sau renunță la onorarea comenzilor, 
așa cum s-a întîmplat cu încălță
mintea semimodel.

în interesul satisfacerii depline a 
cererii de consum a populației, este 
nevoie să se realizeze o colaborare 
mai strînsă între industrie și co
merț, în așa fel încît în rafturi, 
la îndemîna oamenilor muncii, să 
ajungă numai mărfuri de bună ca
litate, trainice, frumoase.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

te pentru dezvoltarea legumiculto
rii, sectorului viticol și pomicol și 
îndeosebi pentru creșterea animale
lor. îmbunătățirea procesului de 
reproducție și, ameliorare a efecti
velor de animale, organizarea mai 
bună a bazei furajere și îndeosebi 
mărirea suprafețelor cultivate cu le
guminoase pentru masă verde și 
fîn, creșterea cointeresării colecti
viștilor în sporirea producției, prin 
aplicarea măsurilor luate în acest 
sens de partid și guvern, terasarea 
în continuare a coastelor de deal și 
plantarea lor cu viță de vie și pomi 
fructiferi, urmărirea mai atentă a 
modului cum este organizată și nor
mată munca în gospodăriile cclec-, 
tive etc — iată doar cîteva din pro
blemele care ne preocupă în momen
tul de față, din rezervele pe care le 
avem pentru un avînt și mai mare 
al agriculturii regiunii.

învățînd din experiența de pînă 
acum, luptînd în continuare pentru 
înlăturarea lipsurilor care s-au ma
nifestat, colectiviștii, conduși de că
tre organele și organizațiile de par
tid, vor întîmpina cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei noas
tre cu rezultate și mai bune în pro
ducție, pentru a aduce o contribuție 
tot mai mare la întărirea continuă a 
economiei naționale, la opera de de- 
săvîrșire a construirii socialismului 
în patria noastră.

cumpărat un tată — cinemascop : Pro
gresul (15; 17; 19; 21). Tudor (ambele se
rii) : Lira (15,30; 19), Călătorie în aprilie: 
Crîngași (16; 18; 20). Drumul Sării (16; 13; 
20) Inculpatul „1040“ : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 _ Călătorie veselă 
cu... Silvia Chicoș — emisiune muzical- 
dlstractivă de Titi Acs. 19.40 — în fața 
hărții. 19.55 — Filmul „Printre oameni 
buni'. 21,15 — O seară de operetă. în 
încheiere ; Buletin de știri, sport și bu
letin meteorologic.

CUM E VREMEÂ
ieri 

toare 
Ceiul ___ .
temporar în Oltenia Moldova și local în 
Muntenia. Vîntui a suflat potrivit, pină 
la tare din sectorul estic. Cu totul izo
lat a viscolit zăpada. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între plus 6 grade 
la Lugoj și minus 8 grade la Botoșani și 
Avrămeni. In București: Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros. 
Dimineața a nins temporar. Vintul a 
suflat potrivit pînă la tare din sectorul 
estic. Temperatura maximă, plus un 
grad.

Timpul probabil pentru zilele de 8. 9 
și 10 martie. în țară : Vreme relativ 
umedă la început, apoi schimbătoare. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros în 
sudul țării. Va ninge local. Vint slab 
pînă ia potrivit. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 și minus 12 grade, local 
mal coborîte în nordul țării, far maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade. In 
București : Vreme relativ umedă la în
ceput, apoi schimbătoare. Cerul va fi- 
temporar noros și va ninge slab, vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

în țară : Vremea a fost schimbă- 
șl în general umedă în sudul țării, 
a fost mai mult acoperit și a nins
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Georgeta Băjenaru, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje 
București, fruntașâ in întrecerea socialistă

Gheorghina Cojocaru, președinta gospodăriei colective „1 Mai", 
comuna Cuza Vodă, raionul Călărași

Desene de BECA RIND

Flec acasă, !a țară I — mi-am zis. A- 
colo, în satul Cămărașu din raionul 
Gherla, mă cuibăresc pentru cîteva zile 
sub învelișul liniștei. Astfel, pentru o cli
pă am pierdut sentimentul prezen
tului, mi-am amintit de liniștea co
pilăriei. La geamuri perdele, pe masă 
bujorii răspîndesc un miros plăcut, o 
muscă bîzîie adormitor. In grădină 
zumzăie albinele, sub streașină ciripesc 
păsările și în depărtare, în vale și pe 
cîmpuri, deasupra lanurilor de grîu, pe 
lacul nemișcat, deasupra apei fără va
luri zumzăie liniștea. Oamenii : pete al
be, sclipitoare, pe dealuri blinde. Și 
dacă unii fredonează în timpul lucrului, 
melodia e fără text și abia se aude 
pînă la răzorul vecin. Această amintire 
a liniștei mi-a venit acum în minte.
O fulgerare a fost fotul, deoarece cum 

ies pe pridvor, sunetele prezentului îmi 
răsună în urechi. Acest sat mic de cîm- 
pie e numai vuiet. Doar așa, după su
net îți dai seama că oamenii lui iau în 
primire cilindri, valve, țevi de eșapa
ment care au alungat liniștea vechii în
cremeniri. Pe dealul numit Dosz —• 
unde numai tufe de salcîmi mai fîșîiau 
în vînt, acum motorul Diesel tună 
lingă turnul de foraj ; la G.A.S. — o 
jumătate de Sută de tractoare, o duzină 
de autocamioane, mașini mici de teren. 
(G.A.S.-ul și-a făcut sediul în castelul 
de altădată al grofului ; odinioară, dacă 
dormea contesa, abia dacă aveai curaj 
să strănuți, nu din politețe, ci de frică). 
Pe lanurile de grîu, combine colorate 
care turuie, și la geamurile caselor — 
în unele locuri între ghivece de mușca
tă — difuzoare. (încă nu radiouri, ci di
fuzoare, deoarece abia acum se intro
duce lumina electrică). Și aceste dulă
pioare colorate zumzăie toată ziua. Bu
letin meteorologic, după aceea frînturi 
dinfr-o simfonie de Beethoven... în fa
ța mamei, la geam, o mașină de cusut 
„Ileana" turuie, și mai încolo, motorul 
morii reconstruite pufăie : puf, puf. Mo
tociclete cotcodăcesc, din livadă aud 
sunetul cristalin al soneriei de bicicle
tă pe care un țăran bătrîn, crăcănat/ că- 
zînd într-una, învață echilibristica.

Pe arii văd un șir de mașini, batoze 
cu gît lung, mașini moderne de tocat 
porumb, tocătoare, dar sînt și mașini a 
căror denumire încă nici nu o cunosc.

Involuntar iau în primire parcul de 
mașini din copilărie.

Ce a fost aici acum douăzeci de ani ? 
O mașină de patru cai putere pentru 
tăiat lemne, a cărei poveste am scris-o 
într-una din cărțile mele. A mai fost un 
motor de moară care funcționa cu căr
buni și respirația lui neregulată, precum 
a unui bolnav care se sufocă, îmi răsu
nă și acum în urechi. Zilnic o jumătate 
de sat se aduna ca să-l pornească. După 
aceea o bucurie nedescrisă, care semă
na cu o sărbătoare populară, pentru că 
i-a venit glasul. Ce tel de mașini au 
mai fost ? Domnul popă avea o mașină 
de scris „Erica" și nea Pavel, care pe 
capetele noastre mițoase trăgea brazde 
minunate, folosea cu pricepere două 
mașini de tuns : una mai slabă care tră
gea groaznic, ciupea și scîrțîia și una 
mai modernă cu care tundea clienții mai 
de soi. Alte mașini nu existau în sat I

Și acum chiar, cînd mi-e dor de înve
lișul liniștei, nu mă deranjează ci mă 
umple de plăcere această nouă muzi
că ; zumzetul albinelor, vuietul naturii e 
înghițit de sunetul mașinilor harnice

care te trezesc devreme și te țin treaz. 
Dar și fără acestea satul n-ar mai putea 
dormi...

★

Moldovan Laci e vecin cu noi. Afunci 
cînd încă ne jucam împreună în praf, el 
dorea din toată inima să devină tracto
rist. (Și eu, dar mie nu mi-a reușit). Din 
lut moale sau din cartofi construiam îm
preună tractoare. Pe marginea șanțului 
ne zbenguiam toată ziua. Și cu mintea 
de copil visam la o lume a mașinilor. 
Romînia de atunci era o țară agrară îna
poiată. Aceasta o dovedește și statistica, 
dar cred că o face simțită și imaginea 
de mai jos pe care o port de afunci în 
mine.

Unicul tractor, un Ford bătrîn al îm
prejurimii, a apărut pe drum în timpul 
secerișului. Zvîrlea nori mari de fum, 
bubuia, se sufoca, făcea senzație. Bătrîni 
și copii au pornit în urma lui ; astfel de 
interes a stîrnit numai circul, cînd mai
muțe și canguri au fost oaspeții noștri. 
Bunicii, sirigînd „nu te vîrî aproape, bă
iatule", i-au snopit în bătaie pe nepoții 
mai îndrăzneți. Și popa a scos capul din 
liniștea răcoroasă a casei parohiale. Cu 
rîvnă grăbită am mutat în curte purceii
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priponiți de țăruș în marginea șanțului, 
de frică, nu cumva să ajungă sub roțile 
mașinii drăcești. Și ce mîndru era trac
toristul. Parcă ar fi fost Vlaicu în per
soană. Conducea mașina fără să se uite 
la sfînga sau la dreapta ; fetelor abia 
le-a aruncat o privire, cu acea superio
ritate care este caracteristică bărbaților 
rari.

Moldovan Laci spune adesea : „Pe 
noi, tractoriștii de azi, nimeni nu ne ad
miră cu mașinile noastre. Un ciubărar 
bărbos stîrneșfe un interes mai mare".. E 
și de înțeles că tractoriștii sînt vreo pa
truzeci, iar oameni bărboși prea puțini. 
Marea majoritate a tractoriștilor și șo
ferilor sînt tineri, mai toți localnici. O 
întreagă tînără gardă tehnică a crescut 
din rîndul copiilor care odinioară se 
zbenguiau pe marginea șanțului cu trac
toarele lor făcute din cartofi. Au zvîrlit 
bîta de cioban, cușma și, trufași, stau la 
volan cu șapca albastră așezată șmeche
rește pe o parte.

Dacă pășesc prin sat, ici-colo îmi a- 
pare înaintea ochilor nasul roșu al cîfe 
unui "tractor universal. Unele așteaptă în 
fața cooperativei.

în marginea satului s-a construit un

garaj destul de mare pentru autocami
oane. Sosește paznicul de noapte — 
care este în același timp și un fel de 
maistru de garaj — sub braț cu o șapcă, 
pe cap cu o altă șapcă.

— Domnu’ șef, de ce porți două 
șepci ? — întreb.

Bătrînul își netezește mustața încă
runțită și prinde a zîmbi :

— O șapcă e nouă, cealaltă veche. 
Cînd trec pe strada principală o pun pe 
cap pe cea nouă. Dar e păcat să folo
sesc șapca nouă și în timpul serviciului, 
că știți dv. omul cîteodată își mai a- 
pleacă capul pe sub roți, pe sub mași
nării. Pentru asemenea treburi îmi aduc 
șapca veche.

Nu-i în aceasta nici un fel de ciudă
țenie. Dar felul în care văcarul de odi
nioară își transplantează limbajul în diri
jarea mașinilor este demn de luat în 
seamă. Astfel dirijează camionul — că
ruia îi semnalizează direcția și manevrele 
cu bîta și cj șapca.

— Hăis, héee I Ți-am spus să n-o iei 
la cea, că răstorni butoiul cu varză !

Pe urmă, dacă mașina e înnoroită :
— Pe vita asta nenorocită de ce nu o 

țesali ? Nu fe doare inima să umbli cu 
ea așa murdară ?

Dacă mașina e curată :

— Părul lui Ruji strălucește. Bravo,, 
băiatule I

în dicționarul lui schimbarea cauciu
cului se numește potcovire, aprovizio
narea cu benzină — adăpare ; și tot 
astfel schimbările aduse de douăzeci de 
ani și în acest sat, pentru care are o 
comparație, sună așa :

— în trecut viața era ca o apă stătu
tă. Izvoarele n-o împrospătau și vînturi- 
le nu abateau valuri. Străbunicii au trăit 
și au văzut ceea ce au trăit și văzut bu
nicii noștri, tații noștri și fiii lor, care 
acum douăzeci de ani la vîrfejul cel ma
re, la eliberare, și-au ridicat ochii. De 
atunci fiecare zi ne trezește la noi și 
noi lucruri (Și iată, de o săptămînă, aici 
se rînduiesc stîlpi electrici cu cablurile 
roșii). Asta se mai exprimă și astfel : 
mai repede se învîrtește roata. Probabil 
și copacii cresc mai spornic. (Poate că 
într-adevăr așa e, că doar la ce foloseș
te agrotehnica I) Un vrăjitor oriental 
varsă peste boabele de porumb un fel 
de lichid — îl putem numi apa vieții — 
sub al cărui efect bobul de porumb, în 
fața ochilor care-l privesc, începe să în
colțească, face tulpini, frunze și flori, 
cresc șliuleți mari și — recolta e gata, 
pentru a dovedi că și curgerea Vremii, 
ca și a apelor, poate fi accelerată.

Bobul de porumb transformat dinfr-o 
dată în tulpină înaltă este, bine înțeles, 
o imagine dip povești. Dar ideea care 
se află la temelia acestui proces mira
culos, care prinde viață pe atîtea ogoa
re ale patriei, este unul dintre adevărurile 
vieții noastre. El spune că stă în price
perea oamenilor de a grăbi natura, lată, 
în timp de douăzeci de ani am început 
să recuperăm întîrzierea veacurilor în 
aceste sate de cîmpie.

Sosirea în Capitală a colectivului Teatrului 
„Shakespeare"

'Continuîndu-și turneul pe care îl 
întreprinde prin mai multe țări ale 
Europei cu prilejul aniversării a 
400 de ani de la nașterea lui Sha
kespeare, colectivul Teatrului „Sha
kespeare“, din Stratford-upon-A- 
von, a sosit vineri în Capitală. Ar
tiștii din orașul natal al marelui 
dramaturg vor prezenta pe scena 
Teatrului de Operă și Balet din 
București 4 spectacole cu piesele 
„Regele Lear" și „Comedia erori
lor“.

La sosirea pe aeroportul Băneasa 
au fost de față artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Consi
liului teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai M.A.E., ai O.S.T.A., oa

meni de teatru și alți oameni de 
cultură.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

*

Intr-o convorbire avută cu un re
dactor al Agerpres, Paul Schofield, 
interpretul principal din piesa „Re
gele Lear“, a declarat : „E o mare 
bucurie de a ne afla aici. Am venit 
cu două piese pe care sîntem bucu
roși și mîndri să vi le oferim, săr
bătorind împreună aniversarea ma
relui Shakespeare. Sperăm că vom 
avea plăcuta ocazie de a vedea piese 
de Shakespeare interpretate de ar
tiștii romîni. Ne bucurăm foarte 
mult de vizita noastră în Romînia“.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Băneasa.

OAMENI INDEPENDENȚI
Numele scriitorului islandez Halldâr Laxness, laureat al Premiului 

Nobel, este cunoscut cititorilor noștri. Romanul său „Clopotul din 
Islanda“ a apărut în ultima vreme în două ediții romînești. Edi
tura pentru literatură universală pregătește acum traducerea în limba 
romînă a romanului „Oameni independenți“, ^creat în anii 1933—1935. 
Romanul — una din operele capitale ale acestui scriitor de reputație 
mondială — înfățișează drama unui țăran din Islanda care, după opt
sprezece ani de slugărie, izbutește să-și cumpere o întindere de pămînt 
pietros și mlăștinos unde, lucrînd din greu, își înjghebează o mică gos
podărie. Bjartur de la Sumarhus trăiește cu iluzia că este un „om inde
pendent", că va izbuti să ajungă în situația unui fermier bogat. Dar pînă 
la urmă, cu toate eforturile supraomenești, visurile sale se spulberă 
definitiv. Fragmentele pe care le publicăm aici înfățișează o zi de muncă 
în gospodăria lui Bjartur și întîmplările dramatice legate de moartea 
oilor care constituiau reazemul material al familiei lui.

Bunica se căznea cu focul, apoi 
trezea copiii, cărora le era îngăduit 
să doarmă pînă se încălzea ca
feaua. Pentru ea, sarcina de a-i trezi 
era la fel de grea, vara ca și iarna, 
nici că se putea închipui ceva ase
mănător. Cînd nu răspundeau che
mărilor, încerca să-i tragă cu sila, 
dar era ca și cum ar fi tras de un 
elastic : cînd le dădea drumul din 
strînsoarea ei fără vlagă, copiii dor
meau mai departe, cu pleoapele 
grele, ca tristețea. Chiar după ce 
izbuteau să coboare din pat și se 
chinuiau să-și tragă ciorapii, tot li 
se închideau ochii și își pierdeau 
echilibrul și se prăbușeau înapoi 
pe pat. Adesea bunica trebuia- să-i 
croiască cu o cîrpă udă ca să-i facă 
să deschidă acele pleoape ciudate. 
Și în fiecare dimineață, ajungea din 
nou la încheierea că nu sînt buni 
de nimic.

Și cînd, în cele din urmă, erau în 
picioare, adesea se simțeau atît de 
rău, încît nu puteau să înghită nici 
cafeaua și nici felia de pîine. Se tî- 
rau înspre smîrcuri, ducînd puțină 
cafea într-o sticlă pentru cei mari, 
clătinîndu-se ca oile amețite, despre 
care se spun atîtea, cu picioarele 
încă amorțite, țepene de la ge
nunchi, uneori chiar cu furnicături, 
trupurile lor tînjind pătimaș după 
mai multă odihnă. Era minunat să 
te prăbușești printre cocoașele 
pline de iarbă. Nimeni nu-i pu
tea împiedica să cadă și nu 
le păsa dacă se udă sau dacă 
trebuiau îndată să-și adune puteri
le, căznindu-se să se ridice ; căde
rea era așa de minunată, o clipă 
aveau parte de îmbrățișarea fericită 
a odihnei. Se simțeau atît de rău, 

încît frunțile lor erau brobonate de 
o sudoare rece ; uneori stăteau a- 
plecați peste smîrcuri și vărsau, în 
timp ce sudoarea se răcea tot mai 
mult, ca o apă înghețată, pe 
frunțile și pe tîmplele lor, în plină 
vară. Cafeaua care se întorcea pe 
gît nu mai era dulce, ci amară, după 
aceea li se umplea gura cu un li
chid necunoscut. Aveau adesea du
reri de dinți, de dimineață pînă tîr- 
ziu, uneori chiar toată ziua, și era 
de necrezut ce gust rău, în felurite 
feluri, simțeau în gură.

Băieților mai mari li se dădea 
cîte o coasă, micul Nonni însă tre
buia să ajute la greblat, așa ca fe
meile să poată ține pasul cu cosa
șii. Pentru copii, ziua de lucru era 
de șaisprezece ore, întreruptă de 
două ori pentru masă și o dată ca 
să soarbă o gură de cafea și afară 
de asta de cîteva minute de odihnă, 
sub cerul liber la nămiezi. Cînd ce
rul era senin, mintea, zburînd spre 
țărmuri îndepărtate, își găsea ali
nare în gîndul că anii ce vor veni 
vor aduce o viață mai liberă și îm
prejurări mai prielnice, visuri mîn- 
gîiate de soare, care au fost întot
deauna răsfățul robilor ; dar, din 
nefericire, vara aceasta au fost în
tr-adevăr puține prilejuri ca visăto
rii cu grebla și cu coasa să poată 
hoinări în plină zi prin țara dorin
țelor, căci s-a întîmplat să fie o 
vară ploioasă și cine trudește ud 
pînă la piele pe pămîntul mlăștinos 
nu mai e în stare să uite realitatea 
înconjurătoare. Copiii aveau tot atît 
de puține lucruri de purtat în ploaie, 
cît și pentru duminică, îmbrăcînd

HALLDÖR LAXNESS

cel mult un tricou zdrențuit și o că
mașă de in sau de stambă subțire ; 
în aceste vremuri grele abia dacă 
poți țese sau împleti din lînă rufăria 
cea neapărat trebuincioasă. Bjartur 
avea o scurtă de piele pe care o 
folosea la prilejurile mai însemnate, 
ca adunarea oierilor și răscolul ; era 
singurul veșmînt impermeabil din 
fermă, care merita un nume atît de 
măreț. Și cu toate că niciodată nu 
și-l pusese la muncă, pentru că era 
un simbol al libertății lui, dacă pă
rea că ploaia va ține toată ziua, i-1 
dădea uneori fiicei lui vitrege, Asta 
Sollilja. Asta îl lua și se uita la el 
fără să-și ridice fruntea. Nimic alt
ceva. Ciudat lucru că bătrîna Fri
da, cu toate că trăia din mila paro
hiei, avea și ea o pelerină veche 
din lînă groasă, țesută în casă, și 
mai avea pe lîngă ea și o Coșcogea 
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fustă din pînză groasă de vele. Și 
ploaia nesfîrșită a acestei veri ne
miloase răpăia pesté cei trei mici 
muncitori ai smîrcurilor, neocrotiți 
nici într-un fel, și peste femeia 
care în fiecare iarnă își petrecea 
șaisprezece săptămîni în pat ; ploa
ia cădea nemilos, muindu-le zdren
țele pînă la ultimul firicel, prefă- 
cînd apărătoarea de cap într-o 
cocă moale și fleșcăită și scurgîn- 
du-se pe ceafă și pe față în șiroaie 
boite după culoarea pălăriilor. Se 
scurgea în jos pe spinare și peste 
piept. Stăteau astfel în bălți și mo
cirle, în apă și noroi, cu norii groși 
grămădiți asupră-le, fără sfîrșit, cu 
iarba udă, șuierînd monoton sub 
custură. Coasa se făcea din ce în 
ce mai grea, ceasurile nu mai voiau 
să treacă, clipele păreau că se li
pesc între ele, la fel de umede ca 
și veșmintele lor, leoarcă de apă. 
Toiul verii : păsările tăceau, afară 
de culic, care luneca grăbit, ciripind 
un crîmpei din acea minunată, ne
sfîrșită poveste, hi, hi, hi, hi ; aceste 
păsări norocoase sînt așa fel făcute 
că apa nu se lipește de penele lor 
moi și dese. Răsunetul vorbelor bă- 
trînei Frida se pierdea în ploaia 

grea, și ore întregi, copiii nu au
zeau alt semn de viață decît ghior- 
țăielile stomacului, pentru că erau 
nu numai uzi leoarcă și nespus de 
obosiți, dar și lihniți de foame.

Copiii fuseseră supuși încă de la 
naștere absolutei autorități a tatălui. 
Era în același timp stăpînul atotpu
ternic al gospodăriei și sursa tu
turor lucrurilor ce se petreceau a- 
colo. în această mică lume, el era 
soarta neclintită, izvorul restriștilor, 
pe care nu-1 puteau nici cerceta, nici 
trage la răspundere, căci tirania sa 
era mai presus de orice critică șl 
făcea cu neputință orice împotrivire 
față de măsurile luate de el. Cu 
toate astea, în sufletul băieților în
colțeau de multă vreme porniri ne
deslușite, o dușmănie fără cuvinte 
împotriva tatălui lor, mai ales din 
pricina suferințelor îndelungate ce le 
îndura în fiecare iarnă maica lor și 
din pricina copiilor născuți morți pe 
care, fără voie și fără nici o scînteie 
de revoltă, îi legaseră de tatăl lor. 
Dar cînd nici în ultima săptămînă 
din august nu văzură sfîrșitul ploii, 
veni o clipă cînd vorbăria Fridei nu 
mai putu fi privită ca nesuferita 
cicăleală a unei bătrîne sărace și 
arțăgoase, pentru că era în ea ceva 
care le lua partea împotriva dușuri
lor reci, împotriva răpăitului neînce
tat al ploii, care încleia zdrențele 
vechi de pielea lor tînără și îneca 
orice bucurie a sufletului ; împotriva 
trudei deznădăjduite, istovitoare, de 
șaisprezece ore pe zi. Pentru ei, era 
ceva cu totul nou ca nenorocirea și 
robia să le fie urmărite pînă la izvo
rul din care se trăgeau. în această 
sporovăială fără șir a unei biete bă
trîne se furișa un temei împotriva 
jugului care le zdrobea viața ; era 
însăși vocea dezrobirii care, luînd a- 
ceastă ciudată înfățișare, își unea 
puterile cu mintea lor neștiutoare, 
în sfîrșit, veni o vreme cînd Helgi nu 
se mai veselea necăjind-o pe Frida 
sau strîmbîndu-se la ea duminicile, 
ci arăta și mai puțină grabă ca 
înainte să asculte de poruncile ta
tălui și începu să i se strîmbe în față 
tot atît de des cum o făcea înainte 
în spatele lui. Micul Nonni spuse 
răspicat la pășune : „Mama zace 
bolnavă în pat astăzi pentru că tata 
nu vrea să-i dea o haină".

Nu era oare nici o oază în de
șertul acestor zile ? Ba da, zilele a- 
veau și ele oazele lor ; răstimpul me
selor, peștele sărat, fiertura de ovăz 
și caltaboșii acri. Ele erau singura 
bucurie a vieții, căci vaca nu fătase 
încă. Prima rază de speranță a zilei 
se ivea în clipa cînd tatăl o chema 
pe Asta Sollilja și-i dădea mult aș
teptata poruncă să meargă acasă 

să fiarbă peștele. La început li se 
părea că oricît ar aștepta, clipa a- 
ceasta nu va sosi niciodată, dar cu 
timpul băieții descoperiră că, cu cît 
se uitau mai des la tatăl lor ca să-i 
amintească, plini de nerăbdare, cu 
atît mai. mult întîrzia s-o cheme pe 
Asta Sollilja.

In sfîrșit, Asta Sollilja pleca spre 
casă să fiarbă peștele. Pașii ei e- 
rau mai ușori ca totdeauna, căci și 
ea aștepta de mult clipa cînd taică- 
său va găsi potrivit să-i spună că 
poate să-și lase grebla, în toiul lup
tei crîncene din fiece zi, și să plece 
acasă să vadă de foc. De cum în
cepea să ardă focul, își scotea lu
crurile ude și le usca lîngă plită. U- 
neori spărgea o bucățică de zahăr 
între dinți, ' să-și îndulcească gura, 
și după ce punea peștele în oală, 
se așeza în fața sobei și se încăl
zea.

Bunică-sa, îndeletnicindu-se cu an
drelele, își mormăia cîntările fără 
a ridica privirea. Fata nu-1 cunoștea 
pe Dumnezeu, dar se bucura din 
plin de aceste clipe sub acoperișul 
colibei, de liniștea lor, de blinda tih
nă a zilelor din toiul verii — obo
seala, iarba udă, băltoacele și nă
molul, totul fiind dat uitării pentru 
moment. Cu încetul terciul începea 
să clocotească și să fiarbă, și miro
sul peștelui sărat umplea încăperea; 
în fața ei ardea focul. Dar pe pășu
ne băieții nu mai coseau, mușchii 
lor își pierduseră de mult puterea, 
îndobitociți cu totul abia băteau iar
ba udă cu coasele, făcînd să țîș- 
nească apa, tăind doar cîte o felie 
de clisă, sau cîteva paie frînte. 
„Asta Sollilja, pe semne, a adormit, 
și ne-a uitat de tot", își ziceau. Era o 
priveliște plină de încîntare cînd în 
sfîrșit o zăreau ducînd oala cu me
rinde la marginea rîului.

Prînzul la pășune era ca orice a- 
devărată bucurie,, mai dulce în aș
teptare. Peștele sărat și pîinea de 
secară, fiertura subțire și caltaboșii 
acri, ploaia nesfîrșită care se revăr
sa peste mîncare în timp ce înfule
cau, alcătuiau o masă care mai 
austeră nici că se putea. Pește
le mirosea cumplit a ploaie și cea
suri întregi după aceea mirosul' stă
ruia în nări, în haine, pe mîini. Ni
ciodată nu aveau copiii atîta pof
tă de ''mîncare ca atunci cînd se 
sculau de la prînzul lor de sub claia 
de fîn.

Oricum ar fi fost vremea, Bjartur 
întotdeauna îi părăsea pe ceilalți 
cînd se sfîrșea masa. Se culca pe o 
mînă de fîn, cu pălăria pe față și 
adormea pe loc. Dacă se mișca în 
somn, se rostogolea de pe paie, 
uneori într-o băltoacă și se trezea 
îndată, ceea ce îi făcea multă plă

cere. Credea că e bine ca un om 
să doarmă patru minute în timpul 
zilei și întotdeauna era supărat dacă 
dormea mai mult. Femeile, după ce 
isprăveau de mîncat, se adăposteau 
sub claie. Atunci începea tremuriciul 
căci stăteau pe iarba udă și se 
sculau cu mîinile amorțite și furni
cături în picioare și mergeau să-și 
caute greblele. Și dacă Bjartur le 
auzea plîngîndu-se de umezeală, le 
răspundea că „numai niște prăpă
diți, fără vlagă, stau să se uite dacă 
nu cumva i-a udat ploaia". Nu pu
tea pricepe de ce s-au mai născut 
pe lume astfel de oameni.

— Nu e decît o toană afurisită să 
vrei să fii uscat, spunea el.

A
Cinci zile de viscol. E de necre

zut într-adevăr cît de mult pot slăbi 
oile într-un răstimp atît de scurt. Șf 
cum nu voiau nicidecum să se atin
gă de fînul mucegăit adunat de pe 
pășunile din vale, se văzură siliți să 
le dea lor fînul cosit în ogradă, care 
pînă acum fusese păstrat pentru 
vacă și pentru miei. Dar cîtă vreme 
poate să țină fînul de pe peticul de 
pămînt îngrășat, dacă ajunge să fie 
singurul nutreț pentru toate dobitoa
cele ? Din tot stogul nu mai rămăse
seră decît două, trei picioare de fîn. 
Bineînțeles, oile fătătoare trebuiau să 
vină în primul rînd. Dar zadarnic au 
încercat să-i dea vacii în loc de fîn 
îngrășat fîn din celălalt; nici nu se 
uita la el, mormăia supărată peste 
ieslea plină, dădea din ce în ce mai 
puțin lapte. Nu s-ar mai fi putut tine 
pe picioare cu mult înainte de timpul 
cînd era de așteptat să fie iarbă de 
păscut, abia pe la Sînziene, într-un 
viitor nesigur. Totuși, trăgeau nădej
de că dacă vremea s-ar îmbunătăți 
și pămîntul s-ar curăți din nou de 
zăpadă, poate ar izbuti să țină oile 
în viață cu cîte o mînă de fîn, din 
cel ce-i rămăsese de pe pășunea din 
jurul casei. Deci, între vacă și oi se 
dădea lupta pentru nutreț și, 
zi de zi, se vedea mai limpede că 
ori ea ori oile erau sortite pieirii. A- 
cestea sînt tragicele urmări pe care 
le poate avea viscolul de primăvară, 
într-o gospodărie mică de munte. 
Nu e de mirare că sufletul e lipsit 
de veselie, că nădejdea nu crește 
în inimile oamenilor, că nu prea 
simți alinare cînd stai treaz noaptea. 
Chiar cele mai frumoase amintiri își 
pierd strălucirea, ca un ban de ar
gint sclipitor care prinde rugină. Cei 
patru copii se uitau la tatăl lor cum 
se scoală dimineața, cu chipul as
pru și nedormit; vedeau fața mamei, 
umflată de plînsul tăcut al nopții.

(Continuare în pag. ÎV-a)



® STOIUL REJELELOR PE MODELE »SE ® UNII ELECTIVE DE 80S 000 VOLJI

Giumalăul văzut de pe Barau.

mari de 
treacă la
Cu pu- 

l energiei 
realizează de izolare insuficient ss 

ce străpungerea prin aer 
lației dintre conductor și 
apar scurtcircuite care

» LKĂTURA WWKE PUTSt MSTANfĂ Șl ÎBBiUNE © „C0S0MA" - W FENOMEX FIZIC NEBORIT

O simplă apăsare pe un buton 
poate pune astăzi în funcțiune o hi
drocentrală. Energia electrică pro
dusă este transportată fulgerător, la 
sute de kilometri, spre consumatori.

Este cunoscut că voltul, metrul, 
kilowatul, cu care se măsoară ten
siunea, distanța și puterea, cresc 
aproximativ în aceeași proporție. La 
tensiunea de 400 kilovolți, o linie 
electrică poate transporta, la o dis
tanță de circa 400 km, 400 megawați 
de energie electrică. Deci cu cît dis
tanța este mai mare, pentru trans
portul unor cantități mai 
energie, trebuie să se 
tensiuni tot mai înalte, 
ține excepții, transportul 
la înaltă tensiune se i 
astăzi în curent alternativ trifazat. In 
acest caz, pe lîngă puterea activă,

• care poate fi transformată din pute
re mecanică în putere electrică sau 
invers, apare, datorită alternării cîm- 
pului electromagnetic din jurul con
ductorilor, așa-numita putere reacti
vă. Ea se produce nu numai în liniile 
electrice de înaltă tensiune, ci și în 
generatoarele centralelor, în diferite
le instalații speciale etc. și se consu
mă în bobine, motoare electrice, sta
ții de. redresare, sau se pierde chiar 
în instalațiile de transport. Prin di
mensionarea judicioasă a instalații
lor, specialiștii pot regla puterea 
reactivă, obținînd, de pildă, o nive
lare a tensiunilor. Puterea reactivă 
ajută astfel, ca un fel de „ungere", 
la transportul și îmbunătățirea cali
tății puterii active.

Nu impune oare transportul la dis
tanță de energii mari utilizarea de 
conductori tot mai groși, cu rezisten
ță electrică redusă, pentru evitarea 
pierderilor de energie ? Mărirea dia
metrului scumpește însă costul li
niei. Pe de altă parte diametrul con
ductorului nu trebuie să fie prea mic, 
deoarece, în. cazul transportului la 
tensiuni înalta (peste 110 kV), pe 
lîngă pierderile în conductori, apar 
la suprafața acestora efluvii de cu
rent. Acestea sînt un fel de descăr
cări electrice între conductori și pă
mînt, vizibile noaptea și pe vreme 
umedă sub forma unei coroane lumi-

Radüstiä lummoase 
concentrate

Vn colectiv de cercetători științi
fici din Varșovia a construit și pus 
în funcțiune primul laser cu gaz 
(amplificator de lumină) din 
R. P. Polonă. Pînă în prezent, in
stalații de acest tip au fost con
struite în numai cîteva țări și anu
me în U.R.S.S., S.U.A. și Franța. 
Laserul cu gaz este o sursă de ra
diație concentrată continuă de unde 
luminoase care pot fi dirijate spre 
straturile atmosferei la distanțe de 
sute de km, iar în vidul cosmic — 
la milioane de km.

De asemenea, după aplicarea unor 
sisteme speciale de modulație, 
pot transmite concomitent 
grame

se 
pro- 

fonice și audiții televizate.

II

.... • ■

;r-

La Dubna s-a construit un nou acce
lerator, un generator electrostatic cu 
energia de 5 milioane electronvolți. 
Cu ajutorul lui se vor efectua cerce
tări în domeniul fizicii energiilor 

joase 

noase, în jurul conductorilor. Efectul 
„corona" devins cu atît mai pronun
țat cu cît tensiunea conductorului 
este mai ridicată, secțiunea mai mică 
și deci cu cît cîmpul electric la su
prafața acestuia este mai puternic. 
Fenomenul, care poate conduce la 
pierderi de 10—20 kW/km la o linie 
de 400 kV, provoacă perturbați) în 
funcționarea aparatelor de radio' și 
televiziune situate în apropiere. Ca 
primă măsură, pentru combaterea 
lui se mărește secțiunea conducto
rilor.

Furtunile însoțite de descărcări e- 
lectrice și unele fenomene interne din 
instalații fac posibilă apariția de 
supratensiuni. în cazul unui grad 

produ- 
a izo- 

pămînt, 
___________ întrerup 

transportul energiei electrice. Pen
tru a oferi protecția necesară, lan
țurile de izolatori ating lungimi 
destul de mari, aproximativ un 
metru pentru suta de kV. Probele izo
latorilor se fac la tensiuni înalte, re- 
producîndu-se în laborator condițiile 
de temperatură, atmosferă uscată și 
umedă, ploaie, furtună, viciere cu 
substanțe chimice etc., specifice ex
ploatării.

Tipul stîlpilor de pe traseul liniei, 
atît de diferiți prin construcția lor, 
constituie de asemenea obiectul unor 
studii speciale de proiectare, de 
încercări în laborator pe modele re
duse sau la mărime naturală. In țara 
noastră au fost adoptate unele solu- , 
ții originale, apreciate și peste ho
tare, cum sînt stîlpii din beton armat

din

Un lanț de izolatori, expus ploii artificiale, este lovit de trăzneî în... la
borator. In exploatare, el va trebui să reziste unui trăznet adevărat

INTSLNIRE CU O COMETĂ
Pe la mijlocul lunii iulie, cometa 

Encke urmează să se apropie din 
nou de Pămînt. Pentru studierea 
acestui corp ceresc, un grup de sa- 
vanți americani intenționează să 
lanseze în ziua de 12 martie de la 
Cape Kennedy o sondă spațială te
leghidată. După un zbor de 120 de 
zile, această sondă ar trebui să se 
întîlnească cu cometa.

Trecerea sondei prin nucleul sau 
coada cometei nu va putea fi urmă
rită cu ajutorul telescoapelor, dar 
observațiile culese de aparatele ei 
de măsură vor fi transmise spre 
Pămînt cu ajutorul unui radio-emi
țător.

O problemă importantă la rezol
varea căreia ar putea contribui a-

In Marea Britanie, comisia de e- 
nergie atomică a indicat necesitatea 
construirii unui endoscop — aparat 
cu ajutorul căruia se vor putea ob
ține fotografii din interiorul reactoa
relor atomice. Verificările vizuale de 
acest gen au drept scop descoperi-

Tratamentul calculilor renali
In anumite condiții, tn rinichi, ureiere, 

vezică și ureiră pot apărea calculi for
mați din sărurile existente în urină. A- 
ceastă tulburare este denumită în medi
cină litiază urinară. Ea poate fi observa
tă la orice vîrstă, atît la copii, cît și la 
oameni bătrîni, fiind mai des întîlnită la 
persoane Intre 25 și 40 de ani. S-a 
constatat că boala apare mai frecvent la 
bărbați decît la femei.

Calculii mici se elimină deseori spon
tan, chiar fără nici un tratament. Există 
bolnavi care elimină sute de calculi în 
decursul vieții. Uneori, eliminarea calcu
lului se produce fără durere. De cele 
mai multe ori, expulzarea calculului este 
însă precedată de crize dureroase foarte 
puternice. De aceea, bolnavii caută să-și 
calmeze în primul rînd durerile, folosind 
toate mijloacele care le stau la îndè- 
mînă. In aceste cazuri este indicat să se 
facă injecții cu medicamente spasrnoliti- 
ce (papaverină, atropină, novocaină in
travenos), asociate cu medicamente anal- 
getice (mialgin), infiltrații cu novocaină 
în regiunea rinichilor, băi fierbinți sau 
împachetări calde umede. Se întîmplă ca 
bolnavii să recurgă la injecții cu morfi
nă sau la alte medicamente cu acțiune 
asemănătoare, ceea ce constituie o gre
șeală. Aceste medicamente, deși supri
mă durerea, împiedică eliminarea calcu
lului, provocînd totodată grețuri și văr
sături. Unii bolnavi consuma în timpul 
crizei cantități foarte mari de lichide, cre- 
zînd că pot „forța" rinichiul să elimine 

centrifugat pentru tensiuni de 35, 110, 
220 și 400 kV, tipuri de stîlpi meta
lici ancorați etc. Experiența a arătat 
că la tensiunea de 110 kV distanța 
minimă față de pămînt trebuie să fie 
de 6 m, la 220 kV de 7 m, la 400 kV 
de 8 metri. în zonele locuite, la 
traversarea șoselelor, căilor ferate 
etc. distanța față de pămînt trebuie 
mărită. Din cauza „săgeții" conduc
torilor, stîlpii ating înălțimi de 25—35 
m după caz.

Cu cît cresc distanțele problemele 
tehnice devin mai complexe. Tre
buie asigurată, de pildă, stabili
tatea transportului de-a lungul în
tregului lanț de instalații. Apropierea 
de limita de stabilitate se manifestă 
prin apariția unor oscilații de curent, 
iar în cazul depășirii acestei limite 
se produce „desprinderea" consuma
torului- de centrală, declanșări gene
rale în sistemul energetic. In legătu
ră cu acest fenomen energeticienii 
fac studii pe modele reduse, încer
cări „pe viu", recurg la utilizarea 
mașinilor electronice de calcul. Pro
gresele rpaiizate în domeniul auto
matizării au contribuit mult la crește
rea siguranței în funcționarea liniilor 
de transport. De exemplu, la un scurt
circuit puternic pe linie, releele de la 
ambele capete deconectează auto
mat porțiunea defectă. Cînd arcul 
electric poate fi stins într-un timp 
foarte scurt, linia e3te repusă în 
funcțiune prinir-o reanclanșare auto
mată 
torul 
Cînd 
mînc 
semnalizare ale stațiilor apar semna

fără ca centrala sau consuma- 
să sesizeze vreo perturbație. 
defectul este mai grav linia ră- 
declanșată, pe panourile de

. in-
gaze

ceste cercetări este stabilirea 
fluenței particulelor de praf și , 
din spațiul circumsolar asupra tra
iectoriei, mișcării și masei cometelor.

Cometa Encke, descoperită încă în 
1786, face de altfel parte din cele 
cinci comete periodice care se apro
pie de Pămînt în acest an. La apro
pierea precedentă, în ciuda datelor 
stabilite prin calcule, două dintre a- 
ceste comete nu au putut fi observa
te, fără a se cunoaște cauzele. Des
pre cometa Encke se știe că ea se 
rotește în jurul Soarelui pe o traiec
torie eliptică și că, în prezent, par
curge acest drum în 3,3 ani. După 
fiecare apropiere de Pămînt însă, 
durata unei revoluții se reduce cu 
trei ore.

rea fisurilor care se produc în pie
sele interioare, inaccesibile, ale reac
torului. Prin intermediul endoscopu
lui vor putea fi depistate de la dis
tanță de 5 metri, fisuri de numai 
0,25 mm.

calculul mai repede ; șl aceasta este o 
greșeală care poate avea urmări grave. 
După calmarea durerilor, dimpotrivă, este 
bine să se consume din abundență li
chide. Dacă calculul nu este prea mare 
(diametru sub 0,5 cm) și nu există o de
formare care să-i împiedice trecerea, el 
se elimină de cele mai multe ori fără a 
mai fi nevoie de operație. Uneori, calcu
lul se 
ferului.

oprește în ultima porțiune a ure- 
în această situație se poate în-

SFATUL MEDICULUI

să 
se 

Fă-
a- 
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cerca extragerea calculului cu ajutorul 
unui instrument special.

Unii bolnavi, după ce au eliminat 
calculul sau au fost operați, se consideră 
„vindecați", nu mai urmează nici un 
tratament și nu fîn nici un fel de regim. 
După cîrva timp, cînd au și uitat poa
te de boală, au neplăcuta surpriză 
constate că reapar durerile ; uneori 
instalează și o temperatură ridicată, 
cîndu-se o radiografie, se constată 
pariția unui nou calcul. Esențialul 
constituie modul de a evita o recidivă 
după operație sau după eliminarea spon
tană a calculului. O măsură dintre cele 
mai eficace pentru evitarea formării de noi 
calculi este cura de diureză prin consu
marea unor cantități rnari de lichide. Este 
recomandabil ca bolnavul să bea, în 

le luminoase, iar dispecerii anclan- 
șează legătura de rezervă. Re
cent s-a trecut și la automatizarea 
acestei operații, unii consumatori 
fiind alimentați fără întrerupere. Pen
tru depistarea deranjamentelor pe 
linie se utilizează în ultima vreme 
și elicopterele. Acestea pot fi 
folosite și la stabilirea traseului, la 
construirea liniilor în regiuni greu 
accesibile.

. In țara noastră, datorită creșterii 
puterilor transportate se trece la rea
lizarea unei rețele de 220 kV și a 
unor linii de 400 kV. Prin introduce
rea acestor tensiuni, rețeaua de 110 
kV se transformă treptat în rețea de 
distribuție.

în transportul energiei se folosesc 
în unele țări și tensiuni de 330 și 
500 kV. Datorită creșterii distanțelor 
și puterilor de transportat, se preco
nizează introducerea unei trepte su
perioare de tensiune, de 700— 
750 kV, realizată deocamdată doar 
experimental. La această tensiu
ne se vor transporta puteri im
presionante la distanțe foar
te mari, devenind posibile chiar și 
legături intercontinentale. In unele 
cazuri se întrevede înlocuirea în 
transport a curentului alternativ cu 
cel continuu ; producția și consumul 
se realizează tot în curent alternativ 
trifazat, modificîndu-se numai linia 
de transport șl instalațiile ei termi
nale. Linia are. în acest caz numai 
doi conductori, iar gradul ei de izo
lare este mai redus : pentru o li
nie de 500 kV în curent continuu el 
corespunde aproximativ izolației 
unei linii de 250 kV în curent alter
nativ. In ultima vreme au apărut 
realizări importante privind transpor
tul în curent continuu — liniile Voi- . 
gograd-Donbas (800 kV—750 MW), 
cablurile submarine Franța-Anglia 
(200 kV—160 MW). De asemenea, 
sînt în curs de realizare legăturile 
submarine Sardinia-Corsica-Italia 
(200 kV—200 MW), precum și între 
principalele două insule ale Noii 
Zeelande (500kV—600MW).

După cum se constată, o dată cu 
creșterea tensiunilor, puterilor și dis
tanțelor, în fața energeticienilor se 
pun probleme tot mai complexe. Oa
menii de știință și proiectanții caută 
soluții tot mai eficiente, abordînd as
pecte teoretice și tehnice noi în ve
derea realizării transportului ener
giei electrice în condiții de economi
citate și siguranță maxime.

Ing. Liviu GROZA

Simpozion internațional 
despre încercarea metalelor (Urmare din pag. III-a)

De curînd a avut loc la Leipzig un 
simpozion cu participare internațio
nală pe tema „încercarea- metalelor", 
organizat de Camera tehnicii din 
R. D. Germană. La simpozion au 
luat parte specialiști din Austria, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R.F. Germană, R.P. 
Polonă, R. P. Romînă, R.P. Ungară și 
Uniunea Sovietică.

Dintre cele 97 de comunicări din 
domeniul încercărilor mecanice, în
cercărilor nedestructive prin ultrasu
nete, raze X și gama, electromagne
tice și al analizelor metalografice, 
unele au prezentat un interes deose
bit. De pildă, comunicările privitoa
re la progresele realizate în folosirea 
noilor metode și aparate de defecto- 
scopie electrică și magnetică, a pro
cedeelor de automatizare a încercă
rilor nedestructive, în determinarea 
pe fluxul tehnologic a lungimii re- 
tasurii la semiprodusele laminate cu 
ajutorul unui betatron de 25 și 80 
Mega electroni Volți, utilizarea me
todelor de cercetare în metalografie 
la temperaturi înalte.

La acest simpozion au fost pre
zentate trei comunicări rezultate din 
lucrări ale cercetătorilor din țara 
noastră în domeniul încercărilor 
mecanice ale metalelor. Ele au 
tratat despre influența ecruisării din 
timpul prelucrării as'apra rezistenței 
la oboseală pulsatorie și rezistența la 
oboseală a unor îmbinări sudate în 
capete din unele mărci de oțeluri, 
studiul fiind efectuat la Baza de cer
cetări tehnice din Timișoara a Aca
demiei R. P. Romîne ; chestiuni de 
metodică privind încercarea de trac
țiune la cald a unor oțeluri refrac
tare și influența anumitor elemen
te de aliere asupra comportării lor 
în regimuri de temperaturi ridi
cate, pe baza lucrărilor întreprin
se la Institutul de cercetări me
talurgice din București. Comuni-

afara meselor, cel puțin un litru de apă 
și, dacă este posibil, să consume lichide 
și în cursul nopții. Orice pierdere de li
chid (prin transpirație, diaree etc.) trebuie 
să fie imediat compensată. Lichidele care 
pot fi folosite în cura de diureză sînt 
variate : apă obișnuită, ape minerale, 
ceaiuri, bere, bulion de legume, sucuri 
de fructe. Un efect foarte bun au curele 
periodice de diureză într-o stațiune bal- 
neo-climaterică (Căciulata, Călimănești, 
ș. a.). Felul lichidelor care urmează a 
ti folosite în cura de diureză trebuie sta
bilit de către medicul specialist. Alege
rea greșită a lichidelor, mai ales cînd 
este vorba de cura de ape minerale, 
poate avea efecte contrare celor urmă
rite.

Administrarea unor medicamente cu 
acțiune acidificantă sau alcalinizantă este 
o altă măsură care poate împiedica sau 
cel puțin reduce formarea de noi cristale 
în urină.

De obicei bolnavi) și mai ales cei ca- 
re-i îngrijesc exagerează în ce privește 
strictețea regimului alimentar. Scopul regi
mului este să reducă din alimentație ex
cesul în anumite substanțe și să corecteze 
unele tulburări din organism care favori
zează formarea calculilor. Adeseori, însă, 
un regim prea sever nu are nici o justi
ficare. S-a dovedit că este îndoielnică 
eficacitatea unor restricții alimentare exa
gerate. O greșeală pe care o săvîrșesc 
mulți bolnavi cu litiază renală este 
aceea că recurg la o alimentație fără

CU OCHII TURISTULUI

Frate cu Rarăul, alcătuind Împreună 
un masiv cercetat cu interes de ama
torii de excursii, Giumalăul a fost pînă 
acum relativ puțin cercetat. Faptul că 
lui îi lipsește podoaba unor fenomene 
curioase și spectaculoase, ca celebrele 
Pietre ale Doamnei, nu ar fi fost desi
gur un motiv. Cei două sute de metri 
cu care Giumalăul se înalță mai sus de
cît vecinul său, Rarăul, (1 857 metri și 
respectiv 1 653), ca și excepționala pri
veliște pe care Giumalăul o oferă asu
pra faimoasei depresiuni a Domelor și 
a munților care o înconjoară compen
sează această „lipsă". In plus drumu
rile ce pornesc spre vîrful Giumalăului, 
fie din Valea Moldovei, fie din Valea 
Bistriței, au atracția pe care o exercită 
toate potecile de munte. Doar lungi
mea lor și lipsa unui adăpost au dus 
la rețineri din partea turiștilor.

bucurat de suc- 
in numărul măre 
nivelul tehnico-

cările au suscitat un interes viu în 
rîndurile ■ participanților, mai mulți 
specialiști relevînd nivelul tehnic 
înalt la care s-au efectuat cercetă
rile întreprinse.

Simpozionul s-a 
ces, fapt oglindit 
al participanților, 
științific ridicat al comunicărilor și 
al discuțiilor purtate. El a constituit 
un prețios schimb de experiență în 
domeniul încercării metalelor — do
meniu al tehnicii care joacă un rol 
important în controlul materialelor 
folosite în industrie.

Ing. A. CQNSTANT1NESÇU
Institutul de cercetări metalurgice

nu este primejdioasă, 
nou aparat fotografic

Arma
Este doar un
inventat în Japonia. La apăsarea pe 
trăgaci imaginea se imprimă pe o 

peliculă de 18 mm.

calculi mari de acid uric. Se

iare. Or, lipsa de sare din alimente nu 
numai că nu ajută la vindecare, ci poate 
chiar grăbi formarea unor noi calculi. De 
aceea, regimul trebuie să fie stabilit de 
medic și nu improvizat de bolnav. El 
are efecte foarte bune mai ales la bol
navii cu calculi de acid uric. In acest 
caz, reducerea din alimentație a anumi
tor alimente (carne, creier, grăsimi) și a 
băuturilor alcoolice, instituirea unui re
gim bogaf în fructe (în special lămîi), 
însoțit de o medicamenfație corespunză
toare (bicarbonat de sodiu, cifrat de so
diu etc.) pot avea ca efect chiar dizol
varea unor 
recomandă acestor bolnavi, deseori prea 
corpolenți, să respecte un mod de viață 
igienic, să facă mai multă mișcare, să 
urmeze o cură de slăbire.

Dintre nenumăratele medicamente că
rora unii bolnavi le atribuie „efecte mi
raculoase", consumîndu-le în cantități 
foarte mari, nici unul nu poate provoca 
dizolvarea calculilor urinari. Dizolvarea 
efectivă a anumitor calculi sau micșora
rea lor poate fi realizată în stadiul actual 
al cunoștințelor de specialitate numai prin 
spălarea lor continuă și îndelungată (sule 
de ore) cu ajutorul unor sonde speciale, 
care se introduc prin vezică pînă în ri
nichi. Această metodă, cunoscută sub 
denumirea de chemoliză, constituie un 
progres remarcabil în tratamentul nechi
rurgical al anumitor forme de litiază re
nală și deschide perspective noi pentru 
vindecarea bolnavilor cu calculi în ambii 
rinichi sau a bolnavilor la care unul din
tre rinichi a fost scos prin operație.

Dr. E. W. RUGEHDORFF 
candidat în științe medicale

De doi ani, sub vîrful golaș al Giu
malăului, deasupra limitei pădurilor, a 
apărut însă cabana Giumalău. Cabana 
(cu 30 de locuri de dormit), este 
foarte apreciată, ea deschizînd turiști
lor posibilitatea să cerceteze pe Înde
lete și în amănunt acest frumos mun
te și să străbată culmile de la Valea 
Dornei la Cîmpulung, fără să fie nevoiți 
să mărșăluiască o zi întreagă între ca
bana Rarău și vestita stațiune din Va
lea Bistriței. Puțini știu 
bană nu a fost de fapt 
tru turiștii „de vară" ai 
pentru și din inițiativa
Vatra Dornei și împrejurimi. Atrași de 
frumusețea, varietatea și întinderea 
pîrtiilor naturale pe care le oferă pășu
nile de sub vîrful uriașului străjer al

că această ca- 
construifă pen- 
Giumalăului, cl 
^chiorilor din

Dînsa tot se mai ducea Jos la vacă 
să o mîngîie și să o împace.

— Nu 'mai e mult și trece, îi șop
tea. Curînd soarele va răsări din 
nou pentru noi amîndouă și zăpada 
se va topi, și atunci oile se vor duce 
în mlaștini și noi amîndouă vom a- 
vea fîn bun din belșug. O să crească 
iarbă verde și micul Nonni are să 
vină cu maică-sa să se așeze lîngă 
Bukolla ei, sus pe munte. Și păsă
rile...

Păsările ? Vai, nu 1 In clipa aceea 
nu-și mai găsi cuvintele și mîngîie 
vaca în tăcere, fiindcă oricît ar cînta 
păsările în timpul verii, vaca gemea 
într-una peste fînul încins, și fînul 
stătea neatins în iesle. Muzica ? Mu
zica nu e o alinare pentru cine pri
vește moartea în față, primăvara. 
O mîngîia, îngrozită. Vaca începu în 
sfîrșit să ragă.

încetul cu încetul, se potoli și fur
tuna asta de Paști, ca orice furtună; 
și ieși soarele. Zăpada se topea 
destul de repede, căci ziua era mai 
lungă. Dar frigul aspru dăinuia și 
noaptea dădea îngheț. Bjartur porni 
încă o dată, mînîndu-și turma spre 
smîrcuri în jos, dar iarba tînără fie 
că era ofilită la vîrf, fie că era vește
dă ds-a binelea, gropile mlăștinoase 
erau negre cînd se iveau de sub 
zăpadă. Cele mai multe ci erau atît 
de slabe acum, încît minatul îi dădu 
de furcă ; unele nici nu se puteau 
urni din loc. După ce trecură pîrîul, 
le trebui mult și amar ça să se ca
țere pe malul celălalt, deși apa 
abia le venea pînă la genunchi ; 
dacă izbuteau să-și tragă partea de 
sus a trupului, partea din spate ră- 
mînea nemișcată și stăteau pe loc, 
legănîndu-se, jumătate în apă și ju
mătate afară. Dacă Bjartur încerca 
să le ridice, cădeau pe mal și, o 
dată căzute, anevoie le mai îndemnai 
să facă vreo mișcare. Le apuca de 
coarne și încerca să le scoale de jos 
și ele se ridicau cel mult pe jumă
tate șl se așezau în genunchi. După 
ce mergeau împleticit cîtva timp, 
cădeau iar. în vale se înglodeau în 
nămolul șanțurilor. Dacă se cufun
dau peste glezne, nu mai făceau nici 
o sforțare. Corbii se întorseseră în 
smîrcuri, așteptînd prilejul să le 
străpungă spinările, să le smulgă 
mațele, de vii, să le ciugulească 
ochii. într-o zi, trei din ele zăceau 
nemișcate departe, pe ogorul de a- 
casă ; deși trimisese cîinii să latre 
în jurul lor și să se repeadă la ele, 
nu făceau nici o mișcare, abia cli
peau. Bjartur scoase cuțitul. Dădu 
în lături lîna de la gît și le tăie 
beregata, apoi le îngropă.

Cele mai multe oi aveau viermi. 
Bjartur luă cîteva din ele și le hrăni 
în casă, dar ele abia dacă se ui
tau la fîn. Dimineața, cîte una, cîte 
două, zăceau fără să se mai poată 
mișca sau chiar moarte. Porunci 
nevestei să-i facă un aluat din făină 
de secară ; unele mîncară, altele nu. 
Făina de secară se împuțina, și în 
felul acesta nu 
mult, chiar dacă familia ar fi făcut 
economie de pîine. Serile încerca să 
îmbie oile acasă, întinzîndu-le cîte 
o turtă de 
muște din 
o muncă 
felul ăsta 
aduci una 
seamă, iar se împrăștiau. Copiii fă
ceau ce puteau ca să-1 ajute în a- 
ceastă nouă încercare de a strînge 
turma. Da, era o mare deosebire între 
oaia din timpul verii, acea făptură 
falnică, mîndria pășunilor de munte, 
regina dealurilor, care pășește se-

avea să mai țină

aluat și îngăduindu-le să 
ea la fiece pas, dar era 
nespus de înceată și în 
abia dacă puteai să le 
cîte una și pînă băgai de

Bistriței, schiorii locali pot să-șl prelun
gească acum sezonul de schi pînă tn 
luna aprilie.

Desigur, cabana stă la dispoziția tu
turor amatorilor de munte și de schi, 
iar localnicii sînt bucuroși de oaspeți. 
Drumul de acces nu-i deloc greu. Din 
Vatra D-rnel se parcurg, cu un autobuz 
local, 10 km pe Valea Bistriței pînă în 
satul Rusca (altitudine 780 m). De ùcL 
pe șoseaua forestieră și pe <drunv.KHÿ^ 
care ce urcă pe pîrîul Rusca și apc e 
un afluent al său, se ajunge după 3—4 
ore la cabană. Aceasta este situată la 
altitudinea de 1 600 m în poiana Ciungi 
(marcaj punct roșu). Terenurile de schi 
pornesc chiar din jurul cabanei, ureînd 
pînă în vîrful Giumalăului.

Ion CERBU

niște ciucuri.
mai fi și asta ? întreba

bătător, îi lămuri Finna.

meț pe costișă, adulmecă cu grijă 
de pe o movilă sau privește batjo
coritor printre sălcii — și caricatura 
tragică pe care o vezi în smîrcuri 
primăvara. Tot mai multe erau oile 
cărora Bjartur le tăia beregata.

Totuși un mare număr de oi se 
mai păstrau încă tefere și în putere 
și mîncau cu poftă. Pentru elç> se 
cădea să facă tot ce era cu putință 
și să jertfească fînul din pămîntul 
îngrășat pînă la ultimul fir. Și stogul 
scădea din zi în zi, vaca slăbea și 
ea din zi în zi, dînd tot mai puțin 
lapte.

Lapte nu mai aveau de-ajuns pen
tru toți ; deși se obișnuiseră cu el, 
nefiind deloc lucru rar primăvara 
să mănînce numai o singură masă 
pe zi. Oameni și animale mureau de 
foame. în cele din urmă, Finna £e 
apucă de treabă și ciopli o bucată 
de lemn cu un nod la un capăt pe 
care-1 îmbrăcă într-un fir aspru din 
care făcu

— Ce-o 
ră ei.

— E un . _ _____  _____
Finna puse cîteva fire de drățjai- 

că în cele cîteva picături de lapte 
care puteau fi stoarse din ugerul 
vacii, apoi bătu laptele într-o oală, 
și în cîteva minute laptele sporise 
atît de mult că umplu oala pînă la 
buze ; nu se știe cît ar mai fi cres
cut dacă mai bătea. Copiii avură 
lapte destul.

Apoi, într-o seară, Finna zise :
— Bjartur, va trebui să mergi în 

văi și să vezi de nu poți împrumuta 
ceva fîn de la cineva.

Capul gospodăriei nu prea deschi
sese gura zilele astea și cînd, în 
sfîrșit, scotea cîte o vorbă, era mai 
mult ca să dea cîte o poruncă 
scurtă, ca un căpitan în primejdie 
de moarte pe mare, dar cererea ei îl 
făcu să sară ca împuns de un vîrf 
de cuțit.

— Eu ? In văi ? N-am nici o da
torie de primit de la cei de acolo.

— Dar, dragă Bjartur, vaca e a- 
proape seacă și e cumplit lucru să 
o știi flămîndă. Biata făptură se to
pește văzînd cu ochii.

— Asta nu e treaba mea, răspunse 
el. N-am de gînd să fiu dator ni
mănui de pe acolo. Sîntem oameni 
liberi. N-am nici o datorie la ni
meni. Sînt un om slobod, trăind pe 
propriul meu pămînt.

— Ar trebui să fim recunoscători 
pentru multe bietei Bukolla, stărui 
nevasta.

— Da, știu, spuse el. Și pe semne 
că o să-i fim și mai recunoscători 
înainte de a muri, sărăcuța. Mai ales 
dacă va izbuti să-mi ucidă și oile 
care mi-au mai rămas.

Dacă am avea numai o legă- 
dou.ă de fîn bun, cerși Finna.
Să-mi trădez oile de dragul 
vaci ? Optsprezece ani de mun

tură,

unei
că mi-au trebuit ca să-mi string o 
turmă. Am mai lucrat încă doispre
zece ani ca să plătesc pămîntul. 
Oile mele au făcut din mine un om 
slobod și n-am să mă plec niciodată 
în fața nimănui. S-ajungă oamenii 
să spună despre mine că am înce
put să cerșesc puțin fîn primăvara, 
asta-i o umilință pe care nu pot s-o 
îndur. Cît privește vaca, nu e bună 
decît ca să taie pofta de mîncare a 
copiilor și să le fure oilor fînul cel 
mai bun ; pot face un singur lucru 
pentru ea. Și-l voi face 1

— Biartur, spuse Finna, cu vocea 
stinsă, privindu-1 țintă, deznădăjdui
tă, de la acea depărtare nespusă ce 
desparte două ființe omenești, dacă 
ai de gînd s-o tai pe Bukolla, 
taie-mă pe mine mai întîi.
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Voci ale marihr scriitori și mterprețî la radio
„A fost odată ca-n povești, 
A fost ca niciodată*...

Versurile acestea din „Luceafă
rul" au răsunat nu o dată la radio 
în lectura lui Mihail Sadoveanu. 
Unele din cele mai frumoase poe
zii eminesciene : „Sara pe deal", 
„Revedere", „Pe lingă plopii fără 
soț“, „Atît de fragedă", rostite de 
Sadoveanu, se găsesc în colecția de 
documente sonore a Radioteleviziu- 
nii. Altădată, în cadrul emisiunilor 
„Antologie poetică", „Album sonor" 
ș.a. ați ascultat glasul neîntrecutului 
povestitor citind fragmente din „Ni- 
coară Potcoavă", „Frații Jderi", 
„Baltagul", „Mitrea Cocor“.

Realizatorii emisiunilor literare 
folosesc pentru exemplificări im
primările pe bandă ale vocilor 
lui Camil Petrescu, Cezar Pe
trescu, George Bacovia, Ion Agîr- 
biceanu, citind din scrierile lor. 
înregistrărilor mai vechi li s-au a- 
dăugat noi imprimări ale vocii u- 
nor cunoscuți creatori din zilele 
noastre; multe dintre ele sînt închi
nate operei maestrului Tudor Ar- 
ghezi.

Fonoteca Radioteleviziunii păs
trează și o serie de înregistrări ale 
vocilor marilor scriitori străini. O 
înregistrare de pe vremea fonogra
fului, făcută acum o jumătate de 
veac, ne dă posibilitatea să auzim 
vocea lui Tolstoi în timp ce se a- 
dresa elevilor din Iasnaia Poliana. 
Intîlnim în această colecție și voci
le lui Maiakovski, Esenin, Maxim 
Gorki, Ostrovski, ale lui Paul 
Eluard, Pablo Neruda, Quasimodo, 
Nicolas Guillen.

Emisiunea „Teatru la microfon“ 
ne oferă prilejul să ascultăm din

cînd in cînd vocile marilor actori de 
altădată ai teatrului romînesc. Nu 
de mult, cu prilejul transmisiei 
piesei „Conu Leonida față cu reac- 
țiunea", printre cei care dădeau 
viață personajelor lui Caragjale 
erau Sonia Cluceru și G. Timică. Fo
noteca radioului ne dă prilejul 
ascultăm pe Mihai Popescu 
„Egmont", 
Manolescu interpretează roluri 
neuitat în piesele „In amurg", 
„Anna Karenina“, „Richard al 
Ill-lea". Continuă să trăiască în e- 
misiunile de teatru Nicolae Băltă- 
țeanu, Maximilian, Marla Filotti, 
Lucia Sturdza Bulandra, Jules Ca- 
zaban.

In vasta colecție a Radioteleviziu
nii se află înregistrate pe cilindri 
de fonograf, discuri și benzi de 
magnetofon, numeroase imprimări 
ale vocilor marilor cîntăreți care au 
repurtat succese remarcabile în tre
cut. Cîntă și azi pentru noi vestiții 
soliști de operă ale căror voci au 
fost înregistrate în anii de tinerețe 
a discului. Cu toate imperfecțiunile 
legate de mijloacele de captare a su
netului din acea vreme, căldura și 
sensibilitatea vocilor lor se păstrea
ză. Iubitorii muzicii de operă au 
avut posibilitatea să-i asculte în ca
drul ciclurilor de emisiuni „Din is
toria discului" și „Mari interpreți" 
pe George Folescu, Florica 
foreanu, Traian Grozăvescu, 
pin, Caruso, B. Gigli ș.a.

„Documentele sonore" 
televiziunii — neprețuite 
tistice — sînt urmărite 
de mii și mii de ascultători.

Aurelia GOLIANU

să-l 
în 

.Intrigă și iubire". Ion 
de

Vineri a fost semnat în Capitală 
planul de colaborare științifică pe 
anul 1964 între Academia Republi
cii Populare Romîne și Academia 
de Științe a U.R.S.S.

Planul prevede efectuarea de cer
cetări în colaborare în diferite do
menii, schimburi reciproce de cola
boratori, de informații și rezultate 
ale cercetărilor științifice.

Planul a fost semnat de acad. 
Athanase Joja, membru al Prezidiu
lui Academiei R. P. Romîne, și de 
acad. A. P. Vinogradov, membru al 
Prezidiului Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri aj ambasadei.

★
I. N. Medvedev, vicepreședintele 

Comitetului de Stat al Consiliului
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Radio-ale 
comori ar- 
cu interes

In cabina do înregistrare Foto : M. Cioe

(Urmare din pag. I-a)

bun s-a făcut la Combinatul de 
cauciuc
aproape 600 de tehnicieni și in
gineri, în majoritate tineri, partici
pă la cursuri de specializare, în ca
drul cărora au audiat conferințe ți
nute de cadre didactice de la cate
dra de chimie-fizică a Universității 
din București, de la Institutul poli
tehnic București etc. Au stîrnit in
teres în rîndurile tinerilor ingineri 
sesiunile tehnico-științifice organiza
te la Combinatul chimic Borzești, 
Fabrica „Steaua Roșie" Bacău, Uzi
na de țevi Roman, precum și cercu
rile de studiere a limbilor străine, 
create la Combinatul chimic Bor
zești și la Rafinăria Onești, spre a 
înlesni studierea documentației teh
nice de peste hotare. In toate aces
te acțiuni, un rol important revine 
comisiilor de ingineri și tehnicieni 
din cadrul sindicatelor.

Secretarul organizației de bază 
din secția electroliză a Combinatu
lui chimic de la Borzești relata că 
după absolvirea școlii profesionale, 
cei mai mulți dintre muncitorii a- 
cestei secții, n-au „aruncat manua
lele în pod", ci le mai răsfoiesc din 
cînd în cînd. Aceasta 
doială bine dar încă 
corespunde cerințelor 
noștințele din manual 
pietate cu studierea 
cărților tehnice.

Comitetul regional orientează or
ganele și organizațiile de partid, 
sindicale și U. T. M. să militeze 
pentru crearea în rîndurile tinere
tului a unui puternic curent spre 
însușirea tehnicii moderne ; în ce 
privește conducerile întreprinderi
lor, ele au datoria ca, parale] cu 
continuarea acțiunii de ridicare a 
calificării, să perfecționeze asistența 
tehnică la locul de muncă, spre a 
înlesni tinerilor să folosească cu in
dici superiori mașinile și utilajele.

Rezultatele obținute în producție 
de noile întreprinderi ale regiunii, 
puternicul avînt al întrecerii socia
liste reflectă conștiința patriotică a 
tineretului, simțul său de răspunde
re față de societate, spiritul inova
tor. Acestea sînt totodată un efect al 
acțiunii politico-educative desfășura
te de organizațiile de partid, sindi
cale și de U.T.M.

Pe primul plan al activității edu
cative în rîndurile tineretului din 
marile întreprinderi se află proble
mele legate de cultivarea atitudi
nii noi față de muncă. Dar acțiunea 
pentru continua întărire a discipli
nei muncii capătă în condițiile ac-

sintetic Onești, unde cei

este fără în- 
departe de a 
actuale. Cu- 
trebuie com- 
revistelor șl

SEMNAREA PLANULUI DE COLABORARE ȘTIINȚIFICĂ 
INTRE ACADEMIA R. P. ROMÎNE ȘI ACADEMIA DE ȘTIINȚE 

A U.R.S.S. CONVOCAREA UNEI REUNIUNIal P.M.R. la muzealde Miniștri al U.R.S.S. pentru legă
turile culturale cu țările străine, 
șeful delegației sovietice la tratati
vele pentru semnarea Planului de 
colaborare cultural-științifică din
tre R.P.R. și U.R.S.S. pe anul 1964, 
și membri ai delegației sovietice au 
fost primiți de Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. In aceeași 
zi I. N. Medvedev a fost primit de 
acad. Mihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. La am
bele vizite a fost de față G. E. Ce- 
botariov, consilier al 
U.R.S.S. la București.

Ambasadei
(Agerpres)

parte șefii unor misiuni

PEKIN 6 (Agerpres). — In dimi
neața zilei de 6 martie, membri ai 
delegației Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., precum și persoa
nele care însoțesc delegația au vi-

din Pekin
muzeul fostului palat imperial 

cunoscut și sub denu-
zitat 
din Pekin, 
mirea de „Palatul de iarnă“.

Delegația a fost însoțită de Sia 
Ian, adjunct al ministrului culturii 
al R. P. Chineze. Directorul adjunct 
al muzeului a dat explicații asupra 
Istoricului palatului și a diferitelor 
exponate cuprinse în muzeu.

EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

MINISTERIAL AL C. E. E,

ôîïlZsé Un interviu al Iui Nicolac licrlca

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Pe
ricolul inflației care se manifestă în 
economia țărilor membre ale Pieței 
comune a determinat Comisia C.E.E. 
să ceară convocarea unei reuniuni 
extraordinare a Consiliului ministe
rial al „celor șase“ pentru luna apri
lie. La această întîlnire urmează să 
fie discutate și adoptate măsuri de 
urgență care să contribuie la o mal 
mare coordonare a politicii economi
ce monetare și financiare a „celor 
șase“.

Vineri, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe tri
misul extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Japoniei la București, 
Takeso Shimoda, în legătură cu 
propiata prezentare a scrisorilor 
acreditare.

CU PRILEJUL ZILEI
INDEPENDENȚEI 

REPUBLICII GHANA

a- 
de

Ambasadorul Republicii Ghana 
în R. P. Romînă, Emmanuel Kodjoe 
Dadzie, a oferit vineri un cocteil cu 
prilejul zilei proclamării indepen
denței Republicii Ghana. Au parti
cipat Eduard Mezincescu, 
al 
M. 
de 
de

adjunct 
ministrului afacerilor externe, 
Ciobanu, președintele Camerei 
Comerț a R.P. Romîne, oameni 
știință și artă, ziariști. Au luat

parte șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
în urma tratativelor duse la 

București între delegațiile comer
ciale romînă și turcă s-a semnat 
în ziua de 6 martie la Ministerul 
Comerțului Exterior, Protocolul co
mercial pentru stabilirea listelor de 
mărfuri care vor constitui obiectul 
schimburilor în anul 1964 între 
R. P. Romînă și Turcia.

Printre mărfurile prevăzute In 
lista exportului romînesc figurează: 
mașini-unelte, motoare electrice, uti
laj frigorific, produse chimice și pe
troliere, ciment etc. în schimbul a- 
cestora vor putea fi cumpărate din 
Turcia; minereuri, bumbac, mohair, 
țesături, piei, citrice etc.

Protocolul a fost semnat de pre
ședinții celor două delegații de tra
tative: A. Ioncică din partea romînă 
și Behzat Tanîr din partea turcă.

A fost de față Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei la 
București. (Agerpres)

NEW YORK 6 (Agerpres). — Bu
letinul de știri al Casei Albe trans
mite interviul acordat de Nicolae 
Herlea cu cîteva zile înainte de a 
apărea pentru prima oară pe sce
na celebrului teatru de operă 
Metropolitan din New York. Her
lea a declarat că schimbul de ar
tiști este foarte folositor pentru 
„promovarea înțelegerii între po
poare“, reamintind că numeroși mu
zicieni americani au vizitat Romî- 
nia. Mulți dintre ei vor participa, 
anul acesta în septembrie, la Festi
valul internațional „George Enes- 
cu“. In același timp, numeroși cîn- 
tăreți, precum și ansamblul „Rap
sodia romînă“ au făcut turnee în 
Statele Unite.

în legătură cu apropiatul său de
but pe scena americană, Nicolae

Herlea a spus: „Am plăcute emoții 
artistice de a juca aici, deoarece 
Metropolitanul este unul din cele 
mai mari din lume*.

Cîntărețul romîn și-a expus apoi 
unele păreri despre menirea artis
tului. Herlea a arătat apoi că re
petițiile cu ansamblul operei Me
tropolitan se desfășoară bine și a 
avut cuvinte de admirație 
dirijorul Kurt Adler și pentru 
tăreții americani.

Buletinul de știri al Casei 
face o prezentare a artistului

George Georgescu 
și-a îucheiat concertele 

date în Berlinul 
occidental

pentru 
cîn-

Albe 
ro

mîn,* subliniind succesele obținute 
pe cele mai mari scene ale lumii și 
la diverse concursuri muzicale in
ternaționale. Buletinul relevă, tot
odată, că lui Nicolae Flerlea i s-a 
atribuit cel mai înalt titlu artistic 
din Republica Populară Romînă, a- 
cela de „artist al poporului“.

BERLINUL OCCIDENTAL 6 (A- 
gerpres). — La 5 martie, maestrul 
George Georgescu, artist al 
lui din R. P. Romînă, și-a 
seria de concerte date în 
occidental. Spectatorii care 
plut pînă la refuz imensa 
filarmonicii au aplaudat
pe dirijorul romîn pentru interpre
tarea remarcabilă dată Simfoniei 
a IlI-a „Eroica“ de Beethoven. La 
sfîrșitul concertului, dirijorul a fost 
chemat de mai multe ori la rampă.

poporu- 
încheiat 
Berlinul 
au um- 
sală a 

îndelung

De ia corespondentul nostru

En aprilie O reuniune internațională 
oamenilor de teatrua

Intre 7 și 13 aprilie va avea loc 
la București o reuniune internațio
nală a oamenilor de teatru, organi
zată de Comitetul național romîn al 
Institutului internațional de teatru. 
In cadrul reuniunii se va discuta 
problema pregătirii tinerilor actori. 
In legătură cu această manifestare, 
artistul poporului Radu Beligan, 
membru în Comitetul executiv al 
Institutului internațional de teatru, 
a declarat redactorului Agenției ro
mîne de presă, Nicolae Vamvu :

„Una din preocupările cele mal 
importante ale mișcării teatrale 
mondiale este aceea a formării vii
torilor actori, a cultivării științifice 
a vocațiilor. Din inițiativa Institutu
lui internațional de teatru (I.T.I.) a 
avut loc la Bruxelles, în ianuarie 
1963, o dezbatere a oamenilor de 
teatru din lumea întreagă în legă
tură cu această problemă. S-a ho-

tărît ca această reuniune să fie ur
mată de alte acțiuni asemănătoare.

Comitetul național romîn al Insti
tutului internațional de teatru și-a 
asumat răspunderea pregătirii și or
ganizării celei de-a doua întîlniri a 
oamenilor de teatru consacrată în- 
vățămîntului artistic. Referatele, ur
mate de discuții, vor fi însoțite de 
exemplificări practice, prezentate 
de studenți ai institutelor de teatru 
din țara noastră și de peste hotare, 
invitați la această manifestare.

Dezbaterile întîlnirii de la Bucu
rești vor fi cu atît mai rodnice cu 
cît ’ ..............”
de 
lui 
de 
„I.
apreciată peste hotare. Teatrul nos
tru s-a îmbogățit, în ultimii ani, cu 
numeroase noi talente.

La lucrările reuniunii și-au 
țat pînă acum participarea 
nalități ale mișcării teatrale 
diale“.

în țara noastră există o tradiție 
peste 100 de ani a învățămîntu- 
artistic, experiența Institutului 
artă teatrală și cinematografică 
L. Caragiale“ din Capitală fiind

LOTO CENTRAL

anun- 
perso- 
mon-

din
ur-
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AZI ÎN STRĂVECHIUL SIAN
Avionul cu destinația Sian 

ră la relativ mică înălțime 
supra vestitului platou de loess din 
China de nord, a cărui înălțime me
die este de 1 000 de metri. Privirile 
alunecă peste văi adînci mărginite 
de pante abrupte și peste rîpe lungi. 
Sub noi șerpuiesc drumuri care ur
mează cursurile văilor. Existența pă
turilor de loess care au fost aduse 
de vînturi pe aceste meleaguri în 
decursul vremurilor, formînd un „co
vor* a cărui grosime atinge pe a- 
locuri 300—400 m — ne explică un 
pasager de prin partea locului — 
a avut o importanță deosebită pen
tru dezvoltarea agriculturii.

După eliberare au survenit schim
bări și în peisajul loessian. Astăzi 
rîpele abrupte și pantele văilor, o- 
dinioară puțin folosite, sînt în tot 
mai mare măsură cultivate după sis
temul teraselor. Adesea vezi pe po- 
vîrnișurile dealurilor livezi de pomi 
fructiferi și plantații de viță de vie.

...Ne apropiem de ținta călătoriei. 
Zburăm deasupra cîmpiei mănoase 
a fluviului Wei unde, în afară de 
grîu, se obțin și recolte bogate de 
bumbac care este prelucrat apoi de 
industria textilă a orașului. In sfîr
șit, aterizăm.

Sianul, capitala provinciei Șensi, 
cunoscut în vechime sub denumirea 
de Cianan, a fost cea mai veche 
dintre cele 6 capitale chineze și a 
avut acest rol timp de peste 900 de 
ani. S-au păstrat pînă astăzi un șir 
de monumente arhitecturale stră
vechi, printre care pagoda Dayan, 
avînd 5 etaje și o înălțime de 64 
metri, construită în timpul dinastiei 
Than (anul 652 e.n.).

La vreo șapte kilometri est de Sian 
se afla o interesantă așezare, satul 
Ban Po, care, potrivit aprecierilor 
făcute de arheologi, ar avea o ve-

zboa- 
dea-

chime de peste 6 000 de ani. Vesti
giile lui au fost descoperite în 1952, 
iar între 1954 și 1957 ele au fost 
scoase la iveală, pe o suprafață de 
40 000 mp. In ultimii ani s-a deschis 
aici un muzeu, iar deasupra așeză
rii s-a înălțat o clădire de protecție 
în forma unui hangar.

Dar acestea țin de istoria îndepăr
tată a Sianului.

...într-o sală de primire a noului 
hotel al orașului, construcție moder
nă și confortabilă, reprezentanți ai 
autorităților locale ne informează 
despre Sianul de astăzi. Acum ora
șul are un milion de locuitori, de 
aproape trei ori mai mult ca în 1949. 
In anii puterii populare Sianul a de
venit un însemnat oraș industrial, 
dezvoltîndu-șl în același timp carac
terul de centru cultural. S-au con
struit mai multe fabrici — filaturi, țe
sătorii, imprimerii, care prelucrează 
bumbacul local, fabrici de co- 
loranți, de produse farmaceutice, 
de insecticide, o uzină 
grășăminte chimice, o 
de vase emailate. în ultimii 
construit aci o mare 
electrică, o fabrică de mașini și 
unelte agricole, una de motoare e- 
lectrice, un atelier de reparat mate
rial rulant de cale ferată, o între
prindere poligrafică etc. ,

Orașului îi aparțin și cîteva dis
tricte agricole din cîmpia fluviului 
Wei și de pe platoul de loess. Dacă 
în 1949 în această zonă erau irigați 
doar 110 000 mu de pămînt (15 mu = 
1 ha), acum apa e condusă pe 
440 000 mu, transformînd în teren ro
ditor vaste întinderi odinioară necul
tivate. In acest scop s-au construit 
în districtele amintite 7 rezervoare 
mari de apă, numeroase canale 
principale și stații de pompare.

în anii de după eliberare numărul 
muncitorilor și al altor categorii de

de în- 
fabricâ 

ani s-au 
centrală

salariați din oraș a sporit da la 
19 000, la peste 300 000. O asemenea 
creștere rapidă a ridicat și la Sian 
problema instruirii muncitorilor, a ri
dicării caliticării lor, pregătirii unor 
cadre Ia nivelul tehnicii cu care sînt 
înzestrate majoritatea întreprinderi
lor.

Am vizitat într-una din zile Insti
tutul politehnic Ciao Tung. Trebuie 
spus că acest institut, fondat în 1896 
la Șanhai, a fost mutat în 1956 la 
Sian unde statul a pus la dispoziție 
în acest scop clădiri nou construite, 
pe, o suprafață de 270 000 mp. Nu
mărul actual al studenților e de vreo 
7 000, aceștia fiind repartizați în cele 
patru facultăți : construcții de ma
șini, construcții de mașini energetice, 
construcții de mașini electrice și fi- 
zico-matematici. în cadrul facultăți
lor funcționează 18 catedre și 38 de 
laboratoare.

— Studenții intră în institut pe 
baza unui examen de admitere care 
devine din an în an mai exigent — 
ne explică vicerectorul Su Ciuang. 
Avem sarcina de a asigura in
dustriei specialiști cu o înaltă pre
gătire teoretică și practică. De aceea 
se poate spune că îmbinarea studiu
lui teoretic cu activitatea practică de 
producție este o problemă de bază a 
organizării învățămîntului nostru.

In timpul vizitei făcute la Sian, un 
interlocutor al nostru a remarcat în 
glumă că acest institut este „o ve
ritabilă fabrică de cadre tehnice*. 
Intr-adevăr, de cînd s-a instalat el 
la Sian și pînă în anul trecut au pri
mit diplome de absolvire 5 500 stu
denți, iar în acest an își vor termina 
studiile încă 1 500. Ei sînt așteptați 
cu căldură în uzine și fabrici, unde 
sînt apreciați pentru buna lor pre
gătire.

La tragerea specială a Mărțișorului 
6 martie 1964 au fost extrase din urnă 
mătoarele numere :

Premii obișnuite în bani :
39 83 18 85 66 19 12 3 27

Premii suplimentare : 9 16 49.
Premii suplimentare în obiecte și bani : 
Extragerea I : 86 20 4 ; Extragerea a 

II-a : 58 33 31 ; Extragerea a III-a : 30 84 
79 58 : Extragerea a IV-a : 30 28 39 63 ; 
Extragerea a V-a : 13 63 22 33 ; Extrage
rea a Vl-a : 75 81 5 23 48 ; Extragerea a 
VII-a : 8 2 67 86 90 ; Extragerea a VlII-a : 
39 13 29 34 17 ; Extragerea a IX-a : 21 72 
26 68 59 ; Extragerea a X-a : 11 85 5 34 
60 ; Extragerea de 2 numere : 89 74.

de postav Buhuși șl al Fabricii 
„Steaua Roșie“ Bacău. La Combina
tul Piatra Neamț și la Borzești, ac
tivitatea cultural-artistică se învio
rează doar în preajma concursurilor 
regionale.

Căminele și dormitoarele în
lesnesc desfășurarea unei activi
tăți cultural-educative bogate. O do
vedește experiența sindicatelor din 
Onești, care organizează aici lecto
rate tehnice, recenzii, seri literare, 
simpozioane, concursuri distractive. 
Consiliul regional al sindicatelor, co
mitetul regional U.T.M. neglijează 
însă acest mijloc important de in
fluențare a tineretului. In dormitoa
rele de 
strucții Piatra Neamț, la căminele ti
nerilor de la Uzina de țevi Roman 
și Fabrica de postav Buhuși, activi
tatea educativă este lăsată în voia 
mersului de la sine. Comitetul re
gional de partid a cerut sindicatelor 
să îndrepte în cel mai scurt timp a- 
ceastă stare de lucruri.

Cu toate progresele realizate In 
munca politico-educativă în rîndu
rile tinerilor din marile întreprin
deri, mai avem mult de făcut pen
tru a o ridica la nivelul exigențe
lor îndreptățite ale partidului. Co
mitetele orășenești de partid Onești, 
Bacău, Roman și-au îmbunătățit ac
tivitatea de educare a tineretului, 
dar Comitetele orășenești de partid 
Piatra Neamț și Buhuși își îndepli
nesc însă slab îndatoririle ce le re
vin în acest domeniu. în activi
tatea unor organe șl organiza
ții de U.T.M., scriptologia — rapoar
tele, circulările, informările — ocu
pă un loc disproporționat față de 
activitatea vie, pe teren, în mijlocul 
tinerilor ; cu prea multă timiditate 
sînt înlăturate formele șablon, me
todele învechite.

Sîntem hotărîți să ridicăm la un 
nivel mai înalt îndrumarea organi
zațiilor U.T.M. de către organele și 
organizațiile de partid, munca poli
tico-educativă în rîndurile tinere
tului din întreprinderi. Noi cerem 
fiecărei organizații de bază, fiecărui 
comunist să considere grija pentru 
pregătirea profesională și calitățile 
politico-morale ale tineretului,

tuale un conținut mai larg. Orga
nizațiile de partid, sindicale și de 
U.T.M. sînt îndrumate să explice ti
neretului că disciplina socialistă a 
muncii presupune nu numai lichi
darea absențelor nemotivate, a în- 
tîrzierilor, ci și deplina folosire a 
timpului de lucru, mînuirea în cele 
mai bune condiții a agregatelor de 
înaltă tehnicitate.

Experiența multor organizații de 
partid și U.T.M. ilustrează în mod 
convingător eficacitatea formelor 
obștești de înrîurire, însemnătatea 
combaterii de către colectivul de 
muncă a încălcărilor disciplinei 
muncii. O puternică influență edu
cativă a avut punerea în discuția a- 
dunărilor generale ale organizațiilor 
U.T.M. de la Uzina de țevi Roman, 
de la secția Detoxan a Combinatului 
chimic Borzești și secția D 6 a Com
binatului de cauciuc sintetic a dau
nelor pricinuite producției de neres- 
pectarea disciplinei tehnologice de 
către unii tineri.

Ajutorul dat din inimă, îndruma
rea perseverentă trebuie să aibă la 
bază un înalt spirit de exigență. Nu 
aduc nimic bun cocoloșirea lipsuri
lor, îngăduința prost înțeleasă, in
tervențiile tardive. Ce efect educa
tiv putea avea discutarea neglijen
țelor în producție a doi tineri de la 
secția electroliză a Combinatului 
chimic Borzești în adunarea de ale
geri a organizației U.T.M., la... mai 
bine de 5 luni după săvîrșirea aba
terilor, cînd în secție ele fuseseră de 
mult uitate ?

Eficacitatea muncii 
rîndurile tineretului 
mai mult cu cît grija 
rarea unui conținut bogat, corespun
zător necesităților construcției socia
liste, se îmbină cu folosirea unor 
forme vii, atractive, care țin seama 
de specificul vîrstei și preocupările 
celor cărora li se adresează. Au pro
dus impresii vii participanților dis
cuțiile organizate de comitetele oră
șenești U.T.M. Bacău și Onești pe 
tema comportării tineretului în 
muncă și în viață. Forme interesan
te, variate de muncă cu tineretul fo
losește clubul „Constructorul“ din O- 
nești. Aici activează 8 brigăzi artis- _ 
tice de agitație, 2 formații de tea- schimbul nostru de mîine, drept una 
tru, un cerc de creație literară, un 
cerc de fotoamatori, orchestră de 
muzică ușoară și populară. „Joile 
tineretului“, lectoratele tehnice, du
minicile cultural-sportive, serile li
terare, cursurile de dans, au făcut 
din club un loc plăcut de întîlnire 
al tinerilor. O asemenea preocupare 
pentru a găsi forme variate de mun
că cultural-educativă cu tinere
tul lipsește însă la clubul Fabricii

educative !n 
crește cu atît 
pentru asigu-

Emil SCRAN

la Șantierul de con-

din principalele lor sarcini.
Dezvoltînd și generalizînd expe

riența pozitivă dobîndită în munca 
cu tineretul, înlăturînd deficiențele 
care se mai manifestă, Comitetul 
regional de partid Bacău va asi
gura ca în combinatele și uzinele 
regiunii să se formeze cadre cu te
meinică pregătire profesională, noi 
detașamente de luptători înflăcărați 
pentru înflorirea patriei socialiste.

în primul meci la „mondiale

A

A

rânduri

PARDUBICE (prin telefon de la 
trimisul nostru).— Comentariile spor
tive apărute în presa de ieri i-au dat 
întîlnirii dintre echipele Romîniei și 
Uniunii Sovietice calificativul de 
„derbi“ al primei etape. înainte de 
începerea jocului am avut un schimb 
de impresii cu corespondentul spe
cial al ziarului „Sovietskii Sport“, 
Vitali Panov, care, printre altele, 
spunea : „Va fi o confruntare a ex
perienței și maturității echipei Ro
mîniei cu dorința de afirmare a ce
lei sovietice. Sper să asistăm la un 
meci viu disputat și spectaculos".

Dar iată că s-a apropiat ora des
chiderii festive. Mii de spectatori în 
tribunele sălii.

Jucătorii noștri au lovitura de în
cepere, însă acționează fără clarita
te. Handbaliștii sovietici atacă mai 
decis și în minutul 2 Usenko des
chide scorul. Ivănescu, Mozer șl 
Hnat încearcă poarta de cîteva ori, 
însă fără rezultat. După ce în minu
tul 8 sovieticii înscriu din nou prin 
Lebedev, un excelent realizator și 
coordonator, echipa noastră se 
„dezmorțește" în sfîrșit, egalînd și 
apoi conducînd cu 3—2. Jocul are în 
continuare un aspect echilibrat. To
tuși, sovieticii conduc la pauză cu 
8—7.

In a doua parte a întîlnirii, echipa 
romînă joacă mai organizat, reali- 
zînd în același timp puncte la 
capătul unor faze mult aplaudate. 
Avantajul ei se mărește treptat. In 
minutul 56 tabela de marcaj indica 
16—12 pentru echipa R. P. Romîne, 
și, dacă Popescu și Oțelea nu s-ar fi 
pripit la executarea a două lovituri 
de la 7 metri, scorul putea fi și mai 
mare. In repriza secundă, reprezen
tanții noștri au avut o evoluție as
cendentă, spre sfîrșit jucînd mai a-

proape de valoarea lor. Mozer și 
Redl s-au remarcat in mod special.

Așadar, echipa noastră a trecut cu 
bine primul examen, deși nu fără 
emoții. Astăzi, pe același teren, la 
ora 20,30 (ora București), jucătorii 
romîni vor susține al doilea meci în 
compania reprezentativei Norve
giei.

Aseară, în cel de-al doilea meci 
al grupei D, un rezultat surpriză: Ja
ponia a întrecut Norvegia cu 18—14 
(9-4).

• în adua a doua a campionatelor re
publicane de schi de la Poiana Brașov au 
fost cunoscuți învingătorii probei de sla
lom special. La masculin a cîștigat, în mod 
neașteptat, Nicolae Iovici de la Steagul 
Roșu Brașov, urmat de Pandrea Nicolae și 

peComei Tăbăraș. In concursul feminin pe 
primul loc s-a clasat Ilona Micloș (Dinamo 
Brașov), care cucerește al doilea titlu 
aceste campionate. Ea a fost urmată 
Mihaela Stoenescu și Edith Șuteu.

• Consiliul Federației internaționale

la 
de

Conslantln AN!
★

Iată celelalte rezultate de ieri : 
Germană-R.S.F. Iugoslavia 

(8—8) ; Suedia-R. P. Ungară 
(8—4) ; R. S. Cehoslovacă- 
23—14 (12—7).

R. F.
14— 14
15— 8 
Franța

• Consiliul Federației internaționale de 
baschet s-a întrunit recent la Gauting (lîn- 
gă München) pentru a lua în discuție o serie 
de probleme legate de organizarea turneu
lui olimpic și a altor competiții. Turneul 
de calificare pentru J.O. de la Tokio va 
avea loc între 4—13 iunie la Geneva. în 
ce privește campionatul european feminin, 
acesta se va desfășura între 5—11 septem
brie la Budapesta. Sînt calificate din oficiu 
echipele U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R.S.F. Iugoslavia și R. P. Ungare. Pentru 
celelalte trei locuri vacante vor avea loc 
meciuri eliminatorii între echipele Elveției, 
Italiei, R. F. Germane, Franței, Belgiei, 
"L.'----- '.A și R. D. Germane.Olandei, Austriei

• în turneul zonal de șah de la Mosco
va, toate cele trei partide întrerupte din 
rundele XI și XII (Bronstein-Gheller, Su- 
etin-Spasski și Korcinoi-Suetin) s-au termi
nat remiză. înaintea ultimelor două runde 
conduce marele maestru Bronstein cu 6 
puncte din 10 posibile, urmat de Spasski 
(6 puncte din 11).

© Federația de ciclism din R. D. Ger
mană a selecționat trei loturi de rutieri care 
vor participa la „Cursa Păcii”, Turul Tuni
siei și Turul Marocului. Pentru prima com
petiție au fost selecționați Gustav Adolf 
Schur, Klaus Ampler, care anul trecut a 
cîștigat „Cursa Păcii", fostul campion 
mondial Bernard Ekstein, Lothar Appier, 
Manfred Brunning, Gunther Hoffman, 
Dietçr Wideman, Gunther Lux.

• Campionatele de schi alpin ale Fran
ței au început în localitatea Meribel pe un 
timp nefavorabil (ceată și ninsoare) și cu 
eșecul surorilor Goitschel, campioane olim
pice. Prima probă (slalom special femei) a 
fost cucerită de Annie Famose. Mariello 
Goitschel, neînvinsă de la Jocurile olimpi
ce, s-a clasat pe locul doi, în timp ce sora 
sa, Christine, a ocupat locul patru.

Gimnast® șl glmnaștl din loturi!® noastre olimpice In timpul unul antrenament.
Foto i B. Costin



ACTUALITĂȚI AUSTRIECE
Corespondență din Viena

Din nou ciocniri la frontiera
somalezo - etiopiana

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
Ministrul informațiilor al Etiopiei a 
anunțat în cadrul unei conferințe 
de presă organizată vineri diminea
ța la Addis Abeba, că la frontiera 
cu Somalia au reizbucnit ciocnirile 
militare. Au fost semnalate atacuri 
somaleze la posturile de frontieră 
din Debo și alte localități. Ministrul 
etiopian a anunțat că „guvernul său 
a luat toate măsurile necesare pen
tru a respinge atacurile somaleze“.

După ce a arătat că guvernul so
malez nu a răspuns încă cererii for
mulate cu cîteva zile în urmă de 
Etiopia de a se începe tratative di
recte pentru soluționarea conflictu
lui de frontieră dintre cele două 
țări, ministrul informațiilor etiopian 
a reînnoit această cerere, . arătînd 
necesitatea urgentă a negocierilor 
directe.

Dezbateri de politică externă 
in Camera depntaților din Italia

ROMA 6. Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite : In Ca
mera deputaților s-au încheiat dez
baterile asupra politicii externe a 
Italiei. Ele s-au desfășurat pe baza 
celor două moțiuni prezentate de 
Partidul socialist italian al unității 
proletare și de partidul liberal.

Problemele fundamentale puse în 
discuție au fost : atitudinea Italiei 
față de problemele „unității europe
ne" și ale alianței cu Statele Unite, 
poziția delegației la conferința de la 
Geneva și atitudinea Italiei față de 
criza din Cipru și situația din Viet
namul de sud. S-a observat că dele
gația, italiană nu a participat prin 
inițiative proprii la desfășurarea

laconferinței pentru dezarmare de 
Geneva. Dezbaterile din parlament 
s-au încheiat prin discursul minis
trului de externe, Saragât care ., a 
prezentat o dare de seamă asupra 
politicii externe a țării. El a decla
rat că Italia „dorește să ducă o po
litică externă cinstită și demnă în 
vederea menținerii păcii și securității 
și pentru destindere“. Discuțiile 
s-au încheiat prin respingerea mo
țiunilor opoziției.

Presa de vineri relevă îndeosebi 
faptul că partidele coaliției guver
namentale nu au dorit să prezinte o 
moțiune proprie, deoarece în cadrul 
coaliției există serioase divergențe 
și contradicții.

GORKI 6 (Agerpres). — S-a în
cheiat prima etapă a experiențelor 
cosmice internaționale efectuate de 
oameni de știință sovietici, ameri
cani și englezi. în decurs de 12 zile, 
specialiștii de la Observatorul radio
astronomie din Zimenki (regiunea 
Gorki) au recepționat de la Obser
vatorul englez „Jodrell Bank“ 28 de 
emisiuni radio prin intermediul sa
telitului american „Echo-2“ și nouă 
— prin intermediul Lunei.

„Experiențele în domeniul radio- 
comunicațiilor internaționale cosmi
ce la distanțe foarte mari pe unde 
ultrascurte, constituie un prim pas 
practic pe calea colaborării interna
ționale a oamenilor de știință în do
meniul explorării și folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice“ — 
a spus Gherman Ghetmanțev, con
ducătorul lucrărilor legate de aceste 
experiențe, într-un interviu acordat 
corespondentului Agenției TASS.

Oamenii de știință au reușit să 
efectueze o serie de experiențe în 
domeniul recepționării de emisiuni 
radiotelefonice. radiotelegrafice și 
telefoto.

„în prezent materialele acestor ex
periențe sînt în curs de studiere — 
a spus Ghetmanțev — și deocam
dată este prematur să ne referim la 
rezultate. Ele vor fi publicate mai 
tîrziu.

DALLAS Discursul

DOVEZI ÎMPOTRIVA LUI RUBY președintelui Ghanei

Conferința Organizației Mondiale
a Sănătății

Cuvintarea șefului delegației R. P. Romine

DALLAS 6 (Agerpres). — Depo
zițiile a doi inspectori de poliție, ci
tați în ședința de joi a procesului 
lui Jack Ruby, au constituit, potri
vit afirmațiilor principalului avocat 
al apărării, Melvin Belii, „dovezile 
cele mai copleșitoare“ împotriva lui 
Jack Ruby.

Aceste depoziții demonstrau că 
Ruby a comis cu premeditare cri
ma, cu intenția bine stabilită de a-1 
ucide pe Lee Oswald. Primul mar
tor, Archer, a declarat că îndată 
după ce l-a împușcat pe Oswald, 
Ruby a exclamat : „Sper că l-am o- 
morît“ și, mai tîrziu, a precizat în 
mod clar : „Voiam să-1 omor. Vo
iam să trag trei gloanțe“. Revolve
rul lui Ruby mai conținea 
gloanțe în momentul arestării 
tuia.

Al doilea martor, Mcmillon, 
clarat că la întrebarea unui 
de poliție cu privire la motivele cri
mei sale, Ruby a răspuns : „Trebuia 
ca cineva s-o facă, deoarece, voi, 
polițiștii, nu o puteați face“. Și el 
a confirmat că Ruby intenționa să 
tragă trei focuri asupra lui Oswald.

Avocatul Melvin Belli s-a străduit 
timp de trei ore să demonstreze ce
lor 12 jurați că nu se poate acorda 
încredere mărturiilor depuse. El a 
încercat să evidențieze cîteva con
tradicții minore între declarațiile 
celor doi martori și rapoartele scri
se făcute de ei șefilor lor ierarhici 
în legătură cu crima.

cinci
aces-

a de- 
agent

în cursul ședinței viitoare, în sala 
tribunalului va fi proiectat filmul 
asasinatului.

★
LONDRA 6 (Agerpres). — Revista 

britanică „Spectator“ publică un ar
ticol de M. Brinberg, lector la cate
dra de sociologie a Universității din 
Berkeley. (California) care exprimă 
serioase îndoieli că Lee Harvey 
Oswald ar fi fost asasinul președin
telui Kennedy.

Articolul se referă în special la 
indicațiile contradictorii cu privire 
la arma cu care a fost comisă crima, 
ca și la contradicțiile dintre infor
mațiile referitoare la traiectoria 
gloanțelor asasine și la scurgerea 
timpului între actul crimei și fuga 
lui Oswald.

In primul rînd, arată Brinberg, 
s-a spus că arma criminală a fost 
un Mauser de 7,65 mm, pentru 
ulterior să se. afirme că Oswald 
cumpărat o carabină italiană

ca 
a 

de 
6,5 mm, care, în cele din urmă a fost 
declarată arma crimei.

In al doilea rînd, potrivit decla
rațiilor unanime ale medicilor din 
Dallas, Kennedy a fost lovit din față, 
glontele' pătrunzînd sub mărul lui 
Adam. In plus, toate depozițiile 
martorilor oculari, cît și fotografii
le, arată clar că în momentul aten
tatului mașina prezidențială trecuse 
deja de depozitul de cărți școlare de 
unde se presupune că a tras 
wald.

ACCRA 6 (Agerpres). — Republi
ca Ghana sărbătorește cea de-a 7-a 
aniversare a proclamării indepen
denței.

într-un mesaj radiodifuzat adre
sat poporului, ghanez, președintele 
Nkrumah a arătat că întreaga Gha- 
nă se bucură cu acest prilej de rea
lizările obținute și privește în viitor 
cu încredere și curaj. Trebuie să 
păstrăm, a arătat el, cu o vigilență 
neobosită libertatea noastră. Acum 
intrăm într-o perioadă de muncă cu 
scopul de a realiza prosperitatea na
țională. Scopurile noastre nu se li
mitează numai la realizarea prospe
rității pentru noi, ci includ și o 
contribuție pozitivă la cauza unită
ții, securității și bunăstării Africii.

Președintele Nkrumah a exprimat 
țărilor prietene mulțumiri pentru 
ajutorul acordat Ghanei.

Acțiunea provocatoare a

FOTOGRAFII SUSPECTE

PE TEMELE
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1n cadrul audierilor publice ale comi
siei prezidențiale pentru anchetarea îm
prejurărilor în care a fost asasinat J. F. 
Kennedy, primul a fost audiat avocatul 
newyorkez Mark Lane. După cum s-a a- 
nunfat, acesta îl reprezintă pe Lee Harvey 
Oswald, asasinul prezumtiv al lui Ken
nedy. Lane a contestat teza că fostul 
președinte al S.U.A. a fost asasinat de 
Oswald; referindu-se "și la fotografiile în 
care Oswald apărea cu o pușcă în mînă, 
Lane a spus că ele au fost „retușate". In 
legătură cu aceste fotografii, coresponden
tul din New York al ziarului „PAESE 
SERA", John Capelli, scrie următoarele :

Scandalul fotografiilor frucaie ale lui. 
Oswald, publicate de revista „Life" și di
fuzate de Detroit Free Press și-au găsit o 
răsunătoare'confirmare. Acuzația adusă de 
doamna Marina Oswald, sojia presu
pusului asasin al lui Kennedy, acuzare 
după care însăși fotografia este rezulta
tul unui fotomontaj, se bazează astăzi pe 
probe destul de evidente. O ciudată le
gătură între seefia foto a revistei „Life", un 
fotograf anonim și cel care îngrijea de

interesele -doamnei Marina Oswald, soția 
defunctului, și .presupusului .asasin.al iui 
Kennedy, a dus la publicarea concomi
tentă pe coperta revistei „Life" și în diverse 
cotidiene din Statele Unité, printre care 
„New York Times", a unei fotografii pe 
care politia ar fi găsit-o în timpul anche
tei și care ar fi fost pusă în comerf pe 
ascuns. Este vorba de fotografia pe care 
o reproducem 'și în care Lee Oswald a- 
pare cu o pușcă de același model cu cea 
folosită pentru atentat, cu un pis
tol la brîu și cu ziarul „The Militant" în 
mînă. O fotografie care prin ea însăși, 
chiar: dacă ar fi fost autentică, pare o gro
solană și suspectă dovadă de prefabrica- 

neverosimilă 
Tn fond nu

perfectă și 
fi adevărată.

este adevărată. în timp ce fotograful 
anonim trata cu revista 
posesor anonim al aceleiași fotografii 
trata cu Detroit Free Press. Cînd ambele 
fotografii (provenind din două' surse di
verse dar din punct de vedere logic, dacă 
ar fi fost vorba de un singur original, de 
la un negativ unic) au .fost publicate și-ne 
putem da seama că ele diferă una de 
alta. Este.suficient să privim capul lui Os
wald și peretele care a servit ca fond, 
pentru a ne da seama că ceva a ieșit 
inexact în fotomontaj.

Ne întrebăm mai ales, cine a-avut in
teres să creeze astfel de probe ?

re. Prea 
pentru a

„Life", un alt

BELGRAD 6 (Agerpres). — Zia
rele „Borba“ și „Politika“ anunță că 
acum cîteva zile, avocatul vest-ger- 
man Scheiter a prezentat procuroru
lui public de la Karlsruhe o acuzație 
împotriva lui A. Rankovici, vicepre
ședinte al R. S. F. Iugoslavia, prin 
care acesta este învinuit de extermi
narea unor prizonieri de război și 
persoane civile germane în anii ce
lui de-al doilea război mondial. 
Acțiunile avocatului revanșard, scriu 
ziarele iugoslave, se încadrează în-

DE SCHIMB

• ÎN SPIRITUL AVANTAJULUI
RECIPROC

Presa occidentală reflectă în pa
ginile sale interesul unor cercuri de 
afaceri tot mai largi spre intensifi
carea legăturilor comerciale dintre 
Vest și Est.

Ziarul „WASHINGTON POST" re
marcă într-un comentariu referitor la 
schimburile economice dintre Vest și 
Est, „o creștere continuă" a comer
țului reciproc, tendință în legătură 
cu care „experții sînt de acord că 
nu este probabil să se schimbe în 
contrariul ei". Subliniindu-se faptul 
că vînzările către țările socialiste 
„nu sînt un fenomen trecător, inci
dental" și că aceste țări devin clienți 
„pe care te poți bizui", în articol se 
arată de asemenea că „din 1958, 
Europa (occidentală) și-a majorat 
vînzările către Est cu circa 7 la sută 
pe an. Aceasta reprezintă aproape 
același ritm cu care au crescut ex
porturile Europei de vest spre toate 
celelalte națiuni". Autorul este de 
părere că volumul crescînd al co
merțului aliaților Statelor Unite cu 
țările est-europené exercită o pre
siune asupra S.U.A. și va duce în 
cele din .urmă, la o oarecare libera
lizare a politicii comerciale ameri
cane.

In ultimele săptămîni — arată zia
rul — un comitet de persoane con
ducătoare din lumea de afaceri a 
luat în considerare o nouă poziție a 
Camerei de Comerț cu privire la po
litica comerțului Est-Vest.

GENEVA 6 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor privind raportul 
directorului general al Organizației 
Mondiale a Sănătății a luat cuvîn
tul șeful delegației R. P. Romîne, 
Voinea Marinescu, ministrul sănătă
ții și prevederilor sociale. Referin
du-se la eforturile întreprinse de 
O.M.S. pentru elaborarea indicatori
lor necesari aprecierii științifice a 
stării sănătății în lume, vorbitorul a 
arătat că sistemul de organizare a 
ocrotirii sănătății în R. P. Romînă a 
permis instituirea unei metodologii 
unitare în privința problemelor de 
sănătate și activității rețelei sanita
re. în legătură cu aceasta, el a amin
tit despre ancheta complexă medi
cală organizată în anii 1959—1960 în 
scopul cunoașterii structurii reale a 
morbidității și a legăturilor dintre 
aceasta și condițiile economice, so
ciale, geo-climatice etc.

în continuare, Voinea Marinescu 
s-a ocupat de acțiunile întreprinse 
pentru lichidarea tuberculozei. El a 
declarat că în R. P. Romînă mortali
tatea prin tuberculoză a scăzut de 
peste patru ori, iar morbiditatea cu 
aproape 60 la sută față de anul 1950. 
Vorbitorul a subliniat în același timp 
că eforturile în vederea 
depline a 
cu și mai 
tor.

Trecînd 
îngrijirii 
R. P. Romîne a vorbit despre larga 
extindere a serviciilor pentru ocroti
rea sănătății, despre construcțiile de 
noi spitale, policlinici, laboratoare. El 
a declarat că în R. P. Romînă pro
tecția muncii este o problemă de 
stat.

In încheiere, vorbitorul a subliniat 
că îmbunătățirea continuă a stării 
de sănătate a popoarelor este con
diționată în primul rînd de posibi
litățile materiale ale țărilor respecti
ve, de dezvoltarea lor economică și 
socială. „Ca apărători ai sănătății 
popoarelor avem datoria să milităm 
neobosit pentru desființarea mijloa
celor de distrugere, pentru înlătura
rea amenințării războaielor din viața 
omenirii“.

lichidării 
tuberculozei vor continua 
multă intensitate în vii-

la problema organizării 
medicale, șeful delegației

. Yr
Delegații Kenyei și Zanzibarului-------la

co- 
a 

sale

s-au referit în cuvîntările lor 
moștenirea grea a dominației 
loniale. Reprezentantul Kenyei 
arătat că populația țării 
este subalimentată iar în domeniul 
asistenței medicale situația este de
plorabilă. Reprezentantul Zanzibaru-

unui avocat vest-german
tr-un plan larg de provocări împo
triva Iugoslaviei și de reabilitare a 
nazismului. Unele cercuri din Ger
mania occidentală fac încercări dea 
condamna însăși lupta de eliberare 
a popoarelor iugoslave împotriva 
agresiunii hitleriste. în această or
dine de idei, ziarele amintesc că, nu 
de mult, același Scheiter a încercat 
să intenteze o acțiune publică și 
împotriva lui K. Popovici, secretar 
de stat pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei,

lui a subliniat că noul guvern al a- 
cestei țări s-a angajat să lupte pen
tru îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale populației, pentru lichidarea dife
ritelor boli cu largă răspîndire în 
masă, precum și pentru crearea și 
lărgirea sistemului național de asis
tență medico-sanitară a populației.

Vorbind despre problemele prin
cipale ale activității O.M.S., A. F. 
Serenko, șeful delegației sovietice, 
a subliniat importanta încheierii 
Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în trei medii, atît 
pentru întărirea păcii, cît și pentru 
sănătatea populației- globului pă- 
mîntesc.

El a atras atenția că pe teritorii 
întinse ale globului pămîntesc, în 
special în Asia, Africa și America 
de Sud bîntuie pînă în prezent boli 
asupra lichidării cărora trebuie în
dreptată activitatea O.M.S. Cel mai 
bun medicament împotriva bolilor 
este progresul social, economic și 
cultura] al populației, a spus vorbi
torul, și pentru aceasta trebuie să 
lupte organizația noastră.

După ce s-a referit la necesitatea 
îmbunătățirii activității Organizației 
Mondiale a Sănătății A. F. Serenko 
a vorbit despre importantele sarcini 
care stau în fața O.M.S.,'subliniind 
că însemnate mijloace materiale 
necesare pentru rezolvarea acestor 
sarcini ar putea fi obținute în urma 
dezarmării generale și totale.

mice, realizări mai vechi sau mai 
noi ale cinematografiei internațio
nale.

Organizatorii Viennalei — criticii 
_ . cinematografici din capitala austria-
contribui la dezvoltarea colaborării împreună cu secția culturală a 
științifice internaționale prin propu- orașului — nu au pretenția de a in
neren de a se construi pe teritorhd.' muițt nimărul festivalurilor cinema- 
austriac un mare ciclotron. Acest 
important centru de cercetări ato
mice în scopuri pașnice ar urma, să 
fie realizat de către Uniunea Sovie
tică și Statele Unite. Se propune ca 
el să fie construit la Hainburg, la 
granița Austriei cu Ungaria și Ceho
slovacia, ceea ce ar prilejui oameni
lor de știință din cele trei țări o 
strînsă colaborare.

Cunoscutul atomist, profesorul 
Thirring — inițiatorul planului ca 
Austria neutră să devină un stat 
complet dezarmat — a relevat posi
bilitățile ce se oferă țării sale de a

0 RAMURĂ INDUSTRIALĂ
ÎN CRE5TIRE

Producția de gaze naturale — ra
mură a industriei etatizate din Aus
tria — a cunoscut în ultimul dece
niu o creștere importantă. In pe
rioada 1955—1963 au fost extrase 10 
miliarde metri cubi de gaze. Dintre 
acestea 7,3 miliarde metri cubi con
stituie gazul metan, iar restul de 2,7 
miliarde gaze de sondă. Gazele sint 
repartizate prin 3 centrale mari care 
se află la Viena, în Stiria și în Aus
tria Inferioară.

Pentru folosirea mai rațională a 
gazului metan, societatea petrolieră 
austridcă. a' făcut importante inves
tiții. Astfel au fost construite 3 hale 
cu compresoare la Auersthal, insta
lații de extragere a sulfului, un pod 
de conducte care traversează Dună
rea. etc.

Producția de gaz metan a Austriei 
acoperă în prezent peste 10 la sută 
din necesarul de energie din țară.

tografice, ci urmăresc să aducă la 
Viena cele mai bune realizări ale 
filmului comic.

Printre cele 16 drapele ale țărilor 
participante care flutură deasupra 
Kilnstlerhaus-ului (Casa artiștilor) 
se află și cel al R. P. Romîne. Din 
țara noastră a sosit filmul „Politică 
și delicatese", satiră la adresa poli
ticianismului din Romînia burghezo- 
moșierească, precum și o realizare a 
lui Ion Popescu-Gopo intitulată „Ci
nema, cinema". Din bogatul program 
mai spicuim: „Tom Jones" (Anglia), 
„O zi de odihnă", ultimul film al 
regizorului japonez Yasujiro Ozu, 
„II Diavolo" în regia lui Luigi Po- 
lidoro, „Bomboane cu piper" (Fran
ța) în care apar 25 vedete interna
ționale, „Cazul Gandara", o realizare 
a televiziunii austriece după o nu
velă de Karel Capek, „Scaunul" 
(Polonia), „Rămas bun de la porum
bei" (U.R.S.S.).

Festivalul filmului vesel se bucu
ră de la început de apreciere din 
partea publicului spectator.

MODERN, ELEGANT SI... SCUMP

FESTIVALUL FILMULUI VESEL
Capitala Austriei găzduiește timp 

de o săptămână, „Festivalul filmului 
vesel". Zilnic se prezintă filme co-

INCIDENTE ÎN CIPRU
Schimburi de focuri soldate cu răniți

NICOSIA 6 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile occidentale 
de presă, în Cipru au avut loc joi 
noi incidente între ciprioții turci și 
greci.

Cele mai puternice ciocniri care 
s-au prelungit întreaga zi, s-au pro
dus în satul Karmi, din norVÂ Kyre- 
niei, ca urmare a unui atac masiv 
lansat de ciprioții turci împotriva 
ciprioților greci din acest sat. Inci
dente au avut loc și în satul Tem- 
bles locuit de ciprioți turci.

Intre timp, la Nicosia, relatează 
agenția U.P.I., cinci persoane au 
fost rănite, ca urmare a exploziei 
unei bombe în zona turcă a ora
șului.

în legătură cu aceasta se relatea
ză că vicepreședintele Kuciuk i-a 
acuzat pe ciprioții greci că ar fi să- 
vîrșiț acest atentat. Ministrul de in
terne cipriot, Polykarpos Georghia- 
dis, a respins această acuzație, con- 
siderînd că atentatul 
provocare.

Agenția Associated 
că incidente au avut 
litatea Kazaphari, unde schimburi
le de focuri au continuat toată 
ziua.

Un purtător de cuvînt militar bri
tanic a anunțat că trupele britani
ce au intrat în acțiune în regiunea 
Kyreniei, trăgînd numeroase rafale

constituie o

Press anunță 
loc și în loca-

pentru a-i proteja împotriva atacu
rilor unor ciprioți turci pe elevii 
greci de la o școală.

ATENA 6 (Agerpres). — La Ate
na au continuat în tot cursul zilei 
de joi manifestațiile în sprijinul Ci
prului, După cum transmite agenția 
France Presse, la manifestațiile care 
au început dimineața și s-au termi
nat seara tîrziu au participat un 
mare număr de studenți,

NEW YORK 6 (Agerpres). — în
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al O.N.U., U Thant, ministrul 
afacerilor externe al Ciprului, Spy
ros Kyprianu, l-a informat că „gu
vernul Ciprului acceptă crearea unei 
forțe de pace a O.N.U. în Cipru, în 
conformitate cu rezoluția aprobată 
de Consiliul de Securitate“.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Pri
mind consimțămîntul guvernului ci
priot în legătură cu crearea forțelor 
O.N.U. pentru menținerea păcii în 
Cipru, U Thant, secretarul general 
al O.N.U., a anunțat Consiliul de 
Securitate, printr-un raport, că l-a 
numit pe generalul-locotenent P. S. 
Gyani (India) în funcția de coman
dant al acestei forțe.

Zilele acestea a avut loc la Viena 
deschiderea festivă a celui mai mare 
hotel din Austria : „Vienna Inter
continental" . Clădirea cu 12 etaje a 
hotelului ce se ridică în centrul Vie- 
nei are 504 camere cu 946 locuri de 
dormit. Noua construcție în stil mo
dern a costat 330 milioane șilingi. In 
două din cele 3 subsoluri sînt ame
najate garaje pentru 250 autoturis
me. Oaspeților le stau la dispoziție 
de asemenea numeroase mici mag ^ 
zine, spălătorie și curățătorie, sal. 
de cosmetică, frizerie, birou de voiaj, 
cafenea etc. Hotelul este prevăzut cu 
o instalație de traducere simultană 
în mai multe limbi, cu aer condițio
nat precum și cu... brutărie proprie.

Toate acestea fac ca gradul de 
confort 'pe care-l asigură hotelul să 
fie apreciabil. Apreciabil este însă și 
prețul... 1 000 de șilingi pe noapte 
pentru un apartament.

Ștefan DEJU

a
Regele Greciei 
încetat din viața

J

ATENA 6 (Agerpres). — In după- 
amiaza zilei de 6 martie, la Atena a 
încetat din viață regele Paul al Gre
ciei în vîrstă de 62 de ani.

După două ore de la moartea re
gelui Paul, la Palatul regal din Ate
na, în prezPnța membrilor cabinetu
lui și a altor oficialități ale țării a 
avut loc ceremonia depunerii jură- 
mîntului de către noul rege al Gre
ciei, Constantin.

în timpul bolii tatălui său, regele 
Constantin, care urmează să împli
nească vîrsta de 24 de ani, a prezi
dat Consiliul de coroană în calitate 
de prinț moștenitor.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

COMERȚULUI EST-VEST

care i s-ar 
va găsi su- 
lucru, fapt 

venit — în- 
venit pentru

SCURTE
ROMA. Giusseppe Saragat, minis

trul afacerilor externe al Italiei, a 
prezentat la 5 martie Camerei De- 
putaților proiectul de lege referitor 
îa ratificarea de către Italia a Tra
tatului de la Moscova cu privire Ia 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare.

ȘTIRI
Republicii 
populare, 
oficială în Iugoslavia.

Algeriene democratice și 
care a sosit într-o vizită

Agenția France Presse

comerciale Est-Vest cu spar- 
ghețurilor primăvara. „Co- 
multă vreme înghețat pînă 
mai mic izvor, începe să 

nicăieri 
- scrie

Nu se așteaptă mari schimbări în 
atitudinea guvernului în acest an de 
alegeri. Nu este clar dacă Congresul 
este atît de potrivnic oricărei rela
xări, cum susține adesea Departa
mentul de Stat. Dar este clar că ad
versarii din Congres sint mai gălă
gioși decît cei care favorizează o 
schimbare."

Revista britanică „THE ECONO
MIST" a publicat un articol în care 
asemuie posibilitățile lărgirii schim
burilor 
gerea 
merțul, 
la cel
dea semne de mișcare și 
mai mult decît în Anglia" 
revista.

Referindu-se la poziția Angliei în 
legătură cu problemele comerțului 
Est-Vest, „Economist" scrie : „Primul 
ministru Alec Douglas-Home a de
clarat președintelui 
glia nu va purta un 
cu țările socialiste, 
ma autobuzelor 
Anglia a opus 
zistență acțiunilor 
re a comerțului Est-Vest în a- 
fara listei precise de .mărfuri strate
gice, destul de rigid întocmită de 
C.O.C.O.M. (Comitetul N.A.T.O. pen
tru organizarea embargoului strate
gic). Iar o dată ce principiul comer
țului cu- țările socialiste este accep
tat, este imposibil să se tragă o li
nie de demarcație în jurul unor ti
puri anumite de comerț. Comerțul 
are loc numai atunci cînd este în 
interesul tuturor părților. Unele tipuri 
de împrumut pe termen lung atrag, 
firește, după ele o încordare specia
lă asupra celui care împrumută. Dar 
creditul pe termen lung legat 
exporturi speciale, selecționate, are 
un efect cu totul diferit și 
scop cu totul

Johnson că An- 
război economic 

nici în proble- 
pentru Cuba, 

întotdeauna re
de restrînge- 

în

de

un
diferit. Este mij-

PARIS. La 5 martie, N. V. Pod- 
gornîi, conducătorul delegației par
lamentare sovietice, care a făcut o 
vizită în Franța, a luat cuvîntul la 
Televiziunea franceză. După ce a 
transmis un salut cordial poporului 
francez din partea popoarelor so
vietice, N. V. Podgornîi a arătat că 
scopul vizitei l-a constituit lărgirea 
contactelor dintre cele două țări, 
consolidarea prieteniei dintre cele 
două popoare. La 6 martie, dele
gația Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a plecat spre patrie.

PARIS.
.anunță că luna aceasta președintele 
de Gaulle va face o vizită oficială 
în Mexic. El vă vizita, de asemenea, 
Guadelupa, Martinica și Guineea 
franceză.

WASHINGTON. Ministrul apără
rii al S.U.A., Robert McNamara, a 
părăsit Washingtonul la 6 martie, în- 
dreptîndu-se spre Saigon. El este 
însoțit dé oficialități de frunte ale 
Departamentului de stat, Departa
mentului Apărării și C.I.A.

comerț ; 
la excluderea sa 

asemenea zone

zia- 
co- 

mai 
co-

cresc.

locul de a vinde mărfuri care 
altminteri nu ar fi vîndute ; poate și 
de a folosi în muncă oameni care 
altfel ar fi șomeri.

în urma comenzilor 
putea adresa, industria 
plimentul de mînă de 
care va fi foarte bine 
tocmai cum ar fi bine
multe firme americane de construcții 
de mașini care funcționează actual
mente mult sub capacitatea lor“.

Referindu-se la „deosebirea între 
atitudinea americană și cea britani
că", care „merge mult mai adînc 
decît definirea a ceea ce este stra
tegic" în problemele de comerț exte
rior, articolul arată și următorul 
fapt : „Comerțul extern alcătu
iește 16 la sută din venitul
național global în Anglia ; propor
ția în S.U.A. este de 4 la sută. An
glia consideră țările socialiste ca o 
zonă potențială pentru 
mai cu seamă de 
din Piața comună
nu pot fi neglijate".

„în ultima vreme — scrie și 
rul „GUARDIAN" — problema 
merțului Est-Vest cucerește tot 
mult loc în lume . Tranzacțiile 
merciale cu țările socialiste
Exportul englez în aceste țări a cres
cut în 1963 cu 11 la sută. Comerțul 
cu țările socialiste nu trebuie să fie 
discriminatoriu. Trebuie să urmeze 
aceleași proceduri ca și comerțul cu 
toate celelalte țări. Să se acolde fir
melor care fac comerț cu țările so
cialiste condiții normale de credit, 
și creditele să fie acordate dacă va 
fi necesar pe termene medii și 
lungi... Ce concluzie va trebui trasă 
de aici ? Comerțul Est-Vest va tre
bui dus în scopul beneficiului reci
proc al ambelor sisteme mondiale 
pe baza unor principii comerciale 
normale".

BELGRAD. După cum anunță 
agenția Taniug, la 6 martie, la 
Belgrad au început convorbirile 
iugoslavo-algcriene. Delegațiile la 
convorbiri sînt conduse de I. 
Broz Tito, președintele R. S. F. I., 
și Ahmed Ben Bella, președintele

VARȘOVIA. La Varșovia a sosit 
o delegație economică italiană con
dusă de Giorgio Bo, ministrul pen
tru sectorul economic de stat al Ita
liei, pentru a avea convorbiri cu re
prezentanți ai industriei polone în 
problemele relațiilor economice din
tre cele două țări. La 5 martie, 
Giorgio Bo a fost primit de Joszef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, pre
cum și de Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone.

Roma. Demonstrație a elevilor pentru condiții mai bune de învâ- 
jămînt
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