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ACORDAREA DISTINCȚIEI „FRUNTAȘ ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

UNOR LUCRĂTORI DE LA

Marea încredere și dragoste pe 
care întregul popor le poartă Parti
dului Muncitoresc Romîn, hotărîrea 
de a înfăptui politica sa marxist- 
leninistă, a cărei justețe a fost ct>n- 
fiymată de succesele obținute în cei 
douăzeci de ani care au trecut de la 
eliberarea țării, își găsesc o ilustrare 
grăitoare în creșterea continuă a 
rîndurilor partidului.

Comitetul regional P.M.R. Sucea
va desfășoară o sistematică acțiune 
în vederea continuei întăriri a orga
nizațiilor de partid de la orașe și 
sate, a creșterii rolului lor în toate 
domeniile activității social-economi- 
ce. Aplicînd indicațiile Plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1962, comitetul 
regional a îndrumat organizațiile de 
partid să primească în rîndurile 
membrilor și candidaților de partid 
pe cei mai buni dintre cei mai buni 
oameni ai muncii; o atenție deosebită 
s-a acordat sectoarelor de exploatări 
forestiere, șantierelor de construcții, 
unităților de transporturi auto, gos
podăriilor colective, școlilor din me
diul rural.

Ponderea crescîndă a candidați- 
lor și noilor membri de partid în 
cadrul organizației regionale face să 
sporească în mod deosebit însemnă
tatea muncii educative perseverente 
pentru formarea și dezvoltarea înal
telor trăsături moral-politice ca
racteristice comuniștilor. Tocmai de 
aceea, Comitetul regional de partid 
Suceava acordă cea mai mare aten
ție aplicării indicației cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la conferința orga
nizației orășenești de partid Bucu- 
"ești : „Continuînd primirea în par
tid a celor mai înaintați oameni ai 
muncii, organele și organizațiile de 
partid trebuie-să . pună un . accent 
deosebit pe munca de educare a 
membrilor și candidaților de partid, 
de ridicare continuă a conștiinței lor 
comuniste, de călire a lor în spiri
tul principialității partinice".

Comitetul regional de partid Su
ceava a dezbătut în ședința sa ple
nară din decembrie 1963 probleme
le educării partinice a candidaților 
și noilor membri de partid, adop- 
tînd măsuri privind : atragerea sis
tematică a candidaților la acțiunile 
întreprinse de organizațiile de bază, 
îmbunătățirea continuă a învăță- 
mîntului de partid și a propagan
dei prin conferințe, organizarea vi
zionării unor cicluri de filme și pie
se de teatru pe teme din istoria 
partidului și a poporului nostru, 
popularizarea literaturii politice și 
beletristice care oglindește trăsătu
rile moral-politice proprii comuniș
tilor. Analize bine pregătite, și a că
ror eficiență a fost confirmată în 
practică, au fost întreprinse și de 
comitetele raionale de partid Fălti
ceni, Dorohoi și Rădăuți.

Experiența arată că principalul 
m.jloc de educare comunistă, de că
lire politică a candidaților de partid 
constă în atragerea lor la o partici
pare sistematică la înfăptuirea po
liticii partidului, la întreaga activi
tate a organizației de bază ; în fe
lul acesta ei se deprind cu activita
tea obștească, își dezvoltă pre
gătirea politică. Cele mai multe bi
rouri ale organizațiilor de bază se în- 
frfijesc ca fiecare candidat de partid 
, 4 aibă sarcini concrete, mobilizatoa
re, pe măsura pregătirii și posibilită
ților sale. La IPROFIL Rădăuți, toți 
noii membri și candidați de partid 
au sarcini permanente sau tempora- 
e. Unii tovarăși răspund de munca 

litică în rîndurile organizațiilor 
iștești, alții muncesc ca propagan

diști în cercurile de învățămînt po
litic U.T.M. sau ajută pe tineri în 
ridicarea calificării profesionale. La 
G.A.C. Boroaia-Fălticeni, tineri co
muniști iau parte la elaborarea 
unor studii privind mijloacele de 
dezvoltare a diferitelor ramuri de 
producție ale gospodăriei colective 
etc.

Participarea tinerilor comuniști la 
acțiunile întreprinse 
zațiile de bază le întărește spi
ritul de răspundere și disciplină,

de organi-

stimulează energia și inițiativa lor 
creatoare. Tocmai în acest scop, co
mitetul regional îndrumă organele și 
organizațiile de partid să combată 
manifestările de formalism, încă 
frecvente în unele organizații de 
bază de la întreprinderea de indus
trie locală Fălticeni, Fabrica de 
cherestea Deia, gospodăriile colec
tive din Mitoc și Rașca, unde can
didaților și noilor membri de par
tid li se dau drept sarcini politice 
simple îndatoriri de serviciu.

Rezultate bune dă practica în
cetățenită în multe organizații 
de partid din Suceava, Cîm- 
pulung, Fălticeni, raioanele Gu
ra Humorului și Dorohoi, de a 
încredința unor comuniști cu expe
riență mai veche în producție și în 
activitatea de partid sarcina să se o- 
cupe de educarea a 1—2 membri de 
partid, ajutîndù-i să-și perfecționeze 
pregătirea profesională și politico- 
ideologică. Tov. Vasile Bucșă și Tra
ian Roman, membri de partid cu 
multă autoritate de .la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Suceava, i-au luat 
„sub aripă“ pe candidații Constantin 
Isepciuc și Ilie Ștefănescu. Stagiul de 
candidat al acestora a fost intens fo
losit pentru îmbogățirea cunoștințe
lor lor politico-ideologice, încît după 
terminarea lui amîndoi au fost nu
miți propagandiști și obțin rezultate 
dintre cele mai bune. Primind cu 
doi ani în urmă, din partea biroului 
organizației de bază din brigada I-a 
a gospodăriei colective Tudora, sar
cina să se ocupe de educarea parti
nică a tînărului Vasile Rădeanu, 
colectivist fruntaș, primit direct în 
partid, Alexandru Aioanei, comu
nist cu multă experiență, i-a dat 
îndrumări cum să studieze Statutul 
P.M.R., a discutat deseori cu el des
pre trecutul de luptă- al iP:C'.R. și 
problemele actuale ale politicii par
tidului, l-a ajutat să aprofundeze 
lecțiile audiate în cadrul învățămîn- 
tului de partid și să-și îndeplineas
că sarcinile încredințate de organi
zația de bază. Toate acestea au con
tribuit la călirea partinică a lui Va
sile Rădeanu, care în toamnă a fost 
ales în biroul organizației de bază ; 
acum el se ocupă, la rîndul său, de 
educarea altor tineri membri și can
didați de partid.

Deosebit de eficace se dovedește 
controlul sistematic al activității 
candidaților și noilor membri de 
partid, urmărirea îndeaproape a fe
lului cum îndeplinesc ei recomandă
rile făcute de către adunările ge
nerale de partid care au luat în 
dezbatere cererile lor. Birou
rile organizațiilor de bază de la 
Fabrica de confecții Botoșani, Com
binatul forestier Vatra Dornei și nu
meroase altele analizează periodic 
activitatea în producție și obșteas
că a cîtorva candidați de partid. Cu 
prilejul fiecărei adunări de partid 
de la gospodăriile colective Fo- 
răști, Baia, Roma. Horodniceni, 
2—3 candidați sau noi membri de 
partid prezintă scurte informări des
pre felul cum își îndeplinesc sarci
nile încredințate. Aceasta contribuie 
la creșterea spiritului de răspundere 
al tinerilor comuniști, la formarea 
lor ca luptători politici.

Ridicarea continuă a nivelului po
litic-ideologic al candidaților și noi
lor membri de partid, înarmarea lor 
cu tezele de bază ale învățăturii 
marxist-leniniste, cu cunoașterea te
meinică a politicii interne și exter
ne a partidului — constituie unul 
clin principalele mijloace de edu
care comunistă.
fiecare candidat de partid și 
membru de partid să urmeze o 
mă de învățămînt de partid 
respunzătoare nivelului său 
cunoștințe politico-ideologice, 
mitetele raionale și orășenești 
regiune au îndrumat marea majori-

Teodor BABALE
secretar al Comitetului regional 

P. M. R. Suceava

Colectivu! oțelăriei Martin nr. 2 de la Hunedoara desfășoară o largă în
trecere pentru sporirea producției de metal. în cursul lunii februarie, pe 
baza sporirii indicilor de utilizare, a reducerii duratei de elaborare a 
șarjelor și a timpului de reparații, s-a obținut cu peste 9 Ia sută mai mult 

oțel decît prevedea planul. în fotografie : După o nouă șarjă.
Foto : Gh. Vintilă

In Valea Jiului

medie, zilnic pe întregul bazin, cu 
309 kg cărbune pe post mai mult 
decît în 1959. Succesele obținute se 
datoresc folosirii unor metode a- 
vansate de muncă, ridicării con
tinue a gradului de mecanizare 
'a lucrărilor miniere. S-a generalizat, 
aproape în toate abatajele-cameră, 

„Două cîm-
în puri pe schimb și aripă de abataj".

Minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului au realizat de la începu
tul anului o viteza medie lunară de 
avansare în abatajele-aameră cu 5 
metri mai mare decît în primele două 
luni ale anului trecut și cu 4 m la' 
lucrările de pregătire și deschidere.

Sporirea vitezei de avansare a lu
crărilor miniere a dus la creșterea
productivității muncii în subteran. în inițiativa de a realiza 
perioada amintită s-au extras,

(Coresp. „Scînteii“ Florea Ceau- 
șescu) ■

Acum, la început de primăvară, 
mecanizatorii de la S. M. T. Grivița, 
raionul Slobozia, nu pierd nici un 
moment pentru a se pregăti temeinic 
în vederea lucrărilor agricole din 
această campanie agricolă. Neîntre- 
cuți în hărnicie și în măiestria de 
a mînui tractoarele și mașinile, 
sînt cunoscuți ca „maiștri“ ai re
coltelor bogate. An de an cele 8 gos
podării colective deservite de me
canizatorii de la S.M.T. Grivița ob
țin producții tot mai mari la hec
tar. Colectiviștii au numai cuvinte 
de laudă pentru ei. Anul trecut, 
gospodăriile colective au strîns în 
medie la hectar 3 315 kg porumb 
boabe, 1 790 
rea-soarelui 
zahăr.

Recent, în 
S.M.T. Grivița au fost sărbătorite 
cele mai bune brigăzi și cei mai har
nici mecanizatori, cărora li s-au în- 
mînat distincția „Fruntaș în între
cerea socialistă pe 1963“. Brigăzile 
conduse de Isac Mogoși, Constantin 
Arghiroiu și Mihai Duțu au primit 
titlul și diploma de brigadă fruntașă 
în întrecerea socialistă pe anul 1963. 
Pe ogoarele celor 3 gospodării colec
tive din comunele Iazu, Miloșești și 
Traianu, unde lucrează aceste bri
găzi de mecanizatori, holdele însă- 
mînțate și îngrijite la timp cresc 
viguroase și rodesc din belșug. Bri
gada 
roiu 
șești. 
ținut 
grîu, 4 739 kg porumb, 2 243 kg floa
rea-soarelui și 24 900 kg sfeclă de 
zahăr.

— Producțiile realizate pînă acum 
sînt bune — a arătat în cuvîntul 
său Constantin Arghiroiu — dar cu 
tractoarele și mașinile de care dis
punem, putem obține ' realizări și 
mai mari. Pămîntului îi place să fie 
lucrat ca la carte, atunci dă rod bo
gat, iar noi îi cunoaștem tainele. 
Titlul de fruntaș ne obligă 
preocupăm în continuare de 
rea recoltelor.

Printre tractoriștii care au 
această distincție sînt tov. Ion Fătu 
și Năstase Gheorghe. Distincția a 
fost acordată și mecanicului de ate-

kg grîu, 2 065 kg floa- 
și 19 500 kg sfeclă de

grupele sindicale din

condusă de Constantin Arghi- 
este de 7 ani la G.A.C. Milo- 
Anul trecut, gospodăria a ob- 
în medie la hectar 1 850 kg

să ne 
spori-

primit

PLOIEȘTI (coiesp. „Scînteii"). — 
In secțiile de foiță ale uzinelor me
talurgica și constructoare de utilaj 
petrolier din regiunea Ploiești s-a 
extins procedeul de forjare în 
matrițe închise în locul forjării 
libere. La Uzinele „1 Mai"- Plo
iești, de pildă, s-a trecut recent 
la matrițarea închisă a capacului de 
la supapa pompei 2 PN 800, a piese
lor casetă și pană de la subansam- 
blul furtunului de noroi și la diferi
te alte repere. Prin forjarea în ma
trițe a capacului de la supapa pom
pelor de noroi se realizează o eco
nomie de 180 kg metal pe bucată. 
In ultimul timp, serviciul metalurgic 
al uzinei a adus modificări în. con
strucția matrițelor pentru forjarea 
conurilor de sape, ceea ce a contri
buit la îmbunătățirea calității supra-

Her Gheorghe Mănescu, care lucrea
ză Ia pompa de injecție — inima 
motorului — cum îi spun mecani
zatorii. De felul cum este reparată 
pompa și reglat fiecare injector de
pind pulsația motorului și funcțio
narea tractorului.

Succesele obținute de fiecare din
tre cei 15 fruntași de la S.M.T. Gri
vița care au primit distincții sînt 
un exemplu pentru întregul colec
tiv al S.M.T.-ului.

Cu ropote de aplauze au fost în- 
tîmpinați cei care purtau pe piept 
insigna sclipitoare. Tractoriști s-au 
bucurat pentru distincțiile acordate, 
au arătat, totodată, că ele vor con
stitui un imbold spre noi realizări în 
întrecerea socialistă, pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în cins
tea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

Analizînd împreună cu membrii 
consiliilor de conducere din gospo
dăriile colective posibilitățile de 
care dispun, colectivul de muncă al 
S.M.T. Grivița și-a luat angajamen
tul să-și sporească eforturile spre a 
obține recolte tot mai mari la hec
tar. Printr-o mai bună organizare a 
muncii, folosirea întregii capacități 
de lucru a tractoarelor și mașinilor 
agricole, se va reduce prețul de cost 
pe fiecare hectar de 
mală cu 1,29 lei, ceea 
o economie de 170 000

Rusu, inginerul șef al gospodăriei, 
distins și el cu insigna de fruntaș. 
Avem însă condiții să obținem re
zultate și mai însemnate. Pentru 
aceasta va trebui să folosim mai 
bine mașinile, îngrășămintele și 
toate posibilitățile de care dispunem. 
Distincția primită este un imbold să 
fim mereu în primele rînduri ale 
luptei pentru obținerea de recolte 
bogate.

Rînd pe rînd, fruntașii au primit 
insigna cu uzina și spicul de grîu. 
Amintim pe brigadierul de cîmp Ion 
Bardași, care a strîns anul trecut 
peste 6 000 kg de porumb la hectar ; 
Ștefan Pîrîianu a obținut cîte 15,7 
purcei în medie de la cele 24 de 
scroafe pe care le îngrijește ; Nico
lae Gheorghe a muls cite 4 000 litri 
de lapte în medie de la o grupă 
12 vaci etc.

Succesele dobîndite de cei 
fruntași în întrecerea socialistă
la G.A.S. Borănești au însuflețit 
colectivul de aici în folosirea din 
plin a posibilităților de care dispune 
pentru sporirea producțiilor.

de

28 
de

*
Și în gospodăriile de stat sînt nu

meroși lucrători care au 
aceste zile, distincția de 
întrecerea socialistă. Am 
noștință cu cîțiva dintre 
la G.A.S. Borănești, raionul 
ceni. Alături de ceilalți tractoriști, 
îngrijitori, mulgători, ei au adus o 
importantă contribuție la sporirea 
producției. Cu cîteva zile în urmă, 
pentru succesele dobîndite, G.A.S. 
Borănești a - fost clasată unitate 
fruntașă pe regiune. Anul trecut aci 
s-au realizat în medie la hectar 
2 700 kg grîu, 4 740 kg porumb și 
peste 3 000 kg floarea-soarelui, iar 
la lapte s-a depășit planul cu 470 
litri de fiecare vacă ; rezultate bune 
au fost obținute și în celelalte sec
toare de producție.

— Am făcut un pas bun în spori
rea producției — a spus tov. Vadim

arătură nor- 
ce va duce la

primit, în 
fruntaș în 
făcut cu
cei 28 de

Urzi-

Ion FÄTU
tractorist, S.M.T. Grivița

de un 
englezi 
partea 

Stat al

prezentat de Teatrul „Shakespeare

î 400 000 de volume

Gheorghe MĂNESCU
mecanic, S.M.T. Grivița

Luni seara. Teatrul „Royal Shakes
peare Company“, care întreprinde 
un turneu în țara noastră cu pri
lejul aniversării a 400 de ani de la 
nașterea lui Shakespeare, a prezen
tat, pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne, spectacolul 
cu piesa „Regele Lear".

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Moghioroș, Leon- 
te Răutu, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii

la București, șefii altor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Spectacolul este pus în scenă de 
regizorul Peter Brook, iar rolurile 
principale au fost interpretate' de 
actorii Paul Scofield (regele Lear), 
Irene Worth, Pauline Jameson, Dia
na Rigg, Alec McCowen, Tom Fle
ming, John Laurie, Ian Richardson.

în pauză, conducătorii de stat s-au 
întreținut cu principalii interpreți 
și cu membrii conducerii colectivu
lui Teatrului „Royal Shakespeare 
Company“.

Spectacolul s-a bucurat 
deosebit succes. Artiștilor 
le-au fost oferite flori din 
președintelui Consiliului de 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. (Agerpres)

Vadim RUSU 
inginer șef, G.A.S. Borăneștl

Nicolae GHEORGHE
mulgător, G.A.S. Borănești

îngrijindu-se ca 
nou 
for- 
co- 
de 

co- 
din

(Continuare în pag. III-a)

fețelor exterioare ale pieselor și la 
reducerea adausurilor de prelucrare 
cu 25—30 la sută. In prezent, aici 
stabilește tehnologia de forjare 
matrițe la alte 19 repere pentru 
tilaj petrolier.

La Uzina mecanică Teleajen 
forjează în matrițe închise tacheții 
pentru frîne, flănși, ventile cu ac, 
capace pentru pompe și alte repe
re, iar la Uzina de utila) petrolier 
din Tîrgoviște, diferite piese pentru 
instalațiile de intervenție la sonde 
și pentru vane.

In total, în uzinele metalurgice din 
regiunea Ploiești se prelucrează a- 
nual în matrițe închise aproape 
15 000 tone piese din oțel și din me
tale neferoase, pe această cale eco- 
nomisindu-se sute de tone de metal.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — în 
comuna Drăgănești, situată în extre
mitatea nordică a raionului Tg. 
Neamț, ca și în alte 9 comune de pe 
cuprinsul regiunii Bacău, au luat 
ființă zece noi biblioteci comunale, 
înzestrate cu 20 000 volume. Cu a- 
cestea, numărul bibliotecilor comu
nale din regiunea Bacău se ridică la 
150. în regiune mai sînt 286 biblio
teci sătești, precum și 534 biblioteci 
filiale pe lingă cele comunale. Nu
mai în primele două luni ale anului, 
fondul lor de cărți a sporit cu 200 000 
de volume, ajungînd în prezent la 
un total de 1 400 000 de volume.

Masele plastice s-au născut în labo
ratoarele chimiștilor, din fantezia acestora, 
pentru a răspunde nevoilor omului. Și 
răspund din ce în ce mai bine, pătrunzînd 
cu repeziciune în toate domeniile.

800 DE REPERE
în prezent, masele plasfice se între

buințează la realizarea multor produse ale 
industriei- constructoare de mașini. Da
torită avantajelor pe care le prezintă ma
sele plastice față de metal — rezistență tone I La Uzina 
la acțiunea agenților chimici, greutate re
dusă, capacitatea de a fi relafiv ușor pre
lucrate, printr-o gamă variată de procedee, 
etc. — folosirea lor la fabricarea pieselor

de mașini este una din direcțiile princi
pale ale progresului tehnic. Pe lîngă eco
nomia de metal realizată, ele contribuie 
la scăderea greutății mașinilor și la spo
rirea productivității muncii în procesul de 
fabricație. în construcția autovehiculelor, 
ele au găsit cîmp larg de aplicare pentru 
că se mulează ușor, precum și pentru 
alte calități. Din ele se execută tapițe
ria scaunelor, barele de susținere, profi
led decorative.

Uneori piesele din mase plastice în
seamnă economii de metal măsurate în 

„7 Noiembrie" din Craio
va, numai la fabricarea semănătorii 
S.U.-29 cele 514 piese din bachelită tex
tilă au înlocuit. peste 8 tone de metal; 
la fabricarea tăvălugului 1.1.-5,5

Cele șapte piese din mase plastice cîntăresc cit una de metal Foto : R. Costin

450 piese din bachelită textilă au înlo
cuit peste 19 tone metal. Anul trecut, în- 
tr-un singur trimestru — al IV-lea — la 
această uzină s-au economisit, datorită 
întrebuințării maselor plastice, peste 31 
tone de metal. Uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală ne oferă alte exemple: la 
fabricarea semănătorilor de porumb 
2SPC-2 s-au folosit 3 188 kg relon, eco- 
nomisindu-se 28 tone fontă.

Din mase plastice se fabrică și multe 
piese pentru construcția vagoanelor de 
călători, a locomotivelor Diesel electrice, 
a navelor, mașinilor unelte, mașinilor tex
tile. Astăzi, în industria constructoare de 
mașini se folosesc aproape 800 de re
pere, confecționate din mase plastice, 
iar numărul lor este în continuă creștere. 
Anul trecut, în acest important sector al 
economiei naționale s-au întrebuințat circa 
1 200 tone mase plastice (în această cifră 
sînt incluse și materiale ca hîrtia, sau 
împletiturile din fibre de sticlă), economi- 
sindu-se însemnate cantități de metal și 
alte materiale.

MASELE PLASTICE
IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ

Industria nou-născufă a maselor plasfice 
constituie un aliat credincios pentru in
dustria electrotehnică. Acest sector a fo
losit anul trecut mase plastice, care au 
permis economisirea a circa 2 716 tone 
metale. înlocuirea metalului este numai 
un aspect al folosirii acestor produse 
ale chimiei, Ele joacă și un rol de sine 
stătător. în 1963 din 15 sortimente de 
mase plastice — policlorură de vinii, po- 
listiren, aminoplast, rășini epoxi și alte
le — s-au confecționat materiale elec- 
troizolante, piese de ornament, suporturi 
etc. Utilizarea rășinilor epoxidice indi
gene la fabricarea transformatoarelor de 
măsură — curent și fensiune — a dus la

micșorarea substanțială a gabaritului și a 
greutății acestora ; folosirea policlorurei 
de vinii ca izolație și manta la cablurile 
de forță a contribuit la realizarea unor 
importante economii de materiale nefe
roase și alte materiale ; prin utilizarea 
rășinilor de turnare la reproiectarea trans
formatorului de curent de 10 kV (construc
ție clasică) s-a putut micșora greutatea 
transformatorului de la 44 kg la 20 kg, 
iar la transformatoarele de curent de 35 
kV, de la 270 kg la 35 kg ; de aproape 
8 ori I

Acestea sînt doar cîteva din întrebuin
țările curente ale materialelor plastice în 
industria electrotehnică și constructoare 
de mașini, întrebuințări care anul trecut 
au atras după ele economii în valoare 
de 17 milioane lei. Dar ofensiva plasti
cului în aceste domenii abia a început.

Specialiștii se străduiesc în prezent să 
dea cale liberă maselor plastice pe dru
muri noi. La Institutul de cercetări și pro
iectări electrotehnice (I.C.P.E.) se reali
zează un nou sistem de izolații la ma
șinile de putere mare (intre 100 și 1 000 
kW — pentru liniile de ciment, de 
exemplu) cu ajutorul rășinilor epoxi, fa
bricate în țară. Aceste rășini au proprie
tăți fizico-mecanice și dielectrice supe
rioare materialelor electroizolante de pînă 
acum și își mențin proprietățile la tem
peraturi ridicate. Se vor produce noi 
lacuri și materiale electroizolante din ră
șini epoxi și tereftalice, noi tipuri de con
ductori și cabluri electrice avînd ca ma
teriale de izolație policlorură de vinii și 
polietilena, mașini unelte de mină folo- 
sindu-se subansamble din policarbonați, 
amestecuri pentru forme și miezuri (ne
cesare în turnătorii) pe bază de rășini 
turanice, rotoare din mase plastice pen
tru pompe de irigație etc. Sînt exemple 
care ilustrează cu prisosință ce perspec
tive de viitor se deschid maselor plastice 
în diferite sectoare ale industriilor elec
trotehnice și constructoare de mașini.

Dumitru MiNCULESCU
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Tehnologia modernă în lucrările
Dezvoltarea concepțiilor despre Universde construcții și montaje energetice

SPECIALIȘTII AU CUVINTUL

Electrificarea țării va cunoaște în acest an un nou 
și puternic avint prin intrarea în funcțiune a unor 
centrale electrice și extinderea celor existente. Este 
semnificativ faptul că în 1964 sé va pune în func
țiune o putere instalată de 650 MW, ceea ce repre
zintă peste un sfert din puterea actuală instalată. Se 
vor construi, de asemenea, noi linii pentru trans
portul energiei electrice și alte obiective. Volumul im
portant de investiții destinat sectorului energetic re
flectă preocuparea perseverentă a partidului și guver
nului pentru asigurarea necesităților mereu crescînde 
de energie electrică ale economiei naționale. Pe șan-

tierele de construcții și montaje energetice, mii și mii 
de constructori și montori muncesc cu însuflețire pen
tru a da la termen în funcțiune noi obiective energe
tice. în vederea reducerii duratei de execuție a lucră
rilor, ei aplică pe scară tot mai 'largă metode și teh
nologii moderne. La solicitarea redacției, tov. ing. 
Anatol Măcriș, adjunct al șefului serviciului tehnolo
gic din Trustul de construcții și montaje energetice 
București, expune în articolul de față cîteva aspecte 
actuale ale extindem tehnologiei moderne în domeniul 
lucrărilor de construcții și montaje energetice.

Constructorii și montorii de pe 
șantierele energetice își dau bine 
seama de marea răspundere ce le 
revine în legătură cu darea în func
țiune la termen a noilor obiective 
energetice. De la un an la altul, co
lectivele șantierelor din cadrul trus
tului nostru și-au îmbogățit expe
riența, au obținut realizări tot mai 
importante, în special în ce pri
vește reducerea duratei de execu
ție. în acest scop, a fost necesar să 
se treacă ele la metodele clasice de 
construcție la metodele industriale, 
accentul punîndu-se pe prefabri- 
care, mecanizare, industrializare și 
aplicarea de noi tehnologii. Pe a- 
ceastă bază, concomitent cu scurta
rea duratei de execuție, s-a îmbu
nătățit calitatea lucrărilor și a fost 
redus prețul lor de cost.

Cîteva dintre realizările obținute 
de constructorii și montorii de pe 
șantiere pe linia introducerii tehnicii 
și tehnologiei moderne sînt elocven
te. Pe șantierul termocentralei de la 

' Craiova, una dintre marile unități 
energetice aflate în construcție, se 
utilizează cu succes cofrajele glisan
te la construcția coșului de fum — 
înalt de 160 m. Măsurile luate pe 
șantier pentru asigurarea unei tem
peraturi adecvate pe platforma de 
glisare și la stația de betoane au a- 
sigurat, chiar și în timpul iernii, o 
viteză medie de execuție de 2 ml coș 
pe zi. La lucrările de construcție a 
turnurilor de răcire s-au experi
mentat cofrajele pășitoare și sche
lele cățărătoare, procedeu care s-a 
dovedit rapid și' economic. în dome
niul montajului de centrale s-a a- 
plicat pe scară largă metoda pre- 
asamblării la sol a blocurilor echi
pamentelor energetice. Cu bune re
zultate folosesc această metodă mon
torii de cazane de la centralele ter
moelectrice Brazi, Luduș, Craiova, 
Paroșeni. Introducerea metodelor 
moderne de defectoscopie prin fo
losirea izotopilor radioactivi a con
tribuit la îmbunătățirea sudării ca- 
zanelor, conductelor și a celorlalte 
construcții metalice.

Și la construcția liniilor electrice 
de 220 și 400 kV s-au folosit teh
nologii moderne. Lucrările au fost 
organizate în flux continuu, opera
țiile decurgînd în ordine tehnolo
gică. S-au obținut o viteză de execu
ție de 17 km pe lună și o redu
cere simțitoare a prețului de cost al 
lucrărilor. La construcția și monta
jul de stații electrice s-au obținut 
realizări importante mai ales pe li
nia industrializării lucrărilor, prin 
prefabricarea totală a unor elemen
te mari de stații electrice, cum ar fi 
celulele interioare și exterioare, pa
nourile electrice de măsură-semnali- 
zări-comenzi și protecții, cabine ex
terioare pentru baterii și tablouri 
de supraveghere. în acest mod, mon
tajul stațiilor s-a redus la simpla 
asamblare a unor elemente complet 
prefabricate, iar timpul de execuție 
a scăzut la aproximativ o treime.

Tehnologiile moderne la lucrările 
de construcții și montaje energeti
ce își arată practic eficacitatea teh
nică și economică. Rezultatele obți
nute pînă acum pledează în mod 
convingător pentru extinderea lor 
pe scară și mai largă. Ne vom referi, 

■în mod concret, la cîteva dintre me
todele de execuție care, după păre
rea noastră, ar trebui să fie continuu 
perfecționate și extinse pe șantierele 
de construcții și montaje energetice.

Calculele arată că extinderea uti
lizării cofrajelor glisante la elemen-

tele de rezistență ale corpului prin
cipal al centralelor electrice va re
duce cu circa 30 la sută timpul de 
execuție a construcțiilor, va asigu
ra îmbunătățirea substanțială a be- 
toanelor turnate 
todă.

Considerăm că 
trelor aciculare 
să la lucrările de fundații, înlocuin- 
du-se astfel în mai mare măsură sis
temele costisitoare și mai puțin efi
ciente folosite în prezent. După pă
rerea noastră, există posibilități pen
tru aplicarea și pe alte șantiere a 
metodei asamblării echipamentului 
energetic în blocuri mari spațiale, 
inclusiv înzidirea 
spre exemplu la lucrările de extin
dere a centralei de la Luduș. Prin a- 
ceasta metodă-se va obține o scurta
re' a duratei de execuție cu 25 la 
sută, ceea ce va influența pozitiv 
costul lucrărilor. S-au confirmat în 
practică și avantajele metodei de or
ganizare a ’ucrului în flux continuu 
la montajul centralelor electrice și, 
de aceea, va trebui să acordăm o a- 
tenție sporită extinderii acestei me
tode pe șantiere.

Centrarea turbinelor cu aburi cu 
ajutorul dinamometrelor, pe șantier 
repetîndu-se asamblarea executată 
pe standul de montaj-probe al fa
bricii furnizoare, poate duce la mic
șorarea cu 20 la sută a consumului 
de manoperă.

Considerăm că exista condiții să 
fie introduse, în. continuare, noi teh
nologii de execuție a liniilor elec
trice de tensiuni medii. Ne referim 
la utilizarea forajului mecanic al 
gropilor, Ja folosirea utilajelor cu 
funcții multiple, cum ar fi tractoa
rele prevăzute cu brat de ridicare, 
pompele de epuisment, generatoare-

după această me-

întrebuințarea fil- 
poate fi extin-

echipamentului

acestora la sol,

le de sudură etc. 
cuție s-ar scurta 
la sută și, corespunzător, s-ar redu
ce și cheltuielile de manoperă și re
gie. Extinderea utilizării funicula- 
relor mecanice la transportul ma
terialelor în terenuri accidentate ar 
putea reduce la jumătate cheltuie
lile de transport.

A devenit actuală și posibilă ex
tinderea largă a industrializării lu
crărilor de linii, prin introducerea 
stîlpilor vibrați și centrifugați pre- 
comprimați, a fundațiilor prefabrica
te. Modernizarea și industrializarea 
lucrărilor de stații și posturi de 
transformare se poate face prin exe
cutarea panourilor electrice din sub- 
ansamble prefabricate, introducerea 
celulelor prefabricate, utilizarea pos
turilor de transformare metalice cu 
intrări în cablu sau aeriene com
plet prefabricate. Potrivit calculelor, 
pe această cale se poate reduce cu 
peste 50 la sută manopera consuma
tă pe șantiere, realizîndu-se circa 
9 000 lei economii la fiecare stație 
convențională. Este deosebit de efi
cientă folosirea prefabricatelor la 
montarea posturilor de transforma
re. Un post de transformare urban 
prefabricat se montează și se racor
dează la rețea în numai 5 zile, față 
de o lună cît este necesar pentru un 
post executat prin vechiul sistem de 
construcție.

Promovarea pe scară și mai largă 
a tehnologiilor noi, moderne la lu
crările de construcții și montaje e- 
nergetice va da posibilitate muncito
rilor și tehnicienilor de pe șantiere 
să reducă în continuare durata de 
execuție și să asigure o calitate su
perioară a lucrărilor, să predea la 
termen obiectivele prevăzute în 
planul de investiții pe anul în curs.

Duratele de exe- 
astfel cu circa 20

!
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Cu istoria con
cisă a dezvoltă
rii concepțiilor 
despre structura 
și evoluția Uni
versului — înce- 
pînd cu imagi
nile cosmologice 
ale lumii antice, 
produse de civi
lizațiile egiptea
nă, babiloniană, 

•chineză, indiană 
etc-, și încheind 
cu prezentarea
celor mai noi teorii despre lumea 
extragalactică — pot face cunoș
tință cercurile largi de cititori 
parcurgînd lucrarea cu titlul de 
mai sus a lui I. G. Perei, apărută 
de curînd, în traducere din limba 
rusă, în Editura științifică.

Izvorîtă din necesitățile practice 
și cercetînd din cele mai vechi 
timpuri mișcarea corpurilor ce
rești, astronomia — arată autorul 
— a deschis neîncetat oamenilor 
perspective noi asupra Universului, 
subminînd bazele concepțiilor mis
tice și confirmînd, în epoca noas
tră, în strînsă legătură cu rezulta
tele celorlalte științe ale naturii, 
tezele materialist-dialectice despre 
caracterul material și infinit al 
Universului, despre infinita varie
tate a formelor și proprietăților 
materiei, despre posibilitatea cu
noașterii acestora de către om.

Istoria concepțiilor despre Uni
vers pînă la începutul secolului al 
XVIII-lea este prezentată în lu
crare succint, în trăsăturile ei cele 
mai esențiale. Autorul se oprește 
mai mult asupra ideilor cosmolo
gice și cosmogonice ale filozofi
lor greci, asupra sistemului geo
centric al lumii, conceput de Pto- 
lemeu, sistem bazat pe concepția 
falsă asupra poziției centrale a Pă- 
mîntului în Univers.

Procesul eliberării treptate a 
științelor naturii de sub dominația 
teologiei, început în timpul Renaș
terii prin punerea bazelor teoriei 
heliocentrice de către N. Copernic, 
este reliefat prin înfățișarea con
tribuției lui Giordano Bruno, 
Johann Kepler, Galileo Galilei, 
Isaac Newton ș.a. la dezvoltarea și 
fundamentarea acestei teorii.

Ocupîndu-se de începuturile și 
dezvoltarea cosmogoniei științifice, 
autorul subliniază semnificația a- 
pariției lucrării lui I. Kant : „Isto
ria naturală generală-și teoria ce
rului“, care a constituit — așa cum 
scria Engels — o primă breșă în 
concepția imanentă despre lume. 
Autorul urmărește în mod consec
vent și convingător lărgirea acestei 
breșe de cercetările și rezultatele 
obținute de numeroși naturaliști și 
savanți ca : J. Buffon, L. Euler, 
M. V. Lomonosov, W. Herschel, La
place, V. I. Struve (în astronomia 
stelară), M. A. Kovalski (cu privi
re la rotația Galaxiei), Parsons (în 
demonstrarea pluralității sisteme
lor stelare), Al. Humboldt, V. Le- 
verrier ș.a.

Lupta dintre materialism și idea
lism în cosmologie este înfățișată 
în lucrare în toată complexitatea 
și amploarea ei. Noile descoperiri 
din științele naturii și, implicit, ale 
astronomiei, care dobîndise la în
ceputul secolului nostru metode 
perfecționate de investigare, prin
tre care analiza 
metria, veneau 
contradicție cu 
despre Univers, 
pra periheliului 
de pildă, nu puteau fi explicate în 
lumina legii gravitației descoperite 
de Newton. Apariția geometriilor 
neeuclidiene — ale lui Lobacevski, 
Bolyai, Riemann — și a teoriei re
lativității a lui Einstein infirmau 
concepțiile tradiționale despre na
tura Universului.

Capitolele consacrate dezvoltării 
astronomiei actuale galactice și 
extragalactice, a radioastronomiei 
sînt cele mai ample și mai docu
mentate din lucrare. Efortu
rile a numeroși savanți — prin
tre care V. A. Ambarțumian, G. A. 
Șain, W. Baade, O. L. Struve, O. I. 
Șrnidt ș.a. — de a răspunde proble
melor încă nerezolvate ale astro
nomiei sînt surprinse în înlănțui
rea lor, în procesul sinuos al con
firmării unora dintre ipoteze, dar 
și al abandonării acelora care, con
fruntate cu descoperirile ulterioa
re, se dovedesc neîntemeiate.

Demonstrarea structurii stelare a 
nebuloaselor spirale, de pildă, de

spectrală și foto- 
tot mai mult în 

concepțiile clasice 
Observațiile asu- 
planetei Mercur,

către astronomul american E. Hub
ble, în 1924, a infirmat defi
nitiv ipoteza, idealistă în esența ei, 
a „singularității“ în Univers a sis
temului nostru solar. Astăzi, arată 
autorul, raza părții observabile a 
Universului este de mii de ori, iar 
volumul de miliarde de ori mai 
mare decît a fost imediat după 
primele descoperiri ale lui Hubble. 
Se descoperă mii de nebuloase — 
sisteme stelare extragalactice 
sub formă de galaxii spirale, 
eliptice și neregulate. Obser
vațiile astronomice recente arată 
că stelele nu constituie unicul mo
del de formație cosmică, că spațiul 
interstelar nu este vid, ci este um
plut fie cu un gaz interstelar, ex
trem de rarefiat, fie cu pulberi 
cosmice. Studiul compoziției aces
tui gaz confirmă premiza generală 
că hidrogenul este elementul pre
ponderent în Univers. Stabilirea 
legăturilor fizice reciproce dintre 
numeroase galaxii — arată autorul 
— deschide o nouă etapă în dez
voltarea astronomiei galactice, lă
murirea naturii acestor legături 
constituind o problemă științifică 
actuală dintre cele mai importante.

Autorul informează pe larg citi
torii despre scara ierarhică a sis
temelor cosmice, despre descope
rirea recentă a noi supragalaxiî, 
care sînt verigi intermediare în
tre galaxiile obișnuite și Meta- 
galaxie — sistemul cosmic imens 
în componența căruia intră toate 
obiectele cerești cunoscute. De ase
menea, el înfățișează unele dintre 
problemele cosmologice și cosmo
gonice nerezolvate încă, critică 
teoriile cosmologice idealiste, care 
susțin „îmbătrînirea“ energetică și 
„moartea“ termică a Universului 
în Viitor, ca și tendința de a fun
damenta pe același principiu „în
ceputul“ Universului în trecut etc.

întreaga lucrare, scrisă concis, 
antrenant, demonstrează cititoru
lui că istoria științei despre Uni
vers este istoria lărgirii continue 
a limitelor Universului observabil, 
fiind, în același timp, istoria cu- 

a 
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Îiî vitrinele librăriilor
Lucrări apărute în Editura Aca

demiei R. P. Romînc :
• Flora Republicii Populare Ro

mine — vol. IX.
• Documente privind Unirea 

principatelor — voi. IÏÏ. Corespon
dență politică (1855—1859).

• Arheologia Moldovei - voi. 
II-III — sub îngrijirea Institutului 
de istorie și arheologie al filialei 
din Iași a Academiei R.P. Romine.

® Acțiunea radiațiilor nucleare 
asupra corpului solid — de Cor
nelia Moțoc.

• Scriitori greci și latini vol. V : 
Vitruviu — Despre arhitectură.

» Răspunderea materială a an- 
gajaților. Fapta sau acțiunea ca o 
condiție a ei — de Leonid Miller.

Cursuri universitare apărute in 
Editura didactică și pedagogică :

« Curs de istoria literaturii ro
mâne între cele două războaie 
mondiale, 1920—1944, partea I. — 
de Ov, S. Crohmălnieeanu.

• Istoria economiei naționale a 
Rominici, vol. III. — 
Romîniei în perioada revoluției 
populare. — Catedra 
economiei naționale a I.S.E. Bucu
rești.

Economia

de istoria

Lucrări do extindere ia Centrala electrică de termoticare de la Grozăvești.

0 LUCRARE UTILĂ DESPRE CIRCUITELE
CU TRANZISTOARE 7

noașterii progresive de către om 
infinitelor forme de existență 
materiei.

Gh. ZAMFIR

Broșuri despre părinți și copii

In Editura medicală, a apărut, de 
curînd, în traducere din limba en
gleză, lucrarea Fiziologie medicală 
și biofizică, sub redacția lui T. Ruch 
și J. Fulton. Operă a unui larg co
lectiv de specialiști în aceste do
menii — cadre didactice și cerce
tători de la universitățile america
ne, britanice și canadiene — lu
crarea se adresează medicilor și 
studenților în medicină.
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SCRIU CITITORI!

Obligsții’e contractuale 
să fie respectate

Pe baza repartiției 
misterului Economiei 
restiere, secția Năvodari a 
întreprinderii de prelu
crare a lemnului Constan
ța urmează să primească 
pe trimestrul întîi de la 
Direcția regională a econo
miei forestiere Bacău 610 
m.c. material lemnos, din 
care 50 m.c. calitatea a 
Il-a și 560 m.c. calitatea 
a IlI-a. Furnizorul ne-a 
îndrumat să ridicăm ma
terialul de la 7 unități din 
regiune : I.F. Agăș, Co- 
mănești, Roznov și al
tele. N-am avut obiecții 
asupra acestei repartizări, 
doream numai să primim 
la timp comenzile. Cu 
toate intervențiile telefo
nice și scrise, cu toate de
plasările în fiecare săptă
mână ale delegatului nos
tru la unități, nu s-a pu
tut obține pînă la 9 
martie decît abia jumă
tate din cheresteaua pre
văzută pentru primul tri
mestru, iar aproape 200 
mc ne-au sosit în ulti
mele cinci zile.

Spre surprinderea noa
stră, furnizorul ne-a tri
mis, fără comandă, circa

ML 
f’o-

60 mc cherestea pe care 
n-o putem folosi, deoa
rece are multe noduri șan 
e putredă. La 18 februa
rie am fosț nevoiți să re
fuzăm un transport tri
mis- de I.F. Agăș, acesta 
fiind de calitatea a IV-a și 
a V-a.

în aceste condiții secția 
va avea mari greutăți în 
realizarea planului pe pri
mul trimestru. Și trebuie 
să arătăm că de realizarea 
planului de producție al 
secției Năvodari depinde 
în mare măsură darea în 
folosință la termen a con
strucțiilor (blocuri de lo
cuințe și alte obiective) ce 
se ridică în regiunea 
brogea.

Dealtfel, și alte 
ții ale întreprinderii 

bine cu îndepli- 
planului din a-

Do-

sec-
nu

stau 
nirea 
ceeași cauză. Atelierul de 
geamantane are un plan 
anual de 4 000 geamantane 
și 30 000 de ghiozdane. 
Toată această producție 
este contractată cu comer
țul. De la începutul anu
lui, neprimind materia

primă necesară, n-am pu
tut satisface nici o co
mandă.

Propunem ca organele 
de resort să cerceteze 
cauzele neindeplinirii o- 
bligațiilor contractuale de 
către D.R.E.F. Bacău și să

ia măsuri să 
mită ritmic 
planificate de

ni se tri- 
cantitățile 

cherestea.
Constantin DONE

șeful serviciului 
aprovizionare 

Dumitrache NEDELCU 
muncitor

Producem legume timpurii
La consfătuirea regiona

lă a legumicultorilor ținu
tă recent la Craiova s-au 
analizat măsurile ce tre
buie luate pentru sporirea 
producției de legume. Tot
odată s-au împărțit pre
mii gospodăriilor colective 
care, în anul 1963, au rea
lizat producții mari de 

legume. Premiul întîi a 
fost acordat gospodăriei 
colective din Goicea Mare, 
raionul Segarcea.

Cu toate că anul trecut 
condițiile climaterice n-au 
fost prielnice culturii le
gumelor — primăvara tîr- 
zie și rece, iar în perioada 
20 iunie-15 august ca
nicula puțin obișnuită — 
gospodăria noastră a obți
nut recolte foarte bune, 
realizînd un venit de 
2 864 800 lei, din care a- 
proape 2 milioane lei nu
mai din cultura roșiilor.

Folosind experiența cîș- 
tigată, colectiviștii noștri 
sînt. hotărîți să obțină în 
acest an realizări și mai 
mari. Lucrările pregătitoa
re au început cu 3 sppta- 
mini mai devreme decît tn

• ■

la1963. Dacă anul trecut, 
■începutul lunii martie abia 
semănăm primele tocuri 
de răsadniță, acum grădi
narii execută repicatul ro
șiilor timpurii. Prin aceasta 
vom reuși să recoltăm le
gumele mult mai devre
me. Cele zece echipe le
gumicole au pregătit pînă 
acum 6 500 mp de răsad
nițe și au semănat 4 000 
mp. La terenul din punc
tul „Țarc", grădinarii au 
amenajat peste 1 500 mp 
de răsadnițe îngropate, 
unde vor repica răsadurile 
de roșii. Pentru fertilizarea 
celor 70 ha grădină folo
sim o mare cantitate de 
gunoi de grajd, care se 
află depozitat acum în 
platforme. Spre a între
buința mai bine terenul 
destinat grădinii, aplicăm 
metoda culturilor interca
late și succesive pe 55 ha, 
Anul acesta vom mai cul
tiva 3 ha cu pepeni și 3 
cu dovleci la ghivece nu
tritive.

In domeniul electronicii, alături 
de tehnica cunoscută a circuitelor 
cu tuburi electronice, s-a dezvoltat 
în ultimul deceniu tehnica mo
dernă a circuiteloi- cu tranzistoare, 
dispozitive care în cele mai multe 
cazuri prezintă avantaje conside
rabile pentru a fi folosite în locul 
tuburilor electronice. Spre a 
veni in sprijinul activității specia
liștilor din țara noastră care se o- 
cupă de tranzistoare și aparatură 
electronică cu tranzistoare, Editu
ra tehnică a publicat în ultimii ani 
o serie de lucrări valoroase în 
cest domeniu. Dintre lucrările 
părute merită remarcată seria 
cărți formată din „Circuite 
tranzistoare“ (1961), „Circuite 
tranzișțoare în telecomunicații
proiectare, scheme“ (1963) și car
tea tipărită recent „Circuite cu 
tranzistoare în industrie —■ proiec
tare, scheme“ — vol. I. In timp ce 
în prima carte se expun principii
le teoretice ale circuitelor cu tran
zistoare, în ultimele două lucrări 
accentul este pus pe descrierea 
telor tehnice ale dispozitivelor 
miconductoare, prin a căror 
noașțere ele pot fi utilizate
rect, pe metodele de proiectare și 
calcul, precum și pe prezentarea 
unor scheme complete de aparate 
electronice çu tranzistoare.

Lucrarea „Circuite cu tranzistoa
re în industrie“ — vol- I. a fost e- 
laborată dc un colectiv de specia
liști coordonat de ing. I. Felea, co
lectiv din care fac parte inginerii 
R. Piringer, A. Miilea, L. Nica, D. 
Bengulescu, Em. Weissmann, Al. 
Pranițchi și I, Landau. Cartea tra
tează probleme de interes genera), 
comune tuturor aplicațiilor electro
nicii în industrie, precum și re
feritoare la anumite domenii de 
utilizare ale electronicii. Cele de 
interes general privesc tipurile de 
dispozitive, amplificatoare și os
cilatoarele electronice cu tranzis- 
toare utilizate în circuitele indus
triale, probleme care ajută direct

pe inginerul de specialitate la pro
iectarea circuitelor cu tranzistoare. 

Lucrarea cuprinde și capitole 
speciale referitoare la aparate pen
tru măsurarea mărimilor electrice, 
a mărimilor neelectrice (măsurarea 
de grosimi, forțe, presiuni, turații, 
temperaturi, debite etc), precum și 
un capitol' referitor la aparate uti
lizate în medicină și biofizică. Ba- 
zîndu-se pe o amplă documentare, 
autorii au reușit să prezinte un nu
măr considerabil de aparate cu 
tranzistoare, ceea ce arată încă o 
dată cît de mult s-au impus dis
pozitivele semiconductoare în teh
nica electronică modernă. Consul
tarea acestor părți ale lucrării este 
recomandabilă și pentru inginerul 
nespecialist în electronică, avînd în 
vedere că i se oferă un tablou des
tul de cuprinzător asupra posibi
lităților aparaturii electronice de 
a măsura și controla .procese teh
nologice de aproape orice natură.

O lucrare ca aceea de față este 
menită să contribuie la extinderea 
aplicațiilor tehnicii electronice în 
industrie, întrucît pune la dispozi
ția inginerilor de specialitate un 
bogat material documentar actual 
(referințele 
lucrări din 
anul 1963) 
înțelege că
poate învăța electronica industria
lă, ci numai cum circuitele cu 
tranzistoare pot fi utilizate în prac
tică. Realizarea unei scheme pre
zentate în carte poate duce la per
formanțe corespunzătoare numai 
atunci cînd specialistul are o bună 
pregătire de bază, cînd înțelege 
clar fiecare proces din circuit. Car
tea de față se adresează în primul 
rînd specialistului format pentru 
care constituie un îndreptar pre
țios, oferindu-i într-o formă con
centrată noile realizări pe plan 
mondial în domeniul circuitelor eu 
tranzistoare.

Conf. ing. M. DRAGÀNESCU 
candidat in științe tehnice

bibliografice cuprind 
diferite țări pînă în 
și îngrijit elaborat. Se 
din acest volum nu se

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice a ti
părit în ultimul timp trei lu
crări de larg interes : „Copii — 
familie — educație științifică“, „Co
pii cuminți și copii neascultători“, 
„Copiii răsfățați“. O suită temati
că distribuită în fiecare dintre ele 
ajută pe cititor să se apropie de 
unele noțiuni fundamentale ale 
științei educației tineretului, peda
gogia, necesare, fără îndoială, ori
cărui părinte.

In prima din broșurile amintite, 
Gheorghiță Fleanca și Ion Stanciu 
demonstrează că formarea concep
ției științifice despre lume este un 
proces complex, de durată, subli
niind că timpul copilăriei se identi
fică cu dobîndirea primelor repre
zentări și noțiuni corecte, exacte, 
care reflectă in mod autentic lu
mea ; ele se transformă apoi, pe 
diferite trepte ale școlii, în convin
geri liotăritoare pentru întreaga 
conduită a copilului. Interesant 
este și modul in care se ilustrează 
că într-un mediu familial sănătos 
copilul poate fi ferit de influența 
oricăror prejudecăți, între altele 
explicîndu-i-se îmbinarea dintre 
real și fantastic în basme, natura, 
materială a unor fenomene care 
îi atrag atenția : apariția zilei și 
a. nopții, eclipsele de soare și lună 
etc. Autorii combat atît părerea 
greșită a acelor părinți care con
sideră întrebările copiilor ca sim
ple capricii ce pot să nu fie luate 
în considerație, cît și presupu
nerea, la fel de neîntemeiată, că 
nu se pot da explicații çorecte pe 
înțelesul unor băiețași sau fetițe 
despre ploaie, fulger, tunet sau alte 
fenomene ale naturii. Evidențiind 
mijloacele multiple prin care statul 
democrat-popular asigură educația 
științifică a tineretului, autorii 
subliniază că este o datorie a pă
rinților ca prin discuții cu copiii, 
îndrumarea lecturii acestora și 
prin exemplul lor personal să con
tribuie la- formarea unui tineret 
luminat, eliberat de orice prejude
căți.

Celelalte două lucrări abordează 
probleme mai de amănunt, dar de 
mare însemnătate pentru ansam
blul educației ' copiilor. Lumini
ța Ghivirigă izbutește în unele 
din paginile broșurii „Copii cu
minți și copii neascultători“ să 
explice că sînt la fel de ero
nate din punct de vedere edu
cativ și au urmări greu corectabile 
părerile și cerințele extremiste ale 
unor părinți : prima — considera
rea neascultării ca un semn de 
istețime șl o dovadă de „persona
litate" și a doua — formularea 
unor cerințe de disciplină exage
rate, pe care cu greu le poate sa
tisface chiar și un adult. Autoarea 
insistă in lucrarea .sa, pe bună 
dreptate, asupra necesității bunei 
cunoașteri a copiilor, a rolului 
comportării impecabile a părinților 
în familie și societate. Roate că și 
unele sfaturi date în privința re
gimului de viață al copiilor vor fi 
apreciate de cititori. Despre lucra
rea lui C. Păunescu „Copiii răsfă- 
țați" am putea spune, pe scurt, că 
ea cuprinde udele sugestii utile 
privitoare la „cei șapte ani de a- 
casă“ ai copilului pentru ca acesta 
să nu devipă un 
„mic tiran“,

Utile în fond și în forma lor 
actuală, cele trei broșuri păcătu
iesc, credem, prin nerespectarea 
întocmai a exigențelor cărora tre
buie să le facă față lucrările de 
popularizare a cunoștințelor cul- 
țural-științifice. Ne referim în
deosebi la caracterul prea puțin 
convingător al unor exemple citate, 
la sugestiile uneori neconcludente 
pe care le fac autorii, Avem în fața 
noastră mai mult niște lecții ab
stracte de pedagogie decît pagini 
vii, care să răspundă multiple
lor cerințe ale educației copiilor în 
familie. De aici și tonul destul de 
sentențios și unilateral al unor re
comandări, deși autorii, specialiști 
cu experiență, știu, desigur, că 
pedagogia nu este p culegere de 
rețete care dau rezultate invaria
bile, aidoma ca tabla înmulțirii.

„Domn Goe“, un

Al. POPESCU

!©n PERȘINARU
Inginer agronom

TEATRE : Teatral de Operă și Balet 
al R. P. Rumine (la Sala Palatului R. 
P.- Rorpîne)’; Traviata — (orele 19,30). 
Regele Lear — (spectacol prezentat de 
artiștii Teatrului „Royal Shakespeare 
Company“ din Anglia — orele 19). Tea
trul de stat de operetă : Mșm-zelle Ni- 
touche — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale1' (Sala Comedia) : Ma
rla Stuart — (orele 19) ; (Sala Studio) i 
Avarul — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : Peer 
Gynț — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandră" (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. lj : Orestia 
— (orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex, Sahia nr. 76 À) : Jocul de-a vacan
ța — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă — (o- 
rele' 19,30). Teatrul pentru copii, și tine 
ret : Ruy Bias — (orele 2(1). Teatrul e- 
vreieșc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tunase" 
(Sala Savoy) : Revista de altădată — 
(orele 20). Ansamblul de eîntece și dan, 
suri al C.C.S. : O carte despre frumuse
țe — (premieră, orele 20). Teatrul „Țăn
dărică“ (Sala Academiei) : Cartea cu A- 
polodor — (orele 10) : (la Casa de cui, 
tură a tineretului din raionul „16 Fe
bruarie") : Un băiețel, o paiață țl o mal-

1 ntuțî (orele 16). Circul de stat ; Non

Stop-1964 spectacol prezentat de ar
tiștii circului din Fraga — (orele 19,30),

CINEMATOGRAFE : Șeherazada - 
fjlm pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dezrădă- 
cinații : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Capitol (9; 11,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Io- 
lantha : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (Ml; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Foto 
Haber : București (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 10; 
18,15; 20,?0), Arta (10,15; 12,30), Floreasca 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Scano Boa : 
Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Me 
lodia (10; 12; 14,30: 16,45; 19; 21). Doamna 
Tu Hau : Victoria (10,15; 12,15; 14,30; 
|6,30; 18,30: 20,45), Crîngași (16; 18,15; 
20,30), Flacăra (16; 18; 20), Cosmos (16; 
18; 20). Locotenent Cristina : Central (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Feroviar (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Omul cu ricșa 
— cinemascop : Lumina (de la orele 9 la 
orele 14 rulează în continuare ; 16,15;
16,30; 20,45) Cascada diavolului : Union 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (15,30; 
17.45: 20), Program de filme pentru co
pil ; Doina (orele 10). Hoțul din San Ma
rengo I Doina (11,30; 13,45; 16; 13,15;

20.30) , Vitan (15; 17; 19; 20,45). Un ciclu 
de filme documentare ; Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în con
tinuare ; 19; 21). Renul alb : înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18; 20), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Progresul (15,30; 
18; 20,15). Viață sportivă : Cultural (14,30; 
17,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Noi doi, bărbații ; Dacia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Rusalka — cinema
scop ; Buzești (16; 18,15; 20,30), Era noapte 
Ia Roma (ambele serii) : Bucegi (10; 13; 
16,15; 19,30), Cotroceni (16; 19,15). Haidu
cul de pe Ceremuș : Unirea (16; 18,15; 
20,30). Magazin film : Munca (15; 17; 19; 
21). Valsul nemuritor ; Popular (15; 17; 
19; 21). Raidul vărgat : Arta (15; 17; 19; 
21). Podul : Moșilor (15,30; 18; 20,30). Mis
terele Parisului — cinemascop ; Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Pași spre 
lună : Viitorul (16; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (15; 17; 19; 21), Pisiea de mare : Co- 
lentina (16; 18; 20). Agatha, lasă-te de 
crime ! ; Lira (15; 17; 19; 20,45). Inculpa
tul „1 040“; Ferentari (15; 16,45; 18,30; 
20,15) Călătorie în aprilie ; Pacea (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Structu
rile de rezistență aie construcțiilor de 
locuit (1), de ing. Adrian Lupeseu, di
rector la Institutul de proiectări con-

strucții tip. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru cei mici : Năzdrăvăniile 
vulpii (III) — adaptare de Sergiu Milo- 
rian, după „Romanul vulpii". 19,35 — 
Emisiune de știință : Proiecte noi de 
stații satelit, de lt. col. ing. Dumitru An- 
dreescu. 19,5Q — Concert de concerte eu 
Ion Voicu, artist al poporului. în pauză 
— Șah. în încheiere : Buletin de știri și 
buletin meteorologic.

CWA VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
și 13 martie. In țară : Vremea în încăl
zire ușoară, cu cer variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din 
sectorul estic. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
zero și minus 10 grade, iar maximele 
între minus 2 grade și plus 5 grade, lo
cal mai ridicate la sfîrșițul intervalului. 
Ceață locală. In București ; Vremea se 
încălzește. Cerul va fi variabil, tempo
rar noros, favorabil precipitațiilor sla
be. Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere.
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Și vorbirea se corectează
La Centrul de logopedic din Brașov

în toamna anului trecut, odată cu 
deschiderea școlilor, la Brașov a 
luat ființă un centru de logopedie, 
de corectare a vorbirii la copii. Ra
mură de activitate relativ nouă, lo- 
gopedia cere, pe lingă cunoștințe 
vaste de pedagogie, psihologie etc, 
o mare răbdare și multă perseveren
ță. Nu-i deloc ușor să formezi la 
copii deprinderea de a vorbi clar, 
curgător, atunci cînd au anumite 
greutăți de pronunție sau chiar de
fecte mai serioase. La o asemenea 
muncă grea s-au angajat cîteva ti
nere entuziaste : profesoarele Doina 
Cornea, Lucia Băcilă — specialistă 
în defectologie, dr. Ana Osvath — 
neuropsikiatră, care de la început 
s-au bucurat de sprijinul părinților 
și al cadrelor didactice din școlile 
de 8 ani din oraș.

Am vizitat de curînd acest cen
tru de logopedie. El funcționează pe 
lîngă școala de 8 ani nr. 4 și este 
dotat cu un metronom, picup cu 
zeci de discuri cu povești și versuri, 
magnetofon, spirometru, planșe etc.

Cu sprijinul policlinicii de copii 
din oraș s-au depistat toate cazurile 
de copii cu defecte de vorbire. Pro- 
fesoara-logoped Doina Cornea a vi
zitat apoi școlile de 8 ani, a ascultat 
cum vorbesc copiii, a stat apoi de vor
bă cu părinții și învățătorii, inter esîn- 
du-se îndeaproape de unde și de 
cînd provin defecțiunile. O comisie 
a supus pe toți acești copii unor 
examene medicale amănunțite.

In momentul de față la centrul 
de logopedie se lucrează cu 60 de co
pii cu defecțiuni de vorbire care pot 
fi corectate fără intervenții medi
cale, doar prin exerciții și prin me
tode pedagogice. Copiii au fost îm- 
părțiți pe grupe de trei, patru cu Constantin CĂPRARII

Magnetofonul repetă ori de cite ori e nevoie, ajutind pe elevi să-și corecteze vorbirea

ducarea comunistă a candidaților

și noilor membri d® partid
(Urmare din pag. I-a) 

täte a acestora să se înscrie la 
cercurile de studiere a Statutului 
P.M.R., a istoriei partidului și Ja 
cursurile serale. Comitetele raio
nale și orășenești de partid au se
lecționat pentru aceste cercuri pro
pagandiști cu bună pregătire și pri
cepere de a trata problemele într-o 
formă accesibilă. Cercurile de stu
diere a Statutului P.M.R. sînt con
duse de activiști de partid sau de 
alți tovarăși cu experiență în mun
ca politico-educativă.

Cu mult interes sînt urmărite con
ferințele ținute în fața tinerilor co
muniști despre înaltul titlu de mem
bru al partidului, drepturile și înda
toririle membrilor și candidaților de 
partid, trăsăturile moral-politice ale 
comuniștilor, precum și despre dife
rite probleme actuale ale politicii 
partidului. Asemenea cicluri de con
ferințe pe teme politice, economice 
și ale vieții interne de partid sînt 
organizate periodic de Comitetul oră
șenesc de partid Suceava, de comi
tetele raionale Rădăuți, Dorohoi, 
Cîmpulung, Gura Humorului.

Eficiența întregii munci de educa
re comunistă depinde în mare măsu
ră de varietatea formelor ei, de 
caracterul lor interesant, atractiv. 
Merită relevată inițiativa comitete
lor raionale de partid Fălticeni și 
Botoșani de a organiza vizionarea 
colectivă de către membrii și can
didații de partid a filmeloi’ „Lupeni 
29“ și „Tudor“; în unele comune au 
fost inițiate discuții referitoare la 
concluziile actuale ce se desprind 
din aceste filme. In organizațiile de 
partid din gospodăriile colective Bo- 
roaia-Fălticeni, Cristești și Sulița- 
Botoșani etc, au fost prezentate re
cenzii ale romanelor „Setea“, „Bă
răgan“, „Clocote“, „Șoseaua Nordu
lui“. Tinerii membri și candidați de 
partid din G.A.S. Leorda, Socru- 
jeni și S.M.T. Botoșani au vizitat, în 
cadrul unor excursii, Muzeul Dof- 
tana, Muzeul de istorie a partidului 
din București. Casa memorială „Mi
hail Eminescu“ din Ipotești. Au loc 
vizite la combinatele de industria
lizare a lemnului și la Stațiunea ex
perimentală agricolă din Suceava, 
la Fabrica de zahăr Bucecea, la Fa
brica de conservare a laptelui Cîm
pulung și la alte unități economice.

Un mijloc important de educare a 
tinerilor comuniști îl constituie în- 
țîlnirile lor cu activiști de partid, 
discuțiile purtate cu aceștia. Comi
tetele raionale P.M.R. Gura TT" 
morului, Fălticeni, Dorohoi 
ganizează periodic întilniri 

Hu- 
or- 
ale

defecte de vorbire asemănătoare, fo- 
losindu-se pentru fiecare grupă më- 
todele și exercițiile corespunzătoare. 
Munca depusă a început să dea 
roade.

Sînt copii care au înregistrat mari 
progrese. Unii se află, în prezent, în 
stadiul de lichidare completă a nea
junsurilor de pronunție. Șapte din 
micii „pacienți“ vin acum doar în 
vizită, să o vadă pe tovarășa profe
soară. Tratamentul lor s-a terminat. 
Clara Tomeș, care, acum cîteva 
luni, nu putea pronunța pe R a ve
nit să-i mulțumească tovarășei Cor
nea pentru răbdarea cu care i-a co
rectat pronunția. I-a adus și un bu
chet de flori. Vorbea atît de curgă
tor îneît nici nu puteai bănui că a 
avut cândva necazuri cu pronunția.

Colectivul de la centrul de logo
pedie duce și o muncă de prevenire 
a vorbirii incorecte și de educare a 
pronunției. Copiii învață să vor
bească acasă, la grădiniță, la cămin. 
Se cere o mare atenție din partea 
educatoarelor, a mamelor, să nu lase 
să se introducă în vorbire defecte 
de pronunție. Pentru a le veni în 
ajutor s-a ținut conferința : „Cel 
mai frecvent defect de vorbire“ și 
s-au organizat ședințe de instructaj 
cu educatoarele din cămine și gră
dinițe. Acum, împreună cu specialiș
tii pediatri de la policlinica de copii 
din Brașov, se întocmește o statisti
că privind tulburările de vorbire.

Prin corespondență s-a început un 
schimb de experiență cti centrele de 
logopedie din Cluj, Satu Mare, Su
ceava ș.a. El ar putea fi completat 
de consfătuiri periodice interregio
nale.

biroului comitetului 
ale alter activiști de

membrilor 
raional și 
partid și de stat cu noii membri și 
candidați de partid pentru infor
marea lor asupra problemelor 
tuale ale politicii interne și 
terne a partidului. De curînd, 
Dumitru Vărvăroi, secretar al Comi
tetului raional P.M.R. Gura Humo
rului, s-a întîlnit eu membrii și can
didați! de partid din G.A.C. Boto- 
șana, informîndu-i despre hotărîrile 
conferinței regionale de partid și 
discutînd cu ei despre sarcinile ce le 
revin în aplicarea acestora. La ase
menea consfătuiri au participat, în 
ultimul timp, și tovarășii Ion Iuga, 
prim-secretar, loan Jitaru, secretar 
al comitetului raional, și alți acti
viști.

Toate aceste acțiuni inițiate de 
comitetul regional, de comitetele ra
ionale și orășenești au contribuit la 
folosirea stagiului de candidat ca o 
adevărată școală a educării comu
niste. Ne mîndrim astăzi cu mii de 
candidați și noi membri de partid, 
care acționează în toate ca oameni 
înaintați, punînd pe primul plan 
interesele colectivității, luptători în
flăcărați pentru înfăptuirea politi
cii partidului.

Cu toate progresele realizate în 
munca de educare comunistă a can
didaților și noilor membri de partid, 
în unele organizații această activi
tate nu se duce la un nivel 
corespunzător. In raioanele Săveni 
și Botoșani mai sînt organizații de 
bază unde se manifestă o slabă exi
gență față de calitățile celor care 
solicită primirea în partid, iar can
didaților de partid li se dă un insu
ficient ajutor în îmbogățirea cu
noștințelor politico-ideologice, în 
creșterea spiritului de răspundere 
partinică, ceea ce face necesară pre
lungirea stagiului de capd.idat 
unora dintre ei.

Aplicînd hotărîrile conferinței 
gionale de partid, noi îndrumăm 
mitetele raionale și orășenești 
desfășoare o acțiune sistematică pen
tru a educa tinerii comuniști în spi
ritul unei înalte principialități par
tinice, al combativității față de con
cepțiile și moravurile înapoiate, al 
fermității în aplicarea politicii par
tidului. Ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a muncii desfășurate în 
acest domeniu va contribui la în
tărirea continuă a organizațiilor 
de partid din regiunea noastră, la 
creșterea rolului lor conducător, a 
capacității lor de organizare a mase
lor în lupta pentru transpunerea m 
viață a sarcinilor însuflețitoare tra
sate de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R.

ac- 
ex- 
tov.

al

re- 
co- 
să

Ridicarea legațiilor 
de la Roma și București 
la rangul de ambasade

Guvernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Republicii Italia 
au convenit să ridice la rangul 
ambasadă legațiile lor respective 
la Roma și București.

de 
de

Plecarea delegației 
culturale sovietice

Luni seara a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre patrie, delegația Acade
miei de Științe a U.R.S.S. condusă 
de acad. A. P. Vinogradov, membru 
al Prezidiului Academiei de Științe 
a U.R.S.S., care a semnat planul de 
colaborare științifică pe anul 1964 
între Academia de Științe a U.R.S.S. 
și Academia Republicii Populare 
Romîne. La plecare, pe peronul Gă
rii de Nord, delegația Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a fost condusă de 
acad. Athanase Joja, membru al 
Prezidiului Academiei R. P. Romîne, 
de academicieni și alți oameni de 
știință. Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

Expoziția celor mai tineri 
pictori și desenatori

au pre-Copiii și tineretul școlar 
gătit noi lucrări cu care vor partici
pa la expoziția de desene organi
zată de Ministerul Invățămîntului în 
cinstea Zilei internaționale a copi
lului. Lucrările celor mai tineri pic
tori și. desenatori : copii din învă-. 
țămîntul preșcolar, elevi din școlile 
elementare, de cultură generală și

Din eauza unor lucrări de canalizare, în- 
cepînd de astăzi, tramvaiele ele pe traseele 
13 și 14 cu direcția spre Piața Unirii vqr 
circula deviate după cum urmează: tramva
iele 13 de la Palatul Pionierilor pe șos. Ge
niului, șos. Panduri, calea 13 Septembrie, 
strada Uranus, bd. 1907, Podul Izvor apoi 
pe traseul normal, Tramvaiele liniei 14 de 
Ia Podul Grozăvești vor circula pe șos. 
Gepiului, șos. Panduri, calea 13 Septem
brie, Strada Uranus, bd. 1907, Podul Izvor 
apoi pe traseul normal.

învingind echipa Japoniei cu 36

HANDBALIȘTII ROMÎNI h SEMIFINALE
PARDUBICE (prin telefon de la 

trimisul nostru). Primul trial al 
echipelor reprezentative de handbal 
care participă la campionatul mon
dial din Cehoslovacia a hiat sfîrșit 
ieri. în toate cele patru orașe care 
au găzduit preliminariile (Pardubice, 
Praga, Bratislava și Gottwaldov) 
s-au disputat ultimele partide. Acum 
se cunosc echipele participante in 
grupele semifinale.

Partida Norvegia — U.R.S.S., des
fășurată ieri la Pardubice, s-a în
cheiat cu victoria neașteptată- a se
lecționatei Norvegiei cu 13—11. După 
o repriză de joc aproximativ egal, 
la capătul căreia sovieticii au con
dus cu 7—6',. norvegienii joacă mai 
decis atît în apărare cît și în atac, 
construindu-și acțiunile cu mai 
multă insistență. Ei egalează imediat 
după pauză, preiau conducerea ți o 
păstrează pină la sfîrșit. înregisțrînd 
această înfrângere, echipa U.R.S.S. 
a totalizat două puncte, la egalitate 
cu Norvegia și Japonia. Datorită 
însă golaverajului mai bun, handba
liștii sovietici au ocupat locul doi 
în clasamentul seriei D și deci drep
tul de a participa în semifinale.

în cel de-al doilea meci al pro
gramului de aci s-au întîlnit repre
zentativele R. P. Romîne și Japo
niei, Formația romînă a realizat cea 
de-a țreia victorie consecutivă la 
actualele „mondiale“ învingîndu-i 
pe japonezi cu scorul categoric de 
36—12 (16—7). Sportivii romîni au 
făcut și de data aceasta o partidă 
spectaculoasă, depășindu-și fără 
greutate adversarul. Jocul lor a fost 
din nou mult aplaudat, în echipa 
țării noastre alături de jucătorii 
consacrați au fost folosiți mai mult 
decît în meciurile anterioare și ti
neri introduși de curînd în lotul re
prezentativ. Au dat satisfacție mai 
ales Gruia, Popescu, Tale. Primul, 
o autentică speranță a handbalului

Sesiuni științifice
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat lucrările celei de-a Xl-a se
siuni a cercurilor științifice studen
țești de la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București. Comunică
rile prezentate în sesiune au dez
voltat teme din diferite domenii : 
geologie, zăcăminte de hidrocarburi 
și minerale utile, prospecțiuni geo
fizice, exploatarea zăcămintelor de 
țiței și gaze, tehnologia și chimiza
rea țițeiului, 
petrolier.

construcția de utilaj

★

martie au avut loc Ia 
sesiunii științifice a

între 6 și 8 
Iași lucrările 
Institutului agronomic „ion ionescu 
de la Brad“ din localitate. Sesiunea 
a fost organizată în colaborare cu 
stațiunile experimentale din regiu
nile Iași și Suceava.

★

La Cluj s-au desfășurat lucrările 
sesiunii științifice a cadrelor didac
tice de la Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza“ din localitate și a cer
cetătorilor științifici de la stațiunile 
experimentale agricole din regiunile 
Cluj și Maramureș.

profesionale, înfățișează casa părin
tească, aspecte din viața de familie, 
frumusețile naturii și ținutului na
tal, viața nouă a satelor colectivi
zate, mari construcții industriale etc.

Expoziția, devenită în ultimii ani 
o frumoasă tradiție, are scopul să 
stimuleze studiul desenului în toate 
școlile. La expoziția din anul trecut 
din cei aproape 3 000 partieipanți 23 
au fost distinși cu premii și men
țiuni. Desenele școlarilor noștri au 
fost apreciate și la diverse con
cursuri și expoziții internaționale. 
La concursul internațional de dese
ne pentru copii, organizat de revis
ta ,,Shankar“ din New Delhi (In
dia) la sfîrșitul anului 1962, desenele 
aparținînd tinerilor Jeana Bararu de 
la școala .de coregrafie din Bucu
rești, Iacob Vlasa de la școala ele
mentară de artă din Tg. Mureș și 
Cornelia Tăpeanu de la școala ele
mentară nr. 19 din Brăila, au obți
nut diplome.

(Agerpres)

A apărut nr. 2/1964 al revistei

Numărul pe luna februarie 1964 
al revistei se deschide cu articolul 
„Industrializarea socialistă și ur
banizarea populației" de M. DU- 
LEA. în continuare sînt publicate. 

' articolele : „Considerații
conținutului și sferei dc extindere 
a muncii productive în socialism" 
de D. GRÏNDEA ; „Probleme ac
tuale ale normării muncii“ de SI- 
MION ȚAIGĂR ; „Stimularea eco
nomisirii resurselor materiale“ de 
C. MOISUC ; „Progresul tehnic și 
calitatea produselor“ de L. MARCO- 
VICI ; „îmbunătățirea folosirii fon
dului funciar“ de GH. TIMARIU ; 
„Intensificarea — orientare princi
pală în dezvoltarea producției agri
cole" de E. JIANU.

Rubrica „Din planul Institutului 
de cercetări economice" cuprinde 
articolul „«Integrarea» vest-euro- 
pcană și repartizarea teritorială 
inegală a forțelor de producție" de 
A. HORIA.

în cadrul rubricii „Răspunsuri la 
întrebările cititorilor“ sînt publicate 
articolele: „Despre fermele de creș
tere a animalelor de tip industrial" 
de I. GRIGORE ; „Instabilitatea ca-

pitalismului și «sistemul stabilizato
rilor»“ de N. IVANCIU.

La rubrica „însemnări“ sînt pu
blicate materialele : „Creditul ban
car în sprijinul micii mecanizări, 

asupra modernizării și îmbunătățirii tehno
logiei producției" de I. BELOIU și 
A. PETRESCU ; „Rezerve de redu
cere a prețului de cost al struguri
lor" de N. LAGADIN și O. PO
PESCU.

Revista mai publică articole de 
critică și bibliografie : „O lucrare dc 
sinteză privind dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a socialismului" 
(Probleme ale creării și dezvoltării 
bazei tehnice-materiale a socialis
mului în R.P.R.) de I. BOCHIȘ ; „în 
sprijinul activității practice" (N. 
Luca : Prețul de cost în industrie) 
de GH. MURGU ; „Tratarea proble
melor economice — la nivelul sarci
nilor dc dezvoltare a agriculturii so
cialiste" de O. PARPALĂ.

La rubrica „Informații științifice" 
este înserat materialul „Lucrările 
adunării generale a Academiei R. P. 
Romine" de I. PREDOI. .

Revista mai cuprinde* 1 rubricile 
„Scrisori către redacție" și „Docu
mente“,

. în urma acestor rezultate, clasa
mentele în grupele preliminarii au 
fost definitivate. Pentru semifinala
I s-au calificat R. F. Germană, Iu
goslavia (din grupa A), Ungaria și 
Suedia (grupa B), iar pentru semi
finala 11 Cehoslovacia, Danemarca 
(grupa C), România și U.R.S.S. (gru
pa D).

Miercuri la Fraga, în Sala sportu
rilor (capacitate : 18 000 de locuri),
vor avea loc primele partide ale se
mifinalelor. Handbaliștii romîni în- 
tîlneșc puternica reprezentativă a 
Danemarcei, Cehoslovacia joacă cu 
U.R.S.S., R.F. Germană cu Ungaria

nostru, este de altfel golgeterul echi
pei. Pină acum el a înscris 12 
puncte.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, de la biroul de presă ni se a- 
nunță și celelalte rezultate ale par
tidelor de ieri. Igță-le: R. D. Ger
mană — Iugoslavia 14—14 (10—7), 
R. F. Germană — S.U.A. 24—13 (19 
—7), Ungaria — Islanda 21 — 12 
(9—7), Suedia — R.A.U. 20—11 (14—
3), Danemarca — Franța 26—13 (13 • și Iugoslavia cit Suedia. 
—5), Cehoslovacia — Elveția 26—10 
(15—3).

Mingea a fost repusă In |ac..( (fază din meciul de baschet Dinamo București—Steagul roșu Brașov, disputat 
duminică in sala Floreasca). Foto : M. Andreescu
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Vizitele delegației C. C. al P. M, K
la Pekin

în dimi- 
delegația 
Pekinul

vizitat Marele Zid, Palatul 
de la mormintele împăra- 
dinastia Ming, precum și 
acumulare construit în a-

PEKIN 9 (Agerpres). — 
neața zilei de 9 martie, 
C.C. al P.M.R. a vizitat 
și împrejurimile. Tovarășii Ion
Gheorghe Maurer și Nicolae Ceau- 
șescu au 
subteran 
ților din 
lacul de 
ceastă regiune. Membrii delegației 
au fost însoțiți de tovarășii Li Fu- 
ciun, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, U Siu-țiuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, și 
Wu Han, primar adjunct al Peki
nului.

ALEGERI PAPT1ALE MUNICIPALE IN BATARIA
MÜNCHEN 9 

minică au avut 
ria alegeri parțiale pentru primari 
generali, primari și consilieri comu
nali. După cum transmite agenția 
D.P.A. rezultatele preliminare ale 
alegerilor au indicat un progres 
sensibil al candidaților partidului 
social-democrat, mai ales în centre
le urbane, 
au obținut 
voturi în 
principale 
varia :

(Agerpres). —- Du- 
loc în landul Bava-

Astfel, soeial-democrații 
cel mai mare număr ele 
patru din cele cinci 

orașe ale landului Ba- 
Miinchen, Augsburg, Re

gensburg șț Nürnberg, iar în cel 
de-al cincilea, Würzburg, victoria a 
revenit unui candidat independent. 
Aceasta este interpretat drept un 
serios eșec pentru candidații parti
dului creștin-social (fracțiunea din 
Bavaria a partidului ereștin-demo- 
crat) condus de fostul ministru de 
război, Franz-Josef Strauss. In a- 
legerile pentru consilierii comunali, 
atît candidații creștin-sociali cît și 
social-democrați au înregistrat un 
număr mai mare de voturi decît la 
alegerile din anul 1958 în dauna al
tor partide politice.

Constantin ANI
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9 Tradiționalul turneu de tenis ele masa 
organizat la Ruse cu prilejul Zilei interna
tionale a femeii a fost cîștigat de sportiva 
romînă Eleonora Mihalca. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Catrinel Folea (R. P. 
Romînă), Pire (Iugoslavia), Hristova (R. P. 
Bulgaria). La concurs au participat jucă
toare din R P. Romînă, R. P. Ungară, 
Austria, R.S.F. Iugoslavia, R. S. Ceho
slovacă și R. P. Bulgaria.

e In grupa africană a turneului pre- 
olimpic de .fotbal s-au disputat două în- 
tîlniri. La Casablanca, în meci retur, Ma
rocul a învins Nigeria cu 4—1. Cum pri
mul meci fusese cîștigat de jucătorii nige
rieni cu 3—0, se va disputa cea de-a treia 
întîlnire pe teren neutru. La Tunis, re
prezentativa Tunisiei a făcut joc egal 
(1—1) cu Dahomey.

® Orașul norvegian Drammen a găzduit, 
în prezenta a 15 000 de spectatori, un 
mare concurs international de sărituri cu 
schiurile de la trambulină. Victoria a re
venit campionului olimpic Toralf Engan 
care a totalizat 246,6 puncte. Cele mai 

.lungi sărituri ale snip au măsurat 107,5 m 
și 107 m.

(AgerprwÂ

Tovarășii Chivu Stoica și Emil 
Bodnăraș au vizitat Țesătoria de 
bumbac nr. 2 din Pekin, fiind înso
țiți de Cen Wei-ci, adjunct al mi
nistrului industriei textile, Fin Ți- 
pin, membru al Secretariatului Co
mitetului orășenesc din Pekin al 
P.C. Chinez, și Cia Ting-san, primar 
adjunct al Pekinului. Oaspeții au 
fost salutați cu căldură de colecti
vul întreprinderii vizitate.

în seara aceleiași zile a avut loc 
o gală de filme, în cadrul căreia 
s-au prezentat filme romînești și 
chineze.

Primarul Berlinului occidental, 
Willy Brandt, care este președintele 
partidului social-democrat, a decla
rat că consideră rezultatele alege
rilor din landul Bavaria drept „o 
adevărată probă" în vederea alege
rilor- parlamentare federale din 
anul viitor.

DE PRETUTINDENI
PENTRU SALVAREA 
TURNULUI DIN PISA

săGuvernul italian intenționează 
adreseze un apel către expeiți din 
mai multe țări în vederea salvării 
cunoscutului turn înclinat din Pisa, 
amenințat să se prăbușească. în a- 
cest scop, ministrul lucrărilor publi
ce al Italiei, Giovanni Pieraccini, va 
supune Parlamentului un proiect de 
lege autorizînd guvernul să anunțe 
ținerea unui concurs internațional, la 
care să fie prezentate proiecte de 
consolidare a turnului. Turnul din 
Pisa, construit în secolul al XII-lea> 
și-a cucerit faima datorită înclinației 
sale.

Inginerul Andrei Șestakov 
Tambov deține una din cele

FONOTECĂ BOGATĂ

Ml

Se știe că spaghetti, deși sînt foarte apreciate, constituie unul dintre 
cele mai „incomode“ alimente. Un concurs original a avut loc recent 
la Paris, unde câștigătoarea, o tînără americană (în dreapta), s-a do

vedit a fi „cea mai grațioasă mincătoare de spaghetti“.

Luptătorii noștri au cîștigat 

„Turneul speranțelor olimpice^
Ediția a 7-a a turneului speranțe

lor olimpice la lupte clasice, dispu
tată la Budapesta, s-a soldat cu un 
remarcabil succes al tinerilor spor
tivi romini. Trei dintre reprezentanții 
țării noastre (Gh. Stoiciu la catego
ria muscă, I. Baciu la categoria co
coș și I. Gabor la categoria semi-

iMIiiiajiii artistic și-a desemnat campionii
Dintre sporturile de iarna acum în plină 

activitate, patinajul artistic și-a de
semnat campionii pe 1964. Pe pati
noarul artificial al Capitalei deținăto
rii titlurilor au primit acum o ripostă 
mpi serioasă decît în alți ani din partea 
celorlalți concurenji. Aceasta a dus nu 
numai la mărirea spectaculozității între-

Aniversarea ziarului 
Daily Worker“

LONDRA 9 (Agerpres).— La 
„Royal Albert Hall“ din Londra a 
avut loc un miting festiv cu prilejul 
împlinirii a 34 de ani de la apariția 
ziarului ■ „Daily Worker“, organul 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie.

După cuvîntarea de deschidere 
rostită de George Matthews, redac- 
torul-șef al ziarului, a luat cuvântul 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie. El s-a referit la sarcinile 
care stau în fața mișcării muncito
rești engleze în preajma alegerilor 
parlamentare și municipale.

A
CONFERINȚA DE PRESĂ 

MINISTRULUI BOLIVIA» 
AL MINELOR

LA PAZ 9 (Agerpres). — într-fl 
conferință de presă ținută duminică 
seara, ministrul bolivian al minelor, 
Guillermo Arinez, a criticat hotă- 
rîrea Statelor Unite de a pune 
în vînzare însemnate cantități de 
cositor din stocurile strategice ame
ricane, întrucît aceasta, după cum a 
spus el, „va putea produce un de
zastru economic pentru. Bolivia“. 
Arinez a subliniat că guvernul său 
intenționează să aducă acest caz în 
fața O.N.U.

mari fonoteci personale din lume. 
Colecția lui cuprinde peste 10 000 
de plăci și benzi de magnetofon eu 
imprimări din operele compozitori
lor din lumea întreagă. Printre lu
crările din fonoteca inginerului 
Șestakov se numără operele Iui 
Glinka, Ceaikovski, Bach, Beetho
ven, Mozart imprimate aproape în 
întregime.

CATASTROFĂ AERIANĂ

Un avion de pasageri de tipul 
Do-8 avînd la bord 31 de persoane, 
a făcut o aterizare forțată într-o 
grădină situată la cițiva kilometri de 
aeroportul internațional Owaharem, 
într-un cartier de la periferiile ora
șului Chicago. Mai înainte, aparatul 
a lovit o clădire dar cei șase locatari 
nu au avut nimic de suferit.

mijlocie) au ocupat locul I. Pe echi
pe, competiția a fost ciștigată de se
lecționata R. P. Romine, care a to
talizat 26 puncte, fiind urmată de 
R. P. Ungară (25 puncte), R. P. Po
lonă (18 puncte) și R.S.F. Iugoslavia 
(11 puncte).

cerii, ci și la concluzia că în ultima vre
me specialiștii și patinatorii (din Capitala 
și din provincie) au muncit mai temeinic. 
Campionii republicani pe 1964 sînt urmă
torii : senioare — Elena Moiș (Dinamo 
București), seniori — Radu Ionian (Știin
ța București), perechi seniori — Cristina 
Patraulea-Radu Ionian (Știința) ; junioare I 
Cristina Formagiu (Dinamo), juniori I — 
Nicolae Belu (Unirea), perechi juniori I 
— Liliana Georgescu-Dan Săveanu (Di
namo), junioare II — Marinela Ciubucă 
(Steagul roșu Brașov), juniori II — Dra- 
goș Sandu (Unirea), perechi juniori II —• 
Ingrid Unterfinger-Desideriu Czeisner (Vo
ința Brașov).
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Salutul adresat de C. C. al P. C. II. S. participanților
la valorificarea păminturilor înțelenite

BÜÄIILIA „Petrobras" va prelua toate 
rafinăriile particulare

GENEVA Corespondența din Paris

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 
— Președintele societății petroliere 
braziliene de stat „Petrobras“, Os- 
vino Ferreira Alves, a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
toate rafinăriile de petrol particu
lare din țară vor fi-preluate de a- 
ceastă societate pînă la 19 aprilie. 
In prezent, în Brazilia continuă să 
funcționeze trei mari rafinării de 
petrol particulare, aparținînd unor 
proprietari brazilieni. Potrivit rela-

țărilor agenției Associated Press, 
cercuri largi ale opiniei publice 
braziliene au cerut naționalizarea 
acestor rafinării.

Osvino F. Alves a fost numit re
cent de președintele Goulart în 
funcția de președinte al „Petro- 
bras“-ului, după ce fostul președin
te, Albino Silva, a fost concediat 
fiind acuzat de afaceri ilicite reali
zate împreună cu societatea nord-a- 
mericană „Esso International“.

Ședința neoficială 
a Comitetului celor 18

GENEVA 9 (Agerpres).— Luni

MĂSURI DE NAȚIONALIZARE ÎN ZANZIBAR

a 
avut loc la Geneva o ședință neofi
cială a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Comitetul a dis
cutat procedura examinării măsu
rilor „paralele“ sau „parțiale", adică 
a măsurilor care să contribuie la 
slăbirea încordării internaționale, la 
întărirea securității și a încrederii 
între popoare.

După cum se 
vind convocarea 
tru discutarea
luată, la propunerea țărilor neutre, 
în ședința oficială precedentă a Co
mitetului celor 18.

Rezultatele primului scrutin 
în alegerile cantonale

ZANZIBAR 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Zanzi
bar și Pemba, Abeid Karume, a pre
zentat la. 8 martie, în cadrul unui 
mare miting la care ■ au participat 
aproximativ 50 000 de persoane, o 
„Declarație a Zanzibarului“. El a a- 
nunțat că întregul teren agricol 
din Zanzibar se naționalizează și de
vine proprietate a statului. în aceas
tă categorie de pămînturi naționali
zate sînt cuprinse și plantațiile care 
inițial fuseseră proprietate de stat 
și au fost vîndute capitaliștilor de 
către guvernul anterior al sultanu
lui Zanzibarului. De asemenea, s-a 
anunțat că guvernul va acorda aju
tor țăranilor săraci.

‘ Totodată, președintele Karume a 
anunțat naționalizarea tuturor clă
dirilor din orașul Zanzibar care a- 
parținuseră germanilor înainte de

primul război mondial. (Zanzibarul 
fusese pînă atunci colonie germană). 
El a făcut cunoscută, de asemenea, 
hotărîrea de naționalizare a tuturor 
cluburilor străine. Aceste măsuri, a 
arătat președintele Zanzibarului, co
respund intereselor întregului popor. 
Ele sînt menite să lichideze situația 
anormală existentă , pînă acum, în 
care o minoritate stăpînea cea mai 
mare parte din pămîntul țării, în 
timp ce majoritatea poporului era 
lăsată să moară de foame.

Guvernul țării, a declarat-Karume, 
este continuu preocupat de lichida
rea șomajului în țară. El a elaborat 
un plan de asistență a șomerilor și 
va face tot ce-i va fi posibil pentru 
ca pînă la 1 iunie să asigure tuturor 
de lucru.

Hotărîrile privind naționalizările 
intră în vigoare imediat.

CONFERINȚA UNIUNII AERO-HALOAȘE
DAKAR 9 (Agerpres). — La Dakar 

se desfășoară lucrările-conferinței la 
nivel înalt a Uniunii Afro-Malgașe. 
Această organizație grupează 14 sta
te africane, foste colonii franceze. 
Lucrările, conferinței sint secrete.

Deși orașul în care se desfășoară 
conferința este pavoazat festiv iar 
ziua deschiderii conferinței a fost 
declarară în Senegal zi de sărbă
toare, observatorii remarcă că dis
poziția unora dintre participant nu 
este cîtuși de puțin festivă. La or
dinea zilei s-a pus cu toată acuita-

tea problema dizolvării acestei’ or
ganizații. în condițiile existenței 
Organizației unității africane, pre
zența pe continentul african a unor 
grupări de genul Uniunii Afro-Mal
gașe este considerată de mai multe 
țări ca aducînd prejudicii.

Se remarcă, de asemenea, faptul 
că din cei 14 șefi , de state aderente 
la uniune nu participă la conferință 
decît șapte.

Președinte al Uniunii pentru pe
rioada în curs a fost ales Moktar 
Ould Daddah, președintele Maurita- 
niei.

12 jurați selecționați la procesul din Dallas.

dm DallasPmcesy!
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DALLAS 9 (Agerpres). — Proce
sul lui Jack Ruby a intrat în cea 
de-a patra săptămînă care este con
sacrată în întregime depozițiilor 
martorilor apărării. în fața tribuna
lului urmează să apară pe rînd un 
fost campion mondial de box, Bar- 
ney-Ross, o dansatoare de strip
tease în localul lui Ruby, arestată în 
prezent pentru trafic de stupefian
te, psihiatri, psihologi și -alți spe
cialiști pentru a demonstra, așa cum 
afirmă apărarea, că Jack Ruby este 
un bolnav care și-a pierdut rațiu
nea în momentul cînd l-a ucis pe 
Lee Oswald.

Așa cum reiese din relatările a- 
gențiilor occidentale de presă, sce
nariul depozițiilor acestor martori 
este cunoscut de pe acum. Boxerul 
Barney Ross va trebui să demon
streze că Ruby, pe care l-a cunos
cut bine la New York, este ,,un bun 
american“.
Ann Kohs va trebui să declare că 
a văzut pe Ruby lovind cu capul de 
trotuar un șofer de taxi, după care 
a început să strige: „Ce mi s-a în- 
tîmplat? Ce am făcut?“. Această 
declarație va servi tezei apărării, 
potrivit căreia Ruby nu-și aminteș
te de actele sale, așa cum nu-și a- 
mintește să-1 fi ucis pe Oswald!

Duminică, Ruby a fost examinat 
în închisoare de Roy Shaffer, pro
fesor de psihologie la Universitatea 
Yale, care urmează să prezinte un 
raport tribunalului. Deși nu se cu
nosc amănunte cu privire la con
cluziile acestui raport, agenția 
France Presse menționează că apă
rătorii lui Ruby se îndoiesc tot mai 
mult de concluziile psihiatrilor.

între timp, poliția din Dallas.con- 
tinuă cercetările pentru a găsi pe 
doi din cei șapte pușcăriași care au 
evadat sîmbătă din închisoarea si
tuată în clădirea unde se judecă 
procesul lui Ruby.

DALLAS 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Dallas Times-Herald“ a relatat ca 
un tînăr din acest oraș.^Maj es Wor
rell, urmează să apară săptămînă 
aceasta în fața comisiei federale .de 
anchetă asupra asasinării președin
telui Kennedy după ce a. declarat 
că, în momentul atentatului la viața 
acestuia, a auzit patru focuri de 
armă — și nu trei.

Dansatoarea Patricia

știe, hotărîrea pri- 
acestei ședințe pen- 
procedurii a fost

ÎNTÎLNIREA LUI ZAHARIA STANCU 
CU REPREZENTANȚII 
PRESEI FRANCEZE

PARIS 9. — Corespondentul Ager
pres, G., Dascal, transmite :

Luni seara a avut loc o întîlnire a 
acad. Zaharia Stancu cu reprezen
tanții presei franceze, organizată de 
editura Albin Michel cu ocazia a- 
pariției la Paris în această editură a 
romanului „Jocul cu moartea“.

Au participat Robert Esmenard, 
director general al editurii, oameni 
de litere, ziariști. i

Pe o vreme friguroasă, cu lapo- 
viță și ploaie, 14 milioane de alegă
tori au fost așteptați duminică în 
fața urnelor pentru a alege 1624 de 
consilieri generali. Unul din rezul
tatele care au atras atenția presei 
de aici a fost procentajul ridicat al 
neprezentării la vot, conside
rat ca un record pentru ultimii 30 
de ani. După cum a anunțat Roger 
Frey, ministrul de interne, un ale
gător din doi a lipsit de la vot.

In aceste alegeri cantonale, consi
lierii generali sînt aleși prin vot 
universal, cu un mandat de șase 
ani. In viața administrativă a țării 
ei dețin un rol de seamă, întrucît 
votează bugetul departamentelor- și 
fac parte din colegiul electoral care 
participă la alegerea membrilor Se
natului. Jumătate din numărul lor 
se reînnoiește la fiecare trei ani.

In primul tur de scrutin, de dumi
nică, au obținut majoritatea absolută 
și au fost deci aleși 969 de candidați. 
Printre personalitățile care au can
didat se numără și nouă miniștri, 
însă numai șase dintre ei au fost 
aleși, în timp ce alți fruntași poli
tici nu au întrunit majoritatea ab
solută sau se află în balotaj 
(un al doilea tur de scrutin urmea
ză a avea loc duminica viitoare în 
593 de cantoane^ După cum arată 
„Fr,ance Presse", „s-ar putea să a- 
sistăm în cursul săptămînii la retra
gerea unor candidaturi sau la înțe
legeri între candidați cu afinități

politice apropiate, ceea ce ar putea 
oferi unele indicii politice intere
sante“.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent permit să se constate că în ge
neral majoritatea deputaților și se
natorilor, ca și personalitățile locale, 
au fost aleși sau realeși fără a în
tâmpina mari dificultăți. Este vor
ba de ceea ce primele comentarii ale 
cercurilor ziaristice de aici numesc 
„stabilitate a corpului electoral" 
față de consilierii generali cărora le 
dăduseră și în trecut voturile, re- 
marcîndu-se totodată o creștere a 
numărului de mandate obținute de 
candidații comuniști.

Referindu-se la rezultatele primu
lui tur de scrutin, Waldeck Rochet, 
secretar general adjunct al Partidu
lui Comunist Francez,, a arătat că 
acestea atestă că P.C.F. își consoli
dează pozițiile, cîștigînd noi funcții 
de consilieri generali și sînt o con
firmare a progreselor obținute de 
P.C.F. ^umărul candidaților comu
niști aleși duminică a crescut cu 56 
la sută față de alegerile -

După cum arată ziarul 
nité“, date fiind pozițiile 
comunist cît și cele ale 
socialist-S. F. I. O. și 
prezent există condiții pentru ca 
în cel de-al doilea tur să fie reali
zată unirea forțelor de opoziție.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adresat un mesaj de 
salut participanților la valorificarea 
păminturilor virgine și înțelenite 
din regiunile răsăritene ale țării, 
cu prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a începerii acestei acțiuni.

Mesajul relevă munca plină de 
abnegație a oamenilor sovietici pen
tru valorificarea păminturilor înțe
lenite, îndeosebi faptele eroice ale 
tineretului sovietic, rolul Comsomo- 
lului.

în mesaj se arată că statul a pus 
la dispoziția lucrătorilor de pe pă- 
mînturile înțelenite peste 200 
de tractoare convenționale și

de mii 
mii de

alte mașini și unelte numai în anii 
1954—1955. în primii 3—4 ani au fost 
desțelenite peste 40 milioane hectare 
de noi pămînturi. în decurs de 10 
ani U.R.S.S. a primit în plus din 
regiunile păminturilor desțelenite 
8,6 miliarde puduri de cereale 
marfă.

Mesajul se ocupă, de asemenea, de 
sarcinile care revin în prezent sov
hozurilor gi colhozurilor de pe pă- 
mînturile desțelenite pentru a asigura 
producții mari de cereale, lapte, 
carne și alte produse agricole, pe 
baza intensificării producției, a unei 
mai bune utilizări a mijloacelor 
tehnice, a introducerii experienței 
înaintate și a realizărilor științei.

Declarație a agenției TASS

NOI INCIDENTE IN CIPRU
NICOSIA 9 (Agerpres). — Grave 

incidente între ciprioții greci și ci- 
prioții turci au avut loc din nou, 
în orașele Paphos, Larnaca, Fa
magusta, Ktima și Nicosia. Un 
grup de ciprioți turci a deschis din 
turnul unui minaret din Paphos un 
puternic foc de arme automate a- 
supra ciprioților greci aflați în pia
ța orașului. 7 ciprioți greci au fost 
omorîți, iar 34 grav răniți. Forțele 
de poliție britanice sosite la fața 
locului au fost întîmpinate tot cu 
puternice focuri de arme automate, 
fapt ce a determinat o ripostă din 
partea poliției britanice.

în urma incidentelor, generalul lo
cotenent P. S. Gyani, observatorul 
personal al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în Cipru, însoțit de 
ministrul de interne al Ciprului, 
Polycarpos Gheorghadyis, a plecat 
duminică pe bordul unui elicopter la 
Paphos. în urma convorbirilor avute 
cu reprezentanții celor două comu
nități, în oraș a fost restabilită 
liniștea.

Un purtător de cuvînt al guver
nului cipriot, anunță agenția France 
Presse, a făcut cunoscut duminică că 
guvernul Ciprului va lua toate mă
surile necesare pentru a instaura 
ordinea în insulă.

★
NICOSIA 9 (Agerpres). — „Lupte 

înverșunate au izbucnit luni în două 
orașe de pe coasta sud-vestică a 
Ciprului“, anunță corespondentul 
din Nicosia al agenției U.P.I. Pe 
lîngă ciocnirile de la Paphos și Kti
ma la care se referă corespondentul,

au fost- semnalate incidente la Ni
cosia, precum și în localitățile 
Omorphita, Larnaca, Malia etc. în 
cursul incidentelor din ultimele 
două zile s-au înregistrat numeroși 
morți și’ răniți. Folosirea • armamen
tului greu de către cele două tabere 
și faptul că la Ktima luptele au fost 
reluate luni în pofida negocierii u- 
nui armistițiu reliefează încordarea 
situației.

Generalul Gyani a avut- o între
vedere luni dimineață cu președinte
le Makarios în legătură cu inciden
tele de la Ktima.

★
ANKARA 9 (Agerpres). — După o 

ședință a cabinetului turc, vicepre
mierul Kemal Satir a anunțat că 
Turcia respinge numirea lui Jose 
Rolz-Bennett ca mediator în Cipru.

'k
PARIS 9 (Agerpres). — Ministrul 

de externe cipriot, Kyprianu, care 
se înapoiază de la New York, unde 
a participat la ședințele Consiliului 
de Securitate, a avut la Paris o 
întrevedere cu ministrul de exter
ne francez, Couve de Murville.

ir
OTTAWA 9 (Agerpres). — în Ca

nada au început pregătirile pentru 
crearea primului contingent care va 
fi inclus în forțele O.N.U. pentru 
Cipru. în așteptarea hotărîrii gu
vernului canadian, ministrul apără
rii a dat dispoziție comandanților 
regimentului 22 să înceapă pregăti
rea soldaților care vor fi trimiși în 
Cipru.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

TRAFICANȚII DE STUPEFIANTE
O captură interesantă
„Una dintre cele mai importante afa

ceri în domeniul traficului de stupefiante 
din cîte au fost vreodată descoperite în 
Statele Unite" — după cum o apreciază 
presa occidentală — a adăugat ia dosar 
arestarea a trei persoane: mexicanul Sal
vador Pardo Bolland, uruguayanul Carlos 
Aritzi și francezul René Bruchon. Pentru 
reușita acestei importante operații, poli
țiile din patru state (S.U.A., Franța, 
Canada, Mexic) și-au coordonat acțiunile 
încă de acum patru ani. Rezultatele jus
tifică aceste strădanii : brigada de stupe
fiante a capturat 61 kg de heroină pură, 
în valoare de 13,5 milioane de dolari. 
Ziarul „New York Times" arată că „nar
coticele urmau să fie „repartizate" la 
New York, Boston, Philadelphia, Washing
ton, Detroit și Chicago, iar în comerțul 
cu „amănuntul” valoarea lor a fost eva
luată la aproximativ 52 milioane de do
lari".

Peripețiile traficanților par luate din- 
tr-unul din filmele „tari" de aventuri. 
Narcoticele au fost aduse în Canada de 
Aritzi. Acesta le-a lăsat la casa de ba
gaje a gării din Montréal. Prevenită din 
Paris, poliția canadiană a înlocuit cu 
făină 60 de kg de heroină. Fără a bănui 
ceva, Aritzi a plecat la New York, și-a 
depus în gara Pennsylvania cele 4 va
lize, în care rămăsese doar un kilogram 
de heroină, apoi a descins liniștit la ho
telul unde urma să-și înfîlnească com
plicii. Aici ei au fost arestați.

...Ancheta începuse încă din 1960, 
imediat după arestarea lui Mauricio Ro
sal, ambasador al Guatemalei în Belgia 
și Olanda, prins în timp ce transporta 52 
kg de heroină pură. El a fost condamnat 
la 15 ani închisoare, dar Heroina conti
nua să sosească în S.U.A. Curînd, poliția 
a început să-l bănuiască pe mexicanul 
Pardo Bolland. Acoperit de imunitate di
plomatică (era ambasador în Bolivia), a- 
cesta se specializase în a scăpa de ur
mărirea agenților care-l filau. Cînd sim
țea poliția pe urmele sale, Bolland 
arbora o cravată roșie, care-i avertiza de 
primejdie pe complici. Uneori, cînd ve
dea că polițiștii nu-l slăbesc, diplomatul echipă 
intra într-o biserică. De fapt, s-a consta- cri

lat că in timpul „rugii" i 
facle cu complicii săi.

’ Ancheta a 'stabilit că 
a primit transportul de 
corsicanul Gilbert Cascia, 
de poliție. Se crede că 
undeva în Europa, 
Giacobetti, șeful unei alte rejèle de tra- 
ficanfi. Cascia a fost condamnat în con
tumacie la 5 ani închisoare cu prilejul 
procesului lui Franz Kopp, care a avut 
loc în octombrie 1963. Chimistul 
Kopp, fost colonel S.S., s-a refu
giat după război în Franța și în scurt 
timp a ajuns proprietar al castelului An- 
gerville-la-Rivière, unde își instalase un 
laborator clandestin pentru transformarea 
morfinei în heroină.

Pardo Bolland 
heroină de la 
căufat de mult 
el se ascunde 

împreună cu . Jean

Cazul Bird și altele
Aproape simultan cu arestarea trafican- 

filor la New York, în Elveția, la Laus- 
sanne, începea procesul Bird, epilogul 
uneia din nenumăratele drame provocate 
din intoxicarea cu stupefiante. Victima, 
Marjorie Bird, o bogată sexagenară ame
ricană (venituri petroliere de peste 
300 000 de dolari anual), ajunsese toxi
comană în ultimul grad, din care cauză 
a și murit. Pe banca acuzaților se găsesc 
doctorul elvețian Gerard Savoy, psihia
tru decăzut, precum și complicele lui, 
prințul Nicolae Sturza, transfug și repre
zentant al unei foste protipendade. mo
șierești, tributară „beției albe”. Pălărier 
de dame la Paris, „prințul" trăia din ba
nii milionarei americane, pe care o 
încuraja, împreună cu Savoy, să se dro
gheze.

Dar Marjorie Bird nu este decît una 
din sutele de mii de victime ale stu
pefiantelor. Traficanții caută să ademe
nească mai ales tineretul. în unele me
tropole, tinerilor li se oferă gratuit pri
mele doze de heroină sau hașiș, după 
care devin de multe ori clienți siguri.

Postul american de televiziune „Co- 
■ lumbia Broadcasting System" a prezen

tat recent un film documentar despre 
traficul de heroină, film realizat de o 

î de reporteri în decurs de 
doi ani. Documentarul a urmării evo-

luția acestui stupefiant de la recoltarea 
opiului și transformarea lui în morfină, 
pînă la prelucrarea ei în labora
toare clandestine, unde devine heroină 
pură. De la aceste laboratoare, stupe
fiantele sînt transportate în Statele Uni
te, Canada, Mexic și alte țări.

împotriva contrabandei cu stupefiante 
se iau măsuri severe, soldate cu unele 
rezultate. în 1963, în S.U.A. au 
fost arestați 13 000 de traficanți. Anul 
acesta, autoritățile americane au început 
o „ofensivă majoră" — cum a scris 
„New York Times" — împotriva faimo
sului sindicat al lumii interlope ameri
cane „Cosa Nostra", strîns legat de tra
ficul cu stupefiante. Dar, deși au primit 
lovituri serioase, rețelele de traficanți 
continuă să „lucreze". Atît în S.U.A., cît 
și în alte țări, dosarul „diavolului alb" 
rămîne deschis și dă multă bătaie < 
cap brigăzilor speciale ale poliției.

Leonid SORESCU

din 1958.
„L’Huma- 
partidului 
partidelor 

radical, în

Tudor VORNICU

0 delegație a R.P. Bulgaria 
a sosit la Budapesta

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 
martie a sosit la Budapesta o de

legație de partid și guvernamentală 
a R. P. Bulgaria, condusă de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, care face 
o vizită oficială de prietenie la in
vitația C.C. al P.M.S.U. și a guver
nului revoluționar muncitoresc ță
rănesc ungar.

Pe aeroportul din Budapesta, de
legația a fost întîmpinată de Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.Ș.U., președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc. To
dor Jivkov și Jânos Kâdâr au rostit 
cuvîntări.
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MOSCOVA 9 (Agerpres). — A- 
genția TASS a fost împuternicită să 
dea publicității o declarație în legă
tură cu raportul de activitate pe 
anùl 1963 al guvernului R. F. Ger
mane. Agenția TASS arată că în ra
port este abordat un cerc larg de 
probleme internaționale, precum și 
probleme privind situația 
internă din R.F.G., privind 
militară etc.

Declarația agenției TASS 
niază că din raportul guvernului 
R.F.G. rezultă că programul de po
litică externă al noului guvern al 
R.F.G. nu a suferit modificări sub
stanțiale. Guvernul R.F.G. își reafir
mă pretenția de a reprezenta în
treaga Germanie și încearcă să rea
nime așa-numita „doctrină Hall
stein“.-

Declarația agenției TASS observă 
că în raport se trece în întregime 
sub tăcere problema actuală de im
portanță primordială, în ■ primul 
rînd pentru germani înșiși, a înche
ierii tratatului de pace și a.norma
lizării pe baza sa a situației din Ber
linul occidental.

încheierea capitolului celui de-al 
doilea război mondial, arată TASS 
ar pune capăt atnplificării ideilor 
revanșarde în Germania occidenta
lă și ar consolida situația în centrul 
Europei și în întreaga lume. în a- 
ceastă ordine de idei, declarația 
menționează că guvernul R.F.G. se 
eschivează de la Singura cale reală 
spre unificare, calea tratativelor și 
acordurilor cu R.D.G.

Arătînd că cei care nu recunosc 
R.D.G. sprijină, voit sau nu, iluziile 
revanșarzilor, în sensul că aceste 
țări ar putea ajuta R.F.G. în planu
rile ei periculoase împotriva R.D.G.,

politică 
politica

subli-

declarația adaugă că o „conflagra
ție între R.F.G. și R.D.G. ar însemna 
o conflagrație între N.A.T.O. și Or
ganizația Tratatului de la Varșovia“.

Referindu-se la acele date din da
rea de seamă a guvernului R.F.G. 
care atestă de fapt o amplificare a 
potențialului militai- al R.F.G., de
clarația precizează că în interesele 
păcii și securității în Europa ar tre
bui să se efectueze un control al in
dustriei R.F.G. pentru a se stabili 
situația reală. întrucît R.F.G. se o- 
pune încheierii tratatului de pace 
german, această verificare trebuie 
să se facă pe baza acordurilor care 
își păstrează valabilitatea pînă la 
încheierea tratatului de pace.
/Agenția TASS amintește o serie 

fie declarații — calificate drept con
tradictorii — ale oficialităților vest- 
germane, pentru a trage concluzia 
că, de fapt, guvernul R.F.G. se o- 
pune dezarmării generale și totale. 

înj declarația agenției TASS se 
constată că guvernul R.F.G. s-a es
chivat pînă în prezent de la o exa
minare constructivă și serioasă a re
petatelor propuneri sovietice de so
luționare a divergențelor existente 
intre aceste țări în spiritul coexis
tenței pașnice și colaborării. In în
cheiere în declarație se arată că, 
dacă actualul guvern al R.F.G. este 
capabil să tragă învățăminte juste 
din trecut, să-și stabilească politica 
în concordanță cu prefacerile radi
cale petrecute pe arena internațio
nală, ca rezultat al celui de-al doi
lea război mondial și după acest 
război, alegerea sa nu poate fi decît 
una singură — în favoarea păcii, 
dezarmării și coexistenței pașnice 
între state.

Tîrg uruguayano* 
argenitînean

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — 
La Paysandu, important centru in
dustrial aî Argentinei, s-a deschis 
Tîrgul uruguayano-argentinean la 
care participă 220 
două țări, 
contribuie ! 
gionale și la apropierea oamenilor 
de afaceri

firme din cele 
. Scopul tîrgului este să 
la crearea unei piețe re-

din cele două țări.

Interviu el ministrului
După cum transmite agenția As

sociated Press, într-un interviu ex
clusiv acordat revistei „U. S. News 
and World Report“ ministrul de 
externe al Franței, Couve de Mur
ville își exprimă părerea că nici ță
rile europene și nici Statele Unite 
nu sînt dispuse să lupte într-un 
mare război pentru Asia de sud- 
est.

„în consecință, credem că soluția 
este neutralitatea".

Un mesaj al președintelui S. U. A.
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

La 9 martie, președintele Lyndon 
Johnson a adresat Congresului 
S.U.A. un mesaj cu privire la ce
rințele, resursele, folosirea și for
marea forțelor de muncă în Statele 
Unite. în mesaj se cere adoptarea de 
măsuri menite să combată șomajul, 
arătîndu-se că, deși în luna februa
rie au fost create 800 000 noi locuri 
de muncă, cifra șomerilor, care se 
ridică la 4 500 000, nu a scăzut aproa
pe deloc.

Mesajul acordă o atenție specială 
șomajului în rîndurile tineretului a-

merican șl preconizează îmbunătăți
rea sistemului de educație și a învă- 
țămîntului profesional, întrucît pro
centul șomerilor este mult mai ridi
cat în rîndurile muncitorilor neca
lificați.

Pentru combaterea șomajului în 
rîndurile populației de culoare, unde 
procentul celor fără lucru este de 
cel puțin două ori mai mare decît 
în rîndurile muncitorilor albi, mesa
jul cere eliminarea discriminării ra
siale și adoptarea unor practici e- 
chitabile la angajarea în locurile de 
muncă.

dc externe al franței
La întrebarea : „înțelegeți prin 

aceasta că o soluție militară este 
imposibilă ?“ e) a răspuns : „Nu cred 
că situația în Asia de sud-est poate 
fi menținută la infinit prin mijloa
cele forței“.

întrebat cum se așteaptă să se a- 
tingă obiectivul neutralității, fără a 
folosi forța, Couve de Murville a de
clarat: „Nu spun că forța nu este 
importantă și nu am spus niciodată 
că S.U.A. nu dispun de forță. Tot ce 
spunem noi este că. după cît se 
pare, este greu să se cîștige un răz
boi civil din afară și că în consecin
ță o soluție politică este mai rea
listă decît o soluție militară“.

întrebat dacă poate descrie rela
țiile franceze cu S.U.A. ca bune, 
proaste sau indiferente, ministrul de 
externe a spus: „Dacă există o a- 
preciere pe care aș dori s-o fac des
pre relațiile franco-americane, aș 
spune desigur că nu sînt indiferen
te. Mai degrabă aș spune că sînt în 
același timp bune și proaste“.

Couve de Murville a spus apoi că 
relațiile nu sînt proaste „dar sînt di
ficile din cînd în cînd, tocmai pen
tru că există probleme asupra că
rora nu sîntem de acord“.

SCURTE ȘTIRI
KHARTUM. După cum relatea

ză agenția Reuter, guvernul Suda
nului a informat Etiopia și Somalia 
că acceptă propunerea de a se des
fășura . în capitala sudaneză, Khar
tum, tratative bilaterale între cele 
două țări în vederea reglementării 
conflictului de frontieră dintre ele.

MOSCOVA. A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
i-a primit pe A. Arauzos, ministrul 
industriei si comerțului al Republi
cii Cipru, și pe V. Lissaridis, depu
tat cipriot, și a avut cu ei o convor
bire privind problemele dezvol
tării continue a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Republica Cipru.

de neanga- 
dezarmarea 

contribui la

ALGER. După cum anunță agen
ția C.T.K., la 9 martie la Alger a 
fost semnat un acord cu privire la 
înființarea unei linii aeriene între 
Cehoslovacia și Algeria.

Laboratorul clandestin din castelul fostului S.S.-ist Kopp. în medalion, 
fotografia acestuia
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BRUXELLES. Vicepremierul gu
vernului din Burundi, Pie Masum- 
buko, care se află într-o vizită în 
Belgia, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că numărul vic
timelor evenimentelor din Ruanda 
se ridică la peste 20 000. După cum 
se știe, în ultima vreme în Ruanda 
au avut loc ciocniri între cele două 
pături ale populației — batutsi și 
bahutu — care au fost urmate de 
masacrarea a numeroși membri ai 
triburilor batutsi.

CONAKRI. După cum transmite 
agenția Taniug, la încheierea vizi
tei în Guineea a delegației iugo
slave de partid și de stat, condusă 
de Lazar Kolișevski, a fost dat pu
blicității un comunicat comun. In 
comunicat se arată printre altele că, 
în timpiil. vizitei în Guineea, dele
gația iugoslavă a avut convorbiri 
rodnice cu conducerea Partidului 
democrat și a guvernului din Guineea 
asupra coexistenței pașnice între 
țările cu sisteme sociale și politice 
diferite, asupra menținerii păcii în

lume, și asupra politicii 
jare. Ele consideră că 
generală și totală poate 
adevărata consolidare a păcii mon
diale.

Recent, Ia baza ameiicanâ de 
cercetări McMurdo din Antarcîi- 
da, un imen3 ghețar, în greutate 
de 1 500 000 de tone, a astupat 
canalul de navigație din jurul 
bazei. Un spărgător de gheață al 
marinei S.U.A. a izbutit 
rețe canalul, împingind 

spre larg.
BONN. Primul ministru ____ _

diei, Tage Erlander, și ministrul sue
dez al afacerilor externe, Torsten 
Nilsson, au sosit luni la Bonn. A- 
ceasta este prima vizită oficială a 
conducătorilor guvernului suedez 
în R.F.G.

să cu-’ 
ghețarul

al Sue-
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