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în organizațiile de partid de la 
sate au început pregătirile în vede
rea seminariilor recapitulative în 
învățămîntul de partid. Aceste semi- 
narii vor încheia un an de învăță- 
mînt, în care s-a desfășurat o rod
nică activitate. Aproape totalitatea 
membrilor și candidaților de partid 
de la sate, precum și un mare nu
măr de oameni ai muncii din activul 
fără de partid au studiat în diferi
tele cercuri și cursuri învățătura 
marxist-leninistă, politica partidu
lui. La cursurile serale, în cercurile 
de studiere a istoriei partidului, a 
statutului P.M.R., s-au dezbătut 
probleme actuale ale desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara noas
tră, ale situației internaționale, mo
mente din istoria partidului, princi
piile organizării lui ca partid leni
nist. S-a extins studiul economiei 
agrare atît prin seminariile pentru 
specialiștii din agricultură, cît și 
prin cercurile de studiere a econo
miei și organizării producției în 
G.A.C., create pentru prima oară a- 
nul acesta, pentru cadre din gospo
dăriile colective.

Preocuparea organelor de partid 
pentru îmbogățirea conținutului de 
idei al învățămîntului, pentru lega
rea lui mai strînsă de viață a făcut 
să sporească eficacitatea acestuia. 
Faptele arată că numeroși oameni ai 
muncii de la sate, care au studiat 
în învățămîntul de partid, și-au 
îmbogățit cunoștințele ; au crescut 
spiritul lor de răspundere, inițiativa 
și priceperea în rezolvarea diferite
lor probleme care se ridică în acti
vitatea gospodăriilor colective.

încheierea anului de învățămînt 
reprezintă pentru organizațiile de 
partid de la sate, pentru propagan
diști și cursanți un mijloc de a con
solida rezultatele obținute în timpul 
anului, de a cunoaște cît mai bine 
problemele de bază ale politicii 
partidului, aplicarea de către par
tid a învățăturii marxist-leniniste, 
potrivit condițiilor din țara noa
stră, în domenii ca dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socia
lismului, industrializarea țării, per
fecționarea relațiilor socialiste și 
a orînduirii de stat, creșterea 
rolului conducător al partidului. 
Locul principal în seminariile reca
pitulative revine, în mod firesc, po
liticii partidului la sate, orientată în 
mod constant spre dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a produc
ției agricole, spre întărirea .continuă 
a unităților socialiste din agricul
tură. Studiul aprofundat al unor 
documente ale partidului nostru, 
cum sînt Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., Ra
portul la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale din aprilie 
1962, cuvîntarea la recenta confe
rință a organizației de partid a ora
șului București, materialele sesiunii 
Marii Adunări Naționale din decem
brie 1963 privitoare la planul de stat 
pe 1964, dă posibilitatea membrilor 
de partid, masei oamenilor muncii 
să cunoască mai bine sarcinile ac
tuale puse de partid în fața agri
culturii.

Firește că seminariile recapitula
tive nu trebuie să reprezinte o sim- 
r ă verificare școlărească a însuși
ri unor cunoștințe. Doar învățămîn
tul de partid nu este un scop în 
sine, ci un mijloc de a asigura apli
carea cît mai eficientă a politicii 
partidului la locul lor de mun
că. Faptele arată că mai sînt 
cazuri cînd se pierde din vedere 
acest scop, alunecîndu-se spre un 
învățămînt bucheresc, rupt de viață. 
La școala serală economică din ra
ionul Fetești, de pildă, s-au ținut 
lecții ca aceea despre „Rolul G.A.S. 
în dezvoltarea agriculturii socialiste“, 
despre „Organizația de bază — te
melia partidului“, care abundau în 
generalități, nu conțineau o analiză 
a activității din raion, nu relevau 
nici experiența valoroasă, nici lipsu
rile sau măsurile luate în domeniile 
respective de organele de partid și 
de stat. In gospodăriile colective 
Puicești, Gheorghiești, Corodești, 

Secția scuiărie generală a Uzinei de pompe din Capitală. Matrițerul Ion Mița (primul din stingă) se sfătu
iește cu tovarășii săi din brigadă în legătură cu realizarea unei menghine rotative cu tambur gradat 

Prinde astfel viață încă o propunere făcută în consfătuirile de producție.

raionul Bîrlad. învățămîntul de 
partid n-a militat pentru lichi
darea unor neajunsuri care se ma
nifestă în activitatea acestor gospo
dării, pentru dezvoltarea atitudinii 
socialiste față de muncă și față de 
avutul obștesc în rîndurile colecti
viștilor. Consultațiile și lecțiile ce se 
țin în această perioadă, seminariile 
recapitulative vor da cu atît mai 
bune rezultate, cu cît îi vor ajuta pe 
cursanți să lege cunoștințele căpă
tate de realitățile din raion, de preo
cupările și problemele gospodăriei 
colective, gospodăriei de stat sau 
S.M.T.-ului în care lucrează. în
treaga recapitulare să ducă la creș
terea conștiinței socialiste, a comba
tivității membrilor și candidaților 
de partid, la sporirea contribuției pe 
care o aduc la înfăptuirea sarcinilor, 
privind sporirea producției agricole 
desfășurarea exemplară a lucrărilor 
agricole din acest an și în primul 
rînd a celor din campania de pri
măvară.

Seminariile recapitulative consti
tuie un prilej de a studia mai apro
fundat problemele de bază ale vieții 
internaționale, ale dezvoltării forțe
lor socialismului și progresului so
cial, ale luptei pentru menținerea și 
consolidarea păcii, aprecierile parti
dului nostru cu privire la aceste 
probleme.

Este recomandabil ca la ale
gerea temelor pentru seminariile 
recapitulative să se țină seama de 
situația din unitatea respectivă, sta- 
bilindu-se în fiecare cerc acele teme 
a căror studiere și aprofundare de 
către cursanți poate fi de cel mai 
mult folos pentru îmbunătățirea ac
tivității în acea unitate. In semina
riile de economie agrară și în cercu
rile de studiere a economiei și orga
nizării producției în G.A.C., accentul 
cade în mod firesc pe teme ca : dez
voltarea proprietății obștești, plani
ficarea, organizarea și normarea 
muncii în G.A.C., ziua-muncă și ro
lul ei în cointeresarea materială a 
colectiviștilor, folosirea chibzuită a 
fondului funciar etc.

In cercurile de studiere a Statu
tului P.M.R., unde studiază cea mai 
mare parte a candidaților și noilor 
membri de partid, seminariile reca
pitulative trebuie să ajute la o cît 
mai temeinică cunoaștere a rolului 
și .atribuțiilor organizațiilor de bază 
de la sate, a sarcinilor trasate de 
plenara din aprilie 1962 privind pri
mirea a noi membri și candidați 
de partid și educarea lor partinică, 
a drepturilor și îndatoririlor mem
brilor de partid.

Comitetele regionale și raionale de 
partid sînt chemate să organizeze se- 
minarii pregătitoare cu propagandiș
tii, să trimită la sate pe cei mai 
buni lectori din rîndurile activiștilor 
de partid, de stat și din economie, 
care să dea consultații, să facă ex
puneri și informări în fața propa
gandiștilor și a cursanților, cu pri
vire la problemele fundamentale ale 
politicii partidului, situația interna
țională, construcția de partid, hotă- 
rîrile conferințelor regionale. Ex
periența a arătat cît de mult 
poate contribui la îmbogățirea conți
nutului învățămîntului participarea 
secretarilor și membrilor birourilor 
regionale și raionale de partid 
la pregătirea propagandiștilor și 
cursanților, prezența lor la semina
riile recapitulative.

După încheierea anului de învăță
mînt la sate, munca de educare 
marxist-leninistă nu se întrerupe, ci 
continuă în diferite forme. Una din 
aceste forme o constituie expunerile 
în adunările generale deschise ale 
organizațiilor de bază, ținute de 
membri ai comitetelor raionale și 
alți tovarăși cu o bună pregătire po- 
litico-ideologică, convorbirile secre
tarilor comitetelor de partid din 
G.A.C.. cu noii membri și candidați 
de partid.

Buna pregătire și desfășurare a 
seminariilor recapitulative va con
tribui la ridicarea nivelului politic- 
ideologic al membrilor de partid, la 
creșterea rolului organizațiilor de 
partid de la sate în lupta pentru în
florirea agriculturii socialiste.

sectorul întreținerii

Microtomul fabricat la uzina de mecanică fină București,

CU PRECIZIE DE

de un colectiv

sînt dotate a-

țesuturilor, observarea acestora la mi
croscop pune în evidență forma struc
turală a țesutului studiat. în acest- fel, 
diferențele față de structura normală 
caracteristică unui țesut sănătos, per
mit precizarea, de la caz la caz, a 
naturii maladiei țesutului studiat, de
pistarea tumorilor canceroase.

Accesoriile cu care
ceste aparate ușurează munca cerce
tătorului, permițînd reglarea lui în 
funcție de natura și felul țesutului ce 
urmează a fi secționat.

Caracteristicile microtomului romî- 
nesc care se produce în serie sînt la 
nivelul tehnicii modeme. Zeci de ase
menea aparate au fost trimise labora
toarelor de cercetări medicale din țară.

Lucrătorii din 
drumurilor au început acțiunea de în
frumusețare a magistralelor rutiere 
naționale. Se repară degradările pri
cinuite de intemperiile iernii, se cu
răță și completează zonele verzi, se 
văruiesc copacii, se refac acostamen
tele deteriorate, bornele kilometrice, 
parapetele etc. Ca urmare a aderării 
țării noastre la acordul european pri
vind marcajul rutier orizontal, se iau 
măsuri pentru marcarea traseelor de 
mare importanță economică și a rute
lor turistice — București — Brașov, 
București — Constanța, București — 
Giurgiu și altele. Aceste marcaje vor 
fi făcute cu vopsea albă, pe asfalt ; 
o linie va delimita pe mijlocul șoselei 
cele două fire de circulație, iar la 
curbe periculoase, intersecții de dru
muri, treceri peste calea ferată, vor 
fi făcute marcajele corespunzătoare, 
în acest fel se va ușura mult circula
ția pe șoselele cu trafic intens.

Pentru o mai bună ■ întreținere a 
drumurilor au fost constituite brigăzi 
complexe care vor înlocui sistemul de

Uzina de mecanică fină București 
produce o serie întreagă de instru
mente și aparate de mare precizie, 
utilizate în diverse scopuri : pentru 
măsurarea lungimilor, presiunii, tem
peraturii ș.a. Printre produsele reali
zate în ultimul timp se numără și mi
crotomul, un aparat destinat labora
toarelor medicale pentru pregătirea 
probelor diferitelor țesuturi în ve
derea cercetării lor.

Aparatul, proiectat 
de ingineri și tehnicieni de la U.M.F., 
ajută la depistarea și studierea țesu
turilor bolnave. Cu microtomul se 
secționează țesuturi cu o grosime va
riind de la un micron și pînă la 25 
microni. La valori mici ale grosimii

Valoarea inițiativei 
obștești

IAȘI (coresp. „Scinteii").— La 
Sfatul popular regional Iași, în ca
drul unei întîlniri cil președinții 
sfaturilor populare comunale, s-au 
analizat rezultatele întrecerii pa
triotice desfășurate anul trecut 
pentru înfrumusețarea satelor. Ac
țiunea a fost sprijinită de largi 
mase de cetățeni, care au efectuat 
peste 13 milioane ore muncă pa
triotică la construirea de școli, că
mine culturale, dispensare și alte 
obiective de interes obștesc, la 
plantarea de pomi fructiferi și ar
bori pe terenurile supuse eroziunii 
Șj pe marginea drumurilor, la repa
rarea și întreținerea drumurilor, 
podurilor și podețelor etc. Valoarea 
lucrărilor depășește 43 milioane lei. 
Cu această ocazie s-a decernat 
steagul de comună fruntașă pe 
regiune sfatului popular al comu
nei Țibănești, din raionul Ne
grești. Locul II în întrecere l-a o- 
cupat comuna Heleșteni din raio
nul Pașcani, iar locul III comuna 
Deleni, raionul Vaslui. Mai mulți 
președinți de sfaturi populare au 
primit cu acest prilej insigna de 
fruntaș în întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea satelor.

DE LA CDVINT LA FAPTĂ
MUNCA PENTRU ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR LUATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

LA UZINA DE MAȘINI ELECTRICE DIN BUCUREȘTI
Sa pare că fotul a rămas orînduit ca 

în urmă cu două luni. Aceleași ateliere, 
aceiași oameni, la aceleași mașini sau 
bancuri de lucru. Cine a vizitat uzina 
în urmă cu două luni ar putea să-și facă 
din prima privire impresia că lucrurile 
se deapănă pe făgașul dinainte cunos
cut. Cei care calcă însă zi de zi pragul 
Uzinei de mașini electrice din București 
ar avea suficient femei să nu împărtă
șească un asemenea punct de vedere.

N-au trecut decîf două luni de la a- 
cele entuziaste adunări cînd colectivele 
întreprinderilor și-au luat angajamente în 
întrecerea socialistă din acest an, în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre. In această scurtă 
perioadă de timp colectivul uzinei a fă
cut însemnați pași înainte. Cuvintele mo
bilizatoare cuprinse în expunerea to

varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința organizației de partid a ora
șului București, de a introduce larg în 
producție tehnica nouă și tehnologia a- 
vansată, de a ridica nivelul calitativ al 
produselor, de a îmbunătăți organizarea 
producției și ritmicitatea ei, însuflețesc 
întregul colectiv spre noi realizări în în
trecere.

Sculerul-șef, inginerul Cornel Galea, se 
vede parcă la adunarea de dezbatere. 
Ascultase cu luare aminte cerințele sec
țiilor, cunoștea răspunderea pentru înde
plinirea sarcinilor sporite de plan ce re
veneau sectorului scule-ufilaj. Iși amin
tește și rîde puțin vinovat. Se bizuia pe 
colectivul sectorului dar, printr-un șir de 
calcule, încerca să convingă conducerea 
uzinei că-i mai lipsesc pe lîngă posturi
le acordate prin plan încă 10 muncitori 
de cea mai bună calificare.

Timpul a trecut. Oameni în plus n-a pri
mit, dar sectorul se achită bine de sar
cini. Cu aceiași oameni care au confec
ționat în ultimele două luni ale anului 
trecut în medie 450 de S.D.V.-uri, s-au 
realizat în primele două luni ale anului 
în curs, 480 de S.D.V.-uri, în martie fiind 
create condiții pentru ca și această me
die să fie depășită. Un asemenea salt se 
cere desigur explicat. După tovarășul 
Galea el se datorește, printre altele, so
luțiilor găsite și aplicate pentru organiza
rea lansării comenzilor în loturi optime 
de fabricație, precum și avîntului pe care 
l-a luat în sector întrecerea socialistă.

Spunea un strungar :
— In sector există o ștachetă invizi

bilă. Ea reprezintă nivelul realizărilor 
medii ale brigăzilor. Dorința tuturora este 
de-a nu rămîne la acest nivel.

In prima decadă a lunii martie rezul
tatele întrecerii sînt strînse. Doar cîteva 
procente desparte brigada de frezori 
condusă de Petre Olteanu, aflată pe lo
cul I, de brigada de strungari condusă 
de Mihai Radu aflată pe locul VI. Toate 
brigăzile alcătuiesc un grup compact, cu 
realizări apropiate. Pe cît este mai vie 
întrecerea între ele, pe atît ștacheta care 
marchează realizările medii este urcată 
mereu mai sus, lucru care se reflectă și 
în creșterea productivității muncii pe sec
ție. In primele două luni ale anului cu
rent, productivitatea muncii a sporit cu

ntreți nere Vizita delegației P. M. R. in R. P. D. Coreeană

întreținere prin cantonieri. Aceste bri
găzi sînt formate din muncitori califi
cați — asfaltori, zidari, pavatori, 
săpători — și tehnicieni, sînt dotate 
cu mijloace de transport și utilaje de 
mică mecanizare, ceea ce asigură o 
mare operativitate în executarea lu
crărilor de întreținere și reparare a 
drumurilor. în acest an, 60 la sută din 
rețeaua de drumuri naționale va fi 
întreținută prin sistemul brigăzilor 
complexe, urmînd ca acest sistem să 
fie extins în viitor.

Prezențe rominești 

h tîrguri internaționale 

în 1964
Anul trecut, țara noastră a fost 

prezentă la 29 de tîrguri și expo
ziții internaționale, organizate în 
15 țări europene, 3 țări din 
Asia și 4 din Africa. Produ
sele românești au fost apre
ciate atît de către specialiști, cît și 
de marele public. De un interes 
deosebit s-au bucurat produsele noi 
ale economiei noastre naționale, 
între care noul tip de tractor U-65, 
instalația de foraj „T-50 A“, dife
rite produse ale industriei chimice 
etc.

R.P. Română a și luat parte în a- 
cest an la cîteva manifestări inter
naționale. La tîrgul internațional 
de primăvară de la Leipzig, a fost 
prezentată o expoziție cuprinzînd 
mașini și utilaje — instalații de 
foraj, locomotiva Diesel-electri
că ș.a.

La tîrgul internațional de la Casa
blanca, ce se deschide la 30 aprilie, 
comerțul exterior prezintă o expo
ziție generală de mărfuri, începînd 
cu cele ale industriei ușoare și ter- 
minînd cu cele ale industriei con
structoare de mașini. De asemenea, 
țara noastră va fi reprezentată la 
tîrgurile de la Izmir (20 august), 
Viena (13 septembrie) etc. în acest 
an vom lua parte și la două tîrguri 
specializate, care vor avea loc la 
Londra. între 1—16 septembrie, cu 
produse alimentare, și între 11—26 
septembrie, cu produse de artiza
nat. Anul acesta vom mai fi pre- 
zenți cu cîte un oficiu de mostre la 
tîrgul. de la Helsinki (17—27 sep
tembrie) și la cel de la Toronto (21 
august—7 septembrie). Cu expoziții 
de cărți și alte publicații vom par
ticipa la tîrgurile de la Varșovia 
(17—24 mai), Frankfurt (30 septem
brie) și Belgrad (noiembrie). Este 
prevăzut ca în acest an să se orga
nizeze o expoziție industrială la 
Dar-Es-Salaam (Tanganica), pre
cum și expoziții volante în diferite 
țări în curs de dezvoltare.

7 la sută față de realizările din decem
brie anul trecut.

Și pentru ca să nu rămînă nici un se
cret nedestăinuit, tovarășul Badea rezu
mă în două cuvinte factorii care stau la 
baza succeselor brigăzii : „Pregătirea 
profesională". Pînă la ultimul, toți ma- 
friferii din brigadă urmează cursurile de 
ridicare a calificării profesionale. însuși 
șeful brigăzii este un bun exemplu în 
această privință. A absolvit școala me
die și acum urmează cursurile școlii de 
maiștri.

...In atelierul de fabricație a demaro- 
rilor, lucrurile au luat anul acesta 
o serioasă întorsătură, în primul rînd 
în ce privește ritmicitatea produc
ției. Atelierul a fost reamenajat co
respunzător necesităților fluxului tehno
logic al producției de serie ; au fost a- 
duse din alte ateliere mașinile care exe
cutau în exclusivitate lucrări pentru sec
ția demarori, s-a trecut la o mai judi
cioasă organizare a muncii pe brigadă, 
mașină, om. La fiecare loc de muncă 
s-a asigurat o dotare suficientă cu scu
le și cu dispozitive.

De o meritată reputație se bucură în 
atelier brigada de bobinatori condusă de 
comunistul Alexandru Ispas. Această bri
gadă a luat inițiativa de a recupera une
le porțiuni din barele rotor care înainte 
erau sortite rebutării. Este adevărat, se 
cere o muncă mai migăloasă, mai atentă, 
de finețe. Dar faptul că numai în luna 
trecută s-au recuperat bobine-rotoa^e 
pentru 30 de mașini, vorbește singur 
despre valoarea inițiativei.

Colectivul atelierului raportează, de
cadă cu decadă, îndeplinirea și depășirea 
planului. Creșterea producției merge 
mînă în mînă cu îmbunătățirea calității 
produselor. Numărul demarorilor care se 
întorc de pe platforma de încercări, în 
atelier, a fost redus cu 15 la sută. Rare 
sînt cazurile cînd certificatul demarori
lor nu poartă și semnătura de calitate : 
„Bun de expediție".

De curînd, inginerul Aurel Militaru, șe
ful atelierului, a primit o invitație. Peste 
cîteva zile la comitetul de partid al uzi
nei va avea loc un schimb de experiență 
Intre conducerile atelierelor din uzină în 
ce privește organizarea producției pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan. Tovarășului Militaru I t-a cerut să

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc un schimb de 
păreri între delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn și delegația 
Partidului Muncii din Coreea.

Din partea romînă au participat : 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., conducătorul delegației, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu 
și Chivu Stoica, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., membri 
ai delegației.

Din partea coreeană au luat 
parte : tovarășii Kim Ir Sen, pre-

★

Vineri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorul delegației 
P.M.R., a oferit un dineu.

Au participat tovarășii Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Pak Kim Ciol, 
Kim Cian Man, Li Hio Sun, membri 
ai Biroului Politic și vicepreședinți 
ai C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Li Giu En, Ha Ang Ciun, 
membri supleanți ai Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din

prezinte un referat despre experiența 
bună a colectivului pe care îl conduce. 
Se subînțelege și din acest fapt o apre
ciere.

...„Motorul" uzinei îl constituie atelie
rul strungărie. In întrecerea ce se desfă
șoară aici participă toate vîrstele. Nu 
sînt rare cazurile cînd rezultatele tineri
lor înfruntă performanțele muncitorilor 
cu experiență. Sînt însă și excepții. Din- 
tr-o cauză sau alta Grigore Cojoc, Ion 
Pătrașcu, Petre Banciu — făcînd parte 
din cea mai proaspătă promoție a școlii 
profesionale — nu reușeau să se alinieze 
alături de tovarășii lor. întrecerea socialistă 
înseamnă nu numai confruntarea realizări
lor ci și ajutor tovărășesc, îndrumare dacă 
se simte nevoia, grijă pentru ridicarea ca
lificării acolo unde se cere. Nu este de
loc întîmplător faptul că celor trei tineri 
le-au fost repartizate mașini vecine cu 
cele ale unor vechi și experimentați 
strungari, buni pedagogi atît în ale me
seriei cît și pentru viață, cum sînt mem
brii de partid Vasile Trandafirescu, Eu
gen Durdici și Constantin Grădinaru.

Strădania colectivului de a face față 
cerințelor sporite este dovedită și de 
unele măsuri luate pentru îndeplinirea 
grabnică a propunerilor făcute la dezba
terea cifrelor de plan. Prelucrarea car
caselor se face acum pe o nouă linie 
tehnologică, s-a îmbunătățit programarea 
reperelor, au tos1 reverificate unele teh
nologii vechi de fabricație.

Șeful atelierului, tovarășul Toma Scăr- 
lătescu, nu scapă însă prilejul de a ne 
vorbi și despre unele greutăți, In mai 
puțin de jumătate de oră — a numărat 
dînsul — podul rulant a trecut de trei 
ori de-a lungul atelierului purtînd în 
cîrlig cîte o carcasă pentru ascensor. 
Strungarul Mircea Mersăț i-a comunicat 
că din 12 carcase venite de la uzinele 
„Timpuri noi” din Capitală și pe care el 
urma să le sfrunjească, 6 au avut fisuri 
de turnare.

— Poftim, nu e singurul caz. Și luna 
trecută am avut necazuri din această 
pricină. Multe din aceste carcase au 
fisuri sau prezintă porozități din tur
nare. Unele din aceste carcase provin și de 
la uzina „Armătura". Și cîte intervenții 
nu s-au făcut ?l Nu înțeleg de ce co
laboratorii noștri nu privesc și dincolo 
de gardul întreprinderii lor.

Observație îndreptățită care cere mă
suri hotărîte, neîntîrziate.

★

Aceleași ateliere, aceiași oameni la ma
șini sau bancuri de lucru ca în urmă cu 
două luni. Intr-un răstimp scurt, colectivul 
uzinei a inscris noi succese pe graficul 
întrecerii socialiste,

Constantin MORARU 

ședințele Comitetului Central al 
P.M.C., conducătorul delegației, Pak 
Kim Ciol, Kim Cian Man și Li Hio 
Sun, membri ai Biroului Politic și 
vicepreședinți ai Comitetului Cen
tral al P.M.C., membri ai delegației.

Cele două delegații au avut un 
schimb de păreri în problemele în
tăririi prieteniei dintre cele două 
partide și țări, solidarității lagăru
lui socialist și unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★

Coreea, membri ai C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, personalități 
ale vieții politice și social-culturale 
din Phenian.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Kim Ir Sen au rostit 
toasturi.

In aceeași zi a avut loc un spec
tacol festiv în cinstea delegației 
romîne.

In lunca Dunării, pe terenurile smul
se Inundațiilor prin Îndiguiri, conti
nuă lucrările de desecare. In acest 
scop se sapă canale care însumea
ză zeci de kilometri lungime. In fo
tografie : In incinta indiguită Boia- 
nu-Sticleanu, raionul Călărași, tov. 
T. Brînduș, șeful șantierului, dă indi

cații echipei de lucru

Scrisori către „Scinteia"

Pe ruta Ir. Măgurele -

București
Mulți constructori care lucrează 

pe șantierul combinatului de în
grășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele locuiesc în alte localități 
mai apropiate sau mai îndepărtate. 
De asemenea, unii tovarăși fac 
zilnic deplasări la București și în 
alte orașe pentru rezolvarea anu
mitor probleme urgente, legate de 
executarea lucrărilor pe șantier

Principalul mijloc de transport 
care ne stă la dispoziție este tre
nul. Actualul orar al trenurilor nu 
corespunde însă nevoilor combina
tului. O călătorie la București, pe 
o distanță de 150 km, durează a- 
proape 6 ore. Pe ruta Tr. Mă
gurele-București nu circulă nici 
un tren accelerat, iar în stația 
C.F.R. Roșiori trebuie să stai două 
ore în așteptarea unei legături spre 
București sau spre Tr. Măgurele. 
Socotim, că aceste neajunsuri tre
buie înlăturate cît mai curînd, fără 
a aștepta noul mers al trenurilor, 
care intră în vigoare abia în luna 
mai. Cu cîteva luni în urmă, noi 
am făcut propuneri ministerului de 
resort, dar nu s-au luat măsurile 
cuvenite. Nici revenirea făcută în 
luna februarie a.c. nu a avut re
zultat, deși propunerile noastre nu 
implică nici o modificare în cir
culația trenurilor pe linia princi
pală București-Craiova. Așteptăm 
să se ia operativ măsuri pentru în
dreptarea situației.
Un grup de corespondenți volun
tari de pe șantierul Combinatului 

de îngrășăminte chimice
Tr. Măgurele
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O METODĂ EFICACE CARE TREBUIE EXTINSA

tanriœîor cu furaje grosiere
® COCENI, MELASĂ Și UREE
= CARNE ® PESTE î Kg SPOR 

ZILNIC DE CREȘTERE ÎN GREUTATE 

® PREȚUL DE COST REDUS 

CU 2 LEI PE KILOGRAM
Sporirea producției de carne este 

una din sarcinile importante care 
stau în fața gospodăriilor de stat. ' 
Realizarea acestei sarcini depinde de 
mărirea efectivelor de animale și de 
obținerea unor sporuri cît mai mari 
de creștere în greutate. Folosirea ra
țională a tuturor resurselor de fu
raje are în această privință o im
portantă deosebită.

Realizările științei și experiența de 
producție au demonstrat că furajele 
grosiere ieftine, cu un conținut ridi- i 
cat de celuloză, pot fi valorificate în 
mod economic în creșterea și îngră- 
șarea taurinelor, adăugîndu-se can
tități corespunzătoare de uree și 
melasă. Această metodă o aplicăm cu 
bune rezultate în gospodăria noastră. 
Introducerea ei nu a fost deloc în- 
tîmplătoare. Gospodăria de stat Slo
bozia, situată în cîmpia Bărăganului, 
are ca ramuri principale de produc
ție cultura cerealelor și creșterea a- 
nimalelor. Produsele marfă proveni
te din sectorul zootehnic reprezintă 
aproape 50 la sută din producția to
tală a gospodăriei.

Gospodăria cultivă 1 400 ha cu 
porumb, de unde rezultă, pe lîngă 
recolta de boabe, și o mare cantitate 
de coceni și ciocălăi, care, după cum 
se știe, conțin un procent ridicat de 
celuloză. Pentru valorificarea depli
nă a acestor mari cantități dc fu
raje ieftine am hotărît să le folo
sim în amestec cu uree și melasă 
în hrana animalelor puse la îngră
șat.

Cum am procedat noi ? Pentru în- 
grășare am procurat de la ORACA 
700 bovine, multe din ele sla
be. Ele au fost adăpostite în graj
duri. Atenția principală am acor

Unul din loturile de animale tinere puse la îngrășat. La flecare dintre ele se obține un spor zilnic 
creștere în greutate de poste 1 kg.

La fabrica 
de încălțăminte 
„Progresul“

în timp ce vizităm fabrica „Pro
gresul" din Capitală, tovarășul di
rector Ion Ene ne vorbește despre 
dezvoltarea întreprinderii, despre 
utilajele cu care este și va ii ea 
înzestrată în continuare. De la o 
făbricujă, al cărui produs de bază 
erau pantofii de pînză, întreprinde
rea „Progresul", aflată în plină 
transformare, va deveni una dintre 
cele mai mari și mai moderne fa
brici de încălțăminte din țară.

Alături de vechile ateliere se înal
ță o clădire impunătoare, unde vor 
fi instalate mașini perfecționate. Nu
mărul muncitorilor se va dubla, iar 
producția va crește de cîteva ori. 
Deocamdată, întreprinderea a fost 
reprofilată : locul pînzei și cauciu
cului l-au luat pielea și talpa ; 
produsele cu marca „Modern" au și 
devenit cunoscute cumpărătorilor.

Fără îndoială, nu este atît de u- 
șor ca. paralel cu urmărirea lucră
rilor de extindere a întreprinderii, să 
se asigure îndeplinirea exemplară a 
indicatorilor planului de producție. 
Dar ambele sarcini trebuie rezolvate 
în bune condiții. De vreme ce pe 
poarta întreprinderii ies produse 
destinate populației, ele trebuie să 
aibă caracteristicile prevăzute.

în ultima vreme, luați, pare-se, de 
iureșul noilor construcții, tovarășii 
din conducerea întreprinderii au 
slăbit întrucîtva controlul asupra ca
lității încălțămintei. Deși anumite 
sortimente care se lucrează aici — 
spre exemplu ghetele căptușite pen
tru femei — sînt reușite, bine lucra
te, în pofida faptului că au fost asi
milate în producție abia de două 
luni, s-au înmulțit reclamațille din 
partea beneficiarilor la alte produ
se ; în repetate rîndurl reprezentan
ții comerțului refuză mărfurile pre
zentate la recepție. Se reproșează as
pectul încălțămintei, finisajul ei ne
corespunzător. Ar fi fost de aștep

dat-o preparării furajelor. De a- 
ceasta depinde în cea mai mare mă
sură obținerea unor sporuri mari 
de creștere în greutate. Àtît cocenii, 
cît și ciocălăii de porumb au fost 
măcinați la moara cu ciocănele. A- 
vem trei asemenea mori; cărora me
canicii gospodăriei le-au făcut a- 
daptări corespunzătoare. Pentru 
măcinatul cocenilor s-au atașat site 
cu un diametru de 30 mm, iar pen- 

j tru ciocălăi s-a pus o sită cu dia- 
. metrul găurilor de 15 mm. Fiecare 
; îngrijitor are o ladă de lemn pe
> care o folosește pentru amestecul 
: cocenilor cu uree și melasă.

Ureea se diluează în prealabil în- 
tr-un vas, cu 5—6 litri de apă. La 

. începutul furajării am dat pe zi cîte 
30 grame de uree. După 10—12 zile,

> cantitatea a crescut la 90 grame 
zilnic și chiar mai mult. în apa cu

‘ care s-a diluat ureea se mai adaugă 
și 10—15 la sută melasă. Amestecul, 
cocenilor cu soluția de uree și me
lasă se face de cu seară pentru 
tainul de dimineață și pentru cel 
care se dă la ora 12, iar pentru sea
ra, amestecul se face în jurul 
orei 12.

Am constatat că animalele con
sumă cu foarte multă plăcere acest 
furaj. După ce ele au fost hrănite 
astfel mai multe zile la rînd, nici nu 
mai-consumă fîn sau alte nutrețuri 
fibroase. în afară de mici cantități 
de tărîțe de porumb, în hrana ani
malelor n-am dat nici un fel de con
centrate. Sporurile de creștere în 
greutate au fost mari. în prima lună, 
sporul mediu zilnic a fost de 975 
grame, cu un consum de 6,6 unități 
nutritive. Prețul de cost pe kilogra
mul de carne a fost cu doi lei mai 
mic decît cel planificat. Pe măsură 
ce am acumulat experiență în apli
carea metodei, rezultatele au fost și 
mai bune. în luna februarie, creș
terea zilnică în greutate a fost de 
peste 1 kg de fiecare animal, cu un 
consum de 5,3 unități nutritive. în 
același timp, prețul de cost a fost 
redus cu 2,30 lei pe kilogram.

îngrijitorii care la început se în- 
doiau de eficacitatea acestei metode 
s-au convins de superioritatea ei.
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tat să se ia neîntîrziat toate măsu
rile pentru a închide breșele prin 
care se strecoară mărfurile defecte. 
Specialiștii de la „Progresul", cu 
care am stat de vorbă, sînt însă de 
părere că încălțămintea refuzată 
„nu-i tocmai rea", că reprezentanții 
comerțului sînt, în ultima vreme, 
cusurgii.

Am vizitat, împreună cu inginerul 
șef și cu secretarul comitetului de 
partid, sala de recepție a mărfii. Am 
putut constata cu ușurință că mer
ceologii n-au fost deloc cusurgii. Ei 
și-au făcut cu conștiinciozitate dato
ria. încălțămintea refuzată de ei pre
zenta defecte evidente : riduri, cusă
turi strîmbe, bombee deformate etc. 
Inginerul șef susține — și pe bună 
dreptate — că „materialele din care 
este confecționată încălțămintea sînt 
de cea mai bună calitate". Dar cum
părătorul se uită, în primul rînd, la 
„fața" produsului, la aspectul lui. El 
îl cumpără nu numai pentru că are 
nevoie de un obiect trainic, ci și pen
tru că îi face plăcere să poarte 
un lucru frumos, confecționat cu 
gust.

In pofida unor greutăți reale, pe 
care le are încă de înfruntat între
prinderea, sînt posibilități ca toate 
mărfurile produse aici să fie de 
bună calitate. Talpa, pielea, cele
lalte materiale din care e confec
ționată încălțămintea sînt cît se 
poate de bune, cum afirmă însuși 
inginerul șef. Este deci vorba ca 
această materie primă să fie valo
rificată cu pricepere.

Conducerea întreprinderii, comite
tul de partid știu bine că, începînd 
cu anul viitor, pe baza extinderii și 
modernizării fabricii, producția va 
crește, se vor lărgi sortimentele, vor 
spori pretențiile beneficiarilor față 
de calitatea produselor. Totuși, lu
crurile nu au fost privite în perspec
tivă. Nu s-a văzut în ridicarea cali
ficării problema-chele pentru îmbu
nătățirea calității produselor. In 

Mulți dintre ei obțin rezultate la 
care nici nu se așteptau. îngrijitorii 
Ion Nichit, Florea Lungu, Ion Haiu, 
Iosif Burlacu și Ion Grapă au rea
lizat în medie un spor zilnic de 
creștere în greutate de 1,100 kg de 
fiecare animal. Ei sînt cointeresați 
să facă o bună furajare, întrucît la 
fiecare kilogram depășire la sporul 
de creștere, în greutate primesc 1,50 
lei, în afara salariului.

Creșterea și îngrășarea taurinelor 
cu furaje grosiere în amestec cu 
uree și melasă este foarte avanta
joasă. Cîteva cifre vor demonstra 
acest lucru. Gospodăria noastră are 
în plan să realizeze o cantitate de 
275 000 kg carne de taurine. Ținînd 
seama numai de sporul de creștere 
în greutate de 200 000 kg, care ur
mează să fie realizat în acest an, 
înseamnă că vom avea un beneficiu 
de peste 400 000 lei. Pe baza rezulta
telor de pînă acum, muncitorii, teh
nicienii și inginerii gospodăriei s-au 
angajat să obțină peste plan 150 000 
kg carne în greutate vie. In același 
timp va putea fi valorificată în mod 
economic întreaga cantitate de co
ceni și ciocălăi ce se obțin în gos
podărie. Toate animalele îngrășate 
și livrate pînă acum au fost de cali
tatea I.

Considerăm că metoda poate fi fo
losită și în alte gospodării. în scopul 
extinderii ei, noi am îndrumat gos
podăria colectivă Slobozia Nouă să 
introducă în hrana animalelor un 
amestec format din paie tocate, uree 
și melasă. Convinși de importanța 
acestei metode, colectiviștii o extind 
acum la un număr mai mare de 
animale.

Sîntem siguri că în lunile care ur
mează, prin folosirea furajelor gro
siere în amestec cu uree și melasă 
vom obține rezultate și mai bune 
la îngrășarea taurinelor. în acest fel 
gospodăria noastră va aduce o con
tribuție sporită la aprovizionarea 
populației cu carne.

C. PENEȘ
\ director G.A.S. Slobozia, 

regiunea București

fabrică au fost aduși și se aduc în 
continuare ingineri, maiștri și lucră
tori de înaltă caliiicare, dar pregăT 
tirea profesională a unor muncitori 
e încă necorespunzătoare ; anul 
acesta mulți dintre ei nu sînt cu
prinși în formele de învățămînt pro
fesional. întreprinderea a iost în
zestrată cu utilaje moderne. Ele pot 
da un randament ridicat, cu ajutorul 
lor se pot obține produse de cali
tate superioară numai dacă sînt 
stăpînite de mîini sigure, dacă li se 
cunosc în amănunt caracteristicile 
tehnice. Or, tocmai în această pri
vință, a adîncirii caliiicării, a spe
cializării, la întreprinderea „Progre
sul" mai sînt multe de făcut. Cursu
rile care abia urmează să se des
chidă în fabrică vor trebui să aibă 
un caracter permanent, să fie profi
late pe meseriile practicate în ate
liere, iar lecțiile — strîns legate de 
realitățile din fabrică.

★

In acest an, colectivul fabricii 
și-a luat angajamente mobiliza
toare în întrecere. Intre acestea se 
numără și „realizarea produselor la 
nivelul celor mai bune existente în 
prezent pe piață". Este un angaja
ment care obligă șl pe care muncito
rii și tehnicienii fabricii au, fără în
doială, posibilitatea să-l îndepli
nească.

Comitetul raional de partid,' comi
sia economică pot ajuta mai mult 
întreprinderea, comitetul de partid 
de aici să stabilească și să urmă
rească cu perseverență aplicarea 
acelor măsuri care pot da, în timpul 
cel mai scurt, rezultatele așteptate. In 
așa fel ca de acum înainte fabri
ca să poată oferi comerțului numai 
încălțăminte de bună calitate, iar 
marca fabricii să fie căutată de 
cumpărători.

Gheorghe GRAURE

în Cișmigiu Foto : M. Cioo

w vechi - ©Isa nou
La articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în „Scînteia" nr. 6 146, con
ducerea Uzinei constructoare de 
mașini „7 Noiembrie" Craiova ne-a 
trimis o scrisoare, în care se arată 
printre altele : „Faptul că în 1963 am 
predat cu 203 tone mai puțin fier 
vechi decît era prevăzut se explic/ă 
prin aceea că anul trecut nu s-a fă
cut nici o casare ; deșeurile de ma
teriale au fo3t și ele mai mici de
cît în anii precedenți, deoarece au 
fost îmbunătățite operațiile de debi
tare și s-au folosit materiale cu di
mensiuni cît mal apropiate de cele 
alo produsului finit. Do asemenea, 
în 1963 au fost înlocuite cu mase 
plastice 111 tone piese din metal.’

în uzină există o preocupare spo
rită pentru realizarea sarcinii de 
predare a fierului vechi. Deși pla-

„ferohșp m
Am citit cu atenție articolul „Me

trologia în întreprinderi",- apărut în 
ziarul „Scînteia" nr. 6 175 din 22.11 
1954. Am înțeles mai bine ce rol au 
aparatura de reglaj și control pre
cum și activitatea de metrologie în 
cadrul oricărui proces tehnologic. 
Mi-am dat seama cît de bine este să 
cunoști și să folosești aceste apara
turi . pentru determinarea exactă a 
consumurilor specifice, a calității 
producției.

Vreau să arăt că și la întreprin
derea „Carbocin" din Copșa Mică, 
unde lucrez, secțiile dispun de o se
rie de aparate de control și mă
sură. Cu ajutorul lor procesele teh
nologice sînt bine dirijate, se obțin 
bune rezultate în producție. Din pă
cate, nu toate aparatele dau indi
cații corecte ; unii parametri ai pro
cesului tehnologic sînt indicați cu 
mai puțină precizie. Uneori apar e- 
rori și depășiri ale consumurilor 
specifice, se lucrează cu tempera
turi diferite de cele prevăzute în 
procesul tehnologic, nerespectarea 
parametrilor respectivi răsfrîngîndu- 
se apoi nefavorabil asupra calității 
produselor.

Sub acest titlu, în „Scînteia" nr. 
6 147 s-a publicat o scrisoare a unui 
grup de cetățeni care semnalau sla
ba organizare a serviciului de spa
țiu locativ al raionului N. Bălcescu 
din Capitală.

TEATRE © CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Boris Godunov — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Văduva veselă — (orele 19,30). Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Maria Stuart — (orele 14,30). Șta
feta nevăzută — (orele 20) ; (Sala Stu
dio) : O femeie cu bani — (orele 15,30), 
Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala din bd. Magheru) : 
Act venețian — (orele 19.30) ; (Sala Stu
dio) : Zizi și formula ei de viață — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Război și pace — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahla nr. 76 
A) : Omul care aduce ploaie — (orele
19,30).  Teatrul de Comedie : Umbra — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C F.R.- 
Glulești : Jurnalul unei femei — (pre
mieră — orele 19,30). Teatrul pentru co
pii și tineret (Sala din str. „C, Miile") : 
Ocolul pămîntului în 00 de zile — (orele 
20). Teatrul Regional București : Punc
tul culminant — (orele 20). Teatrul e- 
vreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : 7 păcate — (orele 17), Re
vista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : O 
carte despre frumusețe — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Academiei) : 
A fugit un tren — (orele 16). Circul de 
stat : Non Stop-1964 — (spectacol pre

nul pe luna ianuarie a.c. a fost rea
lizat numai în proporție de 98 la 
sută, sînt posibilități ca planul pe 
anul în curs să iie realizat integral. 
Ne vom strădui să le punem cît mai 
larg în valoare".

Tot în legătură cu acest articol 
ne-a răspuns și conducerea între
prinderii forestiere Onești. Spicuim 
din scrisoare : „în ultimii 3 ani am 
casat și am predat la fier vechi toate 
mijloacele fixe de tip vechi, uzate 
șl cu randament scăzut. Volumul ca
sărilor a scăzut în 1963 și de aceea 
n-am putut realiza planul de colec
tare a fierului vechi. Pentru anul 
1964, această sarcină a fost defal
cată pe sectoare și trimestre ; în ca
drul întreprinderii există o preocu
pare intensă pentru colectarea tutu
ror metalelor vechi".

întreprinderea noastră este înca
drată cu personal corespunzător 
pentru întreținerea șl revizuirea apa
raturii de măsură și control. Totuși 
mai sînt cazuri cînd se mențin 
în funcțiune aparate dereglate, care 
indică valori eronate și din această 
cauză determinarea consumurilor 
specifice se face cu destulă aproxi
mație. Așa este cazul cu unele apa
rate din secția „Stiplex".

Personalul de exploatare al insta
lațiilor din cîteva secții a semnalat 
aceste deficiențe organelor compe
tente din uzină ; dar, deocamdată 
fără nici un rezultat. Unii parametri 
funcționali ai instalațiilor tehnologi
ce din secțiile productive continuă 
să fie măsurați prin aproximări. 
Cred că este necesar ca personalul 
tehnic-ingineresc din întreprinderea 
noastră să asigure, cu ajutorul or
ganelor de metrologie din afara uzi
nei, o funcționare corectă, o între
buințare integrală a tuturor aparate
lor de măsură, reglare și control.

Dumlîru CÎRȚÎNĂ 
muncitor

h reghtaWrä"
In răspunsul trimis ziarului, con

ducerea S.G.L.L. a sfatului popular 
raional ne informează că, analizînd 
lipsurile arătate în scrisoare, co
mitetul executiv a luat măsuri ca bi
roul de registratură să funcționeze

zentat de artiști al Circului din Fraga 
— orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada —
film pentru ecran panoramic ; Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16.15; 19; 21,30). Dezrădăci- 
națli : Republica (9,45; 12; 14,15; 16.45: 
19; 21,15), Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45),  Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Iolantha : Carpațl (10; 12; 14; 16), Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20.30). Foto Haber : Bucu
rești (9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45). 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
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). Vl-1 prezint pe Baluev — ci
nemascop ; Festival (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Seara prietenilor filmului : 
Carpațl (orele 19;. Scano Boa : Glulești (10; 
12; 14; 16; 18.15: 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30: 16,45: 19; 21). Doamna Tu Hau : 
Victoria (10 15; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30;
20,45),  Flacăra (16; 18; 20). Locotenent 
Cristina : Central (10; 12; 14; 16.15; 18,30;
20,45),  Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  Omul cu rlcșa — cinemascop : Lu
mina (de la orele 9 la orele 14 rulează 
în continuare ; 16,15; 18.30; 20,45) Cascada 
diavolului : Union (16; 18,15; 20.30). Dru
mul Sării (15,30; 17.45; 20). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Hoțul din San Marengo : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Vltan (15; 17; 19;

PASIUNE
Acum cîteva zile, într-o dimi

neață. In anticamera primului 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Brăila, cîțiva tovarăși 
așteptau să intre cu diferite tre
buri. Apare un tînăr. Secretara 
tehnică îl întreabă :

— Cu cine doriți să vorbiți ?
— Cu tovarășul prim.
— E într-o ședință. Dacă vreți 

să-l așteptați...
— Nu pot; m-am învoit de la 

lucru doar pentru o jumătate de 
ceas. Vă rog dați-i dumneavoas
tră asta. Și-i întinde o coală mare 
de calc făcută sul.

— Ce este ? întreabă secretara.
— Știe tovarășul prim...
— Dar cum vă numiți ?
—■ Dacă se uită peste coală, 

dumnealui știe și cum mă 
cheamă.

Tînărul dă bună ziua și pleacă. 
In după-amiaza aceleiași zile... 

In biroul primului secretar, Ni
colae Dan, se află vreo doispre
zece oameni ; specialiști în cons
trucții, șefi de instituții și preșe
dintele sfatului popular orășe
nesc. Printre ei l-am recunoscut 
pe tînărul de dimineață. De data 
aceasta bărbierit, bine îmbrăcat. 
Pe o masă lungă stătea des
fășurată hîrtia de calc. Su
prafața ei dădea la iveală schița 
unei construcții. Specialiștii cu 
fețe grave își spuneau părerea, 
cereau explicații. Tînărul dădea 
lămuriri cu competență de ingi
ner despre rezistența lonjeroane- 
lor, suprafața bazei, pe ce calcu
le s-a bizuit în alcătuirea schiței.

Zicem competență de inginer 
pentru că meseria lui Ion Cioranu
este cea de sudor.
grupul 4 instalații 
flacăra acetilenei 
electrozilor nu-i

Lucrează la
Brăila. Dar 
sau scînteia 

ajung lui Cio
ranu. După programul obișnuit 
de lucru, spiritul lui inventiv ră
mâne treaz, citește literatură teh

zilnic, în tot timpul orelor de pro
gram, cu excepția zilei de sîmbătă ; 
acest program corespunde tuturor 
serviciilor de spațiu locativ din Ca

in legătură cu articolul astfel in
titulat, publicat în „Scînteia" nr. 
6 166, întreprinderea comerțului cu 
ridicata textile și încălțăminte din 
Brașov ne răspunde : „Considerăm 
că cele relatate sînt de mare folos 
nu numai întreprinderii noastre, ci 
tuturor organizațiilor comerciale. In 
urma criticilor ce ne-au fo6t adre
sate, am convocat o ședință specia
lă cu participarea întregului perso
nal al serviciului comercial și dl de-, 
pozitelor, în cadrul căreia s-a dat 
citire articolului și s-au analizat atît 
aspectele negative scoase la iveală 
de ziar, cît și alte probleme de ac
tualitate. Sîntem hotărîți — se spune 
în încheierea scrisorii — să elimi
năm lipsurile din activitatea noastră, 
să ne sporim exigența, încît consu-

„Oar magazinele
în urma publicării, în „Scînteia" 

nr. 6182, a unei scrisori cu titlul de 
mai sus, Comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc Ploiești ne 
răspunde : „In ultimii ani, în orașul 
Ploiești, construcțiile de locuințe 
s-au realizat în număr mai ridicat 
în zona de Nord și Sud. Paralel cu 
construirea acestor locuințe, s-au 
prevăzut unități comerciale, care să 
asigure desfacerea către populație 
a tuturor mărfurilor de solicitare zil
nică : pîine, lapte, carne, zarzava
turi etc. Pînă Ia această dată s-a 
dat în folosință, în cvartalul din Bd. 
Republicii — Str. Andrei Mureșeanu, 
un singur complex comercial care 
nu satisface nevoile locatarilor din 
această parte a orașului.

La propunerea comitetului execu
tiv șj a Direcției comerciale regio
nale, organul regional de proiecta
re — D.S.A.P.C. — a stabilit prin 
planul de sistematizare a celor două 
zone indicate mai sus, să se con
struiască : în zona de Nord — un 
centru comercial de cartier, 4 com
plexe comerciale și 3 puncte comer
ciale, pentru care au fost obținute 
avizele necesare ; în zona de Sud 
— un complex comercial în ampla
samentul de pe str. 30 Decembrie, 
determinat și de nevoia satisfacerii 
cererilor locuitorilor din sectorul 
Gării de Sud și de marea afluență 
de călători ; un punct comercial în 
imediata apropiere a celor 10

20.45) , Adesgo (15; 17; 19; 21). Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Cosmos (14; 
16; 18; 20). Uimitorul e alături, Chopin 
în patrie, Sport nr. 1/1964 : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în con
tinuare ; 19; 21). Renul alb . Înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18; 20), Grivlta (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), Arta (16; 18.15; 20,30). 
Rusalka — cinemascop : Buzeștl (16; 
13,15; 20,30). Era noapte la Roma (ambele 
serii): Bucegl (10: 13; 16,15; 19 30) Cotro- 
ceni (16; 19 15) Haiducul de pe Ceremnș ; 
Unirea (16; 18.15: 20,30). Magazin fum : 
Munca (15; 17: 19: 21). Valsul nemuritor : 
Popular (16: 18,15; 20.30). Podul : Mo-ilor 
(15.30: 18; 20.30) Misterele Parisului — 
cinemascop . Aurora (10: 12; 14; 16; 18.15:
20.30) . Pași spre lună : Viitorul (16- 18 35;
20.30) . Luceafărul (15: 17, 19; 21) Pisica 
de mare : Colentlna (16: 18; '0). Agatha, 
Iasă-te de crime r : Lira (15, 17; 19;
20.45) Inculpatul „1 040“: Crîngașt (16; 
18,15: 20,30), Ferentari (15; 16,45: 18,30: 
20,15). A 12-a noapte ; Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știți să desenați, 
copii ? I : „Nu întotdeauna trebuie să 
rîzl I“, povestire de Octav Paneu-Iașl. 
19,35 — Din viața animalelor (VIII). 

nică, e în continuă căutare. Fie 
că este vorba de vreo macara 
fixată în zid sau de o bandă 
transportoare, Cioranu caută so
luții, le calculează trăinicia, via
bilitatea, le găsește. Firește, pes
te toate acestea la el se vede pa
siunea, talentul și îndrăzneala 
creatoare.

Cu mai mult timp în urmă, 
Cioranu a prezentat primului 
secretar schița unei lucrări fan
teziste, făcută așa, de dragul 
artei. N-a fost trimis acasă, 
însoțit de zîmbete ironice. La 
urma urmei ce nevoie ar a- 
vea Brăila de așa ceva ? Dar 
dincolo de utilitatea imediată sau 
inutilitatea a ceea ce făcuse tî
nărul, tovarășul Dan a văzut la 
el acea pasiune și dorință de a 
realiza un lucru deosebit care te 
fac să-l prețuiești pe om. I-a 
spus :

— Văd că te preocupă proble
mele urbanistice. N-ai vrea să te 
gîndești la ceva care să fie cu 
adevărat de folos orașului, să zi
cem pe linia înfrumusețării sale?

Cioranu a promis că se va gîn- 
di. După cîtva timp s-a prezentat 
cu schița unei construcții or
namentale. Primul secretar îi 
convocase pe specialiști să-și 
spună cuvînțul. Unii s-au a- 
rătat rezervați, părîndu-li-se a- 
nacronică linia arhitectonică. ; 
alții, dimpotrivă, au rămas în- 
cîntați, elogiind capacitățile tîriă- 
rului, iar alții l-au sfătuit să-și 
îndrepte talentul și priceperea 
spre lucruri de utilitate reală 
pentru uzină sau pentru oraș.

Nu știm dacă această construc
ție se va ridica vreodată și, mo
mentan, nu asta interesează. Am 
vrut, pur și simplu, să relatăm 
întîmplarea pentru a cunoaște 
cîteva din preocupările unui 
tînăr muncitor.

Gheorghe VLAD

pitală. In același timp, serviciul a 
fost întărit temporar cu 4 funcționari, 
astfel că lucrările vor putea fi re-- 
zolvate mai operativ.

matorilor să 11 se pună la dispoziție 
numai mărfuri de bună calitate, în- ( 
tr-un sortiment cît mai variat".

A răspuns redacției și Ministerul 
Industriei Ușoare. Intre altele, se a- 
rată : „Problema calității produselor 
se află în centrul preocupărilor co
lectivelor întreprinderilor și ale di
recțiilor .generale și de coordonare 
din Ministerul. Industriei.,Ușoare. Cu' 
toate acestea, .se mai produc și se 
livrează produse necorespunzătoare 
din cauza neglijenței,' nerespectăril 
procedeelor tehnologice, pregătirii 
slabe a unor cadre etc. Eliminarea 
lipsurilor constituie o sarcină impor
tantă pentru toți lucrătorii industriei 
ușoare. In acest sens, articolul a 
fost de un real sprijin".

blocuri de locuințe în curs de exe
cuție.

Deoarece atît complexul comer
cial din sectorul Bd. Republicii, cît 
și punctul comercial în curs de rea
lizare în sectorul de Sud-Eșf nu sa
tisfac nevoile ansamblurilor respec
tive de locuințe, s-a cerut Ministeru
lui Comerțului Interior să introducă, 
în planul de investiții al anùlu' 
1964, centrul comercial din zona Plo- 
iești-Nord, a cărui documentație teh- * 
nică va fi elaborată de D.S.A.P.C. 
Ploiești pînă la sfîrșitul acestei luni. 
S-a cerut să se ia în studiu și reali
zarea complexului comercial cuprins 
în detaliul de sistematizare al zonei 
de Sud-Vest—de pe str. Veronica Mi
ele, în care scop este necesar ca 
M.C.I. să emită comanda pentru 
proiectarea noii construcții. Aștep
tăm sprijinul M.C.I pentru începerea 
lucrărilor. Deocamdată, spre a îm
bunătăți aprovizionarea oamenilor 
muncii din aceste cvartale, comite
tul executiv a și luat o serie de mă
suri : în cvartalul Nord s-au amena-, 
jat un punct alimentar și un chioșc 
de pîine și se va amplasa un chioșc 
Aprozar ; la blocurile din zona de 
Sud sînt în curs de amenajare un 
punct alimentar, un chioșc de pîine 
și un chioșc Aprozar ; se mărește 
spațiul de desfacere al unității de 
produse alimentare de la Gara de 
Sud".

20.05 — In fața hărții. 20,15 — Două schi
țe scenarizate : „Bătălia de ia Waterloo”, 
de Alexandru L. Kielland : Prietenele”, 
de André Maurois. în jurul orei 20 45 — 
Transmisie de la Praga : Campionatele 
mondiale de handbal masculin,. 21 45 — 
— Cîntece populare romînești — Inter
pretează orchestra de muzică populară 
a ansamblului „Ciprlan Porumnescu ’ 
din Suceava 22.au _ Seară de operetă — 
Transmisie de la Sofia. In încheiere : 
Buletin de știri, sport șl buletin meteo
rologic.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 15. 16 și 17 martie : Vreme re
lativ rece, cu cerul variabil, mat mult 
noros în jumătatea de sud a țării unde 
local vor cădea precipitații slabe Vint 
potrivit din sectorul estic. Temperatura 
în scădere la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 șl minus 12 grade, local mal 
coborîte. tar maximele între minus 2 șl 
plus 8 grade. In București : Vreme re
lativ rece cu cerul mal mult noros. 
Temporar precipitații. Vînt potrivit din 
est. Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere ușoară.
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al Paraschivii vrea să

aceeași
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mai

pe 
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prelung sub pași, 
putere în ușa sfîrși-

la ale ei.
n-oi vorbi tu astăzi I 

el vine tîrziu, așa mi-o 
pînă acasă la amiază 

n-o avut vre-

răsărit alburind gea- 
liniștea mare vîntul, 

a-

închisă, iar bibliotecarul,

Dafina. Se petrec tot 
și ea nu știe nimic.

a și vorbit cu al

tărît o dată pentru totdeauna, dar pe 
alături de ea și de Emil, ca și cum ei 
doi n-ar avea nici un amestec în tot ce 
se pune la cale, și nu i-ar interesa... Oare
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Romanul „Cu amîndouă mîinile" la care lucrează în prezent prozatorul Dumitru Mircea își desfă
șoară acțiunea în perioada încheierii procesului de colectivizare a agriculturii. Dafina și Emil, soțul ei, sînt 
personajele principale ale cărții. Problema centrală a romanului este atitudinea față de muncă, în noile îm
prejurări sociale ale satului.
Mihăiță tocmai cina, venise rupt de 

foame de la S.M.T. unde lucrase țoală 
ziua, pentru că primiseră niște tractoare 
noi și le făceau rodajul, controlau piese, 
verificau căci nu peste mult începea cam
pania de primăvară, iar directorul și ingi- 
nerul-șef le stăteau pe cap ca hoas- 

după guler și nu-i lăsau 
sufle. „Sîntem în întrecere, 
și vrem să cîștigăm", îi
el Irinei, care îl mînca din 
îndopa cu bunătăți, căci băiatul nu 

venea acasă decît de trei ori pe săptă- 
mînă, mînca și pe urmă se apuca de lec
ții. învăța la cursul seral, clasa a noua, 
n-avea vreme. Azvîrlea bucatele in gură, 
pe nemesfecate, și fugea la învățătoarea 
Silvia, să-l ajute. învățătura lui o scotea 
din sărite pe maică-sa, i se părea că 
băiatul se obosește peste măsură, iar 
dacă slăbește îl poate apuca o boală, 
doamne-fereșfe și s-a alege nimica din- 
tr-un plumb de fecior. II ocăra pe Zaha
rie că nu l-a dat la școală cînd i-a fost 
vremea, uitind că tot ea fusese împotri
vă atunci. Iși măritase fetele, cei doi fe
ciori mai mari erau la casele lor, unul 
se înstrăinase la oraș într-o uzină, iar 
celălalt, Nistor, își întemeiase casa lui 
aparte. Irina îl vedea pe Mihăiță așe
zat pe vatră, să stea cu bătrînii, să-l 
aibă aproape la bătrînețe. Acuma și 
ăsta, dacă s-a apucat de „liceauă", te 
pomenești că se duce și rămîn bătrînii 
pustii. Ea n-a fost de acord nici atunci 
cînd a fost trimis de gospodărie la școa
la de tractoriști, se temea că nu mai 
vine înapoi. Dar Mihăiță s-a întors și 
stă cu ei și s-a liniștit, și-a făcut armata, 
iar Irina se tot frămîntă să-i nimerească 
ea o fată și să-l așeze pe viață. Deocam
dată Mihăiță zîmbește de sus, o ia pu
țintel în rîs, și-și vede de lecții cu o dîr- 
zenie care o înspăimîntă pe Irina. în
colo e băiat vesel și cuminte, nu bea 
și nu fumează, ca taică-su. Aduce toți 
banii acasă, se îmbracă frumos la croi
tor, și nu le iese băfrînilor din cuvînt. 
Muncește din răsputeri ; piatra pentru 
casa nouă a scos-o jumătate el, căci 
vrea o casă după planurile lui, ceea ce, 
dacă Irina s-ar gîndi bine, e un semn 
că n-are intenția să plece din sat și 
lingă bătrîni, mai cu seamă.

Rîdeau amîndoi cînd intră Dafina.
O cunoștea Irina, știa să-i citească 

obraz tot ce avea pe suflet, ținea la 
ca la copilul ei, ar fi vrut-o de noră dacă 
s-ar fi potrivit la măritat cu vreunul din
tre feciorii ei. Lucrau într-o echipă, o 
uimea hărnicia fetei, cumințenia ei și 
nu-i dorea lui Mihăiță o căsnicie mai cu
rată ca a Dafinii cu Emil.

— Nu-i acasă badea Zaharie I consta
tă cu regret Dafina, îndată după bună- 
seara.

— O, doamne, Dafină scumpă, la- 
să-mă că și io-l aștept I Ai ceva cu el ? 
Se vede, se vede... De unde vii 7 De la 
socri ? Te-o supărat vreunul ? Că-s 
stare. Ce face Ionuț ? Da Emil ce 
scrie ?

— Aș vorbi cu badea Zaharie,
Dafina, cu gîndul

— Apoi cu el 
Spune-mi mie, că 
spus. S-o zvîrlit 
să îmbuce de două ori, 
me nici să se șteargă pe gură ; și-înapoi. 
Nu știu ce toi discută în consiliul acela, 
că to)ii-s acolo. Și un inginer de la raion, 
si un tovarăș de la regiune, și o fată, 
inginereasă. Zicea Zaharie că-i numită la

i.
— Auzise și socrul de ea...
— Noa, vezi ? Ii ședință de consiliu, 

îmi spunea al Paraschivii că ieșea un fum 
pe fereastră, ca la foc. Are ce înghiți 
Zaharie, săracu, mai bine s-ar apuca și 
el. Dar dreptu-i că 
vă cumpere casa ?

„Poftim I se irită 
felul de ciudățenii 
Socrul o anunță că 
Paraschivii, lelea Irina e informată, te po
menești că fot satul e la curent, se vor
bește ca despre un lucru definitiv, ho-

Biblioteca era odinioară o casă 
o ființă 

izolată, zidindu-și zilele șl anii între
pereții de cărți.

In schimb, prietenul meu — bi
bliotecarul — a deschis larg ușile a- 
cestei case de taină șl a pornit cu 
cărțile lui printre oameni. Deși me
seria aceasta e vrînd-nevrînd se
dentară, o profesiune de cabinet, 
cărțile lui migrează ca și păsările 
călătoare, iar el migrează odată cu 
ele, iii fruntea cîte unui stol. Unde 
să-l cauți ?... Ca să-l cunosc mal 
bine, a trebuit să alerg după el în 
cîteva rînduri, iar drumul pînă a- 
colo unde se afla a însemnat mai 
întotdeauna o aventură.

Ultima n-o s-o uitl... Am trecut mai 
întîi printre niște pereți de gheață, 
niște chei artificiale clădite din slo
iuri și troiene, după care mașina, a- 
bandonînd definitiv șoseaua, și-a 
croit drum peste cîmp. întîlnirea cu 
cititorii avea loc într-un sat înde
părtat al cîmpiei, la o răspîntie de 
drumuri și zări. N-aș putea spune 
cum se prezintă același anotimp la 
Polul Sud, totuși aici, la șase cea
suri de București, în cîmpia de pe 
apa Rîmnicului, iernile și mai ales 
iernile uscate ca aceasta din urmă, 
ating uneori o asprime care te în- 
fioară. In apa Rîmnicului pînă și 
sălciile s-au întors definitiv cu fața 
spre sud. Cavalcadele vîntului, iuți 
și tăioase, curg fără întrerupere, zi 
și noapte, gata să zmulgă acoperi
șuri de case, garduri, stoguri de fîn 
și să le poarte de-a rostogolul peste 
cîmpie. Fiind bine înțărnate, casele 
și gardurile rămîn pe loc, în schimb 
zboară pămîntul. E o vreme să nu 
scoți un reporter din casă, cum spu
nea Caragiale, dar mi-te un biblio
tecar... Intre Ziduri, Bălțați, Dărîmați, 
Obidiți și alte sate poți adesea ve
dea adevărate troiene de zăpadă. 
Pe aici, pe această cîmpie, de pe 
plugari zburau mai ieri pînă și 
zdrențele. Cine să fi pomenit pe aici 
despre biblioteci și cărți ?... Iarna e 
tăioasă, dunele de cernoziom tre
buie împrăștiate cu lopata și tipă
rite bine cu tăvălugul mecanic, In 
acoperișuri mai trebuie uneori bă
tute piroane, munca nu încetează,

și dorința socrilor de a se muta din 
la ei fot așa circulă prin sat, ca un fapt 
împlinit 7 Oare, dacă acestea se cu
nosc, nu cumva și vorbele ce le-a aflat 
la grajduri umblă slobode pe uliță, în 
gura și-n urechea tuturor, se comentează 
după cum îi taie oricui prin cap, iar ea 
trece printre toate astea neștiutoare, 
poate oamenii o cred proastă, ori cred 
că se fine pe sus, mîndră, să n-o ajun
gă nimeni cu nimic dacă bărbatul ei e 
dus să învețe și să vină înapoi oblu-ntr-o 
muncă de răspundere, deasupra celor
lalți...”

Se simți dinfr-o dată ca în pielea goa
lă între oameni.

— Nu știu io nimica, lele Irină, se 
plînse Dafina, că n-a veni o dată Emil 
acasă I... O doamne. Să hotărască el. 
Să se aleagă într-un fel. A fi, n-a fi 
brigadier ? Ne mutăm la socri, nu ne mu
tăm ? Vindem, nu vindem ? Toate s-au 
izbit de mine în trei ceasuri, una după 
alta. îmi vîjîie capul...

— Să-ți dau un pahar de vin, Dafină I 
sa oferi Mihăiță.

— Că de vin îi arde ei, ce vorbești, 
Mihai I De-aia-l cauți pe Zaharie, Dafi
nă ? Să vie dimineață pe la voi, 
ori vii tu ?

— Nu știu. Să văd. Așa-s de ostenită. 
Știi, cînd afli atîtea...

— Lasă, nu ie amărî, dragă. Lasă. Te 
duci 7 Mai stai.

— Nu mai stau, că Lenuța-i singură.
— Așteaptă, Dafină, să te conduc. Dă, 

mamă, lanterna.
— Să vii repede, Mihai. Că mi-i urît.
— Bine, bine, o liniști Mihai. Apoi că

tre Dafina, după ce ajunseră în drum : 
Așa-i mama, cînd stă singură, cu mițele 
și caierul și-l așteaptă pe tata să se a- 
dune de pe unde umblă — eu nu cred 
că tata a stat pe-acasă jumătate din cei 
șaptesprezece ani de cînd îi în partid — 
nu o cuprinde urîtul. Cîntă singură și 
toarce, coase, împletește, fese, gospodă
rește prin casă, nu stă o clipă. Dar cum 
vin eu acasă, și trebuie să plec la afa
cerile mele, pe loc declară că nu mai 
poate de urît...

— Tare mult fine la tine mama Irina... 
îl lăudă Dafina.

— Ține, săraca, și să-ți spun drept 
nici eu nu știu cum m-aș dezlipi de ea. 
Ai tăi ce mai fac 7 reluă el repede, ca 
rușinat că și-a relevat o slăbiciune, el, 
flăcău numai bun de însurat.

— Mă bat la cap să ne ducem îna
poi, să vindem casa și să trăim cu ei.

— O, nu de socri întrebam... Dar dacă 
veni vorba, să știi că tata ar’ fi de a- 
ceeași părere cu socrii tăi. Vorbea într-un 
rînd cu mama, așa, știi cum îi tata, toa
te vrea să le cuprindă. Al Paraschivii a 
vorbit cu tata, să știi...

Dafina oftă, adică mai mult pufni, in
dispusă. Faptul că Zaharie se interesa 
îndeaproape de situația ei, nu-i alunga 
senzația aceea sîcîitoare că se știe din 
nou în ochii lumii, ci o scutură iarăși. 
A luat-o ca un fior de frig, Mihai a vrut 
să-i dea haina lui, ea l-a refuzat și a 
grăbit pasul, să ajungă mai repede. Se 
și vedea fereastra luminată de la casa 
lor. Nu era tare frig. Noaptea se lăsase 
pesle lume ca într-o alunecare leneșă, 
înăsprind ulița treptat pînă a înțepenit-o.

Mihălceni, afișe 
bal, fantezist colorate și 
răsunătoare îi invită la 
toți. La cămin e înghe- 

căciuli, broboade, su-

de-a dreptul în discu- 
un protocol.
mai competenți, mai 
zeloși. Sînt mai cu

plăcerea lecturii e un popas prețios. 
După un ceas printre hopuri și bo
lovani de omăt, mașina ne lasă și 
trebuie să ne continuăm drumul pe
destru. Nu-i nici de sanie, nici de 
căruță — cum e mai bine.

Dar în sat, la 
mari ca de 
cu formule 
întîlnire pe 
suială de 
mane, iar bocancii bat în dușumele 
cu nerăbdare. Fețele sînt vesele, 
congestionate de ger, un aer intim 
de sărbătoare familială domnește 
în sala neîncăpătoare și, pentru o 
clipă, ne vine în minte atmosfera de 
nuntă sau cumetrie. De pe drum, di
rect la tribună, fiindcă nu e timp. 
Sînt și cititori din satele vecine, au 
venit cu cărțile „incriminate", sub 
braț, afară e de-acum întuneric. Cel 
mai simplu e să desființăm catedra 
și să intrăm 
ție, fără nici

Rar cititori 
avizați, mai 
seamă bărbați maturi, odinioară fără 
exercițiul cărții, care pornesc de la 
o atentă confruntare a experienței 
lor directe cu pagina scrisă, în
toarsă și pe o parte și pe cealaltă 
pînă la amănunt. Vorbesc liber și 
intervin cu replici spontane. Discu
ția se deplasează în sală, pînă în 
rîndurile din fund, devine o confrun
tare de opinii de la om la om, „cel 
cu paginile" e uitat. Se spun 
glume, se trimit împunsături de care 
oaspeții nu sînt scutiți, iar dezbate
rea încinge adunarea mobilizîndu-1 
pe fiecare om. Pagina dă pretext 
unei dezbateri despre viață, despre 
clipa contemporană, despre proble
mele gospodăriei colective din Mi- 
hălceni, gospodărie de mult milio
nară. Iși permit Șj oaspeții o între
bare :

— Cîți cititori are biblioteca din 
Mihălceni ?

— Exact cîți oameni are gospo
dăria 1 

de sună sub pași ca asfaltul ; iar acolo 
'unde s-au strîns ochiuri de apă scîrțîie 
și pîrîie subțirel și 
Primăvara bate cu 
tului de februarie.

...Zorii cresc la 
na orizontului și în 
ca o răsuflare aburită, jilavă și rece, 
duce de pe cîmpuri mirosul sevelor ce 
încep să miște către muguri...

Mergînd pe drum, cei doi simțeau 
pulsarea vieții dimprejur și din ei. Mihai, 
plin de forță și de vitalitate, nu se ab
ținu să constate cu glas tare cît de mîn- 
dră-i noaptea, gîndești că-i cresc aripi să 
zboare. Dafina, împotmolită în gîndurile 
ei desperecheate și vrăfuite, se smulse și 
surîse gîndindu-se la tinerețea lui care se 
cere împlinită de-o soție, firesc. Și-i zbu
ră iar toată ființa spre Emil al ei, el poa
te că la ora aceasta, încă devreme pen
tru viața la oraș, citește și învață, dar 
nu se poafe ca, din cînd în cînd, să nu-i 
fugă rîndurile scrise de sub ochi, să se 
întindă sure pe. toată pagina pîn-o întu
necă, iar din fumul acela se încheagă 
ușoară, tremurătoare, ca imaginea ne
clară de la film cînd se fixează lentilele, 
înfățișarea ei, a Dafinii. Vraja se sfinse 
repede, ca retezată, luminile de la <e- 

Desene de IULIAN OLARIU

restre îi apărură dinfr-o dată în 
pomii și casele se profilară clar și vorbe
le lui Mihăiță răsunară limpede :

— Ii primăvară, Dafină. Și-i' o mișcare 
în fără, ca într-un stup. Citit-ai ziarele ? 
Aproape zilnic scrie pe pagina înfîia a

11 căutam din ochi pe bibliotecar, 
pe bibliotecarul din comună. Aș fi 
vrut să-i mulțumesc pentru pasiu
nea cu care a știut să facă din 
carte un bun al fiecărui colectivist, 
un bun de fiecare zi. Celălalt biblio
tecar, călătorul, bibliotecarul 
raion, s-a aruncat în

de la 
seară

Alexandru Oproescu

Scînteii că alte și alte raioane și regiuni 
au terminat colectivizarea.

Se opriră în fața casei ei. Pe perdea 
se conturau două umbre. Datina se în- 
fioră toată, nădăjduind ca umbra aceea 
străină să fie Emil, se precipită în fugă, 
urmată de Mihăiță, deschise ușa grăbită, 
dorea atît de mult să fie Emil și cînd 
colo, la masă Lenuța juca șah cu învă
țătoarea Silvia. Se priviră surprinse, cele 
două surîzăioare, Dafina puțin decepțio
nată.

— Ce-i 7 Vă fugăriți ? la, uite-l pe Mi
hai... se dezmetici Lenuța, cea dintîi.

— Vai, ce-am crezut că-i Emil I sus
pină Dafina. lartă-mă tovarășă Silvia, că...

Dafina se lăsă cuprinsă de învățătoare, 
își puse fruntea pe umărul ei și oftă ușor.

— Bine-o nimeresc I se felicită Mihai. 
Cu trei flori alese împrejur îs ca într-o 
poiană, vara.

— Te-ai apucat de păscut, roșcova- 
nule I îl rîse Lenuța; acum fată răsărită, 
luase locul Dafinii — seara — la portița 
lui Simion.

— Chiar de păscut nu, poate de ales 
și de cules. Săru-mîna, Silvia. Ce faci, tu, 
miță ? o zădărî el pe Lenuța și o prinse 
de bărbie.

— Zgîrii I se repezi Lenuța. Apoi, foar
te mirată, naiv : Ce, vă tutuiți 7

Mihai se apropiase de Silvia, îi luase 
mîna și chiar în clipa aceea i-o sărută, 
atent, cu afecțiune. Nu-i scăpă Lenuței lu
cirea din ochii Silviei, roșeafa ușoară ce-i 
spuzise obrajii, surpriza plăcută, ca șl 
cum altceva nu-și dorise în seara aceea, 
decît să-l vadă pe Mihai.

— Poate de-aia nu erați atentă la par- 
tide-e-e, o admonestă ea, clătinînd din 
cap, șăgalnic, pe Silvia.

Ce, ü treaba ta 7 i-o reteză Mihai.

da, aveam întîlnire amîndoi. Lecfia de 
matematică...

— Hm I mormăi intrigată Lenuța, cum- 
pănindu-se, cu 
piept. Și cam ce 
mătăhală, de ce-i

mîinile împreunate pe 
socoteli faceți ? Și tu, 

■o chinuiești cu prostiile

un bibliote- 
avea guturai, 

nu 
cu

re-

Și

într-un camion 
spre alt colț al

L-am întîlnit 
zul verii, pe o căldură 
așteptînd să ia trenul spre un sal 
din zarea toridă a aceleiași cîmpii. 
O vreme să nu scoți un deget de 
la umbră, dar mi-te 
car I Bibliotecarul 
un guturai amînat în iarnă — 
era timp 1 — dar reluat acum 
toată furia.

— Unde alergi ?
— Sîntem în campanie, începe 

coltarea păioaselor.
Mînuia cu înverșunare batista 

purta sub braț o servietă cu cărți.
Ar fi fost greu de precizat odi

nioară rostul unui bibliotecar în 
campania de recoltare a păioaselor 
și fiindcă acțiunile par orișicum di
vergente, bibliotecarul călător a a- 
dăugat :

— Experiența bibliotecilor mobile 
ne-a dovedit că ele sînt utile pe 
orice timp, mai ales în campanii 
Avem biblioteci la ferme, biblioteci 
specializate pentru crescătorii de a- 
nimale, avem biblioteci pe brigăzi, 
vom duce cărți și ziare și la arie în 
campania treierișului.

Personalul întîrzia. La bufetul 
gării se trăseseră obloanele.

— Unde poposești azi ?
— „Fac" măcar cinci sate. Tre

buie controlate bibliotecile mobile 
și programele de brigadă. Mulți din
tre membrii brigăzilor muncesc la 
arie. Intr-o pauză, un scurt program. 
Prinde foarte bine.

Cît de bine prinde I Am verificat-o 
nu mult după asta, la 
două sate. Tinerii din 
lăsat furcile, secerile, 
ținuta, au urcat pe o 
provizată pe platforma 
au cîntat, au dansat, au citit, în a- 
plauzele tuturor, epigrame și che
mări, după care au reluat uneltele, 
muncind alături de ceilalți. Lîngă 
punctul sanitar de la aceeași arie, 
un dulăpior de cărți și broșuri. Nu 
știu dacă trusa

de ocazie și a pornit 
I raionului.
mai apoi spre mie- 

caniculară,

o arie, între 
brigadă au 
și-au rînduit 
estradă im- 

unui camion.

sanitară a fost de3-
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în sat nu se

tale ? Nu-I puteai lua pe profesorul d<3 
fizică să-ți ajute ? Dumneaei n-are destule 
pe cap ?

— Nu fot întreba și tu I interveni Da
fina. Socotesc, învață, ce știi tu...

O observa pe Silvia și, cu intuiția fe
meii trecută prin aroma fierbinte și dulce 
a îndrăgostirii, surprinse la învățătoare 
tulburarea știută cînd o fată se află îna
intea omului drag. Se mira. Nici un cu- 
vințel nu suflase Mihai, nici 
vorbea, fiecare om știa că el învață șl 
din cînd în cînd îl ascultă învățătoarea. 
Că de ce-a ales-o pe ea ca să-l îndrume 
dintre cei opt învățători și profesori cîfi 
funcționau la școala din comună, proba
bil nu se întreba nimeni, chiar dacă ispita 
de-a presupune și altceva era justificată. 
Mihăiță era fecior frumos, semăna mai 
mult cu Irina decîf cu Zaharie, se îm
brăca la croitor, cîșfiga bine și se săltase 
în rîndul tinerilor dezghețați pentru care 
citirea ziarului, de pildă, și cumpărarea 
de cărți devenise obișnuință. Băieții aceș
tia, chiar simpli colectiviști fiind, discută 
aprins la ședințele lor de U.T.M. problema 
de politică internă și externă, îi pasio
nează cuceririle științei, nu scapă un film, 
cunosc fotbaliștii din categoria A și vesti- 
ții de peste hotare, vorbesc cu dezinvol
tură despre maeștrii sportului mondial, 
fac pronosticuri asupra marilor competiții, 
însușirile lor native, impulsionate de cul
tură, îi mînă seară de seară la căminul 
cultural unde fiecare găsește un rol în 
brigada artistică de agitație, în formațiile 
de cor, de dans, de teatru și în echipele 
sportive. Joacă șah pînă li se învîrle 
capul și înainte de a adormi numai pă
trățele albe și negre le umblă pe sub 
ochi, participă la spartachiade și la con
cursurile formațiilor artistice de amatori, 
mulți dintre ei posedă insigna de „prie
ten al cărții”. Pe unii îi împrăștie servi
ciul militar, rămîn la meserii prin orașe 
sau pleacă pe șantiere ca Augustin, tra
tele Dafinii. O parte dintre ei revin acasă 
dar revenirea lor nu înseamnă în general 
abdicare de la cultură. Civilizația modernă 
se îngemănează, uneori curios, cu obi
ceiurile și mentalitatea veche, întotdeauna 
însă în favoarea celei dintîi.

Mihai nu plecase din sat ; la armată 
învățase șoferia, dar întors acasă optase 
pentru meseria de tractorist, la insisten
țele repetate ale președintelui, dar și din 
alte motive. Cîștigul era cam același, dar 
ca tractorist avea mai mult timp să în
vețe, chiar și în campanii. Căci dorința 
de a avea o diplomă i se iscase în ar
mată. Devenise mai cizelat, vorbea ales 
•— se observa și la el, ca și la mulți ti
neri din sat, influența stilului gazetăresc, 
mai cu seamă în rostire și în alcătuirea 
frazelor — era curăței și disciplinat, adică 
mai mult decît cuminte Muncea cu plă
cere și nu se arăta în lume soios, murdar 
de prat și uleiuri. Asculta deci ceea ce 
li se spunea la stațiune, înaintea fiecărei 
campanii : „nu sînfem numai mecaniza
tori, în același timp trebuie să fim exem
plu de conduită civilizată, să influențăm 
în bine și să contribuim la ridicarea ni
velului de viață al țăranilor, la luminarea 
lor". Bineînțeles, nu toți mecanizatorii se 
comportă la fel ; se 
pozne și necazuri, se mai 
unul și se înfige cu mașina 
telegraf, mai pierd nopți 
darnice iar a doua zi adorm

De Mihai nu se plîngea nimeni, dim
potrivă ; ar ti ajuns repede brigadier dacă 
ar fi vrut să meargă în altă parte, la 
alte comune. în funcția aceasta, căci în 
sectorul lor era un om cu copii mulți, 
destoinic de altfel, care se bucura de pre
țuirea tinerilor tractoriști Mihai a prefe
rat să lucreze la gospodăria lor, și dm 
motive de comoditate, și la rugămintea 
Irinii. Preferința lui venea în acord cu re
comandarea făcută mecanizatorilor ca bri
găzile să se profileze pe sectoare care 
să cuprindă de regulă comunele lor na
tale, cu gospodăriile respective sau mă
car apropiate, să se considere membri in 
gospodării. Aceasta, ca să crească grija 
pentru calitatea lucrărilor.

Pe Datina nu o mira faptul că, după 
cum simțise ea în seara aceea, Silvia cu 
Mthai se plăceau, ci că nu observase mai 
repede Ii mai văzuse împreună. Mihai a 
însoțit-o de cîfeva ori, și la dus și la în
tors, pe Silvia cînd avea treburi pe *a 
raion — cale de zece kilometri — une
ori o aducea pînă în sat cu tractorul. Și 
mai mirată era Dafina că gazda Silviei, 
colectivistă în aceeași echipă cu lelea 
Irina și cu Dafina, destul de vorbăreață 
în felul ei, n-a suflat nimic despre cei

mai întîmplă și 
îmbată cîte 

în stîlpii de 
pe la case 

pe tractor...

(Continuare în pag. IV-a)

chisă, dar parte din cărți au fost 
răsfoite, chiar dacă pe apucate. Pe 
arie se ducea o cqmpanie împotri
va risipei de boabe. Boabele de 
grîu, mici cît și literele, erau strînse 
în palmă, adunate cu grijă, depuse 
în saci. Bibliotecarul împrăștiase cu 
grijă, de asemenea, printre boabe, 
literele lui. Cîțiva le culegeau.

Toamna l-a regăsit pe călător 
parcă și mai înviorat, pe alte dru
muri ale cîmpiei. Circula într-o ma
șină de campanie, de la un sat la 
altul, pregătind alături de alțj acti
viști culturali, noul sezon de activi
tate a bibliotecilor.

N-avea timp Toamna și Iarna sînt 
anotimpurile cărții. Vin serile de 
lectură, recenziile, prezentarea noi
lor cărți, organizarea concursurilor 
între cititori pe diferite teme legate 
de munca în gospodăria colectivă. 
Cele 32 de biblioteci comunale, cele 
peste 700 de cercuri de citit cuprind 
în rețeaua lor sate. case. oameni, 
realizînd o ane de tensiune cultu
rală care învăluie raionul din cîm
pie pînă în munți.

Intre aceste mici centrale elec
trice care sînt bibliotecile, de la 
cele răspîndite în satele de munte 
pînă la cele din zona de cîmpie, 
circulă cu servieta lui de instalator 
și revizor al energiei tînărul acesta 
de numai douăzeci și patru de ani. 
El este printre acei care au desfiin
țat noțiunea bibliotecarului de ca
binet. încărcînd instrumentarul cul
tural în camion, mașină, căruță și 
alergînd cu el pe drumurile cîmpiei, 
oriunde e solicitat urgent. Pe ca
mioanele cu mărfuri, în convoaiele 
de căruțe cu saci, în mașina de 
campanie, cu trenul, pe bicicletă, 
tînărul conduce stolurile de cărți, 
hotărîndu-le popasul, cuibul, locul 
în inima oamenilor.

...Cînd am aflat că Alexandru O- 
proescu, directorul bibliotecii raio
nale din Rm. Sărat, a cucerit cu pri
lejul unui concurs republican primul 
loc între cei mai buni activiști al 
cărții, nu ne-am mirat. Distincția în
cununează o strădanie și impune un 
profil. Este profilul unui activist al 
culturii la sate.

Paul ANGHEL
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Acad. VLADIMIR KIRILIN 
vicepreședinte al Academiei 

de Științe a U.R.S.S.

sînt 
modulat, pe cîtă vreme un- 
lumină nu au această căli
se prezintă sub forma unui 
neordonat de unde izolate.

cu uzina

Sarcina economică fundamentală 
a Uniunii Sovietice este construirea 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului. în decurs de 20 de ani, volu
mul producției industriale va trebui 
să crească de minimum 6 ori. Dacă 
în această perioadă productivitatea 
muncii ar rămîne la nivelul anului 
1960, ar trebui atrași în uzine și fa
brici aproximativ 400 milioane de 
muncitori, ceea ce este irealizabil. 
De aici rezultă că principala pîr- 
ghie de dezvoltare a producției 
este creșterea productivității mun
cii, prin folosirea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Aș vrea să relev pe scurt cîteva 
dintre principalele tendințe ce se 
manifestă astăzi, mai ales în știin
țele naturii.

CALCULUL ELECTRONIC

una într-alta. Pentru realizarea unor 
astfel de experiențe a fost necesară 
o muncă colosală ; au 
efectuate reacții cu 
particulelor necesare, 
supra reacțiilor și 
zultatele. în acest 
nii trebuiau să

Treptat, matematica pătrunde tot 
mai mult în diferitele ramuri ale 
științei. Dacă pînă nu de mult ma
tematica își găsea aplicații restrînse 
în domeniul chimiei, în prezent ea 
este indispensabilă oamenilor de 
știință din această ramură. Acest, lu
cru este valabil în special în chi
mia cuantică, dar și în alte sectoa
re. în biologie metoda matematică 
va căpăta, fără îndoială, multiple a- 
plicații.

Folosirea pe scară largă a mașini
lor de calcul are astăzi o importan
ță deosebit de mare nu numai pen
tru efectuarea diferiteloi’ calcule 
tehnice, ci și în cercetarea știin
țifică, în rezolvarea multor proble
me complexe puse de dezvoltarea 
economiei naționale. Se știe că în 
domeniul tehnicii atenția noastră 
este concertrată îndeosebi asupra 
automatizării pe scară tot mai largă 
a producției, ca una din principale
le pîrghii de ridicare a productivită
ții muncii.

Rezolvarea sarcinilor de automati
zare a producției depinde în mare 
măsură de succesul în crearea ce
lor mai perfecționate mașini de cal
cul. Este vorba de a folosi pe scară 
tot mai largă în calculele
mice metodele matematice, mașinile 
de calcul. Știința și tehnica sovietică 
au obținut succese în această direcție. 
De exemplu, la filiala din Siberia a 
Academiei de Științe se efectuează o 
interesantă lucrare privind stabili
rea celor mai eficiente trasee pentru 
transportarea combustibilului. Vor
bind despre mașinile de calcul tre
buie să amintim și despre un dome
niu atît de important al cunoașterii, 
cum este cibernetica. Ne aflăm la 
începutul unei epoci marcate prin- 
tr-o tot mai largă aplicare a ciber
neticii. Ea ne oferă avantaje și po
sibilități extrem de mari.

SE DEZVĂLUIE TAINELE 
ENERGIILOR ÎNALTE

econo

în ultima vreme, mari progrese 
legate îndeosebi de lucrări expe
rimentale, a înregistrat fizica expe
rimentală. S-a făcut o descoperire 
extrem de importantă. Numeroase 
experiențe au demonstrat că parti
culele elementare se pot transforma

trebuit să fie 
participarea 

observații a- 
precizate re- 
scop fizicie- 

utilizeze par
ticule elementare de mare energie. 
La început au fost folosite razele 
cosmice sosite pe Pămînt din Uni
vers, în compoziția cărora există 
multe particule cu energii înalte. 
Din păcate, astfel de experiențe im
plică mari dificultăți, în primul rînd 
din cauză că intensitatea radiației 
cosmice este variabilă și depinde de 
activitatea solară, iar în al doilea 
rînd, aceste particule trec greu prin 
atmosfera terestră pierzînd din 
energie.

în prezent sînt preferați accelera
torii speciali de particule elementa
re. Printre savanții și inginerii care 
au contribuit mult la crearea accele
ratorilor de mari proporții trebuie 
amintit, în primul rînd, academicia
nul Vladimir Veksler. Fizicienii so
vietici au descoperit o nouă particu
lă elementară — hiperonul anti-sig- 
ma-minus. Acceleratorul aflat la 
Dubna (cu ajutorul căruia se pot ob
ține particule elementare avînd o 
energie de 10 miliarde electronvolți) 
este, deocamdată, cel mai mare ac
celerator sovietic. Dar la Serpuhov, 
lîngă Moscova, este în construcție 
un accelerator care va furniza par
ticule cu o energie de ordinul a 70 
miliarde electronvolți. Fără îndo
ială, el va ajuta pe savanți să a- 
dîncească cunoștințele în domeniul 
structurii materiei.

Un domeniu Important al fizicii, 
cu multiple aplicații practice, îl con
stituie fizica corpului solid. Este 
vorba în primul rînd de crearea de 
materiale noi. S-a comunicat că a 
fost elaborată, sub conducerea lui 
Leonid Vereșciaghin, membru co
respondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., o metodă remarcabilă 
pentru obținerea diamantelor sinte
tice din grafit. în acest scop au fost 
realizate în piezometru. o pre
siune de 100 000 atmosfere și o tem
peratură de aproape 1 800° C, ceea ce 
nu este un lucru prea ușor. în pre
zent, se lucrează la rezolvarea pro
blemei fabricării în mari cantități a 
diamantelor sintetice. Se creează po
sibilitatea obținerii unui materia! 
abraziv superior pentru prelucrarea 
metalelor și a altor materiale, a sa
pelor de foraj. Se deschid largi 
perspective în industria construc
toare de mașini. Imaginați-vă rul
menți realizați dintr-un material 
atît de rezistent cum este diaman
tul !

O problemă importantă este cre
area de materiale termorezistente, 
la obținerea cărora lucrează fizi
cieni, chimiști, ingineri.

Fizica corpului solid are o mare 
importanță și în altă ramură a teh
nicii. Mă refer la generatorii cuan-

tici, care au un rol esențial în fizica 
modernă. Realizarea unor astfel de 
generatori ar putea duce la rezol
varea problemei transmiterii infor
mațiilor pe mai multe canale. Trans
misiunile radio și de televiziune pe 
mai multe canale ar permite reali
zarea eficientă a comunicațiilor 
în Cosmos, rezolvarea a nume
roase probleme importante de 
ordin practic. în elaborarea aces
tei probleme o mare însemnătate are 
folosirea undelor spectrului luminos, 
între undele de lumină și undele 
radio există deosebiri care constau 
în primul rînd în faptul că undele 
radio ocupă un sector foarte îngust 
al spectrului electromagnetic, 
ușor de 
dele de 
täte, ele 
amestec
Generatorii cuantici au menirea de 
a realiza punerea în ordine a unde
lor de lumină și de a obține unde 
radio. în U.R.S.S., precum și în alte 
țări cu un 
tehnică, au 
semnate în 
cuantici —

înalt nivel de dezvoltare 
fost obținute succese în- 
construirea de generatori 
lasere și masere.

CHIMIA SI BELȘUGUL
Dacă ne referim la materiale tre

buie să amintim neapărat despre ro
lul chimiei. Chimia modernă ne 
pune la dispoziție materialele cele 
mai diferite, atît cele necesare 
în scopuri industriale, în parte ma
teriale înlocuitoare ale metalelor, cît 
și cele destinate necesităților de trai.

Fibra de sticlă este o varietate de 
material artificial. Ea are largi po
sibilități de întrebuințare. Iată o 
calitate a ei : oțelul-carbon are o re
zistență la rupere de 16 kg pe mili
metru pătrat, iar fibra de sticlă 
poate avea, în funcție de tipul ei, o 
rezistență la rupere de 16—40 de 
kilograme pe milimetru pătrat. 
Dar chimia înseamnă nu numai 
materiale noi. Ea are o importanță 
uriașă pentru agricultură. Chimia 
este o mare furnizoare de îngră
șăminte artificiale. Se știe că în 
prezent se întreprind măsuri ener
gice în vederea dezvoltării produc
ției unor astfel de îngrășăminte. 
Chimia produce mijloace eficiente 
de luptă împotriva dăunătorilor a- 
gricoli, contribuie la dezvoltarea 
zootehniei.

Unii savanți consideră că nu este 
prea departe vremea cînd alimen
tele necesare omului vor fi produse 
într-o măsură considerabilă pe cale 
chimică. Este vorba nu numai de 
crearea proteinelor cu ajutorul unor 
procese microbiene, ci și de obține
rea unor alimente în care să fie in
cluse toate elementele necesare or
ganismului și care să fie, totodată, 
gustoase.

3 mii de miliarde kWh. înfăptuirea 
acestui măreț program necesită rea
lizarea unor ritmuri extrem de înal
te în construcția energetică. Pen
tru îndeplinirea acestui plan este 
necesar ca în fiecare săptămînă să 
intre în funcțiune noi capacități 
energetice echivalente 
„Dneproghes“.

Deosebit de evidentă 
citatea combustibilului 
gram de combustibil 
dezagregare — de pildă, uraniu-235, 
— este echivalent din punct de 
vedere energetic cu 3 tone de căr
bune de cea mai bună calitate. Iar 
dacă vorbim despre reacții termo
nucleare la care participă izotopi 
grei de hidrogen, în primul rînd 
deuteriul, un gram de deuteriu este 
echivalent cu 10 tone de cărbune. 
Deuteriul se găsește în apă, însă 
în concentrație redusă. într-un 
litru de apă de mare doar apro
ximativ a 1/50 000 parte revine 
deuteriului. S-ar părea că este 
foarte puțin. întrucît fiecare gram 
de deuteriu echivalează aproxi
mativ cu 8 tone de benzină, folo
sirea unei cantități atît de mici de 
deuteriu, cît conține un litru de apă 
de mare, ar fi echivalentă cu folosi
rea a 160 litri de benzină. Tocmai 
de aceea energia eliberată prin sin
teza nucleilor grei deschide posibili
tăți inepuizabile.

Pentru realizarea unei reacții ter
monucleare dirijate trebuie să izbu
tim să obținem plasmă la tempera
turi de ordinul a sute de milioane 
de grade și, ceea ce este extrem de 
dificil, să o menținem timp îndelun
gat la această temperatură. Savanții 
sovietici lucrează la rezolvarea a- 
cestei probleme foarte complica
te. De curînd ei au obținut plas
mă la o temperatură de aproximativ 
40 milioane de grade.

O importanță tot atît de mare are 
a 

în 
e- 
e-

Știința modernă este strîns legată 
de dezvoltarea producției. Aș vrea 
să mă refer Ia electrificare. în anul 
1980 în U.R.S.S. se voi’ produce

metoda de transformare directă 
diferitelor forme de energie și, 
primul rînd, a căldurii în energie 
lectrică. Pentru transformarea 
nergiei termice în energie elec
trică sînt necesare mașini costisitoa
re și complicate — cazane, turbine, 
generatori electrici etc. Se pare că 
cea mai eficientă metodă ar fi meto
da magneto-hidrodinamică de trans
formare a căldurii în energie elec
trică, al cărei principiu este extrem 
de simplu. în primul rînd, trebuie 
obținut un gaz la temperaturi destul 
de ridicate (de 2 000—2 5.00’C). 
în aceste condiții gazul se află în 
stare plasmatică, unele particule 
fiind încărcate cu electricitate. Dacă 
un fascicul de asemenea gaz con
ducător de electricitate străbate 
un cîmp magnetic, atunci ia 
naștere un curent electric. în felul 
acesta apare posibilitatea transfor
mării nemijlocite a energiei fascicu
lului de gaz fierbinte în energie 
electrică, fără ajutorul turbinelor și 
generatorilor obișnuiți.

Aș vrea să adaug că poporul so
vietic acordă o importanță deosebită 
cercetării Cosmosului și ne mîndrim 
pe drept cuvînt cu uriașele succese 
obținute de Uniunea Sovietică în a- 
cest important domeniu. Realizările 
în cercetarea spațiului cosmic con
stituie un fel de diplomă de matu
ritate, dovedind că știința sovietică 
și savanții noștri pot rezolva sarcini 
dintre cele mai complexe.

(Articol primit din partea agenției 
de presă „Novosti").

Proiectanții de automobile urmă
resc în prezent, fie perfecționarea 
motoarelor cu piston, fie realizarea 
de motoare fără pistoane. Specialiș
tii din R. F. Germană au prezentat 
la o expoziție un autoturism cu două 
locuri, al cărui motor nu are 
nici pistoane, nici arbore cotit. In 
Australia s-a proiectat un automobil 
cu motor cu abur. Autorii sînt de 
părere că, folosind generatoarele 
moderne cu aburi, s-ar putea reali
za un automobil fără cutie de vite
ze și care nu produce zgomot.

Realizarea unor motoare analoage 
preocupă și pe inginerii din alte

țări. Se lucrează la. o serie de con
strucții neobișnuite: motoare în 
patru timpi care se rotesc în jurul 
unui arbore cotit 
axiale în care 
tați paralel cu 
trai, cuplați de 
unui dispozitiv 
și un așa-numit 
motor axial în doi timpi, cu arbore 
central imobil și cu blocul cilindri
lor rotitor. La acest motor, cilindrii 
au 0 formă încovoiată, iar pistoane
le se deplasează pe traiectorii cir
culare.

încercări în vederea realizării u- 
nor motoare pe bază de principii noi 
sînt și motoarele cu turbină 
cu gaze și motoarele cu ardere in
ternă, executate numai cu piese ro
tative.

imobil, motoare 
cilindrii sînt mon- 
arborele cotit cen- 

acesta cu ajutorul 
special. Se încearcă 

„motor orbital“ —

Astfel e supranumită — și pe drept 
cuvînt — Piatra Craiului, unul din cei 
mai interesanfi și mai spectaculoși ma
sivi din lanful carpatic. O creastă lame- 
lară, lungă de circa 20 km, necesită 
pentru parcurgerea ei 2 zile pe timp de 
vară (marcaj „punct roșu", începind de 
la cabana Curmătura pînă în Șaua Fun
duri).

Pe timpul iernii și primăverii, accesul 
turiștilor este limitat din cauza dificultă
ților traseelor. Creasta propriu-zisă ră
mîne un domeniu al alpinismului. Aci se 
află cîteva trasee alpine de iarnă. To
tuși, în ierni cu zăpadă nucă și pe vre
me favorabilă se poate ajunge fără nici 
un fel de dificultăți de la cabana Curmă
tura în Șaua Crăpături (marcaj : „punct 
roșu"). De aci, urmînd același marcaj,

se urcă pînă în Vîrful Turnul, primul din 
seria marilor vîrfuri ale crestei.

Menționăm că punctele mai dificile de 
pe traseu sint prevăzute cu cabluri de 
oțel, foarte utile ascensiunilor de iarnă. 
Marcajul refăcut de curînd și cablurile 
reînnoite asigură o securitate deplină.

Un alt drum turistic (marcaj : „tri
unghi albastru") ne poartă de la cabana 
Curmătura pînă la „Refugiul 7 Noiem
brie", situat chiar pe creastă, imediat 
sub Vîrful Ascuțit (2041 m). Acest drum 
se va parcurge numai dimineața, foarte 
devreme și pe zăpadă mică și întărită, 
deoarece ultima porțiune este înclinată 
la 45—50 de grade, fiind favorabilă for
mării avalanșelor.

Parcurgerea Crestei în întregime este 
o problemă de alpinism, din cauza cor-

nișelor care se formează sub acțiunea 
vînturilor puternice de iarnă.

In orice caz, singurul punct de ple
care în turele de iarnă rămîne cabana 
Curmătura, situată la 3 ore de orășelul 
industrial Zărnești (marcaje : „triunghi 
galben" și „cruce roșie"). O excursie 
interesantă care se poate realiza cu 
schiurile este cea de la Zărnești pînă 
la Colțul Chiliilor (marcaj : „bandă al
bastră"). De aici se poale urca prin pă
dure, pe un drum lipsit de dificultăți, 
pînă la refugiul Diana, situat la baza 
interesantei Muchii a Padinei Popii.

Ceea ce impresionează îndeosebi pe 
cel ce se avîntă spre creastă este si
lueta ei extrem de aeriană și posibili
tatea contemplării unor panorame spre 
Bucegi, Făgăraș și lezer-Păpușa, nemai- 
întîlnite altundeva.
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Știați că broaștele țestoase marine parcurg mii de kilometri pentru a-și 
depune ouăle mereu în același loc ? Cu ajutorul unor radioemițăloare 
Ilxate pe carapacea lor, biologii studiază traseele parcurse de aceste 

broaște în diferite zone ale Mării Caraibilor
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Un copil sănătos, care trăiește în
tr-un mediu familial normal și este 
rațional hrănit, mănîncă și bea cu 
poftă. Se întîmplă și cazuri cînd co
piii refuză cu încăpățânare alimenta
rea, ceea ce are drept urmare o stare 
generală nesatisfăcătoare și o creș
tere corporală insuficientă. Cînd se 
stabilește o permanentă lipsă a pof
tei de mîncare, trebuie lămurite ne- 
întîrziat cauzele. Acestea diferă de 
la sugari la copiii mai mari.

La sugar va trebui să cercetăm 
dacă el nu s-a născut cu defecte or
ganice, care-1 împiedică să îndepli
nească actul sugerii. Dacă gura co
pilului nu are o conformație nor
mală, suptul nu se realizează în 
bune condiții. în cazul cînd sugarul 
are cerul gurii (bolta palatină) des
picat 
limba 
lipsa 
cauza 
suge, 
Remedii la aceste defecte organice 
se găsesc doai- în domeniul chirur
giei.

Există însă și anorexii (absența 
poftei de mîncare) false. Uneori, co
piii așa-ziși imaturi, adică născuți 
prea mici și slabi, 
Acestora le lipsește 
Iară a fălcilor spre 
eforturile suptului ; 
tați prin completări

în general, copilul refuză alimen
tarea atunci cînd este bolnav. Dacă 
un copil mănîncă bine și 
dată începe să refuze mesele, 
rexia lui este un semn de 
Toate bolile copilului, acute 
cronice, ușoare sau grele, sînt în
soțite de un dezgust față de hrană. 
Uneori, micșorarea poftei de mîn
care continuă și după vindecarea 
bolii. în bolile cronice (adenoidită, 
infecții ale căilor urinare, tubercu
loză etc), lipsa poftei de mîncare 
este persistentă și durabilă. Extra-

sau buză de iepure, sau are 
prea groasă (macroglosie), nu 
poftei de mîpcare formează 
principală a refuzului de a 

ci imposibilitatea de a suge.

sug prea puțin, 
puterea muscu- 
a putea realiza 
ei trebuie aju- 
cu lingurița.

dintr-o 
ano- 

boală. 
sau

Prof. dr. M, CAJAL
legume și cereale (vitamina B), în 
tomate și fructe (vitamina C), în ouă 
(vitamina A, B, D). Lipsa lor din a- 
limentație poate produce hipovita- 
minoze. Or, hipovitaminozele sînt 
însoțite de anorexie. Deci, trebuie 
acordată atenția cuvenită nu numai 
cantității alimentelor, ci și calității, 
lor.

Nu rareori dezgustul alimen
tar la copii este provocat de

gerea vegetațiilor adenoide, tratarea 
cu medicamente antibiotice indi
cate, vindecă, odată cu boala, și dez
gustul față de mîncare. Mai cităm 
între bolile care produc, o micșorare 
a poftei de mîncare : hepatita, infec
țiile subacute ale dinților, rahitis- 
mul, unii viermi intestinali. Numai Părinți, care nu-i hrănesc rațional, 
medicul poate descoperi cauza pato
logică a unei anorexii cronice, indi
cînd măsurile care trebuie luate.

Este deosebit de important ca ali
mentarea copiilor să fie completă 
pe plan calitativ, variată suficientă 
cantitativ și bine reglată din punc
tul de vedere al orelor. Pentru a 
readuce la o stare normală pe co
piii care fac greutăți la mîncare, 
este necesar să se procedeze 
cu multă 
La sugari, 
schimbat 
malizate 
cu vîrșta și cu numărul meselor. La 
unii copii se manifestă o anumită 
intoleranță pentru lapte. Acestora 
li se vor înlocui, prin tatonare, 2 
mese de lapte cu supe de legume, 
îngroșate cu griș. După sfatul me
dicului, dacă este cazul, se vor sti
mula secrețiile digestive cu 
ce medicamentoase.

După înțărcare, două 
din alimentație trebuie 
de origină animală (lapte, 
ouă, carne) și numai o 
de origină 
gume, fructe). Pentru ca să 
vităm anorexia, alimentele 
buie să conțină toate vitaminele ne
cesare unei funcționări normale a 
organismului copilului. Aceste vita
mine se găsesc în derivatele lapte
lui, mai ales în unt (vitaminele A și 
D) și brînză (vitamina B), apoi în

răbdare ‘ și stăruință, 
de multe ori trebuie 

felul de 
cantitățile

lapte, nor- 
în raport

mijloa-

treimi 
să fie 
brînză, 
treime

vegetală (făinoase, le- 
e- 

tre-

nu le respectă ore fixe de masă, 
nu-i scot suficient la aer, îi alintă. 
Mamele trebuie să se ferească de a 
crea la copil un reflex de contrarie- 
tate, căci în asemenea cazuri copilul 
refuză orice i s-ar da să mănînce. 
Dacă s-a ajuns la o asemenea situa
ție, este preferabil ca acest copil să 
fie scos, din mediul său familial și 
hrănit fie de alte persoane, fie în 
altă casă. Căci tensiunea nervoasă a 
părinților formează un excitant ne
gativ și întreține un copil plîngă- 
cios, cu tulburări nervoase, dintre 
care anorexia și vomitarea sînt cele 
mai frecvente.

Silirea copiilor să mănînce de dra
gul poveștilor- sau prin amenințărț 
contribuie, cu timpul, la formarea 
reflexului de contrari etate. Educa
rea prin constrîngere nu este sănă
toasă. Copilul trebuie educat și nu 
dresat. El trebuie să accepte mînca- 
rea cu bucurie. Emoțiile puter
nice, frica produc efecte inhibitorii 
asupra scoarței cerebrale. Dimpo
trivă, odihna, veselia, joaca, n 
ales .cea ’n aer liber, iar la copiii 
mai mari, sportul, restabilesc echili
brul nervos, produeîndu-se ast
fel reflexe condiționate fayora- 
bile unei bune nutriții. Copiilor 
anorexici, de orice vîrstă ar fi, tre
buie să li se evite alimentele față de 
care au aversiune, iar numărul me
selor să nu treacă de trei plus o 
gustare, între 2 mese distanțate ; pe 
cît posibil, meniurile să nu fie mo
notone și să nu se repete prea des.

© Chirurgi din Tulane (S.U.A.) au 
realizat transplantarea unui organ 
de la o specie la alta. Unei femei i 
s-a grefat un rinichi luat de la o 
maimuță rhesus. Rinichiul funcțio
nează normal.

o Cercetările întreprinse de Insti
tutul petrolului din Cracovia au 
scos în evidență că unele specii de 
bacterii anaerobe pot fi utilizate la 
detectarea zăcămintelor de țiței și 
gaze naturale. Introduse în găurile 
de foraj, ele se înmulțesc indicînd 
prezența zăcămîntului.

« în Editura Academiei de Știin
țe din Praga va apare în anul 1965 
un dicționar astronautic în șapte 
limbi (cehă, engleză, franceză, ita
liană, rusă, spaniolă și germană).

© Micul oraș Farsta de lîngă 
Stockholm urmează să fie încălzit 
și iluminat cu ajutorul energiei pro
duse de o centrală atomică situată 
la 3 km de oraș.

® La Facultatea de medicină a 
Universității Humboldt din Berlin 
(R.D.G.) a fost construit un aparat 
electronic care supraveghează trans
fuzia de sînge. La orice perturbare 
a acestui proces, el emite semnale 
sonore și luminoase.

o Nomazii somalieni din apropie
rea frontierei cu Kenya nu suferă 
de boli de inimă, deși alimentația lor 
este bogată în grăsimi care favori
zează producerea colesterolului. Ei 
își duc existența în condiții care le 
cer mari eforturi fizice, ceea ce pare 
să explice inexistența acestor boli.

Revista „British Communication 
and Electronics“ relatează că în 
Anglia a fost construit un micro
scop cu raze ultraviolete care per
mite observarea directă a unor pro
cese vitale din celulele vii. Apara
tul se bazează pe constatarea că ce
lula absoarbe radiația ultravioletă 
în mod diferențiat. Imaginea, mărită 
mult, este captată de o cameră de 
televiziune sensibilă la raze ultra-

violete și transformată, cu ajutorul 
unei instalații electronice, în ima
gine vizibilă pe ecran. întrucît ca
mera de televiziune a noului aparat 
este extrem de sensibilă, ea funcțio
nează în condiții bune și în cazul 
cînd iradierea ultravioletă la care 
sînt expuse celulele este foarte sla
bă, nevătămătoare. Celulele vii pot 
fi ținute astfel sub observație pînă 
la 20 de minute fără a fi vătămate.

(Urmare din pag. Ill-a)

In sudul Franței a fost descoperită 
o mare cantitate de oase și ouă de 
dinosaur. Ouăle, în număr de cîteva 
sute, sînt bine conservate și viu co
lorate. S-au găsit și numeroase res
turi de coajă de ouă. După consta
tările oamenilor de știință, ouăle 
provin de la cel puțin nouă spe
cii de reptile dispărute. Dimensiu
nile ouălor care au formă elipsoi- 
dală, variază între 8x13 și 14x24 
cm. Există insă și ouă mai rotunde, 
avînd dimensiuni de 18x20 cm.

In Buletinul lunar al Academiei 
de Științe a R. D. Germane, dr. A. 
G. Müller, de la Academia minieră

din Freiburg, consideră că numărul 
uriaș de ouă descoperite în Franța 
s-ar datora întreruperii, dintr-o ca
uză necunoscută încă, a ciclului nor
mal de dezvoltare a acestor reptile. 
In continuare, el arată că cercetă
rile efectuate la microscopul elec
tronic au scos în evidență faptul că, 
în general, structura cojii ouălor 
este aceeași ca la reptilele contem
porane. S-au descoperit însă în nu
meroase ouă de dinosaur particula
rități evident patologice, reprezen- 
tînd poate cauza dispariției dino- 
taurilor.

doi tineri. Poate n-a prins nimica, poale 
și tinerii sint numai la început sau poate 
că neavind de ce să să ferească și să 
se ascundă, nu bagă nimeni de seamă. 
Căci de la dragostea Dafinii, n-au mai fost 
legături intre tineri chiar atit de drama
tice incit să stea în afenfia întregului sat. 
O anumită notă de neobișnuit — dragos
tea dintre un tractorist și o învăjătoare 
— putea atrage luarea aminte, în alte 
împrejurări.

Dar relațiile noi statornicite în sat și în 
afara lui, adică peste tot, au spart și au 
făcut țăndări acea rușinoasă și păgubi
toare separare dintre muncitori și inte
lectualii satului. Revolufia a impus valori 
noi, și în primul rînd a ridicat la meri
tata treaptă respectarea omului, indife
rent de meseria sa.

Prin mintea Dafinii au trecut, după ple
carea celor doi, 
însăși se simfea ca făcînd parte dintre 
tinerii care, intr-un fel sau altul, țin de 
cîrma vieții noi a satului. Și ea, și Emil. 
Un argument în plus ca să se despartă 
de socri fusese și dorința amîndurora ça 
să nu-i mai audă zilnic turuindu-le că 
prea multe ceasuri umblă lela pe la 
școală, pe la cămin, pe la sediu. Bătrînii 
îi sîcîiau, soacra cea dinții. Ea trăia și 
voia să moară cu credinja că femeia o 
talpa vetrei, nu se cade să se vire prin
tre bărbați la fot felul de ședințe, ba să

ți astfel de gînduri, ea

meargă cine știe pe unde fără bărbat, 
cum s-a dus Dafina o dată trimisă la o 
consfătuire regională despre cultivarea 
legumelor, lonuj era atunci abia întăreai, 
a avut Emil ce să-și audă de la mă-sa, 
Saveta, cînd l-a văzut intrînd cu copilul 
în bra|e și a rugat-o să-l aibă în grijă că 
el nu poate lipsi de la lucru, iar Dafina e 
dusă la consfătuire 
întimplat că tocmai 
Simion avea gripă ; 
pe lonuf, chiar cînd 
cată. Și Saveta îl îngrijea cu drag, dar nu 
se putea opri să nu-și înțepe nora, căci 
nora necicălită prinde nărav și seamănă 
cu coasa : nu-i ageră dacă n-o baji cînd 
trebuie, și numa-n gură I

Gîndurile n-o lăsau pe Dafina să doar
mă, gînduriie și dorul după omul ei. Le- 
nuța căzuse ca plumbul și somnul ei a- 
dînc o irita pe Dafina, aproape că o in
vidia. Lenufa aceasta nu va trage necazuri, 
se învîrt cîțiva după ea, printre care și 
feciorul președintelui, acuma militar, se 
va așeza cu nuntă mare la casa ei, ni
meni n-o să-i poarte sîmbete... Se 
vede că zicala veche, după care fot o- 
mul e dator să ajungă o dată în gura 
satului, nu mai are valoare. Lenuța va fi 
ocolită de supărarea asta, dar Dafina își 
închipuie despre sine că nu va scă
pa niciodată... De ce dracu nu încape 
lumea de ei doi ? Oare ce-ar zice Emil, 
de-ar ști ? Dacă i-ar scrie 1 Ea îi răspun
de îndată la scrisori, îi povestește de

pe două zile... S-a 
atunci Cornelia lui 

ea il lua bucuroasă 
Dafina nu era ple-

Ionuț, îi comunică noutăți din sat, ce 
aude și ea, ce rușine a pățit Pilu Pantii 
cînd a stricat o căruță și a zis „pot s-o 
stric, e a gospodăriei !" și l-au frecai în 
adunare ca pe-un rîios ; cum l-au criti
cat pe Mesentea, brigadierul de ia a 
treia, mustăciosul, că i-a tras una peste 
fund, cu corbaciul, lui Ținu Codreanu 
pentru că a bătut un bou cu fur
ca ; cît pe-aci să-l scoată din funcție, 
afîta că și-a cerut iertare și s-a îm
păcat cu Ținu la Șurubescu ; cum l-au 
rîs oamenii pe Toader Diacu cînd a venit 
de pe un șantier de la oraș cu traista goală 
că n-a muncit nici acolo, degeaba a ple
cat din gospodărie, și i-a zis pre
ședintele : ,,mă, Toadere, poate-i fi
mai cuminte că nu-i bine să te creadă 
oamenii ca pe ăia care se roagă așa : 
dă, doamne, tot sărbători și numai o zi 
de lucru, și-n ziua aia să fie nuntă !” In 
drum i-a zis-o între lume, . dar merita. 
Cum a fost o adunare de U.T.M. despre 
morala proletară și tovarășul Pădurean 
i-a dat pe ei doi de exemplu pozitiv, iar 
pe al lui Vințeler, pe Lică, l-a criticat pen
tru beție. Lică Vințeler, cam obraznic, a 
spus că și alții beau, de ce-l critică 
numai pe el ; i-a tras-o pe urmă Pădu
rean. „Tuturor ne place cîte-un pahar, 
tovarășe, și-i bun, și nu-i cu supărare, că 
de-aia plantăm vie și pomi. Că după 
ce-or intra toate pe rod, și sfinții vor avea 
nasul roșu pe la noi,.. Dar să știi că nu-l

bețiv cine bea cîfe-un pahar, numai ăla 
care se îmbată și face prostii și cre^e 
că orice i se permite. Omul beat se 
crede împărat, frate Lică... Nu zice ni
meni să nu te îndulcești cu o gură-două,; 
că de-aia îl ținem pe Șurubescu în cin
ste, să ne servească, dar se cuvine ca omul 
să bea numai atîfa cît să poată ține taurul 
de coarne, nu pînă-i pot scurma ciorile 
ochii și se udă clinii pe el. Cam într-aco- 
lo tragi dumneata. Utemist ești ? Te-ai 
obișnuit cu țuică de 40 de grade, să 
scoți gripa, zici. Tratament de țuicomici- 
nă. Bravo I" Vai, vai, să nu încapi în ra- 
gila lui Pădurean, că nici cînepa nu iese 
mai flocăită ca omul din mfinile lui. In 
concluzie a lăudat organizația că a pus 
în plan o problemă importantă să se 
discute, organizația 
are prestigiu chiar < 
cîte unul ca Ljcă.

Fiecare scrisoare 
informații de felul acesta pe lîngă cele 
referitoare la Ionuț, ßineinjeles, copilul 
ocupa un loc Important în scrisori, Dafi
na descria în amănunt toate strădaniile 
lui să vorbească, stîlcea cuvintele ca el, 
iar cînd îi ieșea vreun dinte și-l durea gin
gia era mai mult decît amărîtă. Emil, în 
răspunsuri, participa la viața familiei cu 
sfaturi și o liniștea pe Dafina mărturisin- 
du-i aproape în fiecare rînd dragosfe.a 
lui fără de margini. Ii vorbea despre în
vățătura lui, nici 
învățații despre 
toată experiența 
sub unghie față 
nu-i spună tatii, 
ea să știe că după ce vine el acasă mul
te lucruri se vor schimba...

I e buna, 
dacă mai

să 
muncește, 

greșește

a Dafinii

nu-și închipuise cite știy 
animale, i se pare că 
lui David e cît negru 
de cite a aflat el. Să 
ca să nu-l supere, dar
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INFORMAȚII
CU PRILEJUL CELEI DE-A 15-A 

ANIVERSĂRI A ZIARULUI 
„NEUER WEG“

CECLÜ DE CONFERINȚE CONSACRAT 

COMEMORĂRII A 75 DE ANI
DE LA WAFdEÂ LUI EMINESCÜ

Dincolo de halele Uzinei de 
construcții metalice și mașini agri
cole din Bocșa, în drum spre Reși
ța se profilează noua clădire a fa
bricii de oxigen intrată de curînd 
în funcțiune. Noua unitate indus
trială este înzestrată cu utilaj de 
înaltă tehnicitate. Procesul de pro
ducție este mecanizat și în parte 
automatizat. Un compresor puter
nic, prevăzut cu filtre și prize, 
absoarbe aerul din exterior. După 
o primă prelucrare aerul este diri- 

în instalația de decarbonizare. 
aici, el trece succesiv în 
uscare, schimbătorul de 
coloana de separare etc.,

blocul 
căldu- 
trans- 
parte 

este 
sec-

jat 
De 
de 
ră,
formîndu-se în oxigen. O 
se îmbuteliază, iar restul 
trimis prin conducte în 
țiile Uzinei Bocșa. Procesul de 
separare a componentelor aerului 
se face prin îngheț în coloana de 
rectificare. întregul ciclu de fabri
cație se urmărește de la tabloul de 
comandă. Tehnicienii de serviciu 
nu fac decît . să apese pe un buton 
sau să răsucească un robinet. Pînă 
de curînd, Boșca se aproviziona cu 
oxigen de la fabricile din Ucea, 
Făgăraș și Reșița. Acum, necesită
țile uzinei sînt satisfăcute. Surplu
sul de oxigen se livrează altor fa-

■ brici și uzine din regiunea Banat.

Muncitorii care au intrat în pri
mele zile ale anului acesta în sala 
cantinei de la Uzina „1 Mai" din 
Baia Mare au observat pe plafo
nul sălii o instalație ciudată. Este 
noua stație de aerosoli ionizați, 
prin intermediul căreia se urmă
rește prevenirea unor îmbolnăviri 
profesionale. 
rată).

Instalația 
dintr-o plasă 
tată la minusul unei surse electrice 
de curent continuu de înaltă ten
siune. Plusul aceleiași surse face 
legătura cu solul. Datorită diferen
ței de potențial, între plasa de sîr
mă și sol se formează un cîmp 
electric, sub acțiunea căruia aerul 
din interiorul acestui cîmp se io
nizează. In cadrul aceluiași, cîmp 
sînt fixate trei pulverizatoare ale 
unei instalații obișniiite de aero
soli. De fiecare pulve.rizator este 
anexat cite un recipient cu edetea
mină — substanță ce are proprie
tatea de a preveni anumite intoxi
cări ale organismului uman. In 
momentul cînd aceste pulveriza
toare intră în funcțiune, par
ticulele de edeteamină, din cîmpul 
electric format sînt ionizate. O- 
dată cu aerul inhalat, 
trund în organism, 
praful volatil, fumul 
dustriale dăunătoare

Acest „tratament", 
tem numi așa, se administrează în 
timp ce oamenii iau masa, deci fără 
deplasări la policlinici, fără 
pierdere de timp. Stația, de aero
soli ionizați pentru edeteamină a 
fost concepută în întregime de 
către un colectiv de ingineri și 
tehnicieni de la Uzina „1 Mai", în 
colaborare cu un grup de medici 
din localitate și a fost în întregi-

me realizată în țară. Deși stația 
funcționează de puțin timp, medi
cii au putut observa ameliorări în 
starea sănătății celor tratați.

(fotografia alătu-

propriu-zisă constă 
de sîrmă interconec-

cle pă- 
neutralizînd 

și gazele in- 
sănătății.
dacă îl pu-
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Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a ziarului „Neuer Weg“, or
gan în limba germană al sfaturilor 
populare din Republica Populară 
Romînă, la Casa ziariștilor din Ca
pitală a avut loc vineri la amiază 
o adunare festivă.

Au participat cadre de conducere 
din presă și edituri, ziariști, cores
pondenți voluntari, corespondenți ai 
presei străine.

în cadrul adunării festive au luat 
cuvîntul Anton Breitenhofer, redac
tor șef al ziarului „Neuer Weg“, 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor din R. P. Romînă, Teodor 
Marinescu, redactor șef al ziarului 
„Scînteia“, Mircea Rădulescu, re
dactor șef al ziarului 
beră“, Maria Drotleff, 
din orașul 
voluntar al

Adunarea
un program

LOTO-CENT2ÏAL

Mircea Rădulescu,
„Romînia li- 

învățătoare 
Bistrița, corespondent 
ziarului „Neuer Weg“, 
festivă s-a încheiat cu 
artistic.

LA AMBASADA R. P. POLONE
- LA BUCUREȘTI

Ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, Wieslaw Sobierajski, a 
organizat vineri la amiază o întîl- 
nire prietenească cu prilejul vizitei 
în țara noastră a unei delegații a 
Ministerului învățămîntului din 
R. P. Polonă, condusă de Stanislaw 
Dobosiewicz, director general în 
acest minister. Au participat repre
zentanți ai Ministerului învățămîn- 
tului și cadre didactice.

(Agerpres)

de
ur-

La tragerea Loto-Central din ziua 
13 martie 19S4 au fost extrase din urnă 
mătoarele numere :

82 80 71 44 84 14 38 36 40 60 
Premii suplimentare ; 65 66 47.
Fondul general de premii : 841.786 Iei.

confluenței Tar-

Societatea de științe istorice și fi
lologice din R. P. Romînă — filiala 
București organizează, la Muzeul de 
Istorie a orașului București, un ci
clu de conferințe consacrat come
morării a 75 de ani de la moartea 
lui Mihail Eminescu. Cu acest pri
lej, conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga a vorbit vineri seara, despre 
„Meditația filozofică la Eminescu“. 
Ciclul prevede în continuare expu
neri despre măiestria artistică, pro
za, publicistica și umanismul în 
creația eminesciană și se va încheia 
la 12 iunie cu conferința academi
cianului Tudor Vianu, intitulată 
„Mihail Eminescu, poet universal“.

Vineri au început lucrările primei 
sesiuni tehnico-științifice a Institu
tului de studii și proiectări hidro
energetice (I.S.P.H) din Capitală. La 
sesiune participă cadre de condu
cere din ’Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice, academicieni, cercetă
tori și proiectanți, reprezentanți ai 
unor institute de specialitate. în 
programul lucrărilor sesiunii, care 
va dura două zile, sînt incluse un 
număr de peste 70 de comunicări și 
referate științifice repartizate pe 
secții de specialitate : hidraulică 
aplicată, instalații și construcții hi
droenergetice, materiale de con
strucții și încercări pentru construc
ții hidroenergetice, precum și pro
bleme de fundații geologice.

(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente a C. lt.il. 
pentru transportori

VARȘOVIA 13 (Agerpres).— în 
ziua de 12 martie S-a încheiat la 
Varșovia ședința Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru transporturi.

La ședință au luat parte delega
țiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D.G., 
Mongoliei, Poloniei, Romîniei, Un
gariei și Uniunii Sovietice. Au asis
tat, de asemenea, în calitate de ob
servatori reprezentanți ai R.D. Viet
nam, R. P. Chineze, ai Cubei, precum 
și reprezentanți ai Organizației căi
lor ferate ale țărilor socialiste.

La ședință s-a făcut bilanțul acti
vității desfășurate de comisie în anul

Plenara C. C.
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția P.A.P., 
la 13 martie s-a deschis la Varșo
via cea de-a 15-a Plenară a Comi
tetului Central al P.M.U.P. Pe ordi
nea de zi a plenarei se află adopta
rea tezelor C.C. al P.M.U.P. pentru 
Congresul al IV-lea al partidului, 
stabilirea datei convocării congre
sului și a principiilor de alegere a 
delegaților.

Cuvîntarea de deschidere a lucră
rilor plenarei a fost rostită de Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. El a arătat că Bi
roul Politic propune ca plenara să 
fixeze data convocării Congresului 
ai IV-lea al partidului la 15 iunie 
a.c. Tezele C.C. care vor fi aprobate 
de plenară vor servi ca document 
principal al discuțiilor din preajma 
congresului.

în prima parte a tezelor sînt ex
puse realizările economice ale po
porului polonez de la eliberarea pa
triei.

Vizitele delegației
MOSCOVA 13 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TA.SS, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., de la 28 
februarie la 12 martie, s-a aflat în 
Uniunea Sovietică o delegație a 
Partidului Comunist din Japonia, 
compusă din Satomi Hakamada (șe
ful delegației), membru în prezidiu, 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, Harusige Ma- 
țusima, membru în Prezidiul C.C. al 
P.C. din Japonia, Itaru Jonehara, 
membru în Secretariatul C.C. al P.C. 
din Japonia, și Tomio Nisidzava, 
membru al C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia.

între 2 și 11 martie, delegația 
Partidului Comunist din Japonia a 
avut convorbiri cu o delegație a 
P.C.U.S., compusă din : Leonid Brej
nev (șeful delegației), Otto Kuusinen, 
Mihail Suslov, membri în Prezidiu, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., și Boris 
Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă to-

1963 și a fost stabilită orientarea ac
tivității sale viitoare, în primul rînd 
în legătură cu o coordonare a pla
nurilor de dezvoltare a transportu
rilor în anii 1966—1970.

Au fost examinate problem^ or
ganizatorice legate de activitatea 
parcului comun de vagoane de mar
fă al țărilor membre ale C.A.E.R, 
precum și alte probleme de colabo
rare în domeniul transportului.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și co
laborare frățească. ,

al P. M. U. P.
Cea de-a doua parte a tezelor se 

ocupă de principalele prevederi ale 
planului economiei naționale pe anii 
1966—1970, iar în partea a treia se 
vorbește despre rolul, politica și sar
cinile partidului.

în anii puterii populare, clasa 
muncitoare, împreună cu oamenii de 
știință și tehnicienii, sub conduce
rea P.M.U.P., a subliniat W. Gomul
ka, a construit o industrie socia
listă, al cărei potențial de producție 
întrece, actualmente, de 9 ori poten
țialul Poloniei burgheze. Directivele 
planului economiei naționale pe anii 
1966—1970 cuprinse în tezele con
gresului prevăd o creștere a pro
ducției industriale globale cu 45—47 
la sută, a producției agricole globale 
cu 14—15 la sută, în comparație cu 
nivelul anului 1965.

în încheiere, W. Gomulka a ară
tat că apropiatul congres al partidu
lui va fi un eveniment foarte im
portant nu numai în viața partidu
lui, ci și a întregului popor.

P. C. din Japonia
vărășească, a avut loc un schimb de 
păreri în probleme ce prezintă in
teres comun pentru ambele partide. 
La 13 martie, delegația Partidului 
Comunist din Japonia a plecat din 
Moscova.

PEKIN (Agerpres). — După cum 
transmite agenția China Nouă dele
gația Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Japonia condusă 
de Satomi Hakamada, a sosit vineri 
după-amiază la Pekin pe calea ae
rului.

Delegația va face o vizită priete
nească în R. P. Chineză la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

_ Pe aeroport delegația a fost în
tâmpinată de Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, Kan Șen, mem
bru supleant al Biroului Politic și 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Chinez, și de alți reprezentanți 
ai P. C. Chinez.

în apropierea 
căului cu vechea albie a Bistriței, 
se observă o activitate febrilă. 
Constructorii au început lucrările 
la un important complex rutier, în 
vederea punerii în valoare a bazi
nului forestier Tarcău. Complexul 
rutier se compune dintr-o magis
trală asfaltată de-a lungul văii 
Tarcăului, cu două piste de circu
lație și numeroase drumuri fores
tiere care se vor ramifica din ea. 
Lungimea totală a magistralei și a 
drumurilor va fi de 170 km.

Un alt complex rutier, format 
din două magistrale în lungime 
totală de 129 km, se află în con
strucție încă din anul trecut în 
raionul Tg. Neamț. El va înlesni 
punerea în valoare a masei lem
noase 
zine 
altă 
mare
strucție este Asău — Ciobănuș. Ea 
va asigura aprovizionarea cu ma
terial lemnos a Combinatului de la 
Comănești.

lon CHIUJDEA

din alte două mari 
— Ozana și Cracău. 
arteră de circulație 
importanță, în curs de con-

«HM

Fabrica do oxigen din Bocșa

DUPĂ VICTORIA ASUPRA ECHIPEI CEHOSLOVACIEI

ba-
O 

de

Nicolae MOCANU

mmLIȘTII BOMÎffl IN FINALA „MNBIALFL0A“
PRAGA (prin felefon de la frimisul 

nostru). — De aseară, amaforii de 
handbal din toată lumea cunosc fina
listele actualei ediții a campionatu
lui mondial masculin. Acestea sînt re
prezentativele R. P. Romîne și Suediei. 
Handbaliștii celor două formafii au cuce
rit acest drept prin victoriile repurtate în 
grupele semifinale care s-au încheiat ieri 
la „Sportovni Hala" din capitala Ceho
slovaciei. Așteptată cu un uriaș interes, 
partida dintre echipele Romîniei și Ceho
slovaciei — veritabilă finală a campiona
tului, dată fiind valoarea unanim recu
noscută a handbaliștilor respectivi — s-a 
ridicat la un înalt nivel tehnic. Disputa 
a fost deosebit de dîrză, ambele formații 
luptînd prin toate mijloacele pentru vic
torie. In prima parte a meciului, romînii 
au reușit să-și impună superioritatea prin- 
tr-o serie de aejiuni rapide și șuturi sur
prinzătoare la poarta apărată de Arnold. 
In minutul 19, ei conduceau cu 8—3. 
Echipa țării gazdă n-a cedat însă, și, 
încurajată și de cei 18 000 de spec
tatori,

jocului o notă de prea mare 
fate. Handbaliștii romîni, cotafi 
cei mai buni la ora actuală, 
dovedit cu prisosinjă valoarea. Păcat însă 
că s-au angrenat, într-o oarecare măsură, 
în jocul obstructionist al formajiei ceho
slovace.
meciul final cu conajionalii mei. Ii voi 
aplauda cu dragă inimă pe cei mai buni".

durl- 
drept 
și-au

pei noastre, adversarii comit un fault. 
Arbitrul dictează lovitură de la 7 m. Mo- 
zer transformă și : 9—7 pentru Romînia.

Reluarea meciului după pauză a însem
nat pentru romîni o nouă perioadă de 
dominare. In numai cîteva minute, sco
rul devine 14—9 pentru echipa noastră. 
Diferenfa de 5—6 puncte se menține și 
în continuare. După ce însă, la mijlocul 
reprizei scorul era 16—10 pentru noi, 
cehoslovacii revin în atac. Finalul parti
dei este de-a dreptul dramatic. Cu numai 
două minute înainte de fluierul final al 
arbitrului suedez Janerstam, echipa gaz
dă se apropiase la un punct (16—15). five. Handbaliștii germani un învins aseară
Vom cîștiga meciul? Printr-un efort extra
ordinar, echipa noastră se apără 
bine, reușind să și inițieze cîteva contra
atacuri. Cînd și ultima secundă a meciu
lui s-a scurs, tabela de marcaj rămine 
cu același rezultat de mai înainte 16—15. 
O victorie de prestigiu pentru care toți 
jucătorii merită felicitări.

In timp ce băieții noștri se îmbrățișau 
fericiți 
cabina 
condus 
va din 
pa romînă. A cîștigat pe merit, 
realiza chiar un scor mai mare. Gazdele, 
care au dorit să cîștige cu orice chip, 
și-au cam pierdut calmul, imprimînd

Aștept să-i văd pe romîni în

★
Suediei, deși n-a putut întreceEchipa

ieri echipa R. F. Germane, a ocupat pri
mul loc în clasamentul semifinalei respec-

cu 16—8. In celelalte meciuri ale semi
finalelor, Iugoslavia a întrecut Ungaria cu 
16—15, iar Uniunea Sovietică pe Dane
marca cu 17—14.

Astăzi și mîine se dispută aci ultimele 
meciuri ale campionatului. Azi după- 
amiază au loc meciurile pentru locurile 
7—8 (Ungaria-Danemarca) și 3—4 (Ceho- 
slovacia-R. F. Germană). Mîine sînt pro
gramate partidele U.R.S.S.-lugoslavia (pen
tru locurile 5—6) și, în continuare, finala 
campionatului : Romînia-Suedia. Finala 
începe la ora 18,30 (ora Bucureștiului) și 
va fi radiotelevizată în întregime.

Consfanfin AN!

pe teren, m-am îndreptat spre 
arbitrului suedez Janerstam, care a 
cu competenjă partida, lată cîte- 
impresiile acestuia: „Felicit echi- 

Putea

foarte

Un nou gol în poarta echîpel cehoslovace. (Fotografie, după televizor, din meciul de aseară Romînia— 
Cehoslovacia)

a pornii mai decisă . la a-
Surprinși, jucătorii noștri n-au

putut stăvili totdeauna ofensiva ad
versarilor, care au înscris consecutiv patru
puncte, făcînd ca scorul să arate, cu nu
mai cîteva minute înainte de pauză, 8—7 
pentru sportivii romîni. La un atac al echi-

Bopă sesiunea Ägenfiei internationale 
pentru energic atomică 

Declarația acad. Horia Hulubei
Recent s-a înapoiat în Capitală 

delegația R. P. Romîne care a par
ticipat la lucrările primei sesiuni din 
acest an a Consiliului guvernatorilor 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică (A.I.E.A.) de la Viena.

Conducătorul delegației, acad. Ho
ria Hulubei, vicepreședinte al Con
siliului guvernatorilor, într-o decla
rație făcută unui redactor al Agen
ției romîne de presă „Agerpres“, a 
arătat printre altele :

Delegația romînă a participat activ 
la discutarea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. în mod deosebit ne-a 
preocupat problema garanției folosi
rii exclusiv în scopuri pașnice a 
reactorilor nucleari. Noi am sprijinit 
propunerea care prevede extinderea 
actualului sistem de garanții la re
actor! mai mari de 100 mW termici, 
ca să se evite utilizarea reactorilor de 
foarte mare putere la diseminarea ar
melor nucleare. Această propunere 
a fost aprobată în unanimitate, ur- 
mînd ca pînă la viitoarea ședință 
din iunie, comisia de lucru a ’Consi
liului guvernatorilor să întocmească

încep
ïeh non campionat

Rugbiștii fruntași încep un nou cam
pionat republican. Evenimentul este 
așteptat cu același interes de jucători, 
de toți iubitorii acestui sport. Și e fi
resc. Noul sezon rugbistic se anunță 
deosebit de interesant, federația de 
specialitate, antrenorii, jucătorii tre
buind să se preocupe temeinic de creș
terea calității rugbiului practicat de 
formațiile noastre fruntașe, ca și de 
trecerea cu succes, de către echipele 
reprezentative sau de. club, a unor noi 
examene internaționale.

în ce privește activitatea competițio- 
nală internă, se va pune un mai mare 
accent pe perfecționarea tehnicii, pe 
orientarea către un joc ofensiv, modern, 
cu scheme tactice variate.

Se înțelege însă că îmbunătățirea ca
litativă a rugbiului nu este posibilă fără 
o muncă perseverentă, scrio-asă la 
trenamente. Deopotrivă, antrenorii 
jucătorii — dar mai ales aceștia 
urmă ■ 
cuvenită instruirii sportive, 
cum se pregătesc la antrenamente, de 
pasiunea eu care fiecare rugbist repetă 
un procedeu tehnic sau o schemă tac
tică (chiar și atunci cînd e vorba de 
elemente simple) depind și succesele 
echipelor respective.

Dintre obiectivele federației de rugbi 
se remarcă și cele privitoare la desco
perirea, pregătirea și promovarea ele
mentelor tinere; consolidarea organiza
torică a centrelor rugbistice din provin
cie și îmbunătățirea activității acesto
ra; îndrumarea și controlul muncii an
trenorilor, ridicarea și perfecționarea 
calificării lor; educația sportivilor etc.

în noul sezon, echipe reprezentative 
sau de club ale țării noastre vor susține 
o scrie de meciuri internaționale. Gri- 
vița Roșie, spre exemplu, participă la 
cea de-a Il-a ediție a „Cupei campio
nilor europeni“, în cadrul căreia expe- 
rimentații jucători grivițeni au de în
tâlnit formații redutabile pe plan euro
pean. Grivița Roșie arc posibilități 
să-și înscrie în palmares chiar o victo
rie în finala importantei competiții. 
„Cupa Păcii“ 1964 va constitui uri alt 
examen internațional al rugbiștilor ro
mîni. Tradiționalul meci Romînia — 
Franța va putea fi urmărit anul acesta 
la București, în luna noiembrie. Iubito
rii rugbiului din țara noastră speră că 
echipa Romîniei va menține tradiția din 
ultimii 6 ani de a nu părăsi terenul în
vinsă. Echipe de club dintre cele mai 
bine pregătite au stabilit, în principiu, 
meciuri cu formații de peste hotare.

Prima etapă a noului campionat re- 
. publican cuprinde următoarele șase 

meciuri. Unul (Gloria — Grivița Roșie) 
se va disputa astăzi pe terenul Gloria, 
do la ora 16, iar celelalte duminică. 
București : Steaua — Știința Timișoara 
(teren Ghcncea, ora 9) Progresul — 
Știința Petroșeni (stadion Progresul, 
ora 11), Unirea — Dinamo (stadion 
Unirea, ora 16); Galați ! Ancora — 
C.S.M.S. ; Cluj : Știința — Rulmentul.

un regulament de aplicare a garan
țiilor care să convină tuturor țări
lor atît din punct de vedere econo
mic, cît și al suveranității lor na
ționale, așa cum a subliniat și dele
gația romînă.

Noi am susținut acțiunea propusă 
de directorul general al agenției 
privind crearea unei secții comune 
a unor organizații specializate ale 
O.N.U. și A.I.E.A. în vederea evi
tării paralelismului în cercetarea 
științifică de interes internațional și 
unirii forțelor necesare rezolvării 
unor probleme importante privind 
folosirea energiei nucleare în agri
cultură și medicină.

Și la actuala sesiune am subliniat 
că, potrivit specificului ei, agenția 
trebuie să întreprindă studii asupra 
efectelor tehnico-economice pe care 
le-ar avea înfăptuirea dezarmării 
generale și totale. în acest sens am 
citat importanța creării zonelor de- 
nuclearizate și am subliniat contri
buția R. P. Romîne în această di
recție.

Ca și cu alte prilejuri, a arătat în 
încheiere acad. I-Ioria Hulubei, Ro
mînia s-a pronunțat hotărît și la a- 
ceastă sesiune pentru introducerea 
tehnicii noi în țările în curs de dez
voltare. Ca atare, în cadrul asisten
ței tehnice pentru anul 1964 pe care 
Agenția internațională pentru ener
gia atomică o acordă acestor state, 
s-a aprobat ca să se construiască în 
Algeria un spital dotat cu aparatură 
modernă și laboratoare pentru apli
carea izotopilor radioactivi în sta
bilirea diagnosticului unor boli și 
tratarea lor.

Vizita lui A. Mikoian la Berlin
BERLIN 13 (Agerpres). — Intre 10 

și 13 martie, Anastas Mikoian, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P. C. U. S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
făcut o vizită în capitala R. D. Ger
mane.

în cursul acestei vizite, Anastas 
Mikoian a transmis lui Otto Gro
tewohl salutul C.C. al P.C.U.S. și al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
din împuternicirea Sovietului Su

prem al U.R.S.S. i-a înmînat ordinul 
Lenin.

La 12 martie, A. I. Mikoian a vi
zitat Uzina de rulmenți „Josef Or- 
lopp“ din Berlin unde a avut loc un 
miting, la care au luat cuvîntul 
oaspetele sovietic și P. Verner, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.S.U.G.

La 13 martie, Anastas Mikoian a 
părăsit Berlinul înapoindu-se în pa
trie.

P It
SUBSOLUL LUNE! ESTE SOLID!

i T U TINDEM!

an- 
și 

din 
— sînt datori să acorde atenția 

De felul

Oamenii de știință sovietici au des
coperit că intensitatea radiațiilor de 
unde radio emise de întregul disc al 
Lunei se modifică periodic. în baza 
acestor date oameni; de știință au tras 
concluzia că stratul poros sfărîmicios 
al suprafeței lunare, în grosime de 
20-30 metri, este depus probabil pe 
un teren solid stîncos. Prof. Vsevolod 
Troițki, dr. în științe fizico-matema- 
tice, afirmă că este 
subsolul Lunei

neîndoielnic că 
este format dintr-o 

substanță în stare solidă. Acest lucru 
îl atestă forma Lunei, foarte alungită 
spre Pămînt. O asemenea formă, arată 
prof. V. Troițki, nu s-ar putea men
ține dacă straturile ei interioare ar fi 
formate din substanțe în stare lichidă.

DEZVĂLUIRI LA COLOMBO

care au o valoare ele 5 și 10 riali, s-a 
îmbunătățit circulația monetară a 
țării.

ROSARIO INUNDAT
Jumătate din orașul argentinean 

Rosario, situat la 350 km de Buenos 
Aires și avînd o populație de peste 
1 milion de locuitori, este inundată 
de apele fluviului Luduena, caro 
străbate orașul. Apele au atins o înăl
țime de peste 1,50 m. Inundația, a 
treia ca amploare din 1940, a silit 
20 000 de persoane să-și părăsească 
locuințele. Autoritățile se tem ele o 
agravare a situației deoarece ploile to
rențiale, care durează de mai multe 
zile, nu încetează.

PERIPEȚIILE UNEI EXPEDIȚII 
PERUVIENE

O expediție peruviană, care studia
ză traseul unei șosele între Peru și 
Brazilia, este încercuită de circa 3000 
de indieni care trăiesc în stare primi
tivă, înarmați cu arcuri cu săgeți o- 
trăvite, în regiunea fluviului Amazon,

în apropierea frontierei cu Brazilia. 
Guvernul peruvian a anunțat că si
tuația este considerată drept gravă și 
forțele aeriene peruviene au primit 
ordinul să bombardeze și să mitralieze 
regiunea pentru a încerca să elibere
ze pe membrii expediției, în rîndurile 
căreia se înregistrează un mort și doi 
răniți.

BORNE MILITARE ROMANE

Recent au fost descoperite în loca
litatea Naimeh, borne militare ro
mane (pietre indicatoare de distanță 
care erau așezate de trupele romane 
de-a lungul drumurilor), purtînd nu
mele unor împărați ca Adrian și An
tonin cel Pios (Titus Aurelius Ful- 
vius). Asemenea borne militare, da- 
tînd din vremea ocupației romane, au 
mai fost descoperite anul trecut în 
diverse regiuni din Iordania, cu oca
zia unor săpături.

în cadrul anchetei în legătură cu 
asasinarea fostului prim-ministru Ban- 
daranaike, pe baza materialelor care 
se află la dispoziția poliției, comisia 
pentru cercetarea împrejurărilor în care 
a fost asasinat fostul prim-ministru a 
hotărît să pună sub acuzare pe fostul 
prim-ministru, Dahanaiake, pentru 
modul superficial în care a organizat 
ancheta, pe fostul ministru al ocro
tirii sănătății, d-na Vidjevardene, pen
tru legăturile strînse pe care le-a avut 
cu complotiștii și asasinii, pe fostul 
comandant adjunct al poliției, Gune- 
tilleke, pentru ascunderea probelor în 
timpul anchetei.

PRIMELE BANCNOTE IN YEMEN

In Yemen au fost emise primele 
bancnote din istoria țării. Pînă în pre
zent nu au circulat decît monezi. Mi
nistrul de finanțe al Yemenului a de
clarat că prin emiterea bancnotelor,

Batiscaful „Deepstar" (Steaua adîncurîlor) construit recent în S.U.A. se 
poate cufunda pînă la o adîncime de 4 000 m. In acest fel două treimi 

din totalul suprafeței oceanelor devin accesibile pentru cercetări
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încordarea situației în problema cipriotă
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COMERȚULUI EST-VEST
?

în comisia pentru 
a Senatului S.U.A.

afaceri externe

WASHINGTON 13 
în comisia Senatului 
afacerile externe au 
dezbateri în problema comerțului 
Est-Vest. Deschizînd dezbaterile, 
președintele comisiei, senatorul Wil
liam Fulbright, a declarat că politica 
Statelor Unite în acest domeniu se 
găsește într-o contradicție crescîndă 
cu aceea a aliaților lor. Apoi a luat 
cuvîntul secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, care a expus punctul de 
vedere al guvernului american în 
problema comerțului Est-Vest.

( Agerpres). — 
S.U.A. pentru 
început vineri

Ziarul „NEW YORK TIMES“ sub
liniară că „în rîndul industriașilor 
se accentuează dorința ca limitele 
existente în comerțul cu Estul să 
fie diminuate". Ziarul arată că in
teresul pentru sporirea comerțului 
cu Estul a început să crească 
o dată cu reducerea încordării. O a- 
numită influență în direcția revizu
irii politicii comerciale a avut, po
trivit afirmațiilor ziarului, creșterea 
comerțului Angliei, Franței, Germa
niei occidentale și al altor aliați ai 
S.U.A., cu țările socialiste. Ziarul ci
tează o declarație a unui industriaș 
american, căruia nu-i menționează 
numele : „întrucît țările răsăritene 
obțin ce doresc din altă parte, nu 
văd de ce noi trebuie să facem o- 
pinie separată. Nu există nici un te
mei ca noi să nu obținem o parte 
din numărul acelor comenzi pe care 
le obțin în prezent Franța sau An
glia“.

INTiLNIRE INTRE PREȘEDINTELE

DE GAULLE Și PREȘEDINTELE
BEN BELLA

PARIS 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
vineri a avut loc la castelul din 
Champs, în apropiere de Melun, o 
întîlnire între președintele de Gaulle 
și președintele Republicii Algeriene, 
Ben Bella. Președintele algerian s-a 
oprit la Melun, în drum spre patrie, 
după o vizită oficială în R.S.F. Iu
goslavia.

La întrevedere au participat și 
ministrul afacerilor externe alge
rian, Buteflika, și Jean de Broglie, 
secretar de stat la Ministerul de 
Externe francez.

Potrivit unui comunicat dat pu
blicității de președinția republicii, 
cei doi oameni de stat au procedat 
la examinarea ansamblului rela
țiilor franco-algeriene și și-au ex
primat dorința lor comună de a 
menține și de a dezvolta colaborarea 
în interesul celor două țări. Au fost 
trecute în revistă și diverse aspecte 
ale situației internaționale.

Aceasta este prima întîlnire între 
cei doi oameni de stat. Este, de a- 
semenea, pentru prima dată cînd 
președintele Ben Bella vine în 
Franța de la proclamarea indepen
denței Algeriei. în cursul aceleiași 
sile Ben Bella a sosit la Alger.

Declarația comună
BRIONI 13 (Agerpres).— Agenția 

Taniug anunță că președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, și președin
tele Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, Ahmed Ben Bella, 
au semnat joi seara, la Brioni, de
clarația comună cu privire la vizita 
în Iugoslavia a președintelui Al
geriei.

In declarație se constată cu sa
tisfacție o oarecare accentuare a 
tendințelor spre slăbirea încordării 
internaționale și dorința crescîndă a 
țărilor de a promova o politică de 
rezolvare pașnică pe calea înțele
gerii a problemelor litigioase.

Cei doi președinți se pronunță 
pentru măsuri hotărîte în scopul li
chidării complete, cît mai urgente, a 
tuturor formelor de colonialism și 
neocolonialism și condamnă în mod 
energic politica de discriminare 
rasială din Africa de sud în spe
cial, și salută eforturile încununate 
de succes ale țărilor africane pentru 
întărirea colaborării, solidarității și 
unității lor.

în declarație se arată că marile 
deosebiri existente în gradul de dez
voltare economică a țărilor consti
tuie în prezent una dintre principa-

Factori inflaționiști în țările
Ciprul respinge o notă de avertisment 
a Turdei

NICOSIA 13 (Agerpres). — 
blema creată de situația din < 
s-a agravat din nou vineri, ca 
mare a notei adresate de guvernul 
tur.c guvernului cipriot. în această 
notă, dată publicității la Ankara, 
întreaga răspundere pentru inciden
tele care au avut loc în insulă în ul
timele zile este aruncată asupra co
munității grecești, precizîndu-se, în 
același timp, intenția guvernului 
turc de a face uz, în mod unilateral, 
de dreptul său de intervenție în Ci
pru, prevăzut prin tratatele de ga
ranție din 1960, dacă cererile sale 
nu vor fi satisfăcute.

După cum transmite agenția 
U.P.I., un purtător de cuvînt al gu
vernului cipriot a declarat că gu
vernul său respinge nota de avertis
ment a Turciei.

Același purtător de cuvînt a atras 
atenția, totodată, asupra manevrelor 
pe care le execută forțele 
turcești în largul portului 
derun.

Postul de radio Nicosia a 
că ar fi posibil ca guvernul cipriot 
să ceară secretarului general U 
Thant întrunirea Consiliului de 
Securitate pentru a examina situa
ția creată.

La Nicosia, după cîteva zile de li
niște, ciprioți turci din cartierul 
Trachonas au deschis focul împo
triva ciprioților greci. La Malia și 
Ktima, unde au avut loc în ultimele 
zile incidente între ciprioți greci și 
turci, situația a redevenit calmă.

ATENA 13 (Agerpres). — La A- 
tena, Ankara, Londra și Washington 
se desfășoară o vie activitate în le
gătură cu evoluția situației din Ci
pru. In capitala Greciei au avut loc 

’ convorbiri între președintele Maka
rios, care se află într-o vizită în 
Grecia, și primul ministru grec, Pa- 
pandreu. După convorbiri, Pa- 
pandreu a declarat : „Hotărîrea 
Consiliului de Securitate de a tri
mite o forță militară în Cipru și de 
a desemna un arbitru ne-a satisfă
cut. Noi nu vom torpila această ho- 
tărîre în nici un fel“. Primul mi
nistru a adăugat că guvernul grec 
și cel cipriot „doresc pacea, dar, în 
caz de agresiune ne vom apăra“.

In cadrul unei conferințe de pre
să, președintele Makarios a decla
rat : „Vom respinge orice agresiune 
cu hotărîre și curaj gata să sacri
ficăm ultimul om pentru libertatea 
noastră“.

Agenția France Presse relevă că 
comandamentul grec a pus toate 
unitățile forțelor de uscat și mari
nei ale Greciei în stare de alarmă

Pieței comune

Pro-
Cipru 

t ur-

navale 
Iskan-

anunțat

MĂRTURII DESPRE TEROAREA 
DIN R. S. A.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Co
mitetul american pentru problemele 
Africii a adresat Comitetului inter
național de Cruce Roșie și Comisiei 
speciale a O.N.U. pentru problemele 
apartheidului 22 de documente con- 
ținînd mărturii ale unor deținuți po
litici din Republica Sud-Africană. In 
aceste documente se relatează despre 
torturile la care sînt supuși deținuții 
arestați în baza legii cu privire la 
detențiunea preventivă de 90 de zile 
a persoanelor suspectate de guver
nul Verwoerd, ,

iugoslavo-algerianâ
lele probleme internaționale. în le
gătură cu aceasta, cei doi președinți 
acordă o însemnătate deosebită a- 
propiatei conferințe a Națiunilor 
Unite

Cei 
de la 
cerea 
medii. Ei consideră că acest Tratat 
constituie un pas inițial care tre
buie să fie urmat imediat de acor
duri internaționale noi și tot mai 
largi în direcția denuclearizării. 
Cele două părți subliniază însemnă
tatea deosebită pe care o are înfăp
tuirea de zone denuclearizafe în di
ferite regiuni și constată cu satisfac
ție că la această idee aderă un nu
măr tot mai mare de țări.

S-a căzut de acord asupra necesi
tății unor măsuri corespunzătoare 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor economice reciproc avantajoa
se. în acest scop s-a hotărît forma
rea unui comitet mixt de colaborare 
economică, care să examineze și să 
stimuleze dezvoltarea acestei cola
borări.

Președintele Ben Bella a invitat 
pé președintele Tito să viziteze Al
geria. Președintele Tito a acceptat 
invitația cu satisfacție.

pentru comerț și dezvoltare, 
doi președinți salută Tratatul 
Moscova cu privire la interzi- 
experiențelor nucleare în trei

In regiunile eliberate de patrioții 
din Guineea portugheză

BISSAU 13 (Agerpres). — Elibe
rarea patriei mele aparține viitorului 
apropiat, a declarat Amilcar Cabrai, 
secretarul general al Partidului afri
can al independenței din Guineea 
portugheză și insulele Capului Ver
de. El a arătat că acest partid dis
pune de numeroase detașamente de 
partizani formate din luptători bine 
instruiți. în cursul luptelor cu tru
pele colonialiste, partizanii au reușit 
să captureze o mare cantitate de 
arme și echipament militar. Peste 
1 000 de militari portughezi au fost 
uciși sau răniți, iar o mare parte a 
vaselor portugheze a fost capturată. 
Luptătorii armatei de eliberare na-

<q||

țională, a arătat Cabrai, dețin con
trolul asupra căilor de comunicație 
din Guineea portugheză, izolînd gar
nizoanele dușmane aflate în diferite 
orașe.

Paralel cu dezvoltarea și intensi
ficarea luptei armate împotriva tru
pelor coloniale pe teritoriul întregii 
țări, s-a trecut în regiunile eliberate 
la reorganizarea vieții politice și 
economice.

Partidul african al independenței 
din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde, a arătat în încheiere 
Cabrai, consideră că în prezent a- 
cest teritoriu intră în perioada ho- 
tărîtoare a luptei pentru lichidarea 
definitivă a dominației coloniale.

Corespondentă din Stockholm

Conferința „Nordul — 
zonă denuciearizată“

denuclearizată”. Sub 
deschide astăzi, în

generală. Flota greacă a primit or
dinul de a efectua manevre între 
Dodecanez și Creta.

Autoritățile turcești au adresat 
un mesaj secretarului general 
Națiunilor Unite, U Thant.

Primul ministru turc Inönü a 
clarat, potrivit agenției Reuter, 
„dacă condițiile noastre (cuprinse în 
nota turcă) nu produc nici o reacție 
în rîndurile grecilor din insulă, vom 
debarca“ In capitala turcă au avut 
loc vineri demonstrații ale studenți
lor cerînd debarcarea forțelor turce 
în Cipru.

In capitala Marii Britanii s-a ex
primat părerea, potrivit agenției 
France Presse, că o intervenție tur
că în Cipru ar putea avea consecin
țe' grave în condițiile actuale. Mi
nistrul de externe britanic, Butler, 
l-a convocat pe ambasadorul turc la 
■Londra și i-a făcut cunoscută îngri
jorarea guvernului englez.

în cadrul convorbirii Butler a 
transmis guvernului turc „recoman
dările de moderație“ ale guvernului 
britanic. Butler a avut întrevederi și 
cu ambasadorul S.U.A. la Londra.

al

de-
că

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Raportul pe luna februarie al Comi
siei executive a Pieței comune eu
ropene consemnează prezența unor 
factori economici care indică anu
mite pericole de inflație în țările 
care fac parte din acest organism. 
Printre acești factori se află creș
terea prețurilor. La sfîrșitul a- 
nului 1963 indicele prețurilor cu a- 
mănuntul a fost mai 
sfîrșitul anului 1962 
în Italia, 6 la sută 
la sută în Belgia, 3,7 
xemburg, 3,6 la sută 
la sută în R.F.G. După 
din datele cuprinse în

țurile au continuat să crească în ia
nuarie în țările Beneluxului și în 
R.F.G. Raportul arată că în Italia 
și Franța creșterea prețurilor s-a 
încetinit, într-o oarecare măsură, 
spre sfîrșitul anului trecut, dar 
dința nu a fost lichidată.

Tot din datele publicate de 
misia executivă reiese că în
deficitul comerțului exterior al ță
rilor Pieței comune s-a ridicat la 2,8 
miliarde dolari, sumă care este cu 
1,4 miliarde mai mare decît în a- 
nul precedent. Cifrele pe ianuarie 
arată că această tendință se men
ține.

ten-

Co-
1963

mare decît la
6,9 la sută
Franța, 4,2 
sută în Lu-
Olanda, 3,5 
cum reiese 

raport, pre-

cu 
în 
la 
în

ÎNCERCĂRI DE INCLUDERE A FEDERAȚIEI
MALAYEZE m S. E. A. T. 0.

(Agerpres).KUALA LUMPUR 13 (Agerpres). 
— în prezent se fac eforturi în ve
derea includerii Federației Malayeze 
în pactul S.E.A.T.O. Comandantul 
aviației tailandeze, mareșalul Dawee 
Chullasab, se află la Kuala Lumpur 
cu scopul de a discuta cu autori-

Jones, precum și mai mulji președinji ds 
uniuni sindicale.

Conferința se deschide cu un referat 
pe care îl va prezenta deputaful Veikko 
Svinhefvud, Finlanda, despre aspectele 
politice ale problemei „Nordul — zonă 
denuciearizată". Apoi, căpitanul suedez 
Göte Jacobson va vorbi despre aspec
tele ei militare.

Duminică vor
Torkel Opsahl, din Norvegia, despre la
tura de drept internațional a acestei pro
bleme și ziaristul danez Viggo Knudsen, 
despre aspectele ei morale.

Conferința are ioc înfr-un moment în

„Nordul — zonă 
această lozincă se 
orașul nostru, o importantă conferință a 
reprezentanților opiniei publice din țările 
nordice. Conferința, care își va desfășura 
lucrările în zilele de 14 și 15 martie, în 
prezenja a circa 500 de personalități ale 
vie)ii publice, constituie o expresie a in
teresului și sprijinului crescînd pe care 
popoarele din Finlanda, Danemarca, Nor
vegia și Suedia îl acordă 
privitoare la transformarea 
într-o zonă scoasă din raza 
mărilor atomice.

Participarea la conferință 
largă. Printre cei pes
te 100 de delegați 
sosiți în 
numără 
deputafi, 
trei din 
qrarian 
mental), 
partidul 
mocrat și unul repre- 
zentind Uniunea de
mocrată a poporului 
finlandez. In afară de 
aceste partide și gru
pări politice, mai sînt 
reprezentate Asocia
ția sfudenfilor de la 
Universitatea din 
Helsinki, Uniunea Ti
neretului Agrarian, 
Uniunea social-de- 
mocrată a muncitori
lor și micilor fer
mieri, Uniunea cen
trală a sindicatelor 
din Finlanda, precum 
și un mare număr de 
sindicate locale, a- 
sociafii studenfești, de fineref 
luptă pentru pace. Printre delegații fin
landezi se află profesorii Göran von 
Bonsdorff și Felix Iversen, cunoscufi pen
tru activitatea lor în Consiliul Mondial al 
Păcii.

Din Danemarca vor participa aproxi
mativ 60 de delegafi, iar din Norvegia 
în jurul a 50. In delegafia suedeză sînt 
numeroși reprezentanți ai organiza
țiilor sindicale și ai organizațiilor so- 
cial-democrate locale. Printre membrii 
comitetului suedez care a pregătit con
ferința, se remarcă deputății social-de- 
mocrafi August Spangberg și Lage Sved- 
berg, scriitorul Arthur Lundkvist, profe
sorii universitari Harald Ofstad și Arne

lua cuvîntul docentul
propunerilor 
acestor țări 
cursei înar-

Finlanda se 
mai mulfi 
dintre care 
partidul a- 

(guverna- 
unul din 
social-de-

este foarte

Vedere din Stockholm

tățile malayeze această problemă. El 
a declarat că „dacă Malayezia do
rește să intre în S.E.A.T.O. ea ar fi 
salutată“. Mareșalul tailandez a a- 
vut convorbiri cu primul ministru 
malayez, Abdul Rahman, și cu alți 
membri ai guvernului. Deși nu face 
parte din S.E.A.T.O., Federația Ma- 
layeză a încheiat acorduri militare cu 
mai mulți membri ai acestui pact.

Proteste m Singapore 
împotriva mobilizării 
generale

SINGAPORE 13 (Agerpres). — 
Frontul unit socialist din Singapore 
a dat publicității o declarație în care 
protestează împotriva mobilizării 
generale anunțate de guvernul Fe
derației Malayeze. în declarație se 
cere retragerea trupelor străine din 
Kalimantanul de nord și acordarea 
dreptului de autodeterminare popu
lației din această regiune.

e#

ln nordul provinciei
a înăbuș; lupta detașamentelor de partizani. în fotografie : 
de băștinași făcuți prizonieri în timpul luptelor din localitatea Kikandji

Kwilu au fost trimise noi efective militare pentru 
un grup

'■ S

-

care interesul pentru așa-numitul plan 
Kekkonen cu privire la crearea unei zone 
denuclearizafe în nordul Europei este în 
creștere. Această problemă a fost evo
cată, după cum se știe, și la recenta 
sesiune a Consiliului nordic.

Un aspect al conferinței care începe 
azi la Stockholm va fi urmărit cu un inte
res deosebit în cercurile politice și de 
presă. Este vorba de declarațiile repre
zentanților agrarieni din Finlanda. Se 
crede că ele vor exprima părerea pre
ședintelui Kekkonen și a guvernului fin
landez cu privire la ceea ce se poate 
face pentru promovarea ideii „Nordul — 
zonă denuciearizată" în lumina ultimelor 
evenimente.

LÀ DALLAS

Maud LUNDELL

ÎNAINTEA rechizitoriului
DALLAS 13 (Agerpres). — La 

procesul lui Jack Ruby, psihiatrul 
dr. Walter Bromberg, martor citat 
de apărare, a afirmat că acuza
tul a comis crima sa în „stare de 
demență“ 
rat drept 
depresiv“, 
cut că a 
martor în două procese diferite în 
favoarea clienților avocatului Mellvin 
Belii și că acesta îl plătea cu „350 
dolari pe zi, plus cheltuielile de în
treținere“.

Vineri dimineața s-a încheiat au
dierea martorilor în procesul lui 
Ruby. Ultimul și cel de-al 66-lea 
martor care a apărut în sala tribu
nalului a fost dr. Frederick A. Gibbs 
din Chicago care a depus mărturie 
în numele apărării. Martorul a afir
mat că în Urma examinării lui Ruby 
a ajuns la concluzia că acesta suferă 
de „o formă particulară, foarte rară 

a 
că

și că el trebuie conside- 
un epileptic, un „maniac 
Dr, Bromberg a recunos- 
mai depus în calitate de

de epilepsie“. La o întrebare 
procurorului el a declarat însă 
nu poate să-și formeze o părere în 
privința faptului dacă Ruby era 
conștient sau nu în momentul cînd 
l-a ucis pe Lee Oswald. Aceasta, are 
o mare importanță întrucît Codul 
penal din Texas stipulează achita
rea inculpatului dacă se dovedește 
că acesta „nu știe să deosebească 
binele de rău“ în momentul comite
rii delictului.

■ Urmează acum să fie rostit rechi
zitoriul acuzării și să ia cuvîntul a-

vocații apărării, după care jurații 
se vor retrage pentru a delibera. 
După cum subliniază agenția France 
Presse. în procesul lui Jack — 
jurații pot face următoarele 
geri :

1. Nevinovat ; 2. Nevinovat 
rece și-a pierdut rațiunea în mo
mentul crimei. în acest caz Ruby va 
fi imediat eliberat ; 3. Nevinovat 
deoarece și-a pierdut rațiunea în 
momentul crimei și este în continu
are nebun. Acuzatul urmează să fie 
internat într-un azil pentru crimi
nali alienați mintal pînă în momen
tul însănătoșirii sale; 4. Vinovat de 
asasinat cu premeditare. Ruby este 
pasibil de pedeapsa cu moartea sau 
de pedeapsa cu închisoarea de la 2 
ani pînă la închisoare pe viață; 5. 
Vinovat de asasinat fără premedi
tare. Inculpatul este pasibil de pe
deapsa cu închisoarea între 2 și 5 
ani cu posibilitatea suspendării pe
depsei.

Este de asemenea posibil ca cel 12 
jurați să nu poată ajunge la un a- 
cord, verdictul lor trebuind să în
trunească unanimitatea. In acest caz 
procesul urmează să reînceapă In 
fața unui alt juriu. Procurorul nu 
poate face recurs la sentință, numai 
apărarea avînd drept de recurs pen
tru vicii de formă. Mellvin Belii 
principalul avocat al lui Ruby a de
clarat că are pregătite de pe acum 
„o duzină de motive de recurs“.

Disputâ în jurul unui tanc
Zilele trecute, cititorii unor ziare 

occidentale au putut lua cunoștință 
din titluri de o nouă competiție 
ce se desfășoară la Bruxelles. Cei 
pasionați de sport au fost înșelați 
în așteptările lor : era vorba de cu 
totul altceva. De o 
celei de acum trei 
adoptarea de către aviația militară 
belgiană a unui nou tip de avion : 
„Mirage“-ul francez sau „Starfigh- 
ter“-ul american ? Acesta din urmă 
a învins atunci, 
dispută între 
obiectul ei e 
„Pariurile se 
în cercurile 
scrie ziarul francez

Cu cîteva luni în urmă, autorită
țile competente belgiene au hotărît 
să reînnoiască „parcul" de tancuri 
și au înscris în „bugetul eurent" su
mele pentru o primă tranșă de 300 
bucăți. O comisie militară a avut de 
ales între mai multe tipuri ale aces
tei mașini militare, respectiv între 
un „Leopard" vest-german, un 
„Chieftain" britanic, un „M-60" 
merican și un „A.M.X. 30“ francez. 
Caracteristicile prevăzute în „caietul 
de sarcini" au dat preferință tancu
lui american. Dar „M-60“ este consi
derat chiar de către americani drept 
un „tanc de tranziție“ care se va de
moda în mod rapid, fiind de o con
cepție astăzi învechită. In capitala
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dispută în genul 
ani cu privire la

Din 
aceiași 

de astă 
mențin 
politice

»•

nou, acum, o 
protagoniști ; 

dată un tanc, 
încă deschise 
și militare“, 

,Le Monde“.

a-

Ruby, 
ale-

deoa-

căbelgiană domnește impresia 
cercurile militare acordă prefe
rință tancului francez „A.M.X.-30“, 
pentru a cărui construcție s-a dat și 
un acord de principiu.

Dar, potrivit presei belgiene, cînd 
se părea că ministerul belgian al 
apărării a luat o hotărîre practică 
în favoarea tancului francez, amba
sadorul S.U.A. la Bruxelles, Mac 
Arthur. într-o întrevedere cu mi
nistrul de externe, Spaak, l-a încu- 
noștiințat pe acesta că guvernul a- 
merican ar considera ca un gest 
„foarte neprietenesc" alegerea tan
cului „A.M.X.-30“ de către guvernul 
belgian. In acest sens și-a informat 
cititorii săptămînalul „Pourquoi- 
Pas?" Ziarul „Ce Soir" amintește de 
„o influență care s-ar fi exercitat în 
favoarea tancului american". Se re
latează că același ambasador ar fi 
făcut numeroase intervenții pe lîn- 
gă industriași ; la un dineu organi
zat de generalul belgian Detige, la 
care asistau și industriași, ambasa
dorul și-a manifestat din nou ostili
tatea față de rivalul lui „M-60", de- 
clarînd că o dată cu alegerea tipu
lui de tanc american ar putea fi a- 
cordate anumite avantaje în dome
niul construcțiilor aeronautice bel
giene.

In așteptarea unei hotărîri finale 
disputa continuă.

E. M.

MADRID 13 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la Madrid se 
desfășoară lucrările celui de-al 3-lea 
Congres al așa-numitelor sindicate 
spaniole — organizații „verticale“ 
ale guvernului spaniol. Referindu-se 
là lucrările congresului, ziarul „A- 
vanti“ relatează că acesta s-a trans
format într-o puternică manifestare 
antifranchistă. După raportul pre
zentat de secretarul general al sin
dicatelor au luat cuvîntul delegați 
din partea muncitorilor (sindicate
le cuprind atît proprietarii de între- 
prinder-i cît și muncitori). Ei aù 
cerut stabilirea unui salariu minim, 
acordarea dreptului 'la grevă, garan
tarea libertăților sindicale. „Avanti“ 
scrie că guvernul spaniol a fost a- 
cuzat că controlează mișcarea sindi
cală cu ajutorul unor persoane care 
nu au nimic comun cu clasa munci
toare.

Mulți delegați au criticat pe con
ducătorii falangiști, cerînd crearea 
unor sindicate libere, fără ameste
cul guvernului. Aceste cereri au 
provocat nemulțumiri în rîndul de- 
legaților care sprijină conducerea 
sindicatelor. între delegați au avut 
loc incidente. Cîteva persoane au 
fost rănite. Poliția a intervenit pen
tru a restabili ordinea, arestînd șase 
delegați.

O delegație 
parlamentara italiană 

în R.D.G.
BERLIN 13 (Agerpres). — La 11 

martie, Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, a primit o delegație par
lamentară italiană, condusă de se
natorul Fernando Schiavetti. După 
cum transmite A.D.N., în cursul 
convorbirii, care a avut loc cu acest 
prilej, au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor economice din
tre R.D.G. și Italia.

seu
BERNA. Vasile Dumitrescu, am

basadorul R. P. Romîne la Berna, a 
oferit o gală de filme la cinemato
graful „Metropol“. S-au prezentat 
filmul realizat de Ion Popescu-Gopo 
„Pași spre Lună“ și documentarul 
„Mamaia". Au participat reprezen
tanți ai Departamentului politic fe
deral și ai altor departamente, șefi 
ai unor misiuni diplomatice. Fil
mele s-au bucurat de succes.

CAIRO. S-a anunțat, în mod ofi
cial, că în alegerile care s-au des
fășurat marți în R.A.U., au fost de
semnați 107 din cei 350 de deputați 
ai Adunării Naționale. Restul de 
243 de deputați nu au putut fi de
semnați, deoarece nici unul din 
candidații care s-au prezentat pen
tru aceste locuri nu a obținut în 
cursul scrutinului de marți majo
ritatea absolută necesară. La 19 
martie va avea loc un al doilea tur 
de scrutin pentru completarea locu
rilor vacante.

LONDRA. Sosit pentru reluarea 
discuțiilor în legătură cu acordarea 
independenței Maltei, primul mini
stru al acesteia se va întîlui cu mi-

Corespondență din Paris

În pregătirea ceiui de-al doilea tur 
al alegerilor cantonale

Al 
consiliile generale se va desfășura 
duminică în Franța, în 593 de can
toane care s-au aflat la primul tur 
în balotaj.

înainte de a relata despre poziția 
partidelor în ajunul votului de du
minică, să reamintim că, în aceste 
alegeri, la primul tur cîștigă candi
datul care obține majoritatea ab
solută. Astfel, au fost desemnați du
minica trecută 969 de consilieri ge
nerali. La cel de-al doilea tur, și a- 
nume acolo unde s-a declarat balo
taj, este suficientă însă majoritatea 
relativă. De aceea, între partide, în
tre candidați, pot interveni, ținînd 
seama de rezultatul primului vot, 
o serie de înțelegeri în 
unii retrăgîndu-și candidatura cer 
alegătorilor să susțină pe repre
zentantul altui partid. Este ceea ce 
se numește aci „jocul desistărilor, al 
renunțărilor și retragerilor".

In legătură cu desistările anunțate 
in vederea celui de-al doilea tur, 
ziarul „Paris Jour“ a scris : „rezul
tatele primului tur al alegerilor 
cantonale*) au convins partidele o- 
poziției că au o șansă de a determi
na eșecuri ale candidaților U.N.R. 
Comuniștii au fost primii care de 
la începutul săptămînii au acționat 
în acest sens înmulțind retragerile 
și desistările pretutindeni unde ab
sența lor ar putea contribui la în- 
frîngerea candidatului U.N.R." (par
tidul guvernamental — n.r.). In 
ceea ce-i privește pe socialiști, ziarul 
relatează că „animați de aceeași in-

doilea tur al alegerilor pentru

care

*) La primul tur comuniștii au obținut 
21,70 la sută din voturi, independenții 19' 
la sută, socialiștii 16,64 la sută, partidul 
U.N.R. împreună cu „republicanii indepen
denți" 16,24 ba sută, radicalii 14,60 la sută, 
M.R.P. 9,45 la sută și partidul socialist uni
ficat 2,37 la sută.

tenție, ei au avut totuși grija predo
minantă de a cîștiga locuri accep- 
tînd toate alianțele ce puteau să le 
fie folositoare". Despre alte partide 
ziarul constată : „radicalii, M.R.P., 
independenții de tendință Pinay au 
lăsat în mod practic toată libertatea 
conducătorilor locali Nici aceștia nu 
și-au ascuns dorința de a infringe 
pe candidatul majorității... Oricare 
ar fi rezultatele celui de-al doilea 
tur, o astfel de conjunctură este un 
element important care nu va fi 
fără consecințe pentru viitor".

Iată și un fragment din articolul 
publicat de organul partidului so
cialist S.F.I.O., „Le Populaire", sub 
semnătura fostului ministru Gerard 
Jaquet: „Pregătirea celui de-al 
doilea tur dă naștere, după cum tre
buia să ne așteptăm, la numeroase 
discuții și controverse. In orice 
caz tactica noastră este clară. 
Vechea noastră formulă : în primul 
tur se alege. în al doilea se elimină, 
este valabilă mai mult ca oricînd".

Acorduri de colaborare în sensul 
arătat între partidele opoziției au 
fost realizate 
Seine 
Côtes
Loire. Drôme și altele, materializîn- 
du-se
Unguri comune.

In ce privește poziția U.N.R., acea
sta este rezumată în titlul de 
pe prima pagină a ziarului „La 
Nation" de azi dimineață : „Nu 
Frontului Popular!“, „Emoția U.N.R. 
în fața tacticii de desistare, se spu
ne într-un comentariu al agenției 
„France Presse“, provine din faptul 
că acesta vede în acordurile din ce 
în ce mai numeroase ale stîngii un 
preludiu sau o repetiție generală 
pentru alegerile prezidențiale din 
1965“.

în departamentele 
et Oise, Ain, Allier, Calvados, 
du Nord, Creuse, Finistère,

prin apeluri, campanii și mi-

Tudor VORNICII

R T E ȘTIRI
nistrul de stat pentru relațiile cu 
Commonvvealthul și pentru colonii. 
Din partea britanică se preconizea
ză ținerea unui referendum în 
Malta.

BUENOS AIRES. Teroriștii din 
organizația fascistă „Tacuara“ an 
dezlănțuit zilele açestea pogromuri 
îi) cartierele Norte și Belgrano din 
Buenos Aires. Au fost aruncate 
bombe și incendiate clădiri.

BRASILIA. Procurorul general al 
Braziliei a declarat drept anticonsti
tuțional articolul 58 din legea pri
vind alegerile, în virtutea căruia 
numeroși candidați pentru alegerile 
în congresul național sînt respinși 
la înregistrarea pe liste sub motivul 
că sînt membri ai partidului comu
nist.

In Zanzibar a avut loc ceremo
nia arderii ricșelor — simboluri 
ale înapoierii și exploatării co

lonialiste.
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CAPE KENNEDY. După cum 
transmite agenția Associated Press 
vineri a eșuat o experiență a savan- 
ților americani, menită să plaseze în 
spațiul cosmic, la o altitudine de 
23 000 mile, un mic laborator spa
țial pentru cercetarea cîmpurilor 
magnetice, Cea de a patra treaptă 
a rachetei „Blue Scout“ nu s-a des
prins și, după ce a urcat cîteva sute 
de mile, racheta a deviat de la tra
iectoria fixată, dezintegrîndu-se dea
supra Oceanului Atlantic.
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