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Din noul peisaj al Capitalei t blocurile turn din cartierul Floreasca

maselotelor exoterme. Calculele au 
arătat că dacă uzina va fi asigurată 
cu toate materialele necesare, în a- 
cest an turnarea cu maselote.cu în
veliș exoterm va putea.fi aplicată.la 
jumătate din totalul producției de 
piese din oțel. Aceasta va aduce în
treprinderii economii de un milion 
și jumătate lei, precum și de 1 500 
tone oțel lichid.

(Continuare în pag. V-a)

verifică funcționarea unul excavator de 
0,3 mc fabricat aici.

Interior al fabricii de binale din cadrul Combinatului pentru Industrializarea lemnului Pitești

Dintre metodele moderne de săpare a son
delor de țiței, aplicate în ultimii ani în'țara 
noastră, forajul cu turbina electrică s-a do
vedit a fi cea mai eficace. Ea s-a experimen
tat pentru prima dată în țara noastră în re
giunea Ploiești, iar ulterior s-a extins jn re- 
giunile-Argeș și Oltenia.

Numeroase sînt avantajele forajului cu tur
bina electrică față de forajul cu masa rotati
vă sau chiar cu turbina. Nu se lucrează cu 
presiuni mari de fluid, ceea ce duce la o so
licitare mai mică a instalațiilor de pompare, 
întrucît acestea nu mai sînt supuse torsionării 
în timpul lucrului, se înlătură ruperile garni
turilor de foraj. La sondele din schela Ciu-’ 
rești, regiunea Argeș, săpate după această 
metodă, s-au obținut creșteri la vitezele me-

cu turbina electrică

rilor din agricultură, ajutîndu-i să 
folosească la maximum timpul 
prielnic pentru pregătirea terenului 
și semănat, în mod diferențiat, pe 
zone naturale. în perioada de vege
tație a culturilor se vor face cer
cetări asupra dezvoltării plantelor în 
diferite regiuni ale țării, în funcție 
de condițiile meteorologice. în pri
măvara acestui an, Institutul Me
teorologic, în colaborare, cu Institu
tul Central de Cercetări Agricole, 
va organiza expediții complexe de 
studii în zona irigată a Bărăganului 
pentru aprofundarea problemelor 
bioclimatice și microclimatice din 
această regiune. în urma acestor 
studii se vor stabili cele mai potri
vite mijloace de folosire judicioasă 
a apei -în. diferite condiții meteoro
logice.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
La Combinatul pentru indus
trializarea lemnului din Pitești 
au intrat în producție trei noi 
unități de mare capacitate : 
fabricile de binale, de par
chete și de semifabricate. Pe 
baza unui proces tehnologic 
avansat, ele vor produce 
250 000 mp binale, 250 000 mp 
parchete

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Se apropie de sfîrșit recoltatul 
stufului. întreprinderea Rusca a 
raportat îndeplinirea planului pe 
campanie. Pînă în prezent, între
prinderile stuficole din Delta Dună
rii au recoltat peste 208 000 tone 
stuf, îndeplinindu-și planul pe pri
mul trimestru al anului.

Cele mai bune rezultate au obți
nut coloanele stuficole conduse de 
Luca Condrat și Ion Carata, de la 
întreprinderea Rusca, și cele con
duse de Toader Șopîrlă și Marin 
Sava, de la întreprinderea Șontea.

gini specifice primăverii, una de
vine mai pregnantă de la un an la 
celălalt : acțiunea de înfrumuse
țare a orașelor și satelor cuprin
se într-o gospodărească, rodnică, 
stimulatoare întrecere. Nici un alt 
anotimp nu e mai în măsură să-i 
îndemne pe cetățeni să împros
păteze veșmintele fiecărei așezări, 
fiecărei ulițe.

Ca timpuriul pastel să nu pară 
idilic, nu pot lipsi din rama lui 
unii partizani înfocați ai iernii. 
Sînt, ici și colo, întreprinderi de 
construcții care ar dori, probabil, 
o prelungită pătură de zăpadă. 
Ca să nu iasă la iveală, împre
jurul unor proaspăt terminate 
construcții, ceea ce ■ le răpește 
din frumusețea firească: movile 
de pământ pe locul cuvenitelor 
drumuri și alei, materiale uitate 
pe locul proiectatelor scuaruri și 
spații de joacă pentru copii, vechi 
utilaje și piese ruginite pe 
locul, așteptatelor bănci. Acum, la 
echinocțiu, e momentul . pentru 
întîrziații aceștia să facă un gest 
primăvăratic. Pe măsura ano
timpului, care vine să adauge 
spor de frumusețe cadrului nos
tru de viață.

In întîmpinarea crengii înflori
te de liliac și a exploziei tranda
firului.

Pe fila de ieri a calendarului 
scria că ziua este egală cu noap
tea. După toate statutele astrono
miei, ar trebui să einte viorile 
primăverii. Dar iată că echinoc- 
țiul ne găsește cu paltoanele pe 
noi. De la fereastra Casei Scîn
teii se văd, întîrziate peste măsu
ră,-dantelele de gheață ale Herăs
trăului. Cum o fi la Timișoara, 
pe Bega ? Acolo, ca și pe He
răstrău, primele bărci avîntate pe 
luciul apei sînt totdeauna întîile 
rîndunele ale anotimpului. Dumi
nică, la televizor, am văzut ză
pada ■ clujeană sub forma morma
nelor care încadrau terenul de 
fotbal. început de campionat cu 
zăpadă, nu cu gazon.

Peste tot încă, pe străzi și prin 
parcuri, copacii par a nu fi auzit 
de echinocțiu. Se înalță țepeni, 
statuari, iar seva mai dormitea
ză în ei, lenevită de fumuriul 
unui anotimp care nu mai pleacă. 
E ca într-o vizită prelungită : 
vine omul, dar se mai și duce ! 
Cam insensibilă iarna asta, surdă

în centrul Capitalei, pe strada Ion 
Ghica, se construiește un nou cine
matograf. întreprinderea nr. 2 con- 
strucții-montaje execută în prezent 
lucrări de finisaje. ■ Se lucrează la 
mozaicarea pardoselilor din holuri, 
foaiere, se montează decorațiile care 
vor împodobi plafonul, se executa 
zugrăveli, vopsitorii ș.a. In curînd 
va începe montarea scaunelor și îm- 
brăcarea pereților. Noul cinemato
graf, de o construcție modernă, va 
avea o capacitate de 800 locuri, 
ecran cinemascop, sunet stereofonic 
șl Instalații de condiționare a aeru
lui. Scăunele vor fi tapisate cu ma
terial textil. Cinematograful va avea 
la intrare (prin Bulevardul 1848) un 
foaier în suprafață de 400 m.p., cu 
pereții placați cu ceramică.

Pentru a sprijini agricultura, In
stitutul Meteorologic din Comitetul 
de Stat al Apelor a organizat, pe 
lîngă diferite unități agricole, stații 
și posturi agrometeorologice. Acum 
în pragul campaniei agricole de pri
măvară, colaboratorii secției de a- 
grometeorclogie cît și cei din stații 
și posturi desfășoară o activitate in
tensă pentru determinarea operativă 
a umidității și ■ temperaturii solului 
în toate regiunile țării. Datele obți
nute sînt puse la dispoziția lucrăto-

C.I.L.-Pitești se
Pînă la sfîrșitul 
vor mai fi puse 
alte unități care 
tr-un stadiu . avansat de con
strucție și montaj.

milare existente în țară — 
Blaj, Suceava și Gugești. Cu 
acestea, numărul fabricilor in
trate în funcțiune în cadrul 

ridică la 6. 
anului, aici 

în producție 
se află în-

pînă și la delicatul semnal de a- 
dio pe care i l-au dat mărțișoa- 
rele și buchetele de flori de la 
ziua femeii. încăpățînată iarnă, ca 
și acel de neclintit „minus gra
de" din cotidianul buletin meteo
rologic.

Penița schițează cu nostalgie 
pastelul acesta timpuriu...

Vedeți, am căutat .primăvara pe 
la toate vechile, știutele ei adre
se. Nu-i. Cînd, în sfîrșit, i-am dat 
de urmă la sfatul popular. Niște 
buni gospodari discutau despre 
ea de parcă ar fi sosit. în planu
rile lor, peticele de zăpadă erau 
topite, se auzea cum crește firul 
de iarbă în spațiile verzi, iar fu
muriul străzilor și al aleilor, se 
prefăcea în zîmbetul de 
al covoarelor florale.

Mi-arn încordat auzul 
aerul sticlos al orașului, 
ceput să disting zgomotul foarfe
cii ascuțite de către grădinar și 
cel produs de uneltele meșterilor 
de pavaje. Miroase, parcă, a var 
și a vopsea. Dintre multele ima-

la Uzinele „Progresul“ Brăila

Uzinele „Progresul" Brăila. Se

O dată cu formarea lacu
lui de acumulare de la hidro
centrala Bicaz, vechiul drum 
care urmărea apa Bistriței a 
fost inundat. Pentru a se re
face legătura cu nodul rutier 
de la Poiana Teiului unde se 
înfîlneau trei drumuri, dinspre 
Tîrgul Neamț, Vatra Dornei și 
Toplifa, a fost construită o șo
sea modernă de la Bicaz și 
pînă la Galu. Alegerea tra
seului complet nou, studiile 
efectuate pentru găsirea am
plasamentului optim și execu
ția acestui drum au ridicat' nu
meroase probleme tehnice în 
fața proiectanților și a con

structorilor care au fost rezol
vate cu succes. Drumul, în lun
gime de 52 km, pornește de 
la hidrocentrala Bicaz, trece 
peste marele baraj, apoi pe 
malul sting al lacului, avînd 
o perspectivă de. o rară fru
musețe. Execuția lui, pe un 
versant fără multe puncte de 
stabilitate, a necesitat un mare 
volum de lucrări speciale : 
poduri,' viaducte, ziduri de 
sprijin, bolți de consolidare 
pe pilaștri, drenuri, parapete 
etc. In prezent se exe
cută terasamentul pe ultimul 
tronson. In curînd, noua șosea 
va fi dată total în folosință.

CE ARATA EXPERIENȚA
Experiența ultimilor ani a dovedit 

cu prisosință marile avantaje ale ex
tinderii tehnologiei moderne. Colec
tivele serviciilor tehnice, conducerile 
secțiilor și atelierelor, maiștrii șl

semifabricate anual. 'Fabricile 
sînt înzestrate cu mașini mo
derne și se caracterizează 
printr-un grad ridicat de 
mecanizare și automatizare 
a producției. Ele asigură o 
valorificare superioară și com
plexă a masei lemnoase. Ca
drele care deservesc fabricile 
au fost calificate la unități si-

Pe șantierele de construcții, în 
uzine și combinate chimice, pretutin
deni unde se lucrează cu utilajele 
grele realizate de Uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila, oamenii au adesea 
cuvinte de laudă pentru aceste pro
duse. Ei apreciază calitatea și per
formanțele tehnice ale excavatoare
lor, rulourilor compresoare, conca- 
soarelor, reductoarelor mari etc. fa
bricate aici, ca și măiestria cu care 
sînt executate unele semifabricate 
extrem de pretențioase și dificil de 
realizat, cum ar fi arborii cotiți pen
tru motoarele LDE, forjați în matrițe. 
Colectivul uzinei brăilene și-a în
dreptat în mod stăruitor atenția, în 
ultimul timp, asupra introducerii și 
extinderii largi a tehnologiei mo
derne — și a obținut o seamă de 
rezultate frumoase pe această li
nie. Anul trecut, din cauza unor 
greutăți obiective și a deficiențelor 
și' lipsurilor proprii — realizările 
întreprinderii n-au fost pe măsura 
posibilităților, fiind serios știrbite 
de neîndeplinirea sarcinilor de plan 
la producția-marfă și globală, de 
faptul că productivitatea muncii a 
fost sub cea planificată. Anul acesta, 
colectivul a trecut cu hotărîre la 
muncă, cu dorința ca situația din 
1963 să nu se mai repete.

Am discutat recent cu numeroși 
tovarăși din această întreprindere, 
de cele mai diferite profesii, din di
verse secții și servicii. Cu toții, fără 
nici o excepție, cunoșteau amănun
tele pe care le-au scăpat din vedere 
anul trecut, lipsurile și deficiențele 
manifestate, urmările lor ; dar mai 
ales știau cum pot fi acestea înlă
turate sau evitate. Erau hotărîți 
s-o facă. Realizările din acest an do
vedesc că întregul colectiv este decis 
să obțină rezultate superioare celor 
de pînă acum, la nivelul posibilități
lor reale și al cerințelor actuale. 
Cum, pe ce căi și cu ce mijloace vor 
fi ele înfăptuite ?

conducerile coo- 
materiale, mo- 

In atenția cen- 
să stea și pregă

tirea lucrărilor cu caracter gospodăresc ce le vor fi 
solicitate în noul sezon. Este de dorit ca UCECOM 
și uniunile regionale ale cooperativelor meșteșugărești 
să exercite în permanență un control exigent în legă
tură cu modul în care se achită unitățile de deser
vire a populației de obligația de a răspunde cu 
promptitudine comenzilor de sezon, militînd, prin di
ferite forme ale muncii educative, ca și prin aplica
rea unor măsuri organizatorice corespunzătoare, pen
tru încetățenirea unui stil de muncă suplu, operativ, 
corect și conștiincios, la nivelul cerințelor populației.

La ora actuală, pentru uzină au 
devenit absolut necesare îmbunătă
țirea preparării amestecurilor, mo
dernizarea și mecanizarea lucrărilor 
din turnătorii — premize ale unei 
mai bune organizări a întregii acti
vități, ale extinderii unor procedee 
moderne. în această ordine de idei, 
se cer eforturi susținute, atît din 
partea conducerii întreprinderii cît 
și din partea ministerului tutelar, 
pentru realizarea întocmai a planu
lui de investiții, în special în ce pri
vește mecanizarea ' turnătoriei de 
oțel. în felul acesta, împreună cu 
executarea numeroaselor lucrări de 
mică mecanizare planificate, se va 
asigura îmbunătățirea întregii acti
vități din turnătorii.

în fața metalurgilor uzinei stau 
nenumărate probleme interesante, 
de mare importanță tehnică și eco
nomică. Priceperea și entuziasmul 
lor fac ca ele să fie soluționate una 
după alta. Și totuși puterea de mun
că și inițiativa lor creatoare ar pu
tea fi mai bine valorificate. Iată 
ce ne spunea inginerul Ștefan Pan- 
ghe, unul dintre cei mai activi 
metalurgi al uzinei :

— Serviciul metalurg-șef n-a fost
Ing. Adrian PRODAN

muncitorii acordă în prezent o aten
ție sporită acestei activități. In tur
nătorii a crescut mult nivelul tehnic, 
rezervele de creștere a productivită
ții muncii și de îmbunătățire a cali
tății pieselor turnate sînt tot mai 
larg valorificate.. Metalurgii uzinei 
caută noi rețete pentru amestecurile 
de formare, studiază posibilitățile de 
extindere a maselotelor gîtuite, a 
turnării în cochile, a barboțării fon
tei cu azot sau gaz metan ' etc. Ei 
consideră chimizarea turnării piese
lor ca fiind la ora actuală o proble
mă esențială, căci în domeniul aces
ta nici o altă măsură n-a determinat 
rezultate mai bune decît aplicarea 
turnării în forme și miezuri întărite 
pe cale chimică. în uzină s-au turnat 
pînă acum multe mii de tone de pie
se cu ajutorul formelor sau al mie
zurilor întărite cu bioxid de carbon. 
Metoda, al cărei principal avantaj 
este reducerea însemnată a ciclului 
de turnare, deși nu mai e demult o 
noutate pentru metalurgii uzinei, 
stă totuși și astăzi în centrul aten
ției lor. Este vorba de aplicarea ei 
la turnarea pieselor din fontă. Expe
rimentările au dat rezultate bune la 
piese ca batiurile principale pentru 
presele cu excentric de 110 tone, 
carcasele reductoarelor de 1 000 kW 
ș.a. Aplicarea acestei metode la tur
narea pieselor din fontă va duce la 
creșterea productivității muncii la 
lucrările de formare, la sporirea ca
pacității turnătoriei de fontă.

în ultimii ani s-a extins și tur
narea în cochile. în 8 ore, 3 oameni 
toarnă astfel 1 000 de piese. Colecti
vul serviciului metalurg-șef a abor
dat cu succes mecanizarea acestui 
sistem, asigurîndu-i o și mai mare 
productivitate prin acționarea pneu
matică și răcirea cu apă.

Cea mai eficientă metodă de re
ducere a consumurilor de oțel li
chid s-a dovedit a fi aici, în condi
țiile concrete ale uzinei, utilizarea

Se spune că omul gospodar își face vara sanie și 
iarna căruță. Dar nu totdeauna și le poate face sin
gur. Pentru diferite cerințe de sezon, cetățenii se adre
sează cooperativelor meșteșugărești. Și multe din a- 
ceste lucrări sînt eficace numai dacă sînt făcute la 
vreme. întîrziate și amînate — adesea nu-și mai au 
rostul. '

Creșterea numărului centrelor de deservire ale coo
perației meșteșugărești cu încă. 900, amplasarea lor 
mai rațională pe teritoriile orașelor, lărgirea gamei 
de servicii, sporirea fondului de, materii prime și ma
teriale. puse la dispoziția unităților, contribuie la exe
cutarea în condiții mai bune și cu mai mare opera
tivitate a comenzilor.. Cooperativele care au introdus 
metode avansate, al căror sistem de lucru .a fost 
reorganizat — ateliere centralizate la repararea în
călțămintei, operații executate pe faze la confecții etc. 
— răspund mai operativ solicitărilor, respectă anga
jamentele luate față de clienți. Numeroase centre de 
deservire execută la cerere, în termene ■ scurte, de 
numai cîteva zile, diferite comenzi, efectuînd lucrări 
de bună calitate.

Se înțelege că promptitudinea în executarea comen
zilor de sezon de către unitățile cooperației meșteșu
gărești. constitue o obligație față de cei care apelează 
la serviciile lor. Dar această obligație nu e totdeauna în
deplinită. Confecționarea unor obiecte de îmbrăcămin
te la unele centre ale cooperativei „Tricotextil“ din Ca
pitală pune la grea încercare răbdarea clienților. Trec 
săptămîni întregi pînă la efectuarea probelor, iar orice 
rectificare înseamnă alte zile de așteptare. Deși 
aceste aspecte nu sînt semnalate pentru prima dată, 
nu s-au luat încă măsuri ca lipsurile să nu se mai 
repete. Multă grabă nu vădește nici unitatea nr. 2 a 
cooperativei bucureștene de croitorie „Drum Nou”. 
Exemplele de mai sus, ca și altele similare, do
vedesc că Uniunea cooperativelor meșteșugărești din 
orașul și regiunea București trebuie să se ocupe în 
continuare, mai stăfuitbf de îmbunătățirea. stilului de 
muncă al unor cooperative, de organizarea deservirii 
și operativitatea executării comenzilor.

Pentru colectivele multor centre de deservire, exe
cutarea comenzilor în condiții satisfăcătoare, respec
tarea termenul ui de livrare constituie preocupări prin
cipale. Firește, cînd au de a face cu asemenea oameni 
de cuvînt, clienții sînt mulțumiți și revin în unitatea 
respectivă cu încredere. Se mai întîmplă însă ca cetă
țenii să fie puși în situația de a refuza preluarea o- 
biectului pe care și l-au dorit. Printre cei ce și-au co
mandat încălțăminte la cooperativa „Talpa“ din Baia 
Mare, nu puțini au avut o asemenea experiență din 
cauza lucrului de slabă calitate de la această cooperati
vă. Și la alte cooperative se face simțită lipsa de grijă 
în executarea unor comenzi, produsele fiind oferite 
altor cumpărători. Problema care se pune este aceasta : 
conducerile cooperativelor, ale centrelor de comandă 
să urmărească nu plasarea mărfurilor unor amatori 
întîmplători, pentru ca unitățile să nu fie păgubite, ci 
clienților care le-au comandat — la timp și în modelul, 
măsura, culoarea cerute.

Respectarea angajamentelor asumate față de cetă
țeni, planificarea judicioasă a comenzilor în func
ție de posibilitățile concrete ale fiecărei unități, cali
tatea execuției — iată obiective care trebuie să stea 
în permanență în fața cooperativelor de deservire. în
deplinirea lor este menită să ridice prestigiul unități
lor, al meșterilor prlcepuți care lucrează aici.

începe primăvara. De pe acum 
perativelor trebuie să-și asigure 
idelele pe care le vor prezenta, 
trelor de deservire este necesar

Fruntași la recoltatul 
stufului

PREMIZE PENTRU REALIZARE 
SE MAI MARI

canice de foraj de 35 la sută față de cele rea
lizate la forajul cu turbina pe aceleași struc
turi. Viteze mecanice superioare au obținut și 
petroliștii din regiunea Oltenia, unde experi
mentarea acestei metode continuă cu succes. 
Totodată, prin aplicarea forajului cu turbina 
electrică se reduce simțitor prețul de cost pe 
metru forat. Așa, de pildă, la forarea sondei 
437 — întreprinderea de foraj Rîmnicu Vîl- 
cea — .-a înregistrat o economie la prețul de 
deviz în valoare de peste un milion de lei. 
iar la sonda 441, de aproape 900 mii lei. în 
regiunile Argeș și. Oltenia, de la începutul 
anului s-au forat cu turbina electrică 4 sonde 
și s-a prevăzut ca această metodă să mai fie 
extinsă în acest an la încă 10 sonde.
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lucrările ședinței Consiliului Superior ul Agriculturii
Cuvântul tov. Gheorghe Sîmion

președintele Consiliului agricol raional Teleajen
Anul 1963 n-a fost caracterizat prin con

diții climatice prielnice. Cu toate acestea, 
producțiile agricole au fost mai ridicate 
decît cele din anul precedent, ceea ce con
firmă că în condițiile colectivizării agri
culturii există posibilități de creștere sim
țitoare a producției agricole.

La învingerea greutăților create de con
dițiile nefavorabile ari contribuit din plin 
măsurile luate de partid privind reorga
nizarea conducerii agriculturii, creșterea 
bazei tehnico-materiale, sprijinul perma
nent acordat de organele de partid și de 
stat, executarea în condiții mai bune a lu
crărilor agricole.

în raionul nostru, o suprafață ' destul da 
mare e ocupată de pășuni și finețe. Peste 
5 300 ha sînt situate în goluri alpine. Pe 
30 Ia sută din ele există însă vegetație 
lemnoasă. Pentru obținerea unei produc
ții mai mari de masă verde la ha, în 1963, 
aici, în munți, s-au efectuat o serie de lu
crări: defrișări de arborete și cioate pe 
150 ha, îngrășarea terenurilor. Anul aces
ta, avem în plan să împrăștiem îngrășă
minte naturale și să curățim mărăcinișu-

o

derile de pe 292 ha, să facem lucrări 
discuire și combatere a buruienilor pe su
prafața de 700 ha etc. In această privință, 
aș vrea să fac cîteva propuneri. Pe cele 
peste 5 300 ha pășuni alpine sînt furajate 
vara 15 000 de animale. Datorită produc
ției necorespunzătoare de masă verde, a- 
riimalèle nu pot fi hrănită rațional. In a- 
cest sens, consider că este necesar ca or
ganele centrale să ne acorde sprijin pen
tru a executa cartarea acestor pășuni spre 
a putea executa diferențiat lucrările a- 
grotehnice. Propun să se facă o mașină 
mai grea pentru regenerarea pajiștilor, 
avînd în vedere că mașinile actuale nu 
sînt corespunzătoare. O problemă impor
tantă este și aceea a asigurării apei pe 
pajiștile alpine. Dacă în unele locuri avem 
oarecum asigurată apa, în alte părți ea

• se află la o distanță de 15—20 km de pă
șuni. In asemenea cazuri animalele suferă 
de sete și dau producții mai mici. Propu
nem să se trimită specialiști care să ne 
sprijine să 
izvoarelor în

rezolvăm problema captării 
golurile alpine.

Cuvântul tov. Nicolae lonescu
vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii
în raportul prezentat la Plenara C.C. al 

P.M.R. din iunie-iulie 1961, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat : „Unul 
dintre elementele cele mai de seamă ale 
agrotehnicii avansate îl constituie intro
ducerea și răspîndirea în cultură a unor 
semințe din soiuri mai productive și de ca
litate superioară“.

Sămînța de soi este un factor de pro
ducție deosebit de important și care, folo
sit cu pricepere, contribuie în mod sub
stanțial la sporirea producției agricole, 
însemnătatea lui practică și economică 
coristă în aceea că toate mijloacele pe care 
le învestim în agricultură ca : mașini, în
grășăminte, lucrări de irigații și altele, 
pînă la urmă sînt valorificate în mod dife
rit de semințele folosite, de soiurile culti
vate.

Aportul semințelor provenite din soiu
rile valoroase în sporirea producției agri
cole, alături de ceilalți factori agrotehnici, 
s-a făcut simțit din plin în ultimii ani prin 
recoltele obținute de unitățile agricole so
cialiste.

O dată cu încheierea colectivizării agri
culturii, necesarul de semințe de soi a 
crescut simțitor. Pentru a putea valori
fica mai eficient condițiile materiale create, 
a fost nevoie să se înlocuiască în mare 
măsură soiurile cultivate mai înainte, cu 
soiurile mai productive și mai potrivite 
pentru recoltarea mecanizată, cu potențial 
mai mare de valorificare a unui agrofond 
superior.

Plecînd de la aceste realități, statul nos
tru a luat o serie de măsuri care au per
mis ca suprafețele însămînțațe cu semințe 
valoroase sșu cu hibrizi să creas
că simțitor de la un an la altul. Dacă m 
1962 s-a însămînțat cu porumb dublu hi
brid circa 40 la sută din suprafața ocupată 
de această cultură, iar în 1963 circa 60 la 
sută, acum. în primăvară, se poate însă- 
mînța întreaga suprafață cu astfel de se
mințe.

în ultimii ani. Institutul central de cer
cetări agricole și-a intensificat munca de 
ameliorare și de creare de soiuri noi, ob- 
ținîndu-se rezultate pozitive. Au fost' cre
ate o serie de soiuri și hibrizi mai produc
tivi și maj bine adaptați condițiilor pedo
climatice din țara noastră și din care o 
bună parte au fost raionați și se răspîn- 
desc în producție.

în afară de soiurile și hibrizii noi, au 
fost asigurate cantități tot mai mari de 
semințe-elită, la speciile și soiurile raiona- 
te. începînd din acest an, se produce în
tregul necesar de sămînță-elită la princi
palele culturi de cîmp, iar în următorii 2 
ani și la legume. Această sămînță valo
roasă, înmulțită 1-2 ani în gospodării de 
stat sau colective, dotate în mod corespun
zător, va permite însămînțarea întregii su
prafețe cu o sămînță capabilă să dea pro
ducții ridicate la ha.

Trebuie să arătăm că pe baza experien
țelor întreprinse la stațiunile Institutului 
central de cercetări agricole și în rețeaua 
Comisiei de stat pentru încercarea și omo
logarea soiurilor, s-a putut face o mai jus
tă raionare și repartizare a soiurilor și hi
brizilor, în funcție de condițiile naturale 
și de însușirile acestora.

Gospodăriile de stat aduc un aport deo
sebit la înmulțirea și generalizarea în pro
ducție a unor soiuri de valoare și îndeo
sebi în producerea semințelor dublu hibri
de de porumb. în 1964, gospodăriile de 
stat vor trebui să producă 64 000 tone de 
sămînță de porumb dublu hibrid.

Pentru a putea folosi la însămînțărl o 
sămînță cu valoare culturală ridicată, bine 
condiționată și verificată, au fost con
struite pe lîngă întreprinderile Agrosem 
stații de condiționare, stații pentru uscat 
și calibrat porumb, stații pentru decuscu- 
tare. spatii de depozitare. Au fost organi
zate, dotate și încadrate cu personal 
specialitate laboratoarele regionale și 
ionale pentru controlul semințelor.

Consiliu] Superior al Agriculturii a în-

de
ra-

tocmit încă din primăvara anului trecut 
un plan de măsuri cu privire la asigura
rea în viitor a cantităților de semințe ne
cesare unităților agricole socialiste. In a- 
cest plan sînt indicate măsurile ce trebuie 
luate pentru organizarea producerii și în
mulțirii semințelor de soi, controlul cali
tății lor și modul de aprovizionare cu se
mințe a fiecărei unități. în realizarea^ sar
cinii de asigurare cu semințe a unităților 
agricole socialiste, un rol important revi
ne Trustului Agrosem și întreprinderilor 
sale regionale și raionale. Cantitățile de 
semințe produse pe bază de contract de 
către Agrosem au crescut de la 5 000 tone 
în 1952 la 110 000 tone în 1962 și la 169 000 
tone în 1963. Pentru 1964 sînt prevăzute a 
se produce peste 220 000 tone de semințe. 
S-a îmbunătățit simțitor și calitatea se
mințelor livrate de Agrosem.

Ca urmare a măsurilor luate, în 1963 a 
existat o mai mare preocupare pentru a- 
provizionarea unităților cu semințe_ de 
soi și s-a reușit ca majoritatea gospodării
lor colective să-și asigure semințele nece
sare din producția proprie. Astfel s-a creat 
posibilitatea aprovizionării cu semințe va
loroase, pe întreaga agricultură, la grîu, 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
cartofi, in pentru ulei, in pentru fuior, 
orez, leguminoase-boabe.

La culturile furajere, atît pe plan cen
tral cît și la regiuni și raioane, în 1963 
s-au putut realiza cantități sporite de se
mințe, în comparație cu anii precedenți. 
Numai întreprinderile Agrosem au reali
zat în 1963 peste 15 000 tone de semințe 
de plante furajere care au fost reparti
zate unităților agricole socialiste. La legu
me, cantitățile de semințe existente asigu
ră realizarea integrală a planului legumi
col pe anul în curs, în toate sectoarele de 
producție.

în continuare, vorbitorul s-a referit la 
înmulțirea și generalizarea în producție a 
celor maj valoroase soiuri, potrivit condi
țiilor specifice fiecărei unități, la asigura
rea cantităților necesare de semințe de ca
litate și folosirea lor judicioasă. Avînd con
diții materiale mai bune, precum și cadre 
tehnice în fiecare gospodărie, considerăm 
necesar să se ia măsuri pentru organizarea 
de loturi semincere în fiecare unitate la 
culturile de cereale-păioase. leguminoase- 
boabe, cartofi și plante furajere, care 
să asigure sămînța necesară suprafețelor 
din cultura mare. Pe aceste loturi va tre
bui aplicată o agrotehnică superioară, fă- 
cîndu-se toate lucrările de întreținere și 
purificare, combaterea dăunătorilor, recol
tarea la timpul optim și fără pierderi.

O atenție deosebită va trebui acordată 
acțiunii de recunoaștere în cîmp a cultu
rilor pentru sămînță, în condiții mai bune 
decît în anul trecut, pentru a asigura uni
tăților agricole socialiste semințe de cali
tate superioară. în acest scop, inginerii a- 
probatori vor fi instruiți temeinic și con
trolați pe parcursul executării lucrărilor.

Consiliile agricole raionale au datoria 
să analizeze, împreună cu inginerii din 
gospodăriile colective, cum se asigură 
semințele din soiurile cele mai potrivite 
pentru însămînțările de primăvară, pre
cum și măsurile luate în vederea condi
ționării și tratării lor. în fiecare gospo
dărie vor trebui asigurate spații de depo
zitare a semințelor, evitîndu-se amestecul 
sau deprecierea lor.

Totodată, trebuie ca în toate unitățile să 
fie introdusă o evidență simplă, un carnet 
sau un registru privind soiurile, semințele 
produse' sau înmulțite. Această evidență e 
absolut necesară, finind seama de faptul 
că periodic va trebui să se facă reînnoirea 
semințelor de pe loturile semincere cu se
mințe cu valoare biologică ridicată, pro
duse de stațiunile experimentale sau de 
gospodăriile de stat specializate. ■

Luînd asemenea măsuri, vom avea cer
titudinea asigurării gospodăriilor cu se
mințe de soi. în cantități suficiente, ceea 
ce va permite să realizăm producții spo
rite la hectar.

Cuvântul tov. Virgîl lonescu 
inginer la gospodăria colectivă din Căteasca, 

regiunea Argeș
în cuvîntul meu, voi prezenta unele re

zultate obținute în anul 1963 și cîteva as
pecte din activitatea membrilor gospodă
riei colective din comuna Căteasca, regiu
nea Argeș, unde lucrez ca inginer agro
nom. Solul din raza comunei noastre este 
brun podzolit. Pe acest teren. înainte de 
colectivizare, producția de grîu și porumb 
era de 600—700 
matice normale, 
torau fertilității 
periența ne-a

cli-
da- 
Ex- 
po- 
asi- 

bine

kg la ha în condiții 
Producțiile scăzute se 
slabe a pămîntului. 

arătat că grîul și 
rumbul cultivat pe podzol, avînd 
gurată hrana asimilabilă, se dezvoltă 
și dă producții sporite la ha. Prin aplica
rea rezultatelor cercetărilor științifice și 
a metodelor înaintate folosite de gospodă
riile fruntașe,. în ultimii ani în gospodă
ria noastră producția de grîu și porumb a 
crescut simțitor. Lucrul acesta a fost po
sibil numai datorită aplicării unei agro-

tehnici diferențiate, specifice zonei pedo- 
- climatice, prin introducerea în cultură a 

soiurilor de grîu și porumb de mare pro
ducție, rezistente la boli și dăunători, la 
ger, secetă și cădere. Prin aplicarea amen
damentelor calcaroase și îngrășămintelor, 
la început pe loturi experimentale și apoi 
pe suprafețe întinse, colectiviștii au reușit 
să obțină producții de 2 850 kg grîu la 
ha și de 2 500—3 400 kg de porumb boabe 
la ha la hibrizii creați de specialiștii insti
tutelor noastre. Aceste realizări au deter
minat consiliul de conducere al gospodă
riei să întocmească un .plan de fertilizare 
a solului pe timp cjé "5 ani. In 1963, au 
fost administrate amendamente\calcaroa- 
se pe suprafața de 340 ha, iar în acest 
acțiunea se extinde pe 1 000 ha.

în gospodăria noastră am aplicat 
succes metoda compostării gunoiului
grajd cu amendamente calcaroase, îngră-

an

CU 
de

șăminte minerale, urină dè grajd și pă- 
mînt — metodă practică și economică. O 
tonă de compost este mai valoroasă decît 
o tonă de bălegar. Amendamentele intro
duse în acest amestec ajută la corectarea 
acidității solului podzolic, iar superfosfa- 
tul — la intensificarea activității micro
organismelor din sol.

La ședința plenară a consiliului agricol 
raional, ținută recent, secția de cereale și 
plante tehnice a recomandat această me
todă gospodăriilor colective. Töt. pentru 
fertilizarea terenurilor, gospodăria noastră 
a colectat cenușa rezultată prin arderea 
lemnelor de foc în gospodăriile personale 
ale colectiviștilor, în instituțiile din comu
nă, din arderea lemnelor la cuptoarele de

cărămidă și de la fabrica de tananți Pi
tești. Cenușa este un îngrășămînt bun pen
tru legume, cartofi, sfeclă de zahăr. Folo
sită primăvara, înainte de grăpat, în doză de 
460 kg la hectar ca îngrășămînt suplimen
tar la cultura griului, a dat un spor 
340 kg boabe la hectar. Anul acesta o 
losim pe întreaga suprafață cultivată 
cartofi, sfeclă de zahăr și grîu.

Rezultatele obținute ne-au dovedit

de 
fo-
cu

sporească șl mai mult producția în secto
rul zootehnic. în acest scop, vom lua toate 
măsurile pentru sporirea cantităților de 
furaje și aplicarea metodelor zootehnice 
înaintate.

Asigurăm Consiliul Superior al Agricul-

turii că vom realiza și depăși sarcinile de 
plan pe anul 1964 pentru a ridica și mai 
mult nivelul de trai al colectiviștilor și 
pentru a contribui din plin la îmbu
nătățirea aprovizionării populației cu pro
duse agroalimentare.

Cuvântul tov.
președintele Consiliului

în cadrul, plenarei Consiliului. Superior 
al Agriculturii s-au dezbătut o serie de 
probleme legate de activitatea economi'co- 
financiară a gospodăriilor colective. Vreau 
să mă refer la unele aspecte ale acestor 
probleme care sînt mai caracteristice pen
tru gospodăriile colective din 
mișoara.

Dezvoltarea multilaterală și 
producției 
podăriile 
166 000 lei 
tare. Este 
dezvoltare economică a unităților, crește
rea producției vegetale și animale și po
sibilitățile de sporire a proprietății obștești 
se apreciază și după modul cum unitățile 
și-au realizat planul financiar. în cele mai 
multe locuri, acest lucru a fost urmărit 
îndeaproape. De aceea, în 1963 totalul 
veniturilor au crescut cu 20 946 000 lei, 
adică cu 12 la sută față de anul prece
dent. Din aceste venituri, 24 la sută au 
fost realizate din cultura cerealelor, 32 la 
sută de la plantele tehnice, 14 la sută din 
legumieultură, iar 30 la sută din sectorul 
zootehnic.

Dacă în ce privește activitatea financiară 
lucrurile stau destul de bine, sînt unele 
probleme care urmează să le rezolvăm și 
în această direcție solicităm mai mult spri
jin din partea Consiliului Superior al 
Agriculturii. încă nu a fost bine precizat 
felul cum să se facă retribuirea perso
nalului administrativ. Nu s-a găsit încă

raionul Ti-

intensivă a 
trecut gos-a făcut ca în anul

să realizeze, în medie, peste 
venituri bănești la suta de hec- 
un rezultat bun, dar nivelul de

Rezultatele obținute ne-au dovedit po
sibilitățile mari pe care le avem ca, prin 
aplicarea celor mai noi cuceriri ale știin
ței și experienței înaintate, să rezolvăm 
cu succes problemele actuale ale produc
ției agricole, să sporim recoltele și, pe a- 
ceastă cale, veniturile colectiviștilor.

Iulian Vssom
raional Timișoaraagricol
mai bună nici în ce priveștesoluția cea

mărimea brigăzilor. întrucît nu se poate da 
o soluție șablon, ar fi bine să se stabilească 
cifre orientative, minime și maxime, și să 
le aplicăm experimental în gospodăriile co
lective timp de un an. Apoi, să ne spunem 
părerea și să adoptăm un regulament cores
punzător. în ce privește mărimea optimă a 
suprafeței atribuite unei brigăzi, în cadrul 
raionului nostru se prevede ca la cultura 
plantelor de cîmp să fie de 400—700 ha. 
Acest lucru nu corespunde condițiilor ra
ionului Timișoara, unde mărimea cea mai 
potrivită a suprafeței pe brigadă s-a do
vedit a fi pînă la 1 200 ha.

O alță problemă este aprovizionarea 
gospodăriilor colective cu diferite mate
riale necesare procesului de producție. 
Există în această privință o serie de greu
tăți. Planul de aprovizionare nu e corelat 
cu planul de producție. După cum se știe, 
planul de producție se întocmește în lunile 
decembrie-ianuarie, iar planul de aprovi
zionare în lunile iulie-august. De aceea, 
sînt multe nepotriviri.

în ce privește activitatea consiliului ra
ional, trebuie rezolvată mai bine problema 
evidenței statistice. Nu știu cum se face, 
dar datele trimise de inspectorii de sta
tistică sînt, de cele mai multe ori, nesigure 
și de aceea trebuie reverificate. Aceasta 
înseamnă o muncă dublă care ne reține de 
la alte activități. Pentru rezolvarea acestei 
probleme, vorbitorul a făcut o serie 
propuneri.

Cuvântul tov. Demostene Andronache
inginer la gospodăria

regiunea
colectivă din Panciu,

Galați

de

Cuvântul tov. Gheorghe Mareș
directorul S. M. T. Ciorani, regiunea Ploiești

Lucrările ședinței noastre plenare au 
scos în evidență rolul important al me
canizării în sporirea producției agricole. 
Țin să subliniez că lucrătorii din stațiunea 
noastră muncesc cu însuflețire pentru în
deplinirea cu cinste a sarcinilor ce le re
vin. Fiind dotată cu tractoare și mașini 
agricole moderne, acordînd toată atenția 
creșterii nivelului de cunoștințe profesio
nale al mecanizatorilor și bunei organi
zări a muncii, folosind condițiile mai bune 
de lucru create prin încheierea colectivi
zării agriculturii, S.M.T. ' Ciorani a dobîn- 
dit anul trecut rezultate bune. Prin 
menținerea în stare de funcționare a par
cului de mașini și. tractoare în tot cursul 
anului și prin organizarea mai bună a 
muncii tractoriștilor, am reușit să folosim 
în mod productiv timpul de lucru în cîmp 
în proporție de 93 la sută și să realizăm 
un j/olum de lucrări mai mare cu 10 la 
sută față de cel planificat. Totodată, am 
redus prețul de cost planificat.

Principala noastră atenție a fost îndrep
tată spre efectuarea unor lucrări de bună 
calitate, ceea ce a făcut ca producțiile în

gospodăriile colective din raza noastră da 
activitate să fie sporite la culturile prin
cipale cu 300—350 kg la ha față de 1962.

Este adevărat că în activitatea noastră 
mai avem unele lipsuri. De pildă, dacă 
am reușit să mecanizăm lucrările de pre
gătire a terenului și semănat în proporție 
de 100 la sută, nu același lucru putem 
spune despre prășit. Vom căuta însă ca, și 
în această direcție, să facem un important 
pas înainte.

în actuala campanie agricolă de primă
vară, una dintre principalele sarcini ale 
mecanizatorilor este pregătirea terenului 
pentru asigurarea unui bun pat germina
tiv și executarea semănatului în condiții 
optime, de aceasta depinzînd îngrijirea 
culturilor cu mijloace mecanizate, sporirea 
producției. în acest scop, am pus la punct 
toate utilajele, am instruit, la fiecare bri
gadă de tractoare, pe toți mecanizatorii 
care vor lucra cu mașinile 2 SPC 2. Aceeași 
atenție trebuie s-o acordăm îndrumării co
lectiviștilor care vor lucra ca mînuitori da 
agregate.

Cuvântul tov.

secretar general
Triță Făniță

în Trustul central
al gospodăriilor de stat

această primă-

Gospodăria noastră are 1 800 ha de vie, 
1 400 ha teren arabil și un sector zooteh
nic dezvoltat, obținînd venituri ce depă
șesc 19 milioane lei. Datorita muncii entu
ziaste depuse de membrii colectiviști, pro
ducția de struguri a crescut an de an. Față 
de 6 800 kg la ha în 1959, anul trecut am 
realizat 9 700 kg struguri-la ha, iar de pe 
unele suprafețe între 14 000—17 000 kg la 
ha, ceea ce dovedește că dispunem încă 
de suficiente rezerve de sporire a pro
ducției.

Avînd condiții prielnice, noi ne-am pro
pus să extindem plantațiile de vii, îndeo
sebi cu soiuri de struguri de masă, de 
mare producție, în sortimente variate So
licităm pe această cale Institutului de cer
cetări hortiviticole sa ne ajute și să ne 
îndrume în producerea de material sădi- 
tor pentru astfel de soiuri. Totodată, pro
pun ca S.M.T.-urile să-fie dotate în mai 
mare măsură cu utilajele, necesarei execu
tării de lucrări în vederea înființării noi
lor plantații. Pentru a .se putea prelungi 
perioada de consum a strugurilor proas
peți cît mai mult timp după recoltat, ar fi 
bine ca și în regiunea noastră să existe 
depozite frigorifice.

O cale sigură de sporire a producțiilor 
este și irigarea. Pentru extinderea acestei 
metode, socotesc că ar trebui ca pe plan 
local, în zonele cu potențial economic ri
dicat, paralel cu sistemele mari de iriga
ții, să se facă amenajări mici de irigare, 
în raionul nostru, de-a lungul rîului Șiret, 
există suprafața de circa 10 000 ha teren 
arabil, care, cu posibilități locale și pe baza 
unei documentații bine întocmite, s-ar 
putea amenaja pentru irigat. Gospodăria 
noastră a încercat cu bune rezultate, în 
anul trecut, irigarea unei suprafețe de 
aproximativ 200 ha teren din lunca Șire
tului, pentru a căror amenajare am pri
mit ajutorul statului în ce privește dota
rea cu utilaje și agregate. Deși nu am 
executat o lucrare pe măsura posibilități
lor, am obținut rezultate mulțumitoare.

. . în încheiere, vorbitorul s-a ocupat de 
unele probleme privind organizarea și re
tribuirea muncii în gospodărie, de valo
rificarea în bune condiții a producției vi
ticole, precum și de problema susținerii 
viilor, făcînd propuneri în legătură cu ma
terialele folosite în acest scop.

Cuvântul tov.
la 

regiunea Dobrogea
inginer zootehnist 

din Tătara,

Mihai Barta
gospodăria colectivă

și discuțiile 
plenarei au

Rapoartele prezentate 
au avut loc în cadrul 
în evidență rezultatele obținute în dezvol
tarea agriculturii țării noastre, în conso
lidarea economică și organizatorică a gos
podăriilor colective. în gospodăria noastră 
s-au obținut realizări bune în sporirea 
producției de cereale și plante tehnice. 
Anul trecut, am recoltat la hectar cîte 
2 260 kg de grîu și 3 897 kg de porumb 
boabe. O mare dezvoltare a luat creșterea 
animalelor. în urma măsurilor întreprinse 
de consiliul de conducere, sub îndrumarea 
organizației de partid, am ajuns să .avem, 
la sfîrșitul anului 1963, un efectiv de 630 
de taurine, 1 100 ' porcine, 4150 ovine ' și 
16 900 de păsări. Parălel cii creșterea efec
tivelor au fost luate măsuri pentru a ob
ține producții și venituri tot mai mari din 
sectorul zootehnic. în''această direcție s-au 
obținut unele rezultate pozitive. Structura 
efectivelor de animale s-a îmbunătățit, nu
mărul animalelor care produc direct mă- 
rindu-se simțitor, ceea ce a influențat po
zitiv creșterea producției marfă..

Consider că o metodă bună în procesul 
de îmbunătățire a efectivelor’ este forma
rea loturilor de animale cu însușiri supe
rioare. .care reprezintă ,totoclată și jaloanele 
în munca noastră de selecție. La noi, ase
menea loturi s-au format din vaci cu o 
producție de peste 3 000 1 de lapte, oi cu o 
producție de lină, de cel puțin 4—5 kg și 
scroafe cu însușiri productive bune. Nu
mărul acestor animale reprezintă circa 50 

. la sută din efectivul total.
Asigurarea bazei furajere constituie o 

preocupare principală în gospodăria noas
tră. în urma unei analize minuțioase a po
sibilităților de sporire a producției de fu
raje, am luat măsuri pentru a obține sor
timente mai variate de nutrețuri. La noi 
existau două perioade ale anului — pri
măvara, înainte de scoaterea animalelor la 
pășune, și toamna 
oarecare scădere 
Pentru primăvară 
furaje de pînă la
fînuri, iar pentru toamnă am cultivat bos- 
tănoase în culturi intercalate. în gospodă-

care 
scos

în 
la

Campania agricolă 'din această primă
vară prezintă două aspecte deosebite față 
de anii normali: primul, legat de insufi
ciența apei din sol în unele regiuni, iar al 
doilea, de întîrzierea ieșirii în cîmp. în 
cele ce urmează, mă voi opri asupra mă
surilor luate de conducerile trusturilor 
Gostat și ale gospodăriilor de stat în ve
derea micșorării efectelor negative ale a- 
cestor doi factori.

După cum se știe, în regiunile din ves
tul și nordul țării terenul a fost acoperit 
peste iarnă cu un strat gros de zăpadă. 
Aici există în prezent mari rezerve de apă 
în pămînt. în schimb, în sudul și sud-estul 
țării solul a acumulat puțină umezeală. 
Acum cîtva timp, Institutul central de cer
cetări agricole a elaborat un material în 
care recomandă o serie de măsuri menite 
să ducă la păstrarea apei în sol în aceas
tă primăvară. Acest material deosebit de 
valoros, pe care l-am multiplicat și difu
zat la toate unitățile, a fost discutat de 
către specialiștii Trustului central, trus
turilor locale și inginerii din gospodării. El 
constituie pentru noi un punct de plecare 
în luarea unor măsuri menite să ducă la 
reținerea apei acumulate în sol.

Aci, în cadrul plenarei, tov. prof. Irimie 
Staicu a subliniat necesitatea desfășurării 
unei munci susținute în vederea evitării 
pierderii apei prin evaporație. în numele 
specialiștilor din aparatul Gostat-ului, asi
gurăm plenara că lucrătorii din gospodăriile 
de stat, ca urmare a măsurilor luate pînă 
acum, sau în curs de a se lua, vor aplica 
recomandările făcute în funcție de situa
ția concretă din fiecare loc în parte. în 
primul rînd, ne vom îndrepta atenția spre 
executarea Ia timp, în bune condiții și 
diferențiat, a lucrărilor de pregătire a pa
tului germinativ și de întreținere a cul
turilor, de toamnă. Vom da atenție ale
gerii uneltelor cu care vom pre
găti terenul în vederea însămînțărilor și 
mai ales a celor pe care le vom folosi la 
aplicarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor de toamnă. Sîntem hotărîți ca în 
această primăvară să întrebuințăm pen
tru fiecare tarla mașinile cele mai potri
vite, să combatem cu toată tăria, acolo 
unde va fi cazul, șablonismul în execu
tarea lucrărilor de pregătire a terenului 
și întreținere a semănăturilor. Tot în 
scopul păstrării apei din sol, vom evita 
excesul de lucrări atît la pregătirea pa
tului germinativ cît și la întreținerea ogoa
relor și semănăturilor, deoarece lucrarea 
repetată a solului duce la pierderea unei 
cantități mai mari de umezeală.

O atenție deosebită vom acorda asigu-

rării densității optime la hectar. Acesta- 
este un factor deosebit de important pen
tru recoltă, care în primăvară trebuie sta
bilit în funcție de rezerva de apă pe care 
o avem asigurată. Cu prilejul ședinței sec
ției de cereale și plante tehnice s-a sta
bilit, pe baza cercetărilor și rezultatelor 
din producție, densitatea minimă și maxi
mă la diferite culturi. Probabil că .în a- 
ceastă primăvară, în zonele cu rezerve 
mici de apă în sol pînă la semănat, vom 
fi nevoiți să mergem pe limitele minime, 
să stabilim jy^icios densitatea pentru fie
care unitate și șojă îți parte, densitate care 
să asigure realizarea1 indicatorilor d,e pro
ducție planificați.. . . IV

După cum arățam, datorită .'condițiilor 
din această primăvară, sintern 'în țîntîr- 
ziere în ceea ce pricește ieșirea în ; cîmp. 
De începerea semănatului porumbului, lu
crare ce reprezintă activitatea de vîrf a- 
proape în toate unitățile agricole, ne mai 
despart aproximativ 3 săptămîni. La a- 
cestea se adaugă și faptul că pînă atunci, 
deci într-o perioadă de timp mult mai 
scurtă decît de obicei, avem de executat 
un volum foarte mare de lucrări de pre
gătire a terenului, de întreținere a semă
năturilor de toamnă și de . î.nsămînțare a 
culturilor din prima epocă. Conducerile 
gospodăriilor de stat au ținut seama de a- 
ceste condiții deosebite și au luat măsuri 
corespunzătoare pentru executarea la timp 
a tuturor lucrărilor agricole de primăvară.

Noi am refăcut planurile operative de 
lucru, le-am adaptat la condițiile existen
te. Am asigurat concentrarea forțelor în 
gospodăriile care au de executat un mare 
volum de lucrări în primă urgență;, am 
întocmit grafice pentru efectuarea dife
ritelor lucrări; am hotărît să folosim pe 
scară largă cupluri de mașini care să per
mită utilizarea mai deplină a capacității 
tractoarelor; pentru asigurarea unei asis
tențe tehnice și organizatorice corespun
zătoare, în unitățile care au sarcini deo
sebite în această primăvară se vor instrui 
și trimite specialiști din gospodăriile care 
au de executat un volum mai mic de lu
crări etc.

Rămînerea în urmă pricinuită de în
tîrzierea ieșirii în cîmp nu poate fi recu
perată în detrimentul calității lucrărilor. 
Decalajul care s-a creat poate și trebuie 
să fie recuperat printr-o organizare exem
plară a muncii. Cadrele din gospodăriile 
de stat, care au dat dovadă și în alte oca
zii de pricepere organizatorică, vor acor
da și acum atenția cuvenită acestei pro
bleme, conștiente fiind că de ea depinde în 
mare măsură reușita campaniei agricole de 
primăvară.
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cînd se înregistra o 
producției animale, 
asigurat rezerve de 
la sută la siloz și

ria noastră se folosesc furaje grosiere 
cantități mari, cum sînt capitulele de 
floarea-soarelui, plantă care în gospodăria 
noastră se cultivă pe 300 ha. Ele se pot 
conserva ușor prin acoperire cu paie sau 
coceni. Noi le-am înmagazinat în șire și 
le-am administrat în rația vacilor de lap
te pentru înlocuirea finului, în cantitate 
de 2—3 kg zilnic. Rezultate mai bune se 
obțin cînd capitulele sînt tocate sau mă
cinate la moara cu ciocane. Valoarea nu
tritivă a acestor furaje e apropiată de cea 
a finului cu valoare mijlocie, cu 
deosebire că nu conține vitamine.

în vederea îmbunătățirii hranei 
lelor, o atenție deosebită . am dat 
producției de furaje la ha. Astfel, 
s-au obținut la ha peste 5 000 kg de fîn de 
borceag, 25 000 kg porumb siloz, 16 000 
kg masă verde în conveier. Asigurarea 
bazei furajere. întocmirea rațiilor în func
ție de greutatea și producția animalelor 
au dus la folosirea mai bună a capacității 
lor de producție. Aceasta ne-a dat putința 

î să vindem statului mai multe animale în
grășate și mari cantități de produse ani
male. Pe această bază, veniturile realizare 
din sectorul zootehnic au ajuns la 2 260 000 
lei anul trecut, cu 1 000 000 de lei mai mult 
decît în 1962. Numai veniturile din acest 
sector reprezintă 110 000 lei la suta de ha. 
Obținerea acestor rezultate este strîns le
gată de munca desfășurată pentru ridica
rea nivelului profesional al îngrijitorilor, 
de sporirea cointeresării lor materiale prin 
aplicarea retribuției după producție și de 
permanentizarea lor.

Consiliul de conducere a urmărit reali
zarea . ritmică a producției în sectorul 
zootehnic și s-a îngrijit de eșalonarea, pe 
baze , reale, a livrărilor de produse către 
stat, precum și a veniturilor. Aceasta a 
dat posibilitatea să se acorde avansuri 
bănești la ziua-muncă. Valoarea zilei- 
muncă a crescut de la 26 de lei în 1962 
la 40 lei în 1963, din care 30 de lei nume
rar. Veniturile realizate de colectiviști îi 
mobilizează tot mai mult la participarea la 
muncă și executarea lucrărilor de calitate.

Gospodăria noastră are posibilități să

Cuvîntul tov. Aurel Nîstor At 
: J

singura

anima- 
măririi 
în 1963

președintele Consiliului agricol regional Hunedoara
în cuvîntul meu, am să mă refer la cî- 

teya probleme legate de creșterea anima
lelor și de sporirea producției acestora în 
gospodăriile colective din regiunea Hune
doara Efectivele de animale proprietate 
obștească în regiunea noastră sporesc an 
de an. La sfîrșitul anului 1963,. gospodă
riile colective aveau o încărcătură la suta 
de hectare de 25,9 bovine și de 47 ovine, 
iar la sfîrșitul anului 1964 ele.și-au propus 
să ajungă la 32 bovine și peste 62 ovine.

Și în ce privește producția acestora 
s-au obținut unele rezultate, Sînt gospo
dării colective care obțin producții bune de 
lapte. G.A.C Cîlnic a realizat în me
die cîte 2850 litri de lapte de la fiecare 
vacă, Apoldu de Sus — 2 760, Miercurea — 
2 570. iar Teiuș și Dobra, peste 2 000 litri. 
Alături de ele avem însă și unele gospo
dării colective situate în raioanele de deal 
și în zona industrială care obțin producții 
încă nesatisfăcătoare față de posibilitățile 
pe care le au.

Noi am analizat această problemă foarte 
mult, iar recent, cu prilejul plenarei con
siliului agricol regional, s-au stabilit o se
rie de măsuri privind sporirea producției 
animale în toate gospodăriile colective.

în continuare, vorbitorul a expus cîteva 
din aceste măsuri. Cu sprijinul specia
liștilor și al consiliilor agricole, în fie
care gospodărie colectivă s-a întocmit un 
plan de executare a lucrărilor de îngri
jire și fertilizare pentru fiecare pășune pe 
o perioadă mai mare de timp. Consiliile 
raionale vor sprijini gospodăriile colective 
să îndeplinească aceste planuri. O mare 
atenție se dă întocmirii balanței furajere 
încă din iarnă. înainte de a ieși la lucru, 
pentru a ne da seama ce măsuri trebuie 
să luăm în vederea asigurării cantităților 
necesare de nutrețuri în anul respectiv și 
pentru iarna următoare.

Printre problemele abordate de vorbitor 
au fost și cele referitoare la selecția ani-

malelor, extinderea însămînțărilor artifi
ciale etc. Totodată, el a relevat unele 
aspecte ale stilului de muncă al consiliilor 
agricole regional și raionale din Hunedoara 
pentru generalizarea experienței înainta
te a unităților fruntașe. în acest scop, a 
spus vorbitorul, noi am organizat diverse 
consfătuiri, la regiune și la raioane, pri
vind asigurarea bazei furajere, folosirea 
nutrețurilor grosiere, îmbunătățirea pășu
nilor și fînețelor

Aș vrea să scot în evidență o metodă 
bună pe care a folosit-o Consiliul agricol 
raional Sebeș și anume aceea de a instrui 
îngrijitorii de animale din gospodăriile co
lective cu rezultate mai slabe în gospodă
riile colective cu rezultate bune. Acest lu
cru se realizează. începînd de acum doi 
ani, la gospodăria colectivă din Cîlnic. 
Vrem să extindem metoda în toate raioa
nele și. desigur, vom obține rezultate sa
tisfăcătoare.

Subliniind că unele gospodării colec
tive au realizat în lunile ianuarie și fe
bruarie din acest, an ritmul de livrare a 
cantităților contractate de lapte în propor
ție de 110 la sută, vorbitorul a făcut unele 
propuneri cu privire la îmbunătățirea ac
tivității I.C.I.L. pentru a se asigura prelua
rea mai operativă a produselor contrac
tate.

In încheiere, vorbitorul a subliniat cî- 
teva din acțiunile întreprinse de consiliile 
agricole în vederea ridicării tuturor gos
podăriilor colective la nivelul celor frun
tașe. Astfel, gospodăriile au fost sprijinite 
să întocmească planuri de producție și fi
nanciare mai bune, să dezvolte multilate
ral producția, dînd atenție deosebită acelor 
ramuri care în condițiile concrete ale fie
cărei unități dau cele mai bune rezultate. 
Avem siguranța, a spus vorbitorul, că, în 
scurt timp, toate gospodăriile colective din 
regiunea noastră vor obține rezultate bune.
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Foto î GU Vîntilă

UN ARTIST ORIGINAL LA SÂPÎNȚA

Desen de MIHU VULCÄNESCU

NICOLAE DELEANU

111
In dimineafa acelei zile Fira lui Alu- 

petreacătă împintena de zor către cei 
ascunși la Șase Peșteri. Era înconjurată 
de polcul voinicilor lui Brănuf cel tînăr, 
vreo două duzini. Gr^jaea pentru rămas 
bun de la Trif al ei, după care urma să 
drumuiască pe jos, în port femeiesc, la 
Satele de pe Mureș — potrivit poruncii 
lui Radu Zăican.

Fata răposatului moș Alexa călărea un 
cal breaz, un tretin cu șa de grof și dîr- 
logi de lănfucuri. Se purta veșmîntată cu 
mundir răscroit la gît, scurt pînă la talie 
și tivit cu ceapraz. Pe cap îi flutura un 
tesfemel de borangic roșu foc, îngust de 
o palmă și petrecut împrejur doar afît 
cît să-i încingă părul ca o panglică, iar 
deasupra clăifei aurii răsărea o căciulijă 
căzăcească, de jder, fumurie și turtifă. 
Mijlocul i se mlădia precum spicul la a- 
dierea vînfului. De sub șerparul subțire 
se zărea mînerul unei arme de foc. Călă- 
reafa semăna oarecum a fecior pornit să 
vornicească la nuntă, numai că o dădeau 
de gol testemelul și zgărdifa de la gît, 
cu cîteva boabe colorate care se furișau 
de la grumaz spre făgașul sinilor, semn 
că oricît de oșfeancă s-ar fi crezut, tot 
femeie rămăsese, poafe știind ea prea 
bine vorba că muierea negătită e ca o 
ulcică nesmălfuită.

De cînd vacuia prin munfi, Fira îm
prumutase ceva din înfățișarea colțuroa
să a bărbatului cu care trudea de un an 
și mai bine. Se ofelise, și boiul i se 
schimbase. Rămăsese tot frumoasă, dar 
obrazul, altădată ca floarea de nalbă, se 
asprise și prinsese scrijeleli cu pete de 
vînt. Gura nu mai avea prospețimea de 
odinioară ; buzele se ofăriseră, se sub- 
jiaseră și grăiau încordare. Doar ochii de 
veveriță nu-i putuse înlocui. Aveau ace
lași joc de mărgele ca în anii de fefie, 
deși revărsau o privire mai încordată, ca 
la adulmecarea unei capcane, ca în aș
teptarea unei primejdii ce poate fîșni de 
te-miri-unde. Revărsau, ori cercau să re
verse, tăișuri — că, altfel, întreaga ei făp
tură nu era decît a femeii care se știe 
încă tînără și frumoasă, înzestrată însă 
și cu dîrzenia sfăpînei ce se vrea ascul
tată fără crîcneală.

Se rugase Trif către ea, multă vreme, 
să se întoarcă la casa lor din sat, la Pe- 
trila ori la Livezeni. Nu că n-ar fi vrut-o 
mereu alăturea, ci doar, ca s-o ferească 
de greutăfile viefii de ostaș în munfi, 
viafă plină de hărțuieli și lipsuri. Ba o 
amenințase și cu legea munfilor, lege 
care nu îngăduia sălășluirea femeilor la 
un loc cu bărbafi iufi la fapte, slobozi 
la gură și cu ochii și mintea veșnic jin- 
duind după trup îmbietor la păcate. In 
van fuseseră povefile și rugămințile lui 
Trif. Pui de drac, sadă din acel Alexa 
Zăican care scărmănase la vremea lui 
catane și gonifori grofeșfi, Fira n-avea 
pas să-și lase bărbatul în vîrtejul pri
mejdiilor, iar ea să stea la tăciune cu 
mama Salomia și să fină singură casă la 
Petrila, ca o vădană de băieș oarecare. 
Se încăpăfînase la pădure și se lipise ca 
Neaga-rea de omul ei drag. Trif nu mai 
avu încotro. Mai an își sfrînsese oamenii, 
le ceruse învoire, și ei o primiseră ca pe 
.un bărbat, adică fără privilegii, cu în-

Reproducem un fragment din volumul III al romanului Nedeia din 
Poiana Miresei a cărui acțiune se petrece în Valea Jiului, în al cincilea 
deceniu al veacului trecut.

In primele două volume, scriitorul Nicolae Deleanu redă momente 
legate de începuturile industriei carbonifere din acel colț de țară, odată 
cu înfiriparea conștiinței de clasă și a sentimentului înfrățirii între 
minerii de naționalități diferite, în focul primelor acțiuni muncitorești 
spontane. Conflictele de clasă din acea epocă s-au desfășurat însă și pe 
alt front, „băieșii" din Valea Jiului dînd sprijin țăranilor hațegani în 
lupta împotriva asupririi feudale.

In ultimul volum al trilogiei — în curs de apariție — accentul cade 
pe aspecte ale revoluției din 1848 în Transilvania.

daforirea să deprindă mînuirea armelor 
de fot soiul și să pună umărul la tre
buri grele.

Fira se vădi însă mai cu mof. îngrijea 
gospodăria sărăcăcioasă de la Șase Peș
teri, stătea caraulă pe crestele munți
lor făcînd slujbă de iscoadă, învăfase să 
călărească pe deșelate, mergea cu vești 
pe la ceilalfi ortaci, îmbrăca la nevoie 
fota și scurieica pentru colind prin sate, 
iar la o adică nu pregeta să se avînte, 
ca o zmeoaică, alături de ceilalfi. Așa că 
cetașii i se închinau, ascultînd poruncile 
ei ca fiind de la Trif și îi spuneau „că- 
pitănifa" — precum se și- cuvenea.

★
Ajunși la poiana din Muncelul Zagu- 

lui, care deschide priveliște largă către 
satul Uric, încălecară trăpînd spre Coro- 
iești.

Privirea li se opri curînd asupra unui 
grup de oameni încovoiafi la sfrînsul bu
catelor de pe ogoarele de jos. Erau io
bagi din cei prinși de vătafii castelanu
lui la începutul primăverii. Ii păzeau trei 
ostași. Un dregător de curte se înfoia 
printre ei, cu gîrbaci în mînă și cu tunet 
în glas.

— Sînt numai trei catane, și cu slu
goiul patru, numără Brănuf. Ce zici, că- 
pitănifo, slobozim oamenii ?

Fira cuprinse totul dinfr-o privire, 
gîndi, apoi răspunse :

— Da ! Să așteptăm însă pînă ce cu
lesul ajunge la cucuruzii de la tivul pă
durii din vale. Atunci le cădem în spate 
din cîteva salturi. Prăpădim plumbi mai 
pufini și gonim primejdia de a face 
moarte de om. Așa că : pitește caii în 
vîlceaua de colo ! porunci ea. Răsfiră-fi 
oamenii I Năvala să fie dintr-odată, cînd 
dau eu semn scurt, de trei ori, din fluie- 
rifă. Pe slugoi îi zăpăciți, și-i dezarmați. 
Apoi, legarea fedeleș I Pe săteni să-i a- 
ducefi aici, la adăpost, de unde fiecare 
se poate risipi care încotro ii este obîr- 
șia.

In mai pufin de un ceas de vreme, trea
ba era făcută. întocmai, și fără zurbă 
mare.

Aduși pe tăpșan, robotarilor nu le ve
nea să-și creadă ochilor. Priveau dosnic, 
cu uitături speriate. Unul dintre ei purta 
un clopot la gît. Erau flenduroși, cu mîi- 
nile julite, umflate, negre, cu mădularele 
mai mult goale, ieșite de sub zdrenfe.

— De unde sîntefi ? întrebă Fira.
Fiecare spuse într-un fel.
— Plecafi la căși I fu porunca blîndă. 

La muierile și copiii voștri. Vă așteaptă 
de mult..,

Oamenii nu se clinteau. Doar un tinerel 
ogărît ca mîfa mulsă chiui prelung și își 
dădu drumul de-a tumba pe un capăt de 
poiană înclinată, în partea dimpotrivă o- 
gorului unde robise. Pesemne că în- 
ir-acolo va fi fost satul lui. Se sculă oprit 
de un buturiș, întoarse capul, mai slobozi 
un chiot și, vesel nevoie mare, o zbughi 
ca un apucat de alfe-alea, ducîndu-se cum 
vînful duce pîrjolul.

Un altul, în vîrstă și mai lung decît o 
zi de post, sta cu ochii pironifi la pi
cioare. Părea nedumerit de toată întîm- 
plarea asta neașteptată. Se dezmetici în
cet, prinse curaj, se lăsă pe vine și, cu 
mîini înfrigurate, încercă să deznoade ca
pătul de funie cu care vătaful îl împicio- 
rongase ca un cal la păscut. Se căzni, 
scrîșni, oftă, pînă cînd se-nvrednici un 
cetaș să scoată junghiul de la brîu și să 
taie nodul. Omul mulțumi. Se înălță în 
picioare, lungindu-se și .neisprăvindu-se. 
Pe cît de lung îi era trupul, pe atîta îi 
era de lunguief capul, ca o prelungire a 
gîtului subfire ; parcă î-l turtise cineva cu 
cizma cînd se afla încă în pîntecele 
maică-si. Tot ridicîndu-se, limba clopotu
lui de la gîtul omului se bălăbăni de cî
teva ori.

— Măi creștine, ce mai e și drăcia 
asta ? îl întrebă Fira, mirîndu-se cu sem
nul crucii. Ifi sună a cobe...

— Talangă...
— De ce fi-au pus-o ?
— Am dat să fug...
Brănuf încercă să i-o scoată, 

langa era prinsă în jurul gîtului 
și încuietoare.

— Infundafi-o cu cîlfi ori cu iarbă, să 
nu mai dea de veste ! porunci femeia. 
Apoi, rîzînd trist către omul cu falanga : 
Cum te cheamă ?

— Deșiratu.
Rîsul Firei se limpezi, îmbunat, la au

zul potrivelii dintre om și nume. Lun
ganul îndrăzni :

— Și-acu’ ?
— Acu’ du-te la casa ta...
— N-am I
— Da’ muierea, copiii ?...
— N-am I
— Nici n-ai avut î Ești doar om în toa

tă firea I
— S-au pristavit...
— Nu prea eșfi limbut, văz bine, dar 

fot te mai întreb ceva : de unde ești ?
— Din toată lumea...
— Acum, du-te I îi zise femeia dînd 

din umeri. Incălecafi ! porunci celorlalți, 
și vru să-mpinteneze.

dar fă
cu lanț

— Mer’ cu voi I se profăpi Deșiratu.
Fira strînse frîul și se mai uită o dată 

la iobagul slobozit.
— Daca ai fi izbutit să fugi, încotro 

te-ai fi dus ?
— La codru...
— De ce ?
—• Să mă răcoresc !
Căpitănifa nu-l mai întrebă în ce fel să 

se răcorească. Făcu semn lui Brănuf să 
se apropie.

— E ceata ta. îl primești î
— Da, lungi acesta răspunsul. Ca și 

privirea în ochii femeii...

★
De la Uric în colo drumul fu numai 

dîlme și povîrnișuri întretăiate cu miriști 
sărace și cu poteci de oieri. Pe alocuri 
îi întîmpinau cărufe trase de vite pitice 
și drumeți fără sculele zilei de muncă, 
întrebați ba de unul, ba de altul dintre 
cetași, oamenii mărturiseau cu obidă că 
drumefesc spre Clopotiva. Se duceau de 
bunăvoie la roboată. Ii speriase prăpădul

Continuare în pag. IV-a)
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TRAIAN VASAI Brigadă artistică — din ciclul

„Toamnă în Maramureș" (stînga)

NICOLAE HILOHI Șah mat (dreapta)

„Maramureș, țară veche“ — spu
ne balada. Dar Maramureșul, loc al 
legendarei descălecări, nu mai e 
doar o țară veche.

Am ascultat in Maramureș acele 
„hore-n grumaz" ale căror origini 
trebuie căutate, probabil, în urmă 
nu cu secole, ci cu milenii ; am a- 
plaudat în noua sală modernă din 
Sighet concertul orchestrei semi- 
simfonice a Școlii populare de artă; 
am văzut la Budești, sub Munții 
Gutinului, cămașa de zale a lui Pin- 
tea Viteazul ; am admirat noua fru
musețe a Văii Vișeului de la înălți
mea viaductelor.

O asemenea îmbinare de vechi și 
nou este și expoziția de artă auten
tic populară a lui Ion Stan Pătraș 
din Săpînța. Cînd, primăvara, colec
tiviștii pornesc la cîmp, trec pe sub 
poarta lui Ion Stan Pătraș ; cînd 
toamna, carele încărcate cu fîn sau 
cu bucate vin la sediul gospodăriei, 
trec pe sub poarta lui Ion Stan Pă
traș. Alături de cunoscute motive 
decorative populare, poarta aceasta 
este împodobită cu imagini și versuri 
inspirate din viața colectiviștilor. 
„La gospodăria noastă / Sînt oi multă 
și frumoasă. / Diuri mulge oile / și 
Stan scrie laptele / Și din lapte caș 
ne face / Și l-om mînca cu dulcea- 
țe“. (Am respectat ortografia și 
graiul autorului, in care „dulceațe" 
înseamnă, de fapt, „poftă, plăcere", 
ca și în stihurile, vechi de cîteva se
cole, ale lui Dosoftei).

Ca și versurile, imaginile surprind 
aspecte esențiale din viața gospodă
riei, îndeosebi sectorul zootehnic, 
autorul exclamând cu mîndrie : 
„Tauri frumoși ca la noi / Nu sînt 
nici în Dorohoi". Intr-adevăr, Să
pînța este cunoscută în întreg raio
nul Sighet pentru vitele sale fru
moase și bine întreținute.

Al doilea stîlp al porții, cel din 
dreapta, reprezintă un adevărat ca
lendar al lucrărilor agricole în cele 
patru anotimpuri. Primăvara este 
sugerată de un tractor arînd, iar 
versurile constituie o chemare la 
muncă : „Iată ni-a sosit tractoru’ / 
Să-i dăm ajutor cu zoru’ / Să lucrăm 
mînă în mînă / S-avem o recoltă 
bună".

In ansamblu, poarta este conce
pută cu un simț al echilibrului și al 
simetriei, fiecare stîlp conținînd cîte 
patru imagini cu versurile respecti
ve. Imaginile sînt cioplite în lemn, 
după o tehnică de basorelief sim
plu, iar culorile sînt vii, cu contras
te puternice, care atrag și rețin 

privirea. Operă a artei plastice 
populare, poarta îl introduce pe vi
zitator în viața și munca gospodă
riei, îi face cunoștință cu cîteva per
sonaje, președintele, medicul vete
rinar, doi-trei dintre colectiviștii cei 
mai buni, surprinși în momente și 
înfățișări caracteristice.

Talentul, originalitatea lui Ion 
Stan Pătraș se manifestă însă și în- 
tr-alt domeniu, cu totul neașteptat. 
Există la Săpînța un cimitir, unde,

Ion Stan Pătraș alături de stîlpul 
porții cu imagini din viața colecti

viștilor 

prin talentul artistului, viața răpo- 
saților este sintetizată într-o imagi
ne și cîteva versuri pline de robus
tețe, concentrînd părerea unanimă a 
satului cu privire la un om sau 
altul. Cioplite în lemn după aceeași 
tehnică și colorate viu, imaginile 

surprind oamenii în timpul muncii 
preferate, sau dezvăluie o trăsătură 
a lor dominantă. „Cît pe lume am 
trăit / De vaci bine am grijit“ — 
scrie pe crucea unei femei cunos
cute pentru hărnicia sa. „Drage 
mi-au fost în viață / Oile cu lina 
creață“ — scrie pe crucea unui cio
ban, iar imaginea îl înfățișează la 
strungă, mulgînd oile. Alteori, ver
sul lui Ion Stan Pătraș devine mo
ralizator: „Țuica e curat venin / Ea 
aduce plîns și chin / Că și mie mi-a 
adus / Moartea sub picior m-a 
pus“.

După cum se vede, amintirea celor 
decedați nu <țste prin nimic idilizată, 
ci e surprinsă cu sinceritate, dezin
voltură și o mare simplitate în ce 
are ea caracteristic. Tocmai de aceea, 
cimitirul din Săpînța se transformă 
într-o impresionantă expoziție de 
chipuri, înfățișări și sentimente o- 
menești, într-o emoționantă și ori
ginală cronică a satului, lucru re
marcat și de vilegiaturiști din străi
nătate. De altfel, săptămînalul „Les 
Lettres françaises“ a consacrat mai 
de mult aproape o pagină întreagă 
lui Ion Stan Pătraș, cu un text și 
reproduceri din creația sa.

Am fost acasă la creatorul popu
lar din Săpînța. Ion Stan Pătraș are 
55 de ani și din 1958 este tîmplarul 
gospodăriei colective.

— Tot ce există pe pămînt în 
lemn, pot să fac — spune el, con
știent de talentul său (a construit și 
bărci !), dar nu poate să explice de 
unde și cum s-a născut această pa
siune. N-a avut nici un meșter care 
să-l învețe și nici alți creatori popu
lari n-a cunoscut. Versurile sale se 
inspiră din literatura orală a satu
lui, iar desenele decorative, din cu
săturile și încrustările tradiționale.

Un singur necaz are Stan Pă
traș. N-a găsit încă în sat un învă
țăcel, căruia să-i transmită arta sa. 
„Totul merge pînă la desemn“ — 
spune el mîhnit.

Ne-am luat rămas bun și am co- 
borît în ulița troienită. Abia atunci 
am observat sus, spre acoperiș, pe 
peretele de șiță al casei, profilul tă
iat în lemn al unei rachete. In me
dalion, ca într-o fereastră de bord, 
zîmbetul cunoscut al 
monaut.

Păstrător al unei 
creatorul din Săpînța 
timpului nostru.

primului cos-

arte seculare, 
este un om al

Paul DIACONESCU
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ÎNTlLNIRI CU ELECTRONI „NEPERECHE“
• 0 EXISTENȚĂ EFEMERĂ - A 200-A PARTE DINTR-O SECUNDĂ ® LA TEMPERATURA

DE MINUS 140 GRADE C • FENOMENE ÎN ORGANISME IRADIATE
Sînt peste 170 de ani de cînd La

voisier a introdus în chimie noțiu
nea de radical, înțelegînd prin a- 
ceasta un grup de atomi, fragment 
din moleculă. Termenul a cunoscut 
diferite accepțiuni de-a lungul tim
pului. pînă ce la începutul secolului 
nostru s-a descoperit un radical li
ber — trifenilmetilul. Descoperirea 
care presupunea existența unei mo
lecule sau a unui fragment de-al ei, 
posedînd un electron nepereche * *),  a 
fost primită de unii oameni de știin
ță cu oarecare neîncredere. Abia în 
1929, chimistul austriac Fr. Paneth 
și colaboratorii săi au reușit să de
monstreze cu certitudine existența 
radicalilor liberi, adică de molecule 
sau fragmente de molecule care 
conțin un asemenea electron impar.

ce se dezlănțuise de cîteva zile asupra 
satelor și socoteau că ar fi mai bine să 
se afle ta curte cu un ceas mai înainte 
de a sosi pîrjolul, chit că vor trece întîi 
printre vergile vătafilor.

Fira și Brănuf îi opreau, îi dăscăleau, 
doar-doăr să-i întoarcă din drum. Izbu
teau — și nu prea. Erau oameni din cei 
nevoiași la fapte cutezătoare, Atunci căpi- 
tănița îi batea rău cu vorba, rușinîndu-i, 
după care îi lăsa în plata Domnului, să 
aleagă singuri.

In faptul zilei centuria ajunse la Hobija, 
de unde Fira trebuia să coboare sin
gură spre văgăunile de la Godean.

— Brănuf, e vremea să ne despărțim 
și să-ți vezi de cale. Eu îți mulfămesc 
pentru tovărășie și pentru isprava de lingă 
Uric, zise femeia.

— Cu voia dumitale te mai însoțesc 
pînă sub poala muntelui, ca să te știu 
la adăpost. Pe cărările astea încă se mai 
încumetă unelte de-aie baronului, răspun
se Brănu) alipind armăsarul său de calul 
Firei și oprind iar privirea, îndelung, în 
ochii ei ; se vedea cît-de-colo că, deși 
femeia era îmbrăcată cătănește, lui Brănuț 
îi mirosise a cafrință.

Nevestei lui Alupetreacăfă nu-i scăpase 
dintr-un început neastîmpărul feciorului 
popii din Livadia de Coastă. II simțise 
că o sorbea din ochi, cînd dinadins, cînd 
hoțește. Dar îl lăsase în plata lui, price- 
pînd că-i o fierbințeală trecătoare. Ba 
într-un timp, mulțumită, îți zîmbise în 
sine, că femeia, oricît de pietroasă s-ar 
vrea la inimă, încă are un drac ascuns...

Brănuț era fînăr tare și plăcut la ve
dere. Avea ochi negri, mustăți mijite și 
trup zdravăn. Putea să ferece și să des
ferece muierile din întregul comitat. Că- 
pitănija îi cunoștea povestea. Flăcăul fu
gise mai an de la seminarul din Făgăraș, 
școală la care fusese ucenic pus mereu 
pe harță cu dascălii și canoanele. Fuga 
i-o pricinuise însă nu răzvrătirile din școa
lă, ci o fetișcană dintr-un sat de pe Olt,
odraslă de preot și ea. Cum și ce fel s-au 
înfîmplat lucrurile, Fira nu știa, dar a au
zit că fata cu care Brănuț se avusese 
drag își făcuse seama în viitoarea Oltu
lui. După care flăcăul se întovărășise cu 
niște iobagi ce se băjeneau spre Valahia. 
Se opri însă la hotar și luă calea codru
lui, în oastea răzvrătiți lor lui Radu Zăican.

Păcat că tînărul era prea mîndru de 
el — poate din pricina învățăturii — 
și din cale afară de iubărețl Radu îl cer
tase deseori pentru îngîmfare, amintin- 
du-i că învățătura cu necumpăfare în fap
te este fără rod. Și mai vîrtos îl certa 
Zăican pentru că Brănuț nu întotdeauna 
sta cremene lingă oamenii cu care se le
gase să lupte Brănuț vindecase pesem
ne rana iubirii dinfîi și se lipise de o 
altă dragă, țiitoare în sat la Voislova, 
spre care cărăruia des și prea cu ză
bavă. Iar acum, iacăl se perpelește în 
jurul nevestei lui Trif Chit că spre seară 
va galopa către ibovnica de lîngă apa

Trecînd un gaz ce conținea tetra- 
etil de plumb printr-un tub de 
cuarț încălzit pe ai cărui pereți in
teriori se aplicase o oglindă de 
plumb, Paneth a observat dispariția 
acestei oglinzi. Era consecința com
binării cu. plumbul a radicalilor re
zultați din descompunerea gazului. 
Extinsă la alte metale, această me
todă a constituit multă vreme un 
mijloc de detectare a radicalilor li
beri, de determinare a concentrației 
lor.

Tendința electronului nepereche 
din radicalul liber de ,a-și găsi o 
pereche conferă moleculei proprie
tăți deosebit de interesante. în pri
mul rînd, ea este foarte reactivă, 
gata să se combine fie cu alt radical

1) Combinațiile chimice stabile, cu 
cîteva excepții, nu cuprind electroni 
nepereche.

Specictlișfi din R.D. Germană au construit un electroencefalograf pe bază 
de blocuri tipizate, scheme imprimate și tranzistori, care permite înre
gistrarea simultană și cu mare precizie a opt trasee bioelectrice diferite. 

In fotografie : Aparatul este supus ultimei verificări.

Răspuns ia întrebările cititorilor

De sud® sosește fwttah neutmo?
In „Șcînteia“ din 22 februarie a.c. 

a apărut articolul „O particulă enig
matică : neutrino“. într-o scrisoare 
adresată, redacției, tov. Paul Hornea, 
avocat din Brăila, ne întreabă: aceas
tă particulă sosește numai de jos, din 
adincurile Pămîntului ? Publicăm 
răspunsul primit din partea autoru
lui articolului.

Radiația cosmică și, implicit, neu- 
trinii pe care îi conține, bombar
dează Pămîntul din toate direcțiile 
spațiului. Ca atare, într-un laborator 
subteran — la price adîncime s-ar 
afla el — pătrund neutrini atît „de 
sus“, străbătînd un strat relativ 
subțire al Pămîntului, cît și „de 
jos“ străbătînd întregul glob pă- 
mîntesc. După cum s-a precizat în 
articol, neutrinii nu se detectează 
„direct“, ci numai prin intermediul 
unor particule încărcate (mezoni 
miu sau electroni) cărora le dau 
naștere prin interacția lor cu nu
cleele materiei.

Pentru a avea siguranța că se de
tectează efectiv neutrini, trebuie 
exclusă posibilitatea ca particulele

Autostabilizarea termkă
Un colectiv de cercetători de la Insti

tutul de fizică al Academiei de Științe 
din Fraga a descoperit un fenomen nou 
— așa-numita autosfabilizare termică. 
Cercetătorii au demonstrat că încălzirea 
cristalului feroelectric de triglicinsulfat 
pină la punctul Curie (aproximativ 50°C) 
se poate face cu un cîmp de înaltă frec
ventă. După aceasta, cristalul își men
ține temperatura, independent de varia
țiile temperaturii mediului înconjurător. 
Această descoperire face posibilă obți
nerea de materiale feroelectrice cu pro
prietăți independente de temperatura 
mediului înconjurător.

Cuaitâozomii
baterii solare ale plantelor?

Cum își produce planta substanțele 
organice cu ajutorul luminii Soarelui l 
Această problemă preocupă de multă 
vreme pe biologi. Recent, cercetători 
americani au constatat că unele plante 
conțin un fel de particule — cuanfozo- 
mii — în stare să producă electricitate. 
Diametrul lor nu depășește a 20-a mi
lioana parte dintr-un milimetru, fiecare

Conf. dr. CI. NICOLAU 
director al Centrului de cercetări 

al Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale

identic, cu oxigenul sau cu alte mo
lecule. Unii radicali liberi au o reac
tivitate atît de mare încît concen
trația lor dintr-un volum dat se re
duce la jumătate în mai puțin de a 
200-a parte dintr-o secundă.

Se știe că electronii au proprietă
țile unor mici' magneți permanenți. 
Potrivit proprietăților lor mag
netice, moleculele pot fi diamag- 
netice sau paramagnetice. Atunci 
cînd sînt introduse într-un cîmp 
magnetic neomogen, cele diamag- 
netice sînt respinse spre regiu
nea de intensitate minimă a 
cîmpului, iar cele paramagneti
ce atrase spre regiunea de in
tensitate maximă. Molecula care 
posedă un electron „celibatar“ 
este paramagnetică și tot para- 
magnetici sînt și radicalii liberi. 
Spre deosebire de moleculele dia- 
magnetice, care devin magnetice nu
mai într-un cîmp magnetic exterior, 
cele paramagnetice au magnetism 
permanent. Pe acest principiu s-au 
construit balanțe magnetice care 
permit detectarea radicalilor li
beri în anumite reacții. De cîți- 
va ani însă' determinarea pre
zenței, concentrației și structurii 
acestor radicali se face cu mai 
multă înlesnire datorită unei me
tode noi, deosebit de sensibile, 
anume rezonanța electronică pa- 

încărcate, observate în laboratorul 
subteran, să fi fost produse de ra
diația cosmică „uzuală“ primară sau 
secundară (protoni, mezoni pi și 
miu). Din cauza efectului de absorb
ție al atmosferei, radiația cosmică 
„uzuală“ (ne-neutrinică) lovește su
prafața Pămîntului aproape numai 
în linie verticală, orice particule 
secundare . pe care le produce 
fiind îndreptate astfel „în jos“. 
Cît.eva sute de metri de pămînt ab
sorb aproape în întregime radiația 
cosmică „uzuală“ ; numai ici-colo, 
un mezon miu deosebit de energic 
reușește să pătrundă în laboratorul 
subteran.

Dacă impunem însă instalației de 
detecție să înregistreze numai par
ticule venite „de jos“, șe exclud to
tal orice efecte parazite ale radiației 
cosmice și se înregistrează un flux 
„pur“ de neutrini.

E- FRIEDLÄNDER 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romine

Cercetătorii institutului au construit 
din cristal de triglicinsulfat un element 
dielectric nelinear termoautostabil, din- 
du-i denumirea de „tandel". Datorită 
proprietăților lui — dimensiuni mici, sta
bilitate la vibrafii, simplitate și cost re
dus al fabricării — „tandelul" apare ca 
un concurent al semiconduclorilor. Noul 
element dielectric își va găsi aplicații la 
construcția amplificatoarelor cu rezistentă 
de intrare foarte mare, modulatoarelor 
de frecventă, termostatelor, microfoane
lor etc.

cuantozom reprezentind cîte un ciorchine 
alcătuit din 200 molecule de clorofilă. A- 
ceste particule manifestă unele însușiri 
semiconductoare, asemănătoare celulelor 
foto sau termoelectrice, Rolul lor pare a 
fi legat de procesul transformării ener
giei electromagnetice a luminii în ener
gia necesară celulelor vegetale pentru 
producerea proteinelor.

ramagnetică. Noua metodă permite 
detectarea unei cantități infime de 
radicali liberi (de ordinul sutei de 
miliardimi dintr-o moleculă gram2). 
Cu ajutorul ei se pot trage concluzii 
importante cu privire la timpul de 
viață și starea de agregare a radica
lilor liberi, la legăturile chimice 
dintre atomii lor, la interacțiunile la 
care participă electronii nepereche. 
Metoda îngăduie identificarea radi
calilor în fază solidă, lichidă și ga
zoasă.

în ultimii ani, cercetările au scos 
în evidență faptul că radicalii liberi 
joacă un rol important în nume
roase procese biologice. Viața omu
lui, a animalelor, este de necon
ceput fără existența plantelor. După 
cîte știm, numai ele pot să producă 
din substanțe anorganice stabile 
substanțele fundamentale ale vieții 
regnului animal — proteinele, zaha- 
rurile, grăsimile. Pentru aceasta, în 
procesul fotosintezei, este necesară 
lumina soarelui. în cursul acestui 
proces apar în plantele verzi, în 
concentrații apreciabile, tocmai e- 
lectroni nepereche. Cercetările au 
arătat că în organele și formațiile 
constitutive ale plantelor disecate, 
electronii liberi sînt localizați în 
cloroplaste — sediul activității foto- 
sintetice.

Concentrația electronilor nepere
che produși în materialul vegetal • 
depinde de intensitatea luminii cu 
care este iradiată planta. în întune
ric, concentrația lor scade foarte 
mult. Melvin Calvin, laureat al Pre
miului Nobel, a dovedit că electro
nii nepereche persistă chiar și în 
materialul vegetal supus la tempe
raturi de —140° C. La intensități 
luminoase foarte reduse, concen
trația electronilor impari va
riază cu viteza de absorbție a lumi
nii. După estimări aproximative, la 
1000 de molecule de clorofilă apare 
un electron nepereche. în ultimul 
timp cîștigă teren ipoteza potrivit 
căreia în procesul de fotosinteză 
energia luminoasă s-ar transforma 
în energie chimică printr-un meca
nism de semiconductibilitate. Cu a-
cest prilej s-ar forma electroni im
pari care migrează prin anumite 
porțiuni ale cloroplastelor, determi- 
nînd împrăștierea energiei.

în celulele și țesuturile organisme
lor vii, substanțele sînt supuse unor 
transformări profunde. Acestea ar 
necesita un timp uriaș — uneori de 
sute de ani — dacă în organism n-ar 
exista enzimele, catalizatori biologici 
specifici. Enzimele fac posibilă des
fășurarea rapidă a diferitelor reacții

2) O moleculă gram este cantitatea de 
substanță a cărei greutate este egală cu 
greutatea moleculară a substanței respec
tive. O moleculă gram (mol) conține un 
număr de molecule ce se exprimă aproxi
mativ prin cifra 60 urmată de 22 de ze
rouri. Dacă intr-o moleculă de radical liber 
există un singur electron impar, într-un 
mol de radical liber se află tot atîția elec
troni nepereche, cîte molecule sînt în mol.

în cîteva rindm
• Revista „Science et vie" a pu

blicat de curînd un articol semnat 
de François Bruno despre descoperi
rile arheologice făcute în ultimii ani 
la Constanța, pe teritoriul străve
chiului Tomis. Ùnele dintre desco
periri, arată autorul articolului, 
„trebuie considerate adevărate ca
podopere ale artei sculpturale din 
secolul al III-lea".

® în apropierea orașului Kiev se 
experimentează cultivarea legumelor 
în sere după metoda hidroponică, 
adică creșterea lor în soluții nutri
tive, fără sol. Anul trecut, tomatele 
cultivate astfel s-au copt cu 25 
de zile înaintea celor plantate în 
sol, obținîndu-se în primul caz 51 kg 
tomate, iar în al doilea 17 kg 
la m p.

® Studiind un schelet aflat în co
lecțiile secției de egiptologie din 
British Museum, cercetătorii au des
coperit cel mai vechi caz de ampu
tare chirurgicală cunoscut pînă acum 
în istoria medicinii. Operația a avut 
loc cu 4 000 de ani în urmă pe ante
braț, la 10 cm deasupra încheieturii.

© Spre deosebire de alte țări, 
unde temperatura solului crește cu 
un grad la fiecare 30—40 metri adîn
cime, în R. P. Ungară această creș
tere are loc la fiecare 18 metri. Cau
za acestei anomalii geotermlce este 
existența la adîncimea de 1 500— 
2 000 metri a unei mări cu apă fier
binte. în orașul Szeged a fost fora
tă o sondă prin care se extrage apă 
avînd 92°C ; cu ajutorul ei este în
călzit un grup de blocuri cu 190 de 
apartamente.

o După părerea mai multor spe
cialiști, uraganele ar putea fi făcute 
inofensive cu ajutorul unor rachete 
teleghidate. Explozia unui asemenea 
proiectil în centrul intemperiei ar 
accelera formarea ploii, descărcarea 
uraganului producîndu-se în largul 
mării, iar nu deasupra regiunilor lo
cuite.

• Anumiți compuși organici din 
turbă pot proteja organismele vii 
împotriva acțiunii razelor X. Aceas
tă constatare, făcută la Școala su
perioară de agricultură din Wro
claw (R. P. Polonă), deschide căi noi 
pentru producerea unor medicamen
te împotriva acțiunii nocive a radia
țiilor.

® în Elveția a fost realizat un a- 
parat de fotografiat asemănător unui 
■arici care, în loc de ace, are 57 de 
tuburi optice. Obiectivele tuburilor 
captează simultan imaginile din ju
rul operatorului, într-un unghi de 
360 grade. Fotografiile obținute ur
mează să fie prezentate într-o sală- 
ecran de formă circulară și înaltă 
de 20 metri, cu ajutorul a 57 de a- 
parate de proiecție situate în cen
trul ei. Aparatele vor proiecta si
multan 57 de imagini cu o suprafață 
de 15 m. fiecare, din îmbinarea lor 
rezultînd peisajul fotografiat. Noul 
aparat este destinat îndeosebi ex
ploratorilor. 

de transformare a substanțelor. 
Reacțiile, oxidările și reducerile, re
prezintă de fapt cedări și accep
tări de electroni. In anul 1956 
a fost dovedită, cu ajutorul re
zonanței electronice paramagneti
ce, formarea de radicali liberi în 
cursul a numeroase reacții de oxi- 
doreducere enzimatică. Radicalii li
beri au o viață scurtă, trecînd în 
cele din urmă în produși finali sta
bili. Cercetările în acest domeniu 
contribuie la elucidarea mecanis
mului prin care are loc transferul 
de electroni în reacțiile enzimatice.

S-a constatat, de asemenea, că în 
organele care se disting printr-o ac
tivitate metabolică crescută — fica
tul, rinichii — există cantități mai 
mari de radicali liberi decît în or
ganele cu activitate metabolică re
dusă. Tot astfel în părul negru se 
află concentrații de radicali mai 
mari decît în cel blond, datorită pig
mentului melanină, pe care-1 con
ține sub formă de radical liber în 
concentrații mai mari.

Efectul nemijlocit al iradierii or
ganismelor, indiferent de gradul lor 
de complexitate, este apariția de 
radicali liberi. Aici, un rol deo
sebit, foarte complex, revine a- 
pei din organism, rol ce nu este 
încă clarificat pe deplin. Cert este 
faptul că în urma iradierii a- 
pei se produc atomi de hidrogen, 
apă oxigenată și radicali liberi — 
oxidrili (OH). Concentrația radicali
lor liberi crește cu doza de radia
ție. Uneori ei au o viață relativ lun
gă și pot fi detectați la cîteva ore 
după iradiere, iar alteori dispar 
imediat. în prezent se cunosc sub
stanțe cu efect radioprotector care 
interac.ționează cu acești radicali, 
blocînd formarea lor, dar mecanis
mul de acțiune nu este încă complet 
elucidat.

în alt domeniu, cercetători sovie
tici, între care prof. N. N. Emanuel, 
membru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., au emis recent 
ipoteza că formarea unor cantități 
mari de radicali liberi în diferite 
celule ar constitui un stadiu pre
mergător cancerizării. Ipoteza pre
zintă interes, dar urmează să fie 
verificată cu rigurozitate.

Oxigenul molecular, așa cum îl 
respirăm, reprezintă și el un radi
cal liber, mai precis un biradical. 
Interesant este faptul că o serie de 
organisme iradiate în oxigen sau 
alte gaze au manifestat perturbări 
genetice, mult mai frecvente în at
mosfera de oxigen. în asemenea 
cazuri, oxigenul formează cu radi
calii induși de radiații radicali noi, 
peroxidici, care nu permit restaura
rea stării inițiale, permanentizînd 
astfel efectul radiației.

Evident, problemele sînt încă în 
studiu, dar radicalii liberi, molecu
lele și fragmentele de molecule cu 
un electron nepereche, încep să fie 
luați în considerare tot mai mult în 
cercetarea proceselor biologice fun
damentale, normale sau patologice.

Aprofundarea cercetărilor legate 
de identificarea și dozarea radicalilor 
liberi, care apar în cursul transfor
mărilor biochimice și biologice, va 
aduce fără îndoială o contribuție de 
seamă la elucidarea multor probleme 
pe care le pun fenomenele vieții.

FIRA CĂPITĂNIȚĂ
(Urmare din pag. IlI-a)

Sfatul medicului

Aparatul auditiv se compune din 3 por
țiuni: urechea externă, medie și internă. 
Urechea medie — cel mai des expusă 
îmbolnăvirii — cuprinde căsuța timpa
nului cu oscioarele, o prelungire fibro- 
osoasă anterioară — trompa lui Eusta- 
chio '— care face legătura cu naso-farin- 
gele și una posterioară, legată printr-un 
canal osos cu grupele celulare mastoidie- 
ne (blocul ipastoidian). Toate aceste por
țiuni sînt căptușite cu o mucoasă, con
tinuarea mucoasei naso-faringiene. Lo
calizarea unui proces inflamator-supura- 
tiv la nivelul mucoasei urechii mijlocii dă 
naștere otitei medii.

Există două forme de otite medii: una 
nesupurată zisă și catarală, și una supùra- 
fă. La rîndul lor, aceste forme pot fi 
acute și cronice. Frecventa otitelor me
dii este mare. Se înfîlnesc la ambele 
sexe, cu deosebire la vîrstele copilăriei 
și adolescentei, în anotimpurile reci.

Forma nesupurată acută se manifestă 
printr-o jenă suportabilă, o discretă scă
dere a auzului, rezonanța propriei voci 
în urechea bolnavă (aufofonie) și ob
strucție respiratorie nazală. Tratată cu de
zinfectante nazale și căldură locală, se 
vindecă fără urmări.

Ceea ce trebuie combătut este repe
tarea acceselor acute, pentru a preveni 
cronicizarea, urmată uneori de surditate. 
Dacă totuși otita s-a cronicizat, se im
pune aplicarea unui tratament susținut 
prin insuflații de aer cald sau de vapori 
medicamentași (iod, sulf) pe calea trom
pei, în urechea mijlocie și masaj vibrator 
al timpanului.

Cea mai gravă din grupul otitelor me
dii este forma supurată. Cauza determi
nantă o constituie microbii (pneumococ, 
streptococ, stafilococ, enterococ, ș.a.) în 
exclusivitate sau în asociație cu virusuri, 
în special cu cele gripale. Microbii găz- 
duifi în stare inofensivă la nivelul mu
coasei nazale, din diferite motive — ade- 
poidifă, rinosinuzită, gripă, pojar, scarla- 
fină, difterie, alergie, oboseală ș.a. — 
pot deveni virulenfi, invadînd pe calea 
trompei căsuța timpanică, producînd oti
ta medie supurată acută.

Traumatismele timpanului (ruptura lui

Bistriței... Dar pînă atunci, vorba ceea: 
oul de azi e mai bun decît găina de 
mîinel Se cheamă că în vinele flăcăului 
curgea un sînge năvalnic. Altfel, era băr
bat vrednic. Băgase frică în curtea baro
nului de la Clopotiva și aducea ajutor de 
hrană vie din cirezile Kendeffylor și Po- 
gănylor pentru îndestularea tuturor com- 
păniilor.

— încă un ceas de drum, căpităniță, 
și-mi iau calea, grăi Brănuț după un 
limp, înconjurînd-o iarăși în trapul iute 
al armăsarului și învăluind-o cu ochi a 
căror văpaie nu putea să scape tovarăși
lor din ceafă.

Fira călărea neclintită și încruntată. 
„Păcat de ell E dintre cei ce cred că 
omul cu numai o nevastă este ca acela 
cu numai o cămeșă... De-alde ăștia nu 
sfîrșesc bine și trag și pe alții după ei" 
— își zise ea cu neprefăcută supărare. 
Insă nu se putu stăpîni să nu-i cerce
teze încă o dată făptura. De sub sprin- 
cene îi aruncă o privire caldă, dar scurtă 
ca o părere. Feciorul i-o prinse și îi 
zîmbi răscolit, nu însă fără bună-cuviin- 
ță. Femeia se îmbujoră la față, opri ca
lul, apoi îl repezi:

— Du-tel Nu uita că ai treburi mai 
de soi, iar eu nu-s muiere. Mă descurc 
singură.

Brănuț nu crîcni, nici se-nduplecă. Ră
mase brumat și o însoți cu călării săi mai 
departe.

Pînă la Coroiești mai aveau o fugă de 
cal. Intr-o rariște înfîlniră cîteva grupuri 
răzlețe de bărdași. Oamenii clăcășeau, 
dar și hăuleau — la astfel de roboată, 
cu meșteșug anume și cu uneltele robo- 
tarului, stăpînul fiind îndatorat cu cîte un 
creițar la fiecare stînjen. De la ei aflară 
că asupra Coroieștilor se abătuse năpras
na slugilor grotești, întovărășite cu uni
tăți de pedeapsă. Mai călărind un pic, 
Fira și Brănuf simțiră semnele furtunii din 
sat: copii alergînd cu ochi speriafi, o 
fată îngenuncheată la căpătîiul unui bă- 
trîn care abia sufla și doi păcurari pa- 
re-se fugiți din vale.

Descălecară. Bătrînul, cu ochi holbați 
de groază, încercă să istorisească ceva, 
dar fu greu de înțeles. Fata plîngea și 
se jelea într-una. Printre sughițuri în- 
găimă despre o surioară pîngărîtă. Oierii 
aduseră amănunte. în sat la Coroiești se 
afla un detașament de mercenari canto
nați de cîteva zile, cu sila, prin casele 
gospodarilor. Dăduseră în robia cas
telului mai toată partea bărbăteas
că, ba și cîteva neveste scrise la ca
tastiful dregătorului. După care începură 
jaful și nerușinata desfătare. Femeile și 
fetele coroieștene se dovediră însă le
oaice. Cu împotriviri din gheare, ba și cu 
furci, coase și custuri ascuțite brici. Un 
joimi'r fusese găsit aproape mărunțit sub 
o podișcă. Azi au sosit trupe de ajutor 
și, în ceasul acesta chiar, coroieștenii — 
cîți sînt și cîte au mai rămas — se află 
buluciți în vatra satului, puși de-a valma 
la osîndă grea, cu vergi și spînzurătoare.

Fira se îngrozi, cumpăni și se hotărî:

Prof. dr. !. ȚEȚU

prin înțepături, corpi străini) pot facilita 
infecția urechii mijlocii pe calea conduc
tului auditiv extern, prin pătrunderea de 
apă (băi, ștrand, dușuri) sau chiar a unor, 
medicamente neadecvate.

Otita medie supurată acută începe cu 
dureri vii, localizate de bolnav în fundul 
urechii, cu caracter pulsatil, zvîcnitor, cu 
iradieri înspre vîrful capului, ceafă și 
dinți, surditate, vîjîituri, febră (39—40°), 
insomnie și indispoziție generală. La su
gari și la copiii mici pot apare convulsii 
și stări lipotimice. In evoluția sa, care 
poate fi de 2-3 săptămîni, supurația acută 
din căsuța timpanică perforează timpanul, 
lăsînd să se scurgă o secreție, la început 
sero-sanghinolentă, pe urmă net puru
lentă, în cantitate variabilă, care ușurează 
starea bolnavului, fără însă a-1 pune la 
adăpost de complicații.

Tratamentul curativ, în faza incipientă, 
constă în combaterea durerii (antinevral
gice, comprese umede calde, raze ultra
scurte ș.a.) și folosirea de dezinfectante 
și désobstruante nasale (Rinofug, Eu- 
menthol, Argirol 2 la sută ș.a.). Dacă fe
nomenele locale și generale nu cedează, 
se trece la tratamentul chirurgical, efec- 
tuîndu-se timpanotomia (paracenteza tim
panului). Această intervenție este impusă 
de durerile locale violente, de persistența 
sau urcarea febrei, amețeli, foto-fobie etc. 
Timpanotomia este o operație fără risc, 
chiar dacă se repetă, cu efect binefăcă
tor asupra evoluției bolii și singura mă
sură în stare să evite complicațiile.

Supurația se tratează cu instilafii auri
culare, cu soluții antiseptice la tempera
tura corpului : ser fiziologic, soluții de 
acid boric 4 la sută, apă oxigenată bo- 
ratată. Se va evita introducerea de sub
stanțe caustice iritante (glicerina feni- 
caiă)., După oprirea supurației, se vor face 
insuflații iubare. Sulfamidele și antibioti
cele (penicilina), rațional și la timp între
buințate, influențează în bine evoluția 
bolii.

— Căpitane Brănuf, să-ți văd puterea 
brațelor în luptă... Ce facem?

— Nimic! după porunca lui Zăican. 
Doar fuserăm cu toții la peșteră cînd 
s-a luat defiz... Ca să nu stricăm ce plă- 
nuirăm. Fără numai dacă...

— Dacă ce, Brănuf? Nu putem trece 
așa... Auziși, e vorba de femeii

Un pic rușinat de dojana nevestei lui 
Trif, flăcăul întrebă pe unul din păcurari:

— Pădurețule, cîți sînt?
— Ce? oarneni? muieri?
— Ba, cătane.
— Apăi, cam cît numeri de cinci ori 

deștele toate.
— Mulți!
— Mulți...
— Eu zic să nu băgăm oamenii în 

foc pînă nu cunoaștem bine rosturile. 
Ne-ar trebui o iscoadă bună, un isteț 
care știe să prindă jivina la culcuș, își 
dădu părerea Brănuț întorcîndu-se către 
Fira și către ai săi.

— întocmai, căpitane ! încuviință fe
meia. N-am fost la vizuini, dar nici de 
rușine nu m-oi face. Mă duc în sat.

— Singură?
— Nu. Imi sînt de lipsă doi oameni 

destoinici. Care se avîntă cu mine?
— Eu, spuse Brănuț fără să șovăie. Nu 

te las singură.
— Și eu merg! și eu! și eu! se înfă

țișară alții.
— Nu! Să meargă Stroian. A cătănit 

tinerel la Alba și a prins bine meșteșu
gul ostășesc. E cel mai bun țintaș al 
meu.

Înarmați numai cu cîte un pistol și jun- 
ghier, cei trei tuliră dealul și se prelin
seră pînă la marginea satului. Tăiară 
prin grădinile pustii ale gospodarilor și 
se opriră în curtea bisericii. Lăcașul era 
zidit într-un colț de la care se întindea 
toată vatra satului, Fira se furișă în pa
raclis. Brănuț și Stroian o apărau de după 
niște cruci de piatră, înalte și scrise cu 
slove vechi. De acolo puteau să vadă 
și ei frînturi din cele ce se petreceau 
în piață.

In fața bisericii, dar departe, la capă
tul celălalt al pieței, se înălțau două 
spînzurători abia atunci cioplite. Se des
lușeau doi vătăjei în mundir, care, suifi 
pe scări de lemn, legau cu cîrlige ca
petele unor funii cu laț. La picioarele 
spînzurăforilor zăceau niște mogîldețe 
prăvălite cu fața în fărînă. Erau femei 
cu fotele și cămășile tăvălite și însînge- 
rafe. Nu se auzeau răcnete de durere, ci 
doar niște vaiere surde, îngîtuife. Fe
meile astea, trupuri mai mult moarte de
cît vii — cinci, le numără Fira de sub 
arcada paraclisului — urmau să fie le
gănate în furci.

Sentința juriului de pedepsire fusese 
dată așa: ștreang la gît celor cinci fe
mei care uciseseră niște soldați — ori 
numai îi răniseră — dar numai după 
ce vor rămîne fără limbi; și funsoare ur
mată de cîte cincizeci de nuiele celorlal- . 
te femei din sat, ca și puținilor bărbați 
prinși, mai mult bătrîni neputincioși. Sol-

Otita medie supurată cronică are și ea 
două forme. Cea simplă — caracterizată 
prin scurgere purulentă auriculară în can
titate variabilă, perforație largă a timpa
nului, ușoară jenă locală, o scădere mo
derată de auz și menținerea bunei stări 
generale — deși de lungă durată, dă ra
reori complicații. In cea de a doua formă 
— otita medie supurată cronică proprip 
zisă — auzul este mult scăzut și bolnavul 
se plînge de dureri de cap, mai violenta 
noaptea. Din cauza complicațiilor endo- 
craniene pe care le poate genera, soli
cită observație și control de specialitate.

Tratamentul supurațiilor cronice ale ure
chii mijlocii este medical și chirurgical. 
Cel medical are ca scop să usuce supu
rația și să oprească, prin mijloace medi
camentoase, evoluția procesului. 'Sub
stanțele întrebuințate sub formă de ins- 
tilafii și pulverizații sînt : soluția de acid 
boric 4 la sută, alcool boricat la satu
rație, soluția Dakin, prafuri de sulfamide 
și antibiotice. Cel chirurgical constă în 
extirparea granulațiilor, a polipilor etc. 
Prin aplicarea metodelor operatorii noi, 
moderne, concomitent cu înlăturarea le
ziunilor patologice se păstrează tot co 
poate fi folositor, din lanțul de transmi
siune a sunetelor. La nevoie, se înlocu
iesc prin grefe de țesut sau substanțe 
plastice (polithèn) elementele necesare 
mecanismului audiției, distruse de procesul 
supurativ (timpanoplastii), Poate fi păstra
tă astfel funcția auditivă sau recuperată 
parțial cea-pierdută.--------------—

Tratamentul profilactic al otitelor medii 
este de mare însemnătate. El constă in 
extirparea focarelor adeno-amigdaliene 
la vîrsta copilăriei (adeno-amigdalecto- 
mia), tratamentul supurațiilor nazo-sinuzi- 
ene, înlăturarea deficiențelor structurale 
ale foselor nazale; de asemenea, evitarea 
aglomerațiilor, cu deosebire în cursul 
epidemiilor, administrarea sistematică de 
antibiotice, cu scop preventiv, în timpul 
bolilor infecto-contagioase, vifaminizarea 
organismului, cure de aer la munte și. 
mare și tratamentul rațional, de la 
început, al otitei medii acute, sub supra
vegherea medicului de specialitate.

dafii — care de mult nu se mai treziseră 
din beție — executau poruncile.

Băieții și copilițele se ascunseră din 
vreme la păduri. Suflarea cealaltă a sa
tului — toată — era acum strînsă în pia
ță, și fiecare își aștepta rîndul la ispașă 
pentru împotrivire la jaf și siluiri, pentru 
împotrivire în fața măritei și slăvjtei oști 
împărătești, Jelefele, țipetele și bleste
mele se auzeau pînă departe.

Fira coborî'în grabă din turnul cu clo
pote și ținu sfat scurt cu Brănuf și Stro
tan. Era limpede: mercenari mulți, dar 
muiați de băutură; cei ocupați cu exe
cuțiile erau neînarmafi. Atacul trebuia 
dat fără nici o întîrziere, prin împresura- 
rea pieței și dezarmarea celorlalți, fără 
răgaz de dezmeticire.

Brănuț aduse ceata rămasă pe deal. 
Incălecară cu toții, apoi oamenii fură îm- 
părțiți în două pilcuri. Atacul se făcu din 
două părți o dată. Un grup de călări., 
dinspre biserică, iar celălalt din capătul 
opus. în iureș cu descărcări de pistoale,., 
în urlete ca de hăitași la vînătoare de 
lupi, călăreții înaintară galopînd din două 
părți, ținînd, mereu stînga, dar cîrmind 
cu măiestrie pînă închegară o roată vie 
în jurul celor împresurați — călăi și vic
time deopotrivă. In cîteva clipe, sfrîn- 
seră cercul pînă 1a învălmășire.

Doar căpetenia mercenarilor, aflat în- 
tîmplăfor mai delăfuri, apucă să tragă? 
De două ori.

Săltată în picioare pe șaua cîrlanuliy 
brezat, Fira începuse să taie funia în 
lațul căreia se zbătea una din condam
natele la moarte prin ștreang. Căpităniță 
primi un plumb în umăr și se prăbuși de 
pe cal. O prinseră în brațe cîteva femei. 
Era numai rănită.

Brănuț descălicase și își făcuse loc în 
neorînduiala soldaților, mînuind cu stin
gă un baltag, iar cu dreapta și cu pi
cioarele zvîrlind și sfrîngînd armele vrăj
mașilor, împrăștiate pe jos. Pînă să se 
trezească, soldații, zăpăciți de viforul lo
viturilor, se pomeniră toți fără arme, în
conjurați și îngenunchiați în fărînă. După, 
care Brănuț se prăvăli. Plumbii trași de 
comandirul mercenarilor îl nimeriseră în 
piept, drept în inima aceea tînără, împă
timită de dragoste și dornică de drep
tate.

★
Fira lui Alupetreacăfă sta răzimafă de 

un gard, lîngă furcile cu lațuri de 
ștreang. O femeie îi scosese haina de 
canavifă, îi sfîșiase iia, îi spălase rana 
de la umăr, i-o înfășase cu tulpanul de 
borangic și acum îi dădea căpitănifei să 
soarbă dintr-o ulcică.

Tntr -un tîrziu, înviorată, Fira sună din 
fluier. Adunarea ! Dar ea nu văzuse în
treg sfîrșitul...

Credincioșii celui ce fusese căpitan de 
oaste răzvrătită la Poarta Transilvană răs
punseră chemării cu pași încefi și ochi 
înlăcrimați. Aduceau pe o năsălie trupul 
neînsuflețit al feciorului popii Brănuț din 
Livadia de Coastă. II depuseră la picioa
rele Firei.

Căpităniță tresări înfiorată, apoi îngro
zită. Caută, zadarnic privirea celui ce-o 
zădărise o clipă și îngenunchie plîngînd. 
Ceilalți se plecară asemenea.

Se însera.
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BACĂU

COMBINATUL DE CONDIȚIONARE 

Șl ÎMBUTELIERE A VINULUI

© 2 KM CONDUCTE
• 16 000 STICLE 

ÎMBUTELIATE ÎN 8 ORE
• EXPOZIȚII, DIPLOME, 

MEDALII
Printre noile întreprinderi in

dustriale din orașul Bacău se nu
mără Combinatul de condiționare 
și îmbuteliere a vinurilor și rachiu
rilor. Din butoaiele descărcate pe 
rampă, vinul este pompat în cele 
aproape 100 cisterne de beton, cu 
o capacitate totală de 3 500 tone. 
Aici, vinul sosit de la centrele de 
vinificație este supus unui proces 
de condiționare. In mod obișnuit, 
învechirea vinurilor pe cale natu
rală durează 2—3 ani. în această 
perioadă, diferitele săruri și sub
stanțe albuminoide din vin se de
pun, vinul se limpezește, își capă
tă culoarea și buchetul propriu 
fiecărui soi.

Supus condiționării, vinul are 
nevoie, pentru a deveni vechi, doar 
de 15—20 zile. Rolul principal în 
învechire îl are agregatul special Nicolae MOCANU

In aceste cisterne se liniștește vinul.

Fruntaș in buna gospodărire
Sfatul popular al raionului 16 Februa

rie a objinut rezultate deosebite in înfru
musețarea și buna gospodărire a raionului. 
Cetățenii din raion în frunte cu cei peste 
200 de depufafi au prestat anul trecut 
aproape 3 000 000 ore de muncă patrio
tică. Au fost amenajate noi spajii verzi și 
reamenajate cele existente pe o supra
față de aproape 114 000 mp. în jurul 
blocurilor, în parcuri și pe marginea ar
terelor principale s-au plantat peste 
13-000 arbori și arbuști, răsaduri de flori 
etc. In școli au fost amenajate 19 tere
nuri sportive, iar în noile cvartale de lo-

CU PERSEVERENTĂ PE CALEA

EXTINDERII TEHNOLOGIEI MODERNE
(Urmare din pag. I-a) 

întărit în măsura în care acest 
lucru s-a făcut, de pildă, cu servi
ciul proiectări. Fiind puțini, sintern 
nevoiți să ne ocupăm aproape ex
clusiv de pregătirea turnării repe
relor. Cum s-ar zice, de lucruri cu
rente. Firește, și ele sînt importante, 
dar avem absolută nevoie de mai 
mult timp pentru munca de creație, 
de mai mult timp de gîndire. Și a- 
ceasta se poate asigura repartizîn- 
du-se în cadrul serviciului precum 
și în ateliere mai mulți tehnologi, 
evitîndu-se permutarea unor oameni 
puși adesea să se ocupe de sarcini 
care nu țin de domeniul lor de acti
vitate. Conducerea uzinei ar trebui 
să insiste mai mult în vederea re
partizării în întreprinderea noastră 
a unor tineri metalurgi.

TEHNOLOGII AVANSATE
LA FORJARE...

în uzină există o vie preocupare și 
în privința promovării tehnologiei 
moderne de forjare. La execuția ar
borilor cotiți cu fibraj continuu, 
trecerea de la forjarea liberă la cea 
succesivă a colurilor în dispozitiv a 
permis ' folosirea lingourilor de 6 
tone în locul celor de 12 tone ; piesa 
forjată, care cîntărea înainte 5,75 
tone, cintărește acum numai 2,4 tone, 
în uzină a fost organizată linia teh
nologică de forjare și tratament ter
mic a osiilor de cale ferată. Acum, 
aici, în loc de 8 osii pe schimb și cio
can. se realizează 25 de osii pe schimb 
și ciocan, iar consumul de metal a 
scăzut de la 714 kg la 595 kg pe bu
cată. în acest an se vor forja în ma
trițe 1 660 tone piese, iar 400 tone vor 
fi executate în matrițe cu figuri 
multiple. Totuși, posibilitățile de ex
tindere a metodei nu sînt nici pe 
departe epuizate. Conștienți de acest 
lucru, tovarășii din grupa de tehno
logie pentru forjă și tratamente ter
mice au revizuit cu atenție mai bine 
de 90 la sută din documentația teh
nologică de forjare, aducînd nume
roase îmbunătățiri, prevăzînd folo
sirea a noi dispozitive și noi ma
trițe. Este însă necesar să se urgen
teze darea în funcțiune a ciocanu
lui de matrițare de 4 tone executat 
în uzină, astfel încît volumul piese
lor forjate încă liber, cu mare con
sum de metal, să fie simțitor redus. 
E semnificativ că atenția este în
dreptată în primul rînd spre re
perele care se execută în serie mare, 
spre realizarea unor scule care ușu
rează munca în forje : nicovele pro
filate, clești speciali, dornuri de în

format dintr-un pasteurizator și un 
refrigerator. Trecînd prin pasteu
rizator, vinul este încălzit pînă la 
o temperatură de plus 60—65 
grade. La această temperatură sub
stanțele albuminoide se coagulea
ză. Continuîndu-și drumul, vinul 
este răcit pînă la o temperatură de 
minus 6 grade. După acest șoc de 
temperaturi ridicate și joase vinul 
este introdus în cisterne izoterme 
la o temperatură de minus 5—5,5 
grade C. Aici se odihnește 14 zile, 
timp în care se depun acidul tar- 
tric cristalizat și substanțele albu
minoide coagulate. La sfîrșitul a- 
cestei perioade de liniștire, vinul 
este trecut printr-un filtru izoterm 
foarte fin, care reține și ultimele 
particule nedepuse în cele 14 zile. 
Acum vinul este învechit, are 
toate calitățile privind limpezimea, 
culoarea, buchetul. El poate fi 
pompat în cele cîteva budane de 
stejar cu o capacitate de 6 000 litri 
fiecare, unde se păstrează, sau este 
trimis în secția de îmbuteliat. Cir
culația lui din momentul intrării 
în combinat pînă în secția de îm
buteliat se face prin conducte de 
sticlă sial (incasabilă). Puse cap la

cuinje și în cartiere s-au amenajat 58 de 
locuri de joacă pentru copii. Pentru re
zultatele obfinufe, vineri după-amiază, în 
cadrul celei de-a 19-a sesiuni a Sfatului 
popular al raionului 16 Februarie, fov. 
Ion Cozma, președintele Sfatului popular 
al Capitalei a înaintat comitetului execu
tiv diploma de raion fruntaș pe Capitală 
în întrecerea patriotică pe anul 1963. Au 
fost înmînate, de asemenea, numeroase in
signe de „Fruntaș în gospodărirea orașe
lor", unor deputafi, cetăfeni și activiști pe 
tărîm obștesc, evidenjiaji în întrecerea 
pentru înfrumusejarea și buna gospodă
rire a cartierelor din raion.

tindere. o masă rotativă mare, — 
spre studiul mecanizării comenzi
lor ciocanelor de forjat osiile etc.

...Șl LA PRELUCRĂRI LA RECE
în domeniul prelucrărilor la rece 

s-au obținut în ultimul timp o serie 
de rezultate frumoase. Prin revizui
rea atentă a tehnologiei s-au redus 
simțitor manopera de prelucrare și 
consumul specific de materiale la o 
serie de produse. Și în prezent aces
tei probleme i se acordă o mare 
atenție. Tehnologii sînt preocupați, 
de pildă, să reorganizeze fluxul de 
fabricație din secția osii montate, 
așa încît pe aceeași suprafață pro
ductivă și cu utilajele existente să 
se realizeze mai mult cu 5 000 osii 
anual, să tipizeze ștanțele, să unifice 
tehnologia de fabricație a unor re
pere similare, să îmbunătățească 
planurile de croire a tablei etc.

în uzină se execută multe piese 
mari, care ocupă pe mult timp o 
serie de mașini-unelte. Deși este po
sibil, la aceste repere rar se lucrea
ză cu mai multe scule simultan. Ar fi 
bine ca tehnologii să studieze posi
bilitatea de a reduce timpii de ma
șină prin lucrul cu mai multe scule 
în același timp.

Buna desfășurare a activității sec
toarelor uzinei este in mare parte 
condiționată de primirea la timp a 
proiectelor tehnice din partea bene
ficiarilor. Uzina execută anual circa 
1 200 de comenzi diferite. De aceea 
aceste proiecte trebuie să fie pri
mite acum și nu în septembrie, cum 
se obișnuiește, căci de pe acum tre
buie să fie pregătită producția viitoa
re, de pe acum se cer întocmite lis
tele de materiale necesare, începută 
elaborarea documentației tehnice de 
fabricație.

Colectivul Uzinei „Progresul“ 
Brăila a tras o serie de învățăminte 
din experiența ultimilor ani. a luat 
măsuri organizatorice menite să a- 
sigure îndeplinirea planului pe 1964 
la toți indicatorii. Printre acestea se 
numără asigurarea bunei aprovizio
nări cu materiale, a decalajului co
respunzător între secții și a unei 
bune ritmicități, construirea unor 
utilaje (cuptor de tratamente ter
mice etc.). Contractările de comenzi 
s-au făcut numai după obținerea 
repartiției de materiale necesare. 
Modul în care colectivul uzinei a 
trecut la realizarea a o serie de mă
suri pentru ridicarea nivelului teh
nic al producției, pentru mai buna 
organizare a muncii, consecvența cu 
care caută noi posibilități de extin
dere a tehnologiei moderne este o 
chezășie a rezultatelor bune care se 
așteaptă în acest an din partea uzi
nei.

cap, aceste conducte s-ar întinde 
pe aproape 2 km.

Operația de îmbuteliere se face 
automat. Sticlele goale sînt aduse 
din vagoane cu ajutorul unei benzi 
rulante. Primul contact îl iau cu 
mașina automată de spălat. Aici 
sînt supuse unor jeturi puternice 
de apă fierbinte. Apoi se îndreaptă 
spre mașina de îmbuteliat : un a- 
gregat complex care umple cîte 
16 000 sticle în 8 ore: Sticlele pline 
ajung la cea de a treia mașină a 
liniei care introduce dopurile, li
pește etichetele, așează foița de 
staniol etc. După executarea aces
tor operații, sticlele sînt expediate 
spre secția de ambalare.

Combinatul livrează peste 20 
sortimente vinuri și rachiuri. Pro
dusele combinatului au fost pre
zentate la numeroase concursuri 
internaționale și republicane. în 
biroul directorului se găsesc expu
se cîteva din diplomele și meda
liile cîștigate în 1963. Ele sînt o 
dovadă a eforturilor depuse de co
lectivul combinatului pentru a 
oferi consumatorilor numai produ
se de calitate superioară.

La sfîrșit de sâptămînâ

Calendar corn
RUGBI. — Campionatul republi

can de rugbi programează astăzi de 
la ora 16 pe stadionul Progresul din 
Capitală meciul dintre echipele 
bucureștene Progresul și Gloria. 
Duminică se dispută alte trei par
tide : Unirea — Știința Petroșeni 
(stadion Unirea ora 9,30) ; Dinamo 
—- Știința Cluj (stadion Unirea ora 
11) ; Grivița Roșie — C.S.M.S. Iași 
(ora 13,15 parcul Copilului).

HOCHEI. — Vineri a lost zi de 
odihnă în turneul iinal al campio
natului republican de hochei pe 
gheață care se desfășoară pe pati
noarul artificial din parcul „23 Au
gust". Astăzi, competiția se reia cu 
jocurile : Steaua — Steagul roșu 
Brașov (ora 10) ; Știința Cluj — Di
namo București (ora 17) și Voința 
Miercurea Ciuc — Știința București 
(ora 19).

După 8 etape, în fruntea clasa
mentului se află Steaua (16 puncte), 
urmată de Voința Miercurea Ciuc 
(14 puncte) și Știința București — 
(9 puncte).

PE S
• După cum s-a mai anunțat campio

natele europene de judo se vor desfășura 
în zilele de 25 și 26 aprilie la Berlin 
(R. D. Germană). La campionate și-au a- 
nunfat participarea sportivi din 19 țări ; 
Austria, Belgia, Franța, Anglia, U.R.S.S., 
Olanda, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
Spania, R.S.F. Iugoslavia, R. D. Germană, 
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Italia, Lu
xemburg. R. P. Polonă, Portugalia și Su
edia. Campionatele, care constituie o ade
vărată repetiție generală înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, sînt așteptate cu 
legitim interes.

ffl Cea de-a 55-a ediție a cursei cicliste 
Milano-San Remo a fost cîștigată de aler
gătorul englez Tom Simpson, care a par
curs 288 km în 6h 37’59’’ (medie orară 
43,420 km — nou record al probei). Au luat 
startul 231 de concurență.

• Turneul preolimpic de floretă desfă
șurat în orașul Graz a fost cîșligat de po-

La un antrenament cd tinerilor înotători din Reșița.

INFORMAȚII
Consiliul de Miniștri a aprobat 

Acordul privind interconectarea sis- 
temelor electroenergetice al Repu
blicii Populare Romîne și al Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, încheiat la Belgrad la 18 de
cembrie 1963.

★

La sediul Academiei R. P. Romîne 
s-a deschis vineri dimineața expozi
ția „Cărți străine noi în Biblioteca 
Academiei R.P.R.". După cuvîntul de 
deschidere rostit de acad. Tudor 
Vianu, directorul general al biblio
tecii, asistența — academicieni, cer
cetători și alți oameni de cultură — 
a vizitat expoziția. Aceasta cuprin
de 500 de volume din achizițiile mai 
valoroase intrate în patrimoniul bi
bliotecii în ultimii doi ani, privind 
domeniile: matematică-astronomie.
fizică, chimie, geologie-geografie, 
biologie, agronomie-silvicultură, me
dicină, tehnică, filozofie, istorie, fi- 
lologie-literatură și artă. Un grafic 
înfățișează îmbogățirea fondului bi
bliotecii, îndeosebi prin schimburile 
de cărți și publicații periodice pe

Consfătuire la Institutul central
de cercetări agricole

La Institutul central de cercetări 
agricole a avut loc joi și vineri o 
consfătuire a colectivelor de condu
cere ale stațiunilor experimentale, 
directorilor, secretarilor științifici și 
șefilor de secții din institutele spe
cializate. Participant!! au examinat 
măsurile luate pînă acum și care 
urmează să fie întreprinse pentru 
îndeplinirea planului de cercetare 
științifică pe anul 1964, elaborat de

Sesiune științifică
La Institutul de științe economice 

„V. I. Lenin“ din București au loc, 
în zilele de 20—21 martie, lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a cercurilor 
științifice studențești. După cuvîn
tul de deschidere, rostit de prof. 
M. A. Lupu, rectorul institutului, și 
Darea de seamă asupra activității 
cercurilor științifice studențești, 
prezentată de Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Economiști s-a 
trecut la dezbaterea, pe secții, a lu
crărilor pregătite în cercuri. Aces
tea abordează teme de economie po
litică, socialism științific, istoria 
doctrinelor economice, istoria eco

petițional
BOX. — Sala Dinamo va găzdui 

astăzi meciul de box dintre echipele 
combinate Voința — Dinamo și 
Steaua — Avîntul din cadrul campi
onatului pe echipe al orașului Bucu
rești. Reuniunea începe la ora 19.

BASCHET. — Sala sporturilor de 
la Floreasca va găzdui duminică 4 
meciuri din cadrul campionatului 
republican de baschet. De la orele 
8 se vor desfășura întîlnirile femi
nine : Rapid — Voința Oradea și 
Știința — Mureșul Tg. Mureș. In 
continuare, două partide masculine : 
Dinamo — Rapid și Știința Bucu
rești — Știința Cluj.

FOTBAL. — Mîine, o nouă etapă 
în campionatul categoriei A. Iată 
partidele : București — stadionul „23 
August" : Steaua — C.S.M.S. (ora 
14,15), Dinamo București — Știința 
Cluj (ora 16) ; Arad : U.T.A. — Ra
pid ; Oradea : Crișul — Steagul 
roșu ; Timișoara : Știința — Petro
lul ; Pitești : Dinam? — Progresul ; 
Galați ; Siderurgistul — Farul.

CURT
lonezul Krudlik care a totalizat 6 victorii. 
El a diSpuS într-tm meci de baraj de Wöjda 
și Rozycky.

• Concursurile intêrhatioûale de schi de 
la Zakopane au continuat cu desfășurarea 
probei de slalom special. La masculin pe 
locul I s-a clasat polonezul Jerzy Wojna, 
iar la feminin austi'iäoa Grete Diegruber. 
Cei doi sportivi au fost declarați învingă
tori și la combinata alpină.

•La Moscova s-a disputat unu! din der- 
biurile campionatului unional de hochei pe 
gheață : T.S.K.A.-Torpedo Gorki. în formă 
remarcabilă, hocheiștii ,de la T.S.K.A. au 
terminat victorioși cu scorul de 11—2 (4—0; 
5—2 ; 2—Ô).

• în Optimile de finală ale turneului 
international de tenis de lâ Mexico City, 
iugoslavul Pilic l-a învins cu 6—2 ; 6—2 
pe Contreras (Mexic), iar JoVaftövici (Iugo
slavia) a cîștigat cu 6—3 ; 3—6 ; 7—5 me
ciul cu mexicanul Langre. 

care Academia R. P. Romîne, biblio
tecile, institutele de învățămînt și 
științifice le fac cu peste 5140 de 
instituții similare din aproape o sută 
de țări. Expoziția rămîne deschisă 
pînă la 15 aprilie.

★

Delegația universității din Oxford- 
Anglia și-a continuat joi și vineri 
vizitele în orașul Iași. Membrii de
legației au avut întîlniri cu cadre 
didactice de la facultățile de chi
mie, istorie și filologie ale universi
tății „Al. I. Cuza“, au fost oaspeții 
Institutului Agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad“, au vizitat o serie de 
așezăminte de cultură ieșene.

La filiala Iași a Academiei R.P.R. 
oaspeții englezi au fost primiți de 
acad. Cristofor Simionescu, pre
ședintele filialei, și de alți membri 
din conducerea filialei.

(Agerpres)
*

A apărut: „PRESA NOASTRĂ“ 
Revista Uniunii ziariștilor din R.P.R. 
Anul IX. nr. 1—2 (93—94) 1964.

Institutul central de cercetări agrij 
cole și aprobat de recenta ședință 
plenară a Consiliului Superior al 
Agriculturii. Au fost examinate, de 
asemenea, măsurile privind produ
cerea de semințe din soiuri de mare 
producție, de material săditor viti- 
pomicol și animale de prăsilă pen
tru unitățile agricole socialiste.

(Agerpres)

nomiei naționale, planificare, econo
mia industriei și economia agricul
turii, economia comerțului și mer- 
ceologie, calcul statistic și matema
tici aplicate în economie, finanțe, 
credit, contabilitate.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din 20 martie 

1964, au fost extrase din urnă următoa
rele numere : 42 35 45 19 85 8 11 82 15 20. 
Premii suplimentare : 33 43 44. Fond de 
premii : 854 026 lei. Report categoria I 
suplimentar : 84 178 lei.

„toi sportive 
nu avem !"

In trecere prin Hălchiu, un cores
pondent voluntar al ziarului nostru a 
vrut să cumpere cîteva cărți sportive 
apărute de curînd. Vînzătoarea, după 
ce a ridicat nedumerită din umeri, i-a 
răspuns : „La noi vreți să găsiți așa 
ceva? Cărți sportive nu avem!“. Fap
tul putea trece neobservat dacă, por
nind pe urmele celor sesizate, n-am fi 
constatat că în mai multe librării, de 
regulă în cele din mediul rural, cartea 
sportivă și turistică — sau o găsești cu 
mare greutate, sau deloc. De vină nu 
este numai tirajul cărților, ci mai de
grabă nejudicioasa repartizare a lor.

Cu ocazia unor recente consfătuiri și 
întîlniri cu cititorii s-a putut constata 
cit de solicitate sînt cărțile sportive și 
turistice. Din păcate, una din principa
lele observații privind cartea sportivă 
a fost aceea că ea- nu poate fi găsită 
totdeauna în librăriile din localitățile 
mai mici, în comune și sate. Pe de altă 
parte, și atunci cînd astfel de lucrări 
există, în librării li se rezervă locul cel 
mai dosnic, accesibil cu greu celor in
teresați. Chiar și unele librării din Ca
pitală plasează cărțile sportive în raftu
rile cale mai ascunse. Surprinde faptul 
că pentru întreg raionul Sighișoara, spre 

'exemplu, se repartizează de regulă cîte 
5—6 exemplare diferite, iar pentru cele 
circa 70 de comune ale raionului Sf. 
Gheorghe, doar două-trei exemplare. 
Cartea sportivă lipsește cu desăvârșire 
pînă și din comune ca Hălchiu, ai cărei 
colectiviști, mari amatori de sport, au o 
echipă de handbal în campionatul re
publican.

In ce privește difuzarea lucrărilor 
sportive și turistice, Centrele de librării 
și difuzare a cărții și, pentru mediul 
rural, organele „Centrocoop“ nu acor
dă, se pare, atenția cuvenită stabilirii 
pe baze reale a numărului de exemplare 
necesar, nu se îngrijesc îndeajuns ca 
lucrărilor cu subiect sportiv să li se 
facă popularizarea și prezentarea cores
punzătoare. In acest fel, se explică în 
bună parte stocurile de cărți sportive 
nevîndute din unele librării sau magazii 
centrale.

Vizita delegației 
universitare romîne 

la Paris
PARIS. —- Corespondentul Ager

pres, G. Dascal, transmite :
Vineri, șeful delegației universita

re romîne care vizitează Franța, 
acad. prof. Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității din București, a ținut o 
conferință la Institutul de statistică 
al Facultății de științe din Paris. De 
asemenea, acad. prof. Al. Rosetti, 
decanul Facultății de limbă și lite
ratură romînă, membru al delegației, 
a rostit o conferință la Sorbona.

★
Dr. Victor Dimitriu, ambasadorul 

R. P. Romîne la Paris, a oferit vi
neri un dejun cu prilejul prezenței 
la Paris a delegației universitare din 
București, condusă de acad. Gh. Mi
hoc, rectorul universității. Au parti
cipat : Jean Basdevant, ministru 
plenipotențiar, director general în 
M.A.E., Jean Roche, rectorul Univer
sității din Paris, Robert Davril, di
rectorul general al învățămîntului 
superior din Ministerul Educației 
Naționale, André Mirambel, directo
rul școlii de limbi orientale, decani 
a numeroase facultăți, profesori ai 
Universității din Paris, înalți func
ționari ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și membri ai am
basadei.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Conferința de presă a lui A. A. Gromîko
STOCKHOLM 20 (Agerpres).— 

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, care între
prinde o vizită oficială în Suedia a 
luat cuvîntul la o conferință de pre
să la Stockholm. Ministrul afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a subliniat 
importanța dezvoltării și conso
lidării relațiilor prietenești din
tre Uniunea Sovietică și țările 
nordice, menționînd totodată în

DE PRETUTINDENI
UN ROBINSON MODERN

Olandezul Anton van de Water, 
în vîrstă dé 23 de ani, s-a îmbarcat 
joi la bordul unui avion plecîncl 
pentru o perioadă de 6 luni în 
insula pustie Ave de Sotavento si
tuată în Marea Caraibilor. Insula 
măsoară 7 kilometri lungime și 1,5 
km lățime. în interiorul ei se află un 
lac cu apă salmastră (puțin sărată). 
Tînărul olandez duce cu sine doi 
cîini și 20 de găini. în perioada cit 
va rămîne pe insulă el se va hrăni 
cu păsări și ouă de broască țestoa
să. Noul Robinson va transmite, cu 
ajutorul unui post de radio-emisie, 
de trei ori pe săptămînă mesaje 
care vor fi captate la Caracas.

À ÎNCETAT din viață
UN PIONIER AL CIBERNETICII

Agenția France Presse anunță că 
Norbert Wiener, unul din întemeie
torii ciberneticii, a încetat din 
viață la Stockholm în urma unei 
crize cardiace. Savantul american 
era în vîrstă de 69 de ani.

DESCOPERIREA UNUI NOU

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

La Congresul Frontului 
Popular Patriotic 

din R. P. Ungară
BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La 

20 martie au continuat lucrările ce
lui de-al III-lea Congres al Fron
tului Popular Patriotic din R. P. Un
gară. După cuvîntările unor delegați, 
mai mulți oaspeți de peste hotare 
au salutat congresul. In numele de
legației romîne a luat cuvîntul 
Gheorghe Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției pentru pro
blemele organelor locale ale admi
nistrației de stat din Consiliul de 
Miniștri.

RECEPȚIE LA SOFIA ÎN CINSTEA 
CONDUCĂTORILOR F.S.M.

SOFIA 20 (Agerpres). — Joi seara, 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, a o- 
ferit o recepție în cinstea participan- 
ților la cea de-a 27-a sesiune a Co
mitetului Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale.

La recepție au participat membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
membri ai Comitetului executiv al 
F.S.M., în frunte cu Renato Bitossi, 
președintele F.S.M., și Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M.

In numele guvernului R. P. Bul
garia, Todor Jivkov a salutat pe 
membrii Comitetului Executiv al 
F.S.M. A răspuns Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M.

semnătatea pe care o va avea pen
tru întărirea relațiilor de bună 
vecinătate cu aceste țări, apropiata 
vizită a șefului guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, în țările scandinave.

După aceea, el a răspuns la între
bările corespondenților referitoare 
la problemele dezarmării, securității 
europene, problema germană, rela
țiile sovieto-suedeze, colaborarea e- 
conomică și dezvoltarea comerțului.

tea inferioară a creierului. Experi
ențele făcute pe șoareci și cobai cu 
acest nou hormon au arătat că el are 
o capacitate foarte mare de a dizol
va grăsimile. Dr. Li a declarat că nu 
este încă sigur dacă lipotropină este 
produsă și de hipofiză umană sau 
dacă extrasul de hipofiză animală 
poate avea vreun efect asupra grăsi
milor umane.

OPERAȚIILE DE SALVARE 

A EXPEDIȚIEI PERUVIENE

După cum transmite corespon
dentul din Lima al agenției France 
Presse, cei 34 de membri ai expedi
ției peruviene asediați în pădurea 
virgină de indieni au cunoscut joi 
prima zi de odihnă după ce au tre
buit să se apere timp de o săptă
mînă împotriva atacurilor indienilor 
înarmați cu arcuri cu săgeți otrăvi
te. în prezent se fac planuri pen
tru evacuarea membrilor expediției 
și a coloanei militare sosită în aju
torul lor. La Lima urmează să so
sească din Panama două elicoptere 
americane care vor pleca imediat 
spre zona unde se află expediția. 
Este posibil ca operațiile de evacu
are să înceapă sîmbătă. Potrivit a- 
genției, în ciuda sosirii coloanei de 
ajutor, indienii nu s-au retras și 
continuă să supravegheze luminișul 
în care se află expediția, din vîrful 
arborilor care se găsesc la o distan
ță de numai 200 de metri. Atacu
rile lor însă au încetat. Avioane ale 
forțelor aeriene peruviene au para
șutat din nou alimente și arme ce
lor asediați, dar s-au abținut să mi
tralieze pe indienii care înconjoară 
luminișul.

(orele 10). Pași spre Lună : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Drumul Sării (16; 
18; 20) Cartea rupta ; Măsurarea timpu
lui ; Aparate care salvează viața ; Clu
bul problemelor interesante ; Singura 
plăcere ; In grădina zoologică ; Orașul : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 17 
rulează în continuare ; 19; 21). Foto Ha
ber : Giulești (10; 12,15; 14,30; 17,45; 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (9,45; 11,45; 14; 16,15; 16,30; 20,45).
Haiducul de pe Ceremuș : înfrățirea în
tre popoare (10; 15,45; 18; 20,15). Tudor
(ambele serii) : Cultural (10; 16; 19,30), 
Cosmos (16; 19). Valea vulturilor : Dacia 
(9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Hoțul din San 
Marengo : Buzești (13; 15,30; 17,45; 20), 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Locotenent
Cristina : Unirea (16; 18.15; 20,30), Popu
lar (10,30; 16; 18,15; 20,30), Adesgo (15; 17; 
19; 21). Scano Boa : Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Miorița (10;' 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Lira (15; 17; 19; 20,45). Qivitoq :
Vitan (16; 18,15; 20,30). Cascada diavolu
lui ; Munca (16; 18,15; 20,30). Viață spor
tivă : Colentlna (15; 17,45; 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop ; Volga (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30). Omul cu ricșa — 
cinemascop : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
Pisica de mare : Progresul (15,30; 18;
20,15). Babette pleacă la război — cine
mascop : Pacea (16; 18; 20). Podul : Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15;
20.30) . Renul alb : Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Atențiune, părinți J : Cotroceni (15; 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00' — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Emisiune pentru 
tineretul școlar : Album muzical. 19,50 
— Numere de circ înregistrate pe 
peliculă. 21,10 — In fața hărții, 20,20 — 
Pe locurile viitoarei hidrocentrale de pe 
Dunăre — reportaj de Iile Nedelcu și 
Constantin Moțiu. 20,30 — Comici vestiți 
ai ecranului, 21,30 — Filmul documentar 
„Apusenii“. 21,50 _ Muzică ușoară in
strumentală. In încheiere : buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 

și 24 martie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații, 
mat ales sub formă de ploaie. Vînt po
trivit din vest. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, iar maximele între plus 
3 și plus 13 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vremea continuă să se încăl
zească. Cerul va fi mai mult noros, fa
vorabil precipitațiilor, vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere.

HORMON

Dr. C. H. Li și Yehudit Birk, doi 
cercetători izraelieni care lucrează 
în prezent la Universitatea din Ca
lifornia, au anunțat descoperirea ți
nui nou hormon care are o putere 
considerabilă asupra eliminării gră
similor din organism. Acest hormon, 
denumit lipotropină, este secretat 
de glanda hipofiză, situată în par

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P Romîne : Rigoletto — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Lysis- 
trata — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 14,30), Ștafeta nevăzută
— (orele 20), (Sala Studio) : O femeie cu 
bani — (orele 15,30), Adam și Eva — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
din bd. Magheru): Act venețian — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Zizi și formula ei 
de viată — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cum vă place — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ascen
siunea lui Arturo Û1 poate fi oprită _ 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii șl 
tineret (Sala din str, C. Miile): Ruy Bias
— (orele 20) ; (la Sala pentru copii din 
str. Eremia Grlgorescu nr. 24) : Nu prea 
Albă ca zăpada și Motanul descălțat — 
(orele 15). Teatrul regional-Bucureștl : 
Punctul culminant — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Pofta vine... rîzind — 
(orele 20). Teatrul satirlc-muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20). Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 16) ; (la Casa de cultură a tine
retului din raionul „23 August“) : Ele- 
fănțelul curios — (orele 14). Circul de 
stat : Non stop-1964 — (spectacol prezen
tat de artiști al Circului din Praga — 
orele 19,30)

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un suris 
In plină vară : Republica (9,45; 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15). Domnișoara Barbă Albas
tră: Carpați (10; 12; 14; 16), Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Flamura (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19). Dezrădăcina
ți! : Excelsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Tomls (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). 
Totul rămîne oamenilor : București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 19; 
21). O zi ca leii : Festival (9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15). Vi-1 prezint pe Baluev
— cinemascop : Floreasca (16,30; 18,30;
20.30) . Iolantha : victoria (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 18,15;
20.30) . Era noapte la Roma (ambele se
rii) : Central (10,15; 13; 16; 19). A treia 
repriză — cinemascop : Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continu
are ; 18,15; 20,30). Medicamentul care
ucide (ambele serii) ; Union (16; 19,30). 
Program de film» pentru copii : Doina
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EK PREAJMA BESG^EERH GOraSHTE! SE LA GEKEVA

R. F. G. în dezacord cu politica Void
LONDRAdm parlamentul grec

arasa

agrara a Pieței comune
Ministrul industriei petrolului și chimiei 
din R. P. Rominâ primit de președintele Austriei

BONN 20 (Agerpres). — In Bun- nistrul vést-german a subliniat că 
guvernul său se va strădui să obțină 
la Bruxelles o armonizare în sînul 
Pieței comune a prețurilor de cost a 
producției înainte de a se trece - la 

-realizarea unei armonizări a prețu
rilor cerealelor. ■

în’ continuare a vorbit cancelarul ■ 
. vest-german, Ludwig Erhard. El a 

. declarat că guvernul' său hu va a- ; 
proba nici un fel de reducere a pre- 

. țurîlor cerealelor'în cursul anilor 
. 1964—65. arătând în-același timp că 
nu este în măsură să precizeze, pen- ■ 
tru anii'1 următori; dacă, și' în ce con
diții, guvernul federal va putea să-și 
ia altfel de angajamente. în înche
iere, Erhard a asigurat Bundestaguî 
că guvernul- său nu-și va da la Bru
xelles aprobarea la nici un fel de 
soluții -care ar putea avea repercu
siuni asupra agriculturii vest-ger- 
mane.

în continuare, Bundestaguî a a- 
probat' un proiect prin care cere gu
vernului vest-german să respingă 

’ la viitoarele tratative de la Bruxel
les, planul Mansholt relativ la ar
monizarea prețurilor cerealelor în 
cadrul'Pieței comune. împotriva 
proiectului au votat deputății social- 
democrați.

Agenția France Presse, referindu- 
se la poziția vest-germană, subli
niază că R.F.G: „ar putea să pro
voace o nouă criză a Pieței comune ' 
agricole“.

destagul vest-german au început joi 
dezbateri asupra problemei prețuri
lor la produsele agricole. Ele au ca 
obiectiv discutarea armonizării pre- ■■ 
țurilor produselor agrare din Ger
mania federală în cadrul așa-zisei 
politici agricole unice a Pieței co
mune..

Cu prilejul recentului'„maraton“ 
agricol din decembrie anul trecut, 
țările Pieței comune au căzut de a- 
cord. la insistențele delegației fran
ceze, să accepte un plan privind u- 
nificarea prețurilor agrare ale Pieței 
comune. în virtutea acestui plan 
(denumit planul Mansholt, după nu
mele inițiatorului său) R.F.G. tre
buia în acest an să ia măsuri de‘scă
dere a prețurilor la cerealele sale. 
Delegații vest-germani s-au opus a- 
cestei propuneri, întrucît scăderea 
prețului produselor cerealiere ar fi 
dus la sporirea nemulțumirilor țăra
nilor vest-germani într-o perioadă 
în care R.F.G. se pregătește pentru 
alegeri generale.

Luînd primul cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din Bundestag, minis
trul agriculturii al R.F.G., Werner 
Schwarz, a subliniat că planul pri
vind unificarea prețurilor agricole 
în acest an este' inacceptabil pentru 
guvernul federal. El a'spus că „po
litica agrară comună în sînul C.E.E. 
nu trebuie să se facă în dauna agri
culturii unuia sau a ajtuia din cei 
șase membri ai Pieței comune". Mi-

cu- 
mi-
re- 
ira-

Libia cere lichidarea bazelor militare 
de pe teritoriul său

TRIPOLI 20 (Agerpres). — într-o 
vîntare rostită în' S'enafül țării, primul 
nistru al Libiei, Mahumd Munfasir, a 
afirmat că „guvernul. Libiei va duce
fative cu S.U.A. și Anglia în legătură cu 
lichidarea bazelor militare și în legătură 
cu stabilirea datei evacuării totale a tru- 
p-elor străine de pe teritoriul libian, pre
cum și în legătură cu denunțarea tratate
lor respective încheiate cu aceste țări".

„Schimbarea situației internaționale și 
poziția statelor frățești față de Libia, a 
declarat primul ministru, ne-au deter-

minat să lichidăm bazele străine de pe 
teritoriul nostru și să nu prelungim ter
menul de aefiune al tratatelor încheiate 
cu S.U.A. și Anglia".

Primul ministru a spus că politica ex
ternă și internă a guvernului libian ur
mărește întărirea poziției fării în lumea 
arabă, precum și pe arena internationale. 
El a adăugat că Libia își va îndeplini 
obligafiile asumate față de Liga țărilor 
arabe, Organizafia Națiunilor Unite ș' 
Organizația Unității Africane.

ATENA 20 (Agerpres). — în urma 
celui de-al doilea tur de scrutin care 
a avut- loc în cursul nopții de joi 
spre vineri, la propunerea vicepre
ședintelui guvernului grec, Stefano
poulos, deputatul Uniunii de centru. 
Athanasiadis Novas, a fost ales pre
ședinte al Parlamentului grec cu 166 
voturi, contra 25 și 109 abțineri.

într-o declarație făcută după ale
gerea președintelui Parlamentului 
grec, primul ministru Papandreu a 
anunțat că dacă guvernul grec nu va 

‘obține la viitorul scrutin o majori
tate satisfăcătoare de voturi, bazată 
pe totalitatea deputaților. Uniunii de 
centru, „voi recomanda regelui di
zolvarea parlamentului și fixaréà' 
unor noi alegeri“. La primul tuf de 
scrutin al alegerii candidatului la 
postul de președinte al parlamentu
lui, 30 de deputați ai Uniunii de 
centru au votat împotriva candida
tului propus.

Totodată, Papandreu a declarat că 
a luat hotărîrea să excludă din 
Partidul Uniunii de Centru pe Elias 
Tzirimocos și pe Savas Papapolitis. 
considerați drept principalii organi
zatori ai acestei „rebeliuni“ în 
partid. Acest incident, arată agenția 
France Presse, intervenit înaintea 
punerii în discuția parlamentului a 
declarației-program a guvernului, a 
produs o vie surprindere în toate 
cercurile politice din Atena.

în legătură cu aceasta, ziarul „To 
Vima'“ (centru) scrie că evenimentele 
de joi au constituit o manifestare 
publică a crizei centrului în ziua 
deschiderii noului parlament. Ziarul 
„Eleftheria“ (centru) califică acțiu
nea grupului care a votat împotriva 
candidatului propus drept „o lovi
tură de stilet aplicată pe la spate 
guvernului“.

VIENA. — Corespondentul Ager
pres,, Șt. Deju, transmite :

Președintele Austriei, dr. Adolf 
Schärf, l-a primit vineri dimineața 
pe ministrul industriei petrolului și 
chimiei din R. P. Romînă, Mihail 
Florescu, care a fost însoțit de șeful 
agenției economice de la Viena, 
Constantin Stoica. Convorbirea; s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

Silviu Munteanu, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ambasadei 
R. P. Romîne la Viena, a oferit vi
neri o masă în saloanele ambasadei.

Au participat : ministrul comerțului 
și reconstrucției al Austriei, dr. Fritz 
Bock, președintele Tîrgului interna
țional din Viena, Eduard Strauss, 
dr. Heinrich Standenat, șeful secției 
economice din Ministerul de Exter
ne, A. Kolbinger, secretar general 
al Camerei de comerț, precum și 
alte personalități ale vieții econo
mice din Austria.

Seara, președintele Camerei de 
comerț a Austriei, ing. Rudolf Sal- 
linger,' a oferit o masă în cinstea de
legației economice a R. P. Romîne.

Vicepreședin-
ele Camerei 

de comerț din 
Londra, lordul Abbish, a declarat, 
într-o convorbire cu corespondentul 
agenției TASS, că Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare va contribui la dezvoltarea 
comerțului mondial.

Referindu-se la caracterul repre
zentativ al acestei conferințe, lordul, 

speranța că. 
un schimb 

fi discutate 
mondial și

dar, pe cît se pare, va fi găsită o 
bază pentru realizarea unui acord.

Lordul Abbish și-a exprimat pă
rerea că țările industriale nu tre
buie să se limiteze doar la importul 
de materii prime din țările aflate 
în curs de dezvoltare. Noi, a conti
nuat el, trebuie să. deschidem piețele 
noastre și pentru 
triei prelucrătoare

produsele indus- 
din aceste țări.

20 (Agerpres). —După 
agenția TASS, preșe-

MOSCOVA 
cum anunță 
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, va vizita 
în luna mai Republica Arabă Unită, 
la invitația președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser. Data vizitei a 
fost stabilită în urma unui schimb 
de mesaje între președintele R.A.U. 
și șeful guvernului sovietic. N. S. 
Hrtișciow Și-a; exprimat satisfacția în 
legătură cu posibilitatea ce i-a fost 
oferită de a lua parte la festivită
țile prilejuite de încheierea con
strucției primei părți a barajului de 
la Assuan și de acoperire a albiei 
Nilului.

La rîndul său, Gamal Abdel 
Nasser a arătat că el și poporul Re
publicii Arabe Unite vor fi foarte 
bucuroși că N. S. Hrușciov va asista 
ia această ceremonie istorică și că 
se va întîlni cu unul din popoarele 
națiunii arabe, care se mîndrește 
de prietenia arabo-sovietică și o 
consideră drept un exemplu cons-- 
tructiv în relațiile internaționale.

CONSULTĂRI ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ

Abbish și-a exprimat 
la Geneva va avea loc 
util de păreri și vor 
problemele comerțului 
ale industrializării țărilor aflate în 
curs de dezvoltare. La conferință se 
vor ciocni diferitele concepții asupra 
acestei probleme, a continuat el,

încheierea lucrărilor
Adimărîi Mondiale a Sănătății

(Agerpres). — Vineri 
la Geneva lucrările 
Adunări Mondiale a

luat cuvîntul repre-

GENEVA 20 
au luat sfîrșit 
celei de-a 17-a 
Sănătății.

După ce au
zentanții U.R.S.S., Voltei Superioare. 
Nepalului, Venezuelei, R.A.U. și Fi- 
lipinelor, președintele adunării, dr 
Afridi, a declarat închise lucrările.

La ședința plenară a fost adoptat

ADDIS-ABEBA
„Sarcina prin
cipală a Con
ferinței de la 
fie elaborarea

BRAZIIJÂ : Președintele>
uneltirile forțelor ultrareasțîonare

BRASILIA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Prensa Latina, 
într-o cuvîntare rostită cu prilejul 
ceremoniei semnării contractului 
privind construirea unei centrale 
electrice în statul Rio de Janeiro, 
președintele Braziliei, Joae Goulart, 
a condamnat cu vehemență forțele 
ultrareacționare din țară care se 
opun înfăptuirii măsurilor menite să 
contribuie la dezvoltarea țării. „A- 
celeași voci, cape .se ridică astăzi îm
potriva reformelor fundamentale, a 
spus el, s-au manifestat ieri împotri
va abolirii sclavajului, împotriva in
dependenței țării și a luptei întregu
lui popor“.

Gmdart condamnă

Președintele i-a chemat pe oame
nii muncii de la orașe și sate, pe 
studenți, intelectuali și militari la 
unitate în lupta pentru realizarea 
transformărilor necesare. El a sub
liniat că „libertatea Braziliei se află 
în mîinile poporului însuși", afir
mând că „în țară nu va'fi liniște, 
atîta timp cît majoritatea brazilie
nilor suferă de foame, de lipsă de 
școli și asistență medicală“.

Goulart a- subliniat din nou nece
sitatea revizuirii actualei constituții. 
El a spus că fără aceasta este impo
sibilă înfăptuirea reformei agrare. 
Președintele s-a pronunțat, de ase
menea, pentru acordarea dreptului 
de vot celor care nu știu carte.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
continuă consultările sale cu o serie 
de reprezentanți ai țărilor interesate 
în problema Ciprului. Agenția 
France Presse relatează că joi 
după-amiază, U Thant a avut între
vederi cu reprezentantul Marii Bri
tanii la O.N.U., Patrick Dean, cu 
însărcinatul cu afaceri al delegației 
irlandeze la O.N.U., Tadhg Sullivan., 
și cu generalul McKeown, șeful sta
tului major al armatei irlandeze.

La Nicosia, tratativele privind în
cheierea unui acord de încetare de
finitivă a focului în localitatea Gha ■ 
ziveran au continuat în tot cursul 
zilei de joi și a nopții de 19 spre 20 
martie.

Ministrul de externe cipriot, Ky- 
prianu, a plecat vineri spre Nev 
York unde urmează să discute cu se 
cretarul general al O.N.U., U Than! 
diferite aspecte ale rolului forțe; 
O.N.U. în Cipru.

Evoluția situației din Cipru a cons
tituit obiectul deliberărilor guvernu
lui turc care, după cum a anunțai 
un purtător de cuvînt la Ankara, a 
dispus „luarea măsurilor necesare 
de precauție“. La ședința guvernului

a asistat și șeful statului major, ge
neralul Sunay. Agenția U.P.I. a co
municat că nouă nave militare tur
cești au părăsit baza navală Isken-

Gaulle a sosit 
Guadelupa

POINTE A PITRE 20 (Agerpres). 
După vizita făcută în Mexic, pre
ședintele de Gaulle a sosit la Pointe 
a Pitre, în Guadelupa, unde a fost 
întîmpinat de L. Jacquinot, ministrul 
francez pentru teritoriile de peste 
mări, și de reprezentanți ai autori
tăților locale.

în preajma sosirii lui de Gaulle, 
autoritățile franceze din Guadelupa 
au interzis — în baza unei legi din 
1881 — revista „Revolution“. Inter
zicerea s-a datorat — potrivit agen
ției Reuter — publicării unui mani
fest semnat de 24 de organizații din 
Guadelupa, Martinica și insula 
Reunion, în care se cerea acordarea 
dreptului la autonomie a departa
mentelor franceze de peste mări.

De 
in

de'run pentru manevre.

proiectul de rezoluție asupra dezar
mării și sănătății propus de Comisia 
pentru program și buget. (Comisia 
pentru program și buget a adoptat 
acest proiect în ședința de joi cu 52 
de voturi, contra 16 și 22 abțineri).

în rezoluție se arată că Adunarea 
Mondială a Sănătății cere Organiza
ției Națiunilor Unite să insiste pe 
lîngă conferința Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare pentru 
examinarea âtentă și rapidă a pro
punerilor privind folosirea resurse
lor eliberate ca urmare a reducerii 
bugetelor militare, în scopul creării 
unei economii pașnice și al realiză
rii proiectelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a tuturor țărilor și re
giunilor sărace și slab dezvoltate 
pentru ca acestea să poată asigura 
populației bunăstarea completă fi
zică, intelectuală și socială.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrări
lor acestei comisii, delegatul R. P. 
Romîne, Valeriu Tudor, a subliniat 
că rezoluția este o încercare merito
rie menită să determine, deși doar 
parțial, rolul Organizației Mondiale 
a Sănătății în soluționarea proble
melor dezarmării.

Adoptarea rezoluției prezentate de 
14 delegați, printre care se numără 
în calitate de coautor și R. P. Ro
mînă, reprezintă cel mai bun răs
puns la apelul lansat de Adunarea 
Generală a O.N.U. care a invitat gu
vernele și instituțiile aparținând sis
temului Națiunilor Unite să-și des
fășoare lucrările asupra problemelor 
economice și sociale ce vor fi ridi
cate ca urmare a înfăptuirii dezar
mării.

Geneva trebuie să
și aprobarea unui nou cod pentru 
problemele comerțului internațional, 
care trebuie să țină seama de reali- 

.tatea situației existente și de parti
cularitățile problemelor epocii noas
tre“, a declarat ministrul comerțului 
și industriei al Etiopiei, E. Makon- 

•nen.
,,în ultimii ani, a arătat el, au a- 

vut loc mari schimbări în relațiile 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. Statele care au 
devenit independente nu mai vor să . 
rămînă numai furnizoare de materii 
prime, ci vor să-și 
lor industrie“.

dezvolte propria

DAMASC
Ministrul eco
nomiei al Si- - 
riei, George 
într-o declara- 
„apropiata con-

Tomaa, a subliniat 
ție pentru presă că 
ferință a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare prezintă o importanță 
deosebită pentru țările în curs de 
dezvoltare, printre care se numără 
și Siria. Această conferință, a con
tinuat ministrul, trebuie să'înlăture 
dificultățile ce stau în calea dezvol
tării comerțului internațional“.

Impas la tratativele 
dintre 0. P. E. C.

și companiile străine
GENEVA 20 (Agerpres). — Abdul 

Rahman El Bazzaz, ambasadorul 
Irakului la Londra și unul din cei 
trei membri desemnați de Organi
zația țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.) pentru a duce tratative cu 
companiile străine care exploatează 
petrolul acestor țări, a declarat joi 
că negocierile care âu avut loc la 
Geneva au eșuat. După cum se știe, 
la aceste tratative, * țările exporta
toare de petrol au cerut companii
lor străine să le aloce cote mai mari 
din beneficiile obținute de pe urma 
exploatării petrolului lor. în decla
rația sa, Abdul Rahman El Bazzaz 
a arătat că eșecul tratativelor de la. 
Geneva se datorează refuzului com
paniilor petroliere străine de a sa
tisface cererea O.P.E.C.

Demisia purtătorului de cuvînt
al Casei Albe

noi în cadrul

In ultima vreme, în rîndul țărilor care 
fac parte din așa-numita Uniune a- 
fro-malgașe se accentuează tendința spre 
unitate și colaborare cu celelalte țări ale 
Africii, spre dezvoltarea unor relații nor
male cu statele situate în afara conti
nentului. Recenta conferință de la Dakar, 
care a examinat, printre altele, problema 
participării țărilor membre ale U.A.M. la 
Organizația Unității Africane (O.U.A.), 
urmată la scurt timp de cererea parla
mentului de la Brazzaville ca Congoul 
să iasă din Uniune constituie în această 
privință două exémple grăitoare.

Uniunea afro-malgașă este o asociație 
a 14 state africane denumită deseori și 
„grupul de la Brazzaville". Ea a fost 
creată în mod oficial la conferința șefi
lor de state și de guverne de la Tana
narive (septembrie 1961) și cuprindea la 
început un număr de 12 țări foste colonii 
franceze : Coasta de Fildeș, Volta Su- . 
perioară, Gabon, Dahomey, Congo (Braz
zaville), Camerun, Mauritania, Republica 
Malgașă, Niger, Senegal, Ciad și Repu
blica Africa centrală, cărora li s-au a- 
dăugaf în 1963 Ruanda și Togo. Obiec
tivul principal al U.A.M. — așa cum 
și l-au propus inițiatorii ei — era co
laborarea în domeniul politic, economic 
și militar între țările membre, promo
varea unei politici comune pe. plan, in
ternațional. In baza acordurilor militare, 
bilaterale și regionale'încheiate de Fran
ța cu fostele ei colonii, acestea au ac-

---------- o — j -

ceptaf ca trupe franceze să staționeze 
mai departe pe teritoriul lor.

Tendințele noi din cadrul Uniunii și-au . 
găsit oglindirea, după cum s-a mai spus, 
la conferința ce s-a desfășurat în pri
ma parte a lunii martie la Dakar. Discu
ții aprinse a stîrnit aici mai ales pro
blema relațiilor cu Organizația unității .
africane. Multe state consideră că în con
dițiile existenței O.U.A., prezența pe 
continentul african a unor grupări de ge-■ 
nul Uniunii afro-malgașe aduce prejudi
cii unității și solidarității africane și în 
consecință s-au pronunțat pentru dizol
varea ei.. Deși conferința n-a adoptat o 
hotărîre în acest sens, ea s-a oprit asu
pra unei formule care consfințește în 
fapt sfîrșitu' U.A.M'., aceasta transformîn- 
du-se într-o organizație ce-și va limita 
atribuțiile la organizarea cooperării eco
nomice a statelor membre. In a doua ju
mătate a lunii aprilie va avea loc la 
Nouackhott (Mauritania) conferința mi
niștrilor de externe pentru semnarea 
Chartei noii organizații, care va avea se
diul la Yaounde. „Observatorii — trans
mite agenția France Presse — socotesc 
că conferința de la Nouackhott va da 
noii organizații mijloacele de a se in
tegra în Organizația Unității Africane". 
O astfel de evoluție a evenimentelor este 

■salutată de țările continentului negru care 
văd în unitatea africană o chezășie a 
accelerării eliberării întregului continent, 
a dobîndirii unor noi succese pe calea 
progresului economic și social. .

nul rasist al lui Winston Field. Rhodesiei 
de sud i-a fost promisă independența. 
Londra refuzînd în același timp să revizu
iască constituția care privilegiază mino
ritatea albă. Ca rezultai aci se creează un 
sfat rasist polițist de genul Republicii 
Sud-Africane care înăbușe orice încercare 
a populației autohtone de a se ridica la 
luptă pentru drepturi și o viață mai bună.

Numeroase fapte petrecute în ultima 
vreme arată că rasiștii de la Salisbury se 
străduiesc să nu rămînă cu nimic în urmă 
față de semenii lor de la Pretoria. Ma
nifestațiile populației africane sînt re
primate cu brutalitate. La 18 martie, la 
Salisbury a avut loc o demonstrație în 
semn de protest împotriva. refuzului au
torităților de a iniția tratative pentru re
vizuirea constituției. Poliția a împrăștiat 
pe demonstranți cu cîini dresați ș'i'a'ope- 
rat arestări. Toți cei bănuiți de ostilitate 
față de planurile autorităților sînt arun
cați în lagăre de concentrare și închisori.

Sub titlul' „Sîrmă ghimpată în 
Wha Wha", ziarul vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" a publicat recent 
o corespondență a trimisului său special 
Hans Jürgen Krüger, în care autorul des
crie situația existentă într-un lagăr de 
concentrare creat la sfîrșitul lunii februa
rie. „Pe șoseaua care duce spre Umvu- 
ma, scrie ziarul, la 24 km de această lo
calitate, dincolo de un gard de sîrmă 
ghimpată, ascunse în iarbă înaltă, fumegă 
din nou coșurile unor barăci. Po
lițistul care stă de gardă la poar
tă dă din cap : „Intrarea oprită". Fără un 
permis semnat de ministrul sud-rhodesian 
al justiției, Clifford Dupont, nimeni nu

are voie să infre în lagăr. Pentru că aici 
a fost 
pentru 
vernul 
planuri 
pectafi 
burări...
aduși cu camioane, ținîndu-și boccelele 
intre genunchi, nu mai scapă atît de cu- 
rînd". împotriva unor lideri ai mișcării de 
eliberare națională ca Joshua Nkomo și 
alții au fost înscenate o serie de procese 
cu scopul de a-i scoate de pe scena 
vieții politice și de a slăbi frontul for
țelor care se pronunță pentru o inde
pendență adevărată.

Toate acestea au creat în Rhodesia de 
sud o situație încordată și au atras a- 
tenția opiniei publice democratice din 
numeroase colțuri ale lumii. Comitetul 
special al O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale dezbate de la începu
tul lunii situația primejdioasă din Rho
desia de sud. Numeroși vorbitori au con
damnat cu tărie acțiunile guvernului ra
sist al lur Field și- au cerut elaborarea 
unei noi constituții, ținerea unor noi ale
geri pe baza dreptului de vot general, 
în ședința', din 16 martie, reprezentantul 
Etiopiei a pröpus convocarea unei se- 

. siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. care să ia în discuție abuzurile 
din Rhodesia de sud. El a ceruf, tot
odată, să se atragă atenția Consiliului 
de Securitate asupra situației din acest 
teritoriu.

instalat un lagăr de concentrare 
negrii care sînt suspectați de gu- 
alb că ar putea nutri eventuale 
de rebeliune sau care sînt sus- 
că ar putea fi instigatori la tul- 
Cei care au fost internați, fiind

Un purtător de cuvînt al armatei ca
nadiene a anunțat că 320 militari, ca
nadieni au plecat spre Cipru pentru 
a se alătura celor 567 de militari ca
nadieni, care formează primul deta
șament al forțelor O.N.U. din insulă, 
în fotografie : La Nicosia în primele 
momente după sosirea trupelor 

O.N.U.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
La Washington s-a anunțat că pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Pierre Salinger, și-a înaintat joi de
misia președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson. în scrisoarea de demisie se 
arată : „Am luat această hotărîre 
din motive personale pe care le voi 
explica public într-un viitor foarte 
apropiat". Potrivit comentatorilor 
agențiilor occidentale de presă, Sa
linger a plecat în aceeași zi spre 
San Francisco, unde se crede că își 
va pune candidatura la viitoarele 
alegeri pentru postul de senator în 
Congresul S.U.A. din partea statului 
California.

Președintele Johnson a numit în 
funcția de purtător de cuvînt al

(
Casei Albe pe George Reedy, unul 
dintre colaboratorii săi apropiați.

Pierre Salinger este a trgia perso
nalitate din „echipa Kennedy“ a 
Casei Albe care demisionează din 
funcție după asasinarea fostului pre
ședinte. înaintea lui au demisionat 
Ted Sorensen, consilier special, și 
Arthur Schlessinger. Fostul purtă
tor de cuvînt al Casei Albe, care a 
colaborat mulți ani cu John Ken
nedy și cu fratele acestuia, Robert 
Kennedy,, a anunțat că, împreună cu 
un ziarist de la radiodifuziunea a- 
mericană, a scris o carte intitulată 
„Omagiu lui John Kennedy“, care 
va apare la 29 mai. Cartea cuprinde 
o culegere de aprecieri la adresa lui 
John Kennedy obținute din nume
roase țări ale lumii.

T

Evenimentele din Dahomey

două Rhodes îi

seu
La 20 martie, N. S. 

președintele Consiliului 
al U.R.S.S., a avut o 

cu Abdallah As-S allai,

R T E ȘTIRI

La 10 martie, membrii noului parla
ment al Rhodesiei de nord, rezultat 
al recentelor alegeri, au depus ju- 
rămîntul. Un mare număr de africani, a- 
dunați în fața clădirii din Lusaka, unde 
a avut loc ceremonia, au salutat impor
tantul eveniment din istoria țării. Noul 
parlament eșțe primul for reprezentativ 
al Rhodesiei--de nord- Din 75 de. de- 

;. putați, 5'5 'sînt.?. r.epr'egentanți ya.i. Part țdu- 
■jui unit al. independențe.i.'naționale, con-

rarea națională. In cursul lunii mai la 
Londra va avea loc o conferință care va 
examina statutul teritoriului și va stabili 
data acordării 
de nord.

Dacă drumul 
Zambiei (astfel 
.conturează. de 
cu totul . alfa este situația.■ Rhodesiei de 
sud. 'După destrămarea, faimoasei'Rede- 
rații a Rhodesiei și Nyassal'anduluî, 

"....................... ..................................... ............î en
gleze, încercîrid să păstreze măcar 
o parte din pozițiile privilegiate avute 
aci, și-au ațihfif ■ privirile în special spre 
partea sudică, unde este înscăunat guver-

independenfei Rhodesiei

spre independenfă al 
se va numi noul stat) se 
pe acum destul de clar,

în ultimele zile, orașul Parakou din 
’nord-estul Republicii Dahomey a fost 
teatrul unor incidente sîngeroase provo
cate de partizani ai fostului președinte 
Hubert Maga. Recrutafi din rîndurile tri
burilor Baribas, ei au atacat pe membrii 
triburilor din sudul fării care locuiesc 
în Parakou, incendiindu-le și devastîndu- 
le loc.uinfele, molestând femei și copii, părtat din actuala formație guvernamen- 
Pentru a restabili liniștea în oraș au fost tală. Guvernul Republicii Dahomey a a- 
trimise trupe guvernamentale care au fă
cut uz de arme de foc. S-au înregistrat 
morfi și răniți.

Evenimentele din orașul Parakou for
mează obiectul unor comentarii în presa 

. occidentală care arată că ele trebuie 
puse în legătură cu situația încordată 
existentă în țară de mai multă vreme. 
După înlăturarea președintelui Maga la 
27 octombrie 1963 și constituirea unui 
guvern provizoriu prezidat de colonelul 
Cristoph Soglo — scrie agenția France

Presse — „climaful inferior 
bunătățit deloc, fiind vorba 
fea tradițională dintre nord 
nemulfumirea muncitorilor și 
neri, sau 
persoane". Acesta este cazul lui Chobi 
Mama — 
partizan al lui Maga, care a fost înde-

nu s-a îm- 
de rivalifa- 
și sud, de 
a unor ti

de resentimentele anumitor

continuă agenfia — vechi

nunfat că Chobi Mama, lider al tribu
rilor Baribas și inspirator al tulburărilor 
din Parakou, a fost arestat împreună cu 
alte 192 de persoane. El, a precizat pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Justin 
Ahomadegbe, va fi pedepsit conform le
gilor fării, deoarece incidentele din Pa
rakou fac parte dintr-un plan de submi
nare a securităfii statului elaborat cu 
complicitatea unor elemente din afară.

GAGRA.
Hrușciov, 
de Miniștri 
convorbire_ ________ ______ ,
președintele R. A. Yemen. în cursul 
convorbirii au fost continuate tra
tativele începute la Moscova în le
gătură cu colaborarea economică și 
culturală între cele două state. în 
cursul aceleiași zile, N. S. Hrușciov 
a oferit la vila sa din Gagra un 
prînz în cinstea lui Abdallah As- 
S allai.

BUENOS AIRES. Guvernul ar- 
gentinean a anunțat că se va ocupa 
singur de explorarea și exploatarea 
zăcămintelor de țiței care aparțineau 
companiilor străine. După cum se 
știe, în noiembrie anul trecut guver
nul Argentinei a anulat contractele 
cu companiile străine din această 
ramură.

LONDRA. La Londra a fost pu
blicat un ghid consacrat locurilor din 
capitala Angliei unde au trăit și au 
creat Karl Marx, Friedrich Engels 
și Vladimir Ilici Lenin. Acest ghid, 
editat de Partidul Comunist din Ma
rea Britanie, conține, în afară de 
unele hărți amănunțite, o serie de 

, materiale informative despre viața și 
activitatea la Londra a conducători
lor proletariatului internațional.

PNOM PENH. în capitala Cam- 
bodgiei s-a făcut cunoscut că, în 
urma atacului lansat joi dimineață 
de unități ale armatei sud-vietna- 
meze asupra teritoriului cambod
gian, au fost ucise 16 persoane, iai 
14 rănite. Printre victime se află 
femei și copii.

rămîne în
Harriman

celor două zile, cît va 
capitala Marii Britanii, 
va avea o série de întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al An
gliei, Richard Butler, și cu ministrul 
de stat pentru relațiile cu Common
wealths, Duncan Sandys. După 
discuțiile de la Londra, care se vor 
referi, îndeosebi, la problemele a- 
fricane, Harriman va pleca spre 
Lagos.

BUENOS AIRES. Guvernatorul 
provinciei argentiniene Santa Fe, 
Aldo Tessio, a semnat un decret dis
punând dizolvarea organizației fas
ciste „Tacuara“, ca urinare a actelor 
de violență și atentatelor săvîrșite 
recent de membrii acestei organiza
ții la Rosario, capitala provinciei 
Santa Fe. Unul din aceste atentate 
s-a soldat cu mai mulți morți 
răniți.

BAGDAD. Președintele Irakului, 
Aref, a plecat vineri într-o vizită 
oficială de 12 zile în Pakistan și 
India. S-a anunțat că în timpul ab
senței lui Aref din Irak atribuțiile 
președinteluj v’or fi asumate de pri
mul ministru, Taher Yehia.

LISABONA. Tribunalul din Lisa
bona a condamnat la închisoare pe 
diferite termene și la pierderea drep
turilor politice pe o perioadă de 
5—15 ani nouă muncitori acuzați că 
ar fi desfășurat activități „subversi
ve“. După cum transmite agenția 
France Presse, muncitorii au fost 
acuzați, de asemenea, de apartenen
ță la Partidul Comunist din Portu
galia aflat în ilegalitate, precum și 
de „incitare la manifestații de 
stradă“.

sub titlul : „Acest sat este de vînzare". Ziarul arată că ultimii 16 lo
cuitori din LIzaso, provincia spaniolă Navarra, și-au părăsit satul din 

cauza mizeriei șl au hotărît să-l vîndă.

.... . . .. __ , , ........ ,........... ... a -Rhodesiei
dus' de .ptiftiul ministru Kéhneth Kâundâ. . inițiatorii ei, cêrcùrile "colonialiste
Constituirea parlamentului' este un 
nou pas' înainte în -lupta pentru • înfăp
tuirea aspirațiilor de Veacuri ale popu
lației africane din această țară — elibe-
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LONDRA. Joi «eara a sosit la
Londra nbsecretarul de stat al
S.UA.„ Averell Harriman. în cursul


