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industrială a regiu- 
este ilustrată de fap- 
realizează mai bine de

Asigurarea unei munci de îndru
mare concrete, diferențiate și, prin 
aceasta, mai eficiente a organizații
lor de partid — indicație cuprinsă în 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința orga
nizației orășenești de partid Bucu
rești — are o mare însemnătate 
pentru organele și organizațiile de 
partid.

Ponderea 
nii Brașov 
tul că ea
13 la sută din producția globală in
dustrială a țării și 22 la sută din 
producția industriei constructoare 
de mașini. Aceasta, precum și faptul 
că în anul 1964 producția industrială 
a regiunii va crește cu 11 la sută, 
determină Comitetul regional P.M.R. 
Brașov să desfășoare o acțiune per
severentă pentru ridicarea la un ni
vel mai înalt a muncii de partid în 
industrie, condiție hotărîtoare a rea
lizării integrale a sarcinilor șesena- 
lului.

Ce măsuri întreprindem pentru a 
ridica necontenit nivelul activității 
organizațiilor de partid din industrie 
și a le da un ajutor cît mai eficace ?

PREGĂTIREA ACTIVIȘTILOR
Perfecționarea îndrumării organi

zațiilor de partid pune implicit pro
blema unei instruiri cît mai temei
nice a activiștilor de partid. Desigur 
este vorba de o preocupare conti
nuă și atentă. Dar un moment im
portant al acestei activități îl con
stituie ședințele de instruire. Cău
tăm ca expunerile pe teme e- 
conomice ținute în fața lor să 
fie strîns legate de sarcinile actuale 
ale organizațiilor de partid ; 
sînt informați periodic cu 
vire la stadiul îndeplinirii 
nului și problemele noi care se ri
dică în fața întreprinderilor. Potri
vit indicațiilor conducerii partidu
lui, în cursul lunii martie, membrii 
birourilor raionale și orășenești 
și instructorii au urmat un curs de 
10 zile, în cadrul căruia au audiat 
expuneri privind întărirea vieții 
interne de partid și îmbunătățirea 
conducerii economiei de către or
ganele și organizațiile de. partid ; 
au fost dezbătute referate pri
vind preocuparea Comitetului o- 
rășenesc de partid Brașov pentru 
creșterea productivității muncii în 
întreprinderi, experiența organiza
țiilor de partid din Sibiu și Făgăraș 
în domeniul îmbunătățirii calității 
produselor etc.

La ridicarea nivelului muncii bi- 
• rourilor organizațiilor de bază din 

întreprinderile industriale contribuie 
în măsură însemnată instructajele 
lunare cu secretarii organizațiilor 
de bază. Instruirea se face în mod 
diferențiat, în funcție de principa
lele probleme ale locului de muncă, 
cu participarea membrilor biroului 
comitetului regional. Ne îngrijim, în 
același timp, de repartizarea judi
cioasă a membrilor comitetelor oră
șenești și a instructorilor teritoriali 
pe lîngă organizațiile de partid. La 
Sibiu, Brașov, Mediaș s-a încetă
țenit practica de a ține seama în 
repartiție atît de pregătirea 
structorilor, cît și de nivelul 
tivității organizațiilor de bază ; 
urmărim ca organizațiile în fața 
rora stau sarcini grele să fie 
drumate de cei mai bine pregătiți 
instructori sau membri ai comitetu
lui, care cunosc îndeaproape proble
mele ramurii industriale respective. 
Aceasta a dat rezultate bune. Este 
semnificativ că întreprinderile care 
au obținut steagul roșu și diploma 
de întreprindere fruntașă pe ramură 
sau diploma de întreprindere evi
dențiată pe ramură („Independența“, 
întreprinderea poligrafică și între-
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pri- 
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in- 
ac- 
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că- 
în-

prinderea de electricitate Sibiu, 
Fabrica de șuruburi Brașov, 
Uzinele chimice Rîșnov, I.P.É.C. 
Brașov etc.), precum și zeci de între
prinderi care și-au realizat înainte 
de termen planul de producție pe 
primul trimestru al acestui an sînt 
tocmai acelea unde organizațiile de 
partid au primit un ajutor deosebit 
de eficient în orientarea lor spre 
principalele probleme ale producției.

Spre a asigura îmbunătățirea ne
contenită a îndrumării organizații
lor de bază, comitetul regional 
analizează periodic stilul de mun
că al comitetelor raionale și o- 
rășenești.

Aplicînd indicațiile 
Central al P.M.R., 
săm în măsură tot 
centrul de greutate al 
partid pe teren, în i 
acolo unde se înfăptuiește politica 
partidului. Primii secretari ai co
mitetelor orășenești ■— tov. A. Cris- 
tea (Sibiu), D. Tolciu (Mediaș) ; se
cretari ai comitetelor orășenești — 
tov. V. Apolzan, M. Baciu (Brașov), 
K. Reschner (Sibiu), stau cea mai 
mare parte a timpului de lucru în 
întreprinderi, participă la adunări 
generale ale organizațiilor de partid, 
la principalele ședințe ale birourilor 
organizațiilor de bază, mențin un 
contact strîns cu membrii de partid, 
cu fruntașii în întrecere și specialiș
tii. în felul acesta ei cunosc nemijlo
cit realitățile din diferite secții, ate
liere, nu se bazează doar pe infor
mări, rapoarte, au posibilitatea să în
drume în cunoștință de cauză orga
nizațiile de partid. Tov. Gh. Glăjaru, 
secretar al Comitetului raional 
P.M.R. Făgăraș, a studiat împreună 
cu un grup de specialiști căile de 
perfecționare a tehnologiei la Com
binatul chimic Făgăraș ; realizarea 
planului de măsuri adoptat a dus la 
creșterea productivității muncii.

O experiență bogată în îndruma
rea concretă, diferențiată a organi
zațiilor de partid a acumulat Comi
tetul orășenesc P.M.R. Brașov. Mem
brii comitetului orășenesc, instruc
torii salariați și nesalariați sînt re
partizați pe lîngă organizațiile de 
partid ținîndu-se seama de pregăti
rea profesională și experiența lor. 
Instruirea secretarilor organizațiilor 
de bază din întreprinderile indus
triei constructoare de mașini se face 
separat de a celor din industriile 
ușoară și alimentară. Din inițiativa 
biroului comitetului regional, comi
tetul orășenesc 
cerile tehnice 
partid de la 
„Steagul roșu", 
„Metrom" 
eficiente măsuri 
pectării graficelor de asimilare a 
noilor produse și de pregătire 
a trecerii la fabricația de serie, 
definitivarea proceselor tehnologice 
și îmbunătățirea S.D.V.-urilor. în
tre altele, au fost întărite servi
ciile de concepție și mărite capacită
țile de producție ale sculăriilor; or
ganizațiile de partid au fost îndru
mate să desfășoare o intensă muncă 
politică pentru aplicarea metodelor 
tehnologice moderne și realizarea 
parametrilor prevăzuți în proiecte.

OPERATIVITATE Șl INIȚIATIVĂ

Biroul Politic al C. C. al 
P.M.R. a hotărît să convoace 
pentru ziua de 15 aprilie 
a. c. ședința plenară a Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

La ordinea de zi :
Darea de seamă cu pri

vire la convorbirile avute

de delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn cu con
ducerea Partidului Comu
nist Chinez, a Partidului 
Muncii din Coreea, a Parti
dului Comunist ai Uniunii 
Sovietice în problema uni- 
tăfii mișcării comuniste și 
muncitorești internationale.

D E
Comitetului 
noi depla- 

: mai mare 
l muncii de 
întreprinderi,

a ajutat condu
și organizațiile de 

uzinele „Tractorul“, 
“, „Electroprecizia", 

în stabilirea celor mai 
în vederea res-

De cea mai mare însemnătate este 
ca, urmărind sistematic mersul pro
ducției, organele și organizațiile de 
partid să intervină operativ pentru 
soluționarea problemelor ce se ivesc.

Aldea MILITARII 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Brașov

Cantitatea de fier vechi trimisă 
oțelăriilor din întreaga țară, în primul 
trimestru al anului, însumează 405 000 
tone, cu aproximativ 10 000 tone mai 
mult decît a fost planificat. Numai 
în ultimele 2—3 zile, pe rampele o- 
țelăriilor de la Hunedoara, Reșița 
și Oțelul Roșu s-au descărcat încă apro
ximativ 4 000 tone de fier vechi.

Cu fierul veohi trimis oțelăriilor în 
această perioadă se poate realiza, îm-

preună cu alte materii prime, o canti
tate aproape dublă de oțel. Fruntașe 
pe țară în acțiunea de strîngere a fie
rului vechi sînt colectivele întreprinde
rilor industriale din regiunile București 
și Hunedoara, care și-au depășit sarci
nile de livrări cu 10 și respectiv 9 la 
sută. In dorința de a sprijini pe side- 
rurgiști în sporirea producției de oțel, 
tinerii ploieșteni au organizat decade 
ale colectării fierului vechi.

Sondorii din întreaga țară au în
cheiat primul trimestru al anului cu 
o depășire a planului de foraj de 
peste 6 600 m. îmbunătățirea conti
nuă a tehnicii și a metodelor de lu
cru, precum și creșterea simțitoare a 
investițiilor acordate industriei pe
troliere au permis sondorilor să rea
lizeze în ultimii cinci ani un vo
lum de foraj care depășește pe cel 
din perioada 1952—1958. Mai mult 
de jumătate din totalul forajelor din 
această perioadă îl reprezintă cele 
de explorare.

în planul construcțiilor universi- roase specii din flora celor mai di- 
tare pe anul 1964 se prevede darea .................. ’ ■ '
în folosință a numeroase amfitea- speciale de încălzire și de aerisire 
tre, săli de seminarii, laboratoare, 
săli de lectură, cămine etc. Aseme
nea construcțiilor ridicate în anii 
precedenți, noile clădiri, prin înfă
țișarea lor atrăgătoare, modernă, 
vor spori frumusețea centrelor 
noastre universitare.

La București, spațiul destinat în- 
vățămîntului superior va înregistra 
o extindere simțitoare. Pentru 
Institutul de construcții, de pildă, se 
vor construi două corpuri noi de 
clădiri, situate pe Bulevardul 
Lacul Tei, pe o suprafață de peste 
8 000 m.p. Ele vor avea demisol, 
parter, trei etaje și vor cuprin
de 6 amfiteatre cu o capacitate de 
125 de locuri fiecare, numeroase la
boratoare, săli de proiecte și semi
narii, cabinete tehnice etc. Preocu
pările proiectanților, arhitecților și 
constructorilor sînt îndreptate spre 
realizarea lucrărilor la termenul 
fixat și de o calitate cît mai bună. 
Finisajul prevăzut a fi executat în 
condiții superioare, ceramica și pia
tra care se alătură obișnuitelor ma
teriale de construcție, mozaicul ve- 
nețian, iluminatul fluorescent ca și 
mobilierul nou, a cărui valoare 
se ridică la 1,2 milioane lei, vor 
asigura un grad ridicat de confort, 
o ambianță dintre cele mai plăcute.

O înfățișare nouă va căpăta și 
una din clădirile Institutului de 
petrol, gaze și geologie. în curînd 
aici vor începe lucrări de supra
etajare, dîndu-se în folosință 12 săli 
de proiecte cu 650 de locuri, încă
peri pentru bibliotecă etc.

La Iași, în urma dezvoltării de 
ansamblu a Institutului agronomic, 
se vor crea condiții mai bune de 
învățătură studenților Facultății de 
horticultură. Acestora li se pun la 
dispoziție amfiteatre,, laboratoare, 
săli de seminarii etc. Tot în acest 
centru universitar se prevede con
struirea, pe o suprafață de peste 
1 800 m.p., a unor sere didactice 
speciale, unde studenții Institutului 
agronomic din localitate și ai Uni
versității „Al. I. Cuza“ vor efectua 
lucrări de laborator. Pereții de sti
clă ai serelor vor adăposti nume-

verse medii climatice ; instalații

le asigură condiții bune de dezvol
tare.

în cursul acestui an vor fi termi
nate și noile clădiri destinate uni
versităților din Timișoara și Iași. 
Lucrările, începute în anii prece- 
denți, se găsesc într-o fază avansa
tă; în prezent, constructorii fac ulti
mele finisaje.

Concomitent cu amenajarea unor 
noi amfiteatre și săli de seminarii, 
laboratoare etc., în anul 1964 vor fi 
date în folosință și cămine. în 
București se prevede dezvoltarea 
grupului social studențesc de pe 
lîngă Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu“. Cele trei cămine care se 
construiesc în acest an vor asigura 
cazarea a încă 1 200 de studenți, în 
condiții de confort îmbunătățite. 
Căminele au camere de două per
soane, dotate cu mobilier modem, 
în imediata apropiere a cămine
lor se construiește o nouă can
tină, avînd o sală de mese cu 
800 de locuri ; bucătăria poate de
servi 3 000 de studenți, iar instala
țiile cu care va fi prevăzută o si
tuează printre cele mai moderne 
cantine studențești date în folosin
ță în ultimul timp.

în prezent se elaborează documen
tația tehnică pentru construirea u- 
nor noi cămine cu 1 200 de locuri, 
destinate studenților bucureșteni. 
Clădirile vor fi amplasate 
drul „orășelului studențesc" 
malul Dîmboviței. în 
timp, la Petroșeni s-a 
șantierul unui cămin avînd 
capacitate de 400 locuri, iar la 
Cluj se prevede dezvoltarea spațiu
lui de cazare existent prin construi
rea unor cămine cu peste 600 de 
locuri. O dată cu deschiderea viito
rului an de învățămînt universitar, 
vor fi gata și căminele studențești 
de la Galați, cuprinzînd 650 de locuri. 
Deși diferențiate ca așezare geogra
fică și arhitectură, toate aceste con
strucții au ca trăsătură comună 
prospețimea coloritului viu, linia 
modernă și confortul pe care-1 b- 
feră.

în ca
de pe 
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deschis 

o

îmi
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Paralel cu celelalte lucrări a- 
gricole de primăvară, o atenție 
deosebită trebuie acordată asi
gurării bazei furajere necesare 
dezvoltării sectorului zootehnic. 
In aceste zile se însămânțează 
mazărea, borceagurile, lucerna, 
orzul, ovăzul, se execută lucrări
le de întreținere pe pășuni și fi
nețe etc.

Pentru realizarea sarcinilor 
privind creșterea efectivelor de 
animale și sporirea producției de 
lapte și carne, consiliile agrico
le regionale și raionale, condu
cerile gospodăriilor colective și 
gospodăriilor de stat sînt chema
te să ia măsuri eficace pentru a- 
sigurarea unor cantități îndestu
lătoare de furaje, într-un sorti
ment variat și cu o valoare nu
tritivă ridicată. Dintre acestea, 
o mare importanță prezintă lu
cerna, trifoiul și sparceta, care 
trebuie cultivate ținîndu-se sea
ma de condițiile specifice din fie
care gospodărie: lucerna — în
deosebi în zonele de cîmpie, tri
foiul — în zonele mai umede și 
reci, iar sparceta pe terenurile 
calcaroase, situate pe pante. So
cotind importantă cunoașterea 
largă a calităților și avantajelor 
acestor furaje, precum ți a expe
rienței dobîndite de unitățile de 
cercetare și de producție în cul
tivarea lor, publicăm în pagina a 
doua a ziarului scurte relatări 
ale unor specialiști privind 
semnătatea și metodele de 
tură a acestor plante.

In pag. a Il-a
Specialiști din agricultură
pre plante valoroase de nutreț

în- 
cul-

des-

La G.A.S. Afumați, regiunea București, se execută lucrări de întreținere diierențiate pe întreaga suprafață cultivată cu lucerna. Pe 100 ha cu 
lucernă semănată anul trecut s-au împrăștiat cite 100 kg azotat de amo niu la ha, după care terenul s-a grăpat cu grapa cu colți reglabili. Pe 
lucernierele mai vechi se face discuitul în agregat cu grapa cu colți reglabili, pentru alinarea terenului și menținerea umidității. La execu
tarea acestor lucrări s-au evidențiat tractoriștii Toma Marin, Dumitru Gh. Dumitru, Pomplliu Enuș, Gheorghe Grigore și Constantin Nedea, 

care au discuit și grăpat zilnic cite 20 ha de lucerniere.
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE TELEGRAMĂ

Consiliului de Stat 
Populare Romîne,

Președintele 
al Republicii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit, 
vineri la amiază, pe Alberto Paveri 
Fontana, care și-a prezentat scri-

sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Italia în R. P. 
Romînă. (Cuvîniările rostite în pag. 
a V-a).

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar

Tovarășului ISTVÂN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 

Budapesta

Sgi

Evenimentele din Brazilia

î

( Continuare în pag. V-a)
După lovitura de stat, între diferi

te grupări politice au început trata
tive pentru desemnarea succesorului 
președintelui Goulart. Poliția guver
natorilor reacționari continuă ares-

Comitetul armatorilor europeni 
(grupînd pe proprietarii de vase din 
Anglia, Franța, Italia, Norvegia, Sue
dia, Danemarca, Grecia, Belgia și 
Olanda și cu titlul de asociată — Ja
ponia) reunit vineri la Londra, a ca
lificat ca un „ultimatum intolerabil'

înainte de a deveni realitate, desenul este studiat cu atenție. (Secția cazangerie a uzinelor „Independența 
Sibiu).

După răspunsul neiavorabil pri
mit la cererea sa adresată Turciei 
de a-și retrage trupele dispersate în 
Cipru, președintele Makarios, trans
mite A.F.P., studiază posibilitatea a- 
brogării în mod unilateral a tratatu
lui de garanție din 1960, care auto
riza Turcia, Grecia și Anglia să-și 
mențină trupe în insulă.

MW
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tarea liderilor sindicali și politici 
care au sprijinit fostul regim. Știri 
contradictorii circulă în legătură cu 
locul unde s-ar fi stabilit Joao Gou
lart. (Amănunte în pag. a 6-a).

Protestul armatorilor europeni
hotărîrea adoptată de comisia ma
ritimă din S.U.A. In această hotărîre 
se cere armatorilor europeni, sub 
amenințarea unei amenzi care s-ar 
ridica pînă la o mie de dolari pe 
zi, să anuleze contractele încheiate 
cu exportatorii din țările lor, pentru 
transporturile spre S.U.A.

Președintele Ciprului 
intenționează sâ abroge 
tratatul din 1960

O propunere privind 
rezolvarea conflictului 
dintre Indonezia 
și Federația Malayezâ
Indonezia a acceptat propunerea 

de compromis, inițiată de Filipine, 
în care se cere dezangajarea for
țelor indoneziene și malayeze în 
insula Borneo și începerea de con
vorbiri politice asupra conflictului 
dintre Indonezia și Federația Ma
layezâ, precum și pregătirea unei în- 
tîlniri la nivel înalt între Indonezia, 
Federația Malayezâ și Filipine.

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a eliberării Ungariei de sub 

jugul fascist vă transmitem un cald salut tovărășesc și felicitările 
noastre cordiale.

Poporul romîn se bucură de succesele importante dobîndite de 
poporul ungar prieten, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, în dezvoltarea economiei, culturii și a nivelului său de trai.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea frățească dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica Populară Ungară se vor dezvolta 
și întări și în viitor spre binele ambelor noastre popoare, al unității 
statelor socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lumea întreagă.

De sărbătoarea dv. națională vă dorim, dragi tovarăși, dv. și între
gului popor ungar, noi și mari succese în munca dv. pentru continua 
prosperitate a Republicii Populare Ungare prietene.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar 

al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

In laboratorul Uzinelor „23 August". Se verifică structura oțelului.
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PLANTE WAORtjlASE 20 DE ANI DE LA MOARTEA LUI VASILE TUDOSE

UN FIU CREDINCIOS AL PARTIDULUI

L a c e I n a
în presa centrală și în publicațiile 

de specialitate au apărut numeroase 
articole cu privire la cultura lu- 
cernei. „Scîntéia“ a publicat nu de 
mult un articol al tov. Conduratu, 
ingiher șef la G.A.S. Afumați, în 
care së relata pe larg despre însem
nătatea lucenlei ca cel mai va
loros furaj pentru bovine și 
despre experiența acestei unități în 
cultivarèa sa. Rezultatele obținute 
și la noi arată avantajele deose
bite ăle acestei plânte, rolul ei im
portant în sporirea producției ani
mate. După cum se știe, prin pro
ducțiile mari pe care te dă, prin con
ținutul ei bogat în proteine și varie
tatea formelor în care poate fi folo
sită (masă verde, fin, făină, nutreț 
însilozat etc), lucerna este o plantă 
de neînlocuit în zonele de cîmpie, 
cu soluri bogate. Dacă se irigă, spo
rurile de recoltă ce se obțin sînt 
mult mai mari.

La lucernă, sporirea producției 
este condiționată de mulți factori : 
de terenul pe care este însămînțată, 
de lucrările de îngrijire acordate, de

Trifoi u 1
Dacă în zonèlè mâi secetoase sau 

cu umiditate suficientă, cu soluri 
bogate și profunde, lucerna este cea 
mai valoroasă plantă furajeră, în 
zonele mai umede și răcoroase, cu 
soluri sărace, acide și mai superfi
ciale, locul lucemei este luat de tri
foi, care în aceste condiții dă 
producții mai mari. Trifoiul pro
duce un nutreț de foarte bună ca
litate, cu o valoare nutritivă și o 
digestibilitate mai ridicate. 100 kg 
de masă verde de trifoi cosit 
la începutul înfloririi conține în 
mèdie 16,1 unități nutritive. La kilo
gramul de substanță uscată conținu
tul in carotenă este de 17,5 mg în 
stadiul de înflorire. Trifoiul pre
zintă o măre importanță furajeră și 
prin aceea că se poate folosi cu 
succes în furajarea animatelor ca 
nutreț verde, ca fîn, ca făină de fin 
și ca nutreț murat.

Cîteva măsuri agrotehnice. Sta- 
țjunea experimentală Suceava, si
tuată într-o zonă favorabilă pentru 
cultură trifoiului, a inițiat, încă din 
anul 1954 o serie de experiențe pri
vind lucrările de pregătire a tere
nului și semănatul, eficacitatea 
diferitelor îngrășăminte organice și 
minerate etc. Astfel s-a constatat că 
prin tăvălugirea solului, ătît înainte 
cît și după semănat, se obține cea 
mai mare producție : 6 000 kg fîn la 
ha, cu 13 la sută mai mult decît pe 
parcelele netăvălugite. Prin folosi
rea îngrășămintelor organice și mi
nerale în doze de 20 tone gunoi 
de grajd la ha, 300 kg superfosfat și 
200 kg azotat de amoniu la ha, se 
obține o producție de 8 530 kg fîn ia 
ha, cu un spor față de parcela neîn
grășată de 3 375 kg la ha, adică de 
66 la sută.- Producții mari s-au obți
nut și cînd s-au aplicat numai 20 
tone gunoi de grajd la ha și cîte 100 
kg superfosfat și azotat de amoniu.

Sparceta se cultivă pe solurile puțin 
profunde, calcaroase, cu 
apa freatică la adîncime

O plantă cu calități nutritive 
deosebite. Cu excepția unei fîșii 
foarte înguste situate pe litoralul 
Mării Negre și în zona complexu
lui de lacuri, sparceta găsește condi
ții favorabile de cultură în întreaga 
regiune Dobrogea. Sparceta și în
deosebi nôul soi I.C.A.-6, un polihi- 
brid natural între 6 specii, este re
zistentă la secetă, geruri și boli. în 
ce privește producția, în con
dițiile unui climat arid și de soluri 
mai sărace, lipsite de umezeală, 
sparceta dă recolte mai bogate de
cît alte culturi. în stațiunea noastră 
sparceta a dat de fiecare dată o pro
ducție de masă verde mai mare cu 
pînă la 47 la sută decît lucerna.

Sparceta este consumată cu plă
cere de toate speciile de animate 
atît ca fin, dar mai ales ca masă 
verde. Ea conține multe substanțe 
proteice, indispensabile în furajarea 
animatelor. La toate acestea trebuie 
adăugat că sparceta este o. foarte 
bună premergătoare pentru orice 
plantă de cultură deoarece lasă so- 

. Iul bogat în azot. Sparceta feste și o 
excelentă plantă mfeliferă, mai bună 
chiar dècît făcelia.

Extinderea sparcfetfei nu trebuie să 
se facă în detrimentul lucernéi. Ea 
să fié cultivată în toate re
giunile unde lucerna nu are condiții 
favorabile. Ne réfefirn în special la 
terenurile calcaroase, situate pfe 
pante, Cu piatră aproape de supra
față sau chiar la terenurile plané, 
calcaroase, cu apa freatică la mare 
adincifné, unde din cauza secetei 
prelungite lucèrha dă producții mici. 
Lucernă rărhînfe să se cultivé în 
continuare pfe terenurile cu sol a- 
dîiic, în mod deosebit pe locurile 
joàsé, pfe văi etc și mai ales în con
diții dé irigare.

Lucrările agrotehnice, baza spori
rii producției la hectar. în vederea 
cultivării sparcetei, terenul se pregă
tește la fel ca și pentru oricare altă 

timpul și felul cum se fac recolta
rea și depozitarea finului, de posi
bilitatea de irigare a plantelor etc. 
Cu fiecare an ce a trecut, în gospo
dăria noastră s-a acordat o atenție 
tot mai mare acestor probleme. Lu
cerna s-a semănat pe terenuri buhe, 
fertile ; grăparea culturii se face cu 
atenție, la desprimăvărare, precum 
și după fiecare coasă ; lucernierele 
se îngrașă cu cantități sporite dé 
mraniță și urină ; suprafețele ame
najate pentru irigat au crescut în 
1963 la 20 hectare etc. Recoltele ob
ținute ne-au dat posibilitatea să a- 
sigurăm animalelor cantități sporite 
de masă verde, fin și făină dé lu
cernă, fapt care a influențat pozitiv 
asupra producției de lapte, carne, 
ouă. în această primăvară, admi- 
histrînd în rația păsărilor făină de 
lucernă făcută la moara cu ciocă
nele, am reușit să obținem mai 
multe ouă decît în trecut.

în planul de producție pe 1964 s-a 
prevăzut sporirea producției de lu
cernă. Au fost luate măsuri ca să 
irigăm 70 ha, să se grăpeze și să se 
fertilizeze bine cultura étc. în felul

Experiențele și practica unităților 
agricole fruntașe au demonstrat că 
cete mai bune rezultate se obțin cînd 
trifoiul se seamănă cu planta pro
tectoare orzoaica. Semănatul trifoiu
lui sub protecția griului de toamnă 
trebuie făcut numai în anii în care 
se poate asigura o bună încorporare 
a semințelor în pămînt, adică în pri- 
măverile cînd terenul este mai puțin 
bătătorit.

Experiențele au arătat că trifoiul 
trebuie semănat primăvara devre
me, folosind semănătoarea la distan
ța de 12—15 cm între rinduri. Cînd 
se însămînțează sub o plantă pro
tectoare de primăvară, se va semăna 
întîi această plantă, micșorîndu-Se 
cantitatea de sămînță la plantă pro
tectoare cu 20—25 la sută. Trifoiul 
sè însămînțează apoi perpendicular 
pe direcția rîndurilor plantei pro
tectoare, tăvălhgindu-se atît înainte, 
cît și după sèmanat. Cantitatea de 
sămînță la ha este de 18—20 kg, în- 
țelegînd prin aceasta sămîhjța utilă.

Soiuri noi. Pfe lîngă stabilirea me
todelor agrotéhnice de sporire a 
producției la cultura trifoiului, la 
stațiunea experimentală Suceavă se 
lucrează și la crearèa de noi soiuri 
de trifoi. Din rezultatele înregis
trate pînă acum s-a constatat că 
pentru zona de nord a Moldovei, 
pînă la introducerea în cultură a 
unor soiuri ameliorate trebuie folo
site populațiile locale. La stățiunea 
experimentală Suceavă s-au obținut 
cîteva linii de perspectivă care 
peste puțin timp vor fi date spre 
verificare în rețeaua de stat pentru 
încercarea soiurilor.

Aplicînd întregul complex de mă
suri agrotehnice, în cultura mare a 
stațiunii ëxperimêntale Suceava s-a 

plantă care se seamănă primăvara 
arături de vară sau de toamnă, gră
parea solului la dfesprimăvărâre etc. 
Pentru cultura de masă verde se fo
losesc 100—120 kg sămînță la hectar. 
La asemenea densitate sè obțin lăs
tari subțiri, cu un conținut măi mic 
de celuloză, iar nutrețul este consu
mat mai bine de animate. în ce pri
vește distanța dintre rînduri, expe
riențele au arătat că cea de 15 cm 
este mai potrivită. în primul an, 
cînd sparceta se dezvoltă mai încet, 
este necesar să se acorde o deose
bită atenție combaterii buruienilor. 
Culturile trebuie grăpate începînd 
din primăvara anului al doilea și 
după fiecare coasă.

Cum se folosește în hrana anima
lelor. în anul întîi, sparceta dă pri
ma coasă ceva mai tîrziu, în prima 
decadă a lunii iulie. în anii urmă
tori însă èa începe să înflorească în 
primele 10 zile ale lunii mai și ser
vește ca masă verde într-o perioadă 
cînd în afară de secară nu mai 
există alte surse de nutrețuri verzi. 
Dacă sparceta sé pășunează, poate 
fi folosită chiar la sfîrșitul lui apri
lie, cînd ea atinge 15—20 cm înăl
țime.

Pentru a obține fîn dé calitate 
superioară, bogat în substanțe pro
teice, o importanță. deosebită pre-1 
zintă alegerea momentului optim de 
recoltare și modul de uscare al fiu-i 
trfețului. Cositul este bine să se facă 
atunci cînd sparceta se află la îm- 
bobocirfea completă și încep să 
apară primele flori. Recoltarea mai 
tîrzié, îh timpul înfloririi complète, 
duce, la pierderi mari de proteină/ 
iar finul devine gfosten Lignifica-- 
rea puternică a tulpinii esté, dè alt
fel, un inconvenient al sparcetéi. El 
poate fi remediat prin cosireă la 
îmbobocire și mai ales prin trans
formarea finului în făină. în acest 
fel, nutrfețul feste consumat în între-' 
gime și se mărește considerabil pro
centul de digestibilitate.

furajul de bază pentru 
zonele de cîmpie

acesta sîntem convinși că vom reali
za o recoltă de 35 000—40 000 kg 
masă verde la hectar, cantitate pe 
care, în condițiile de secetă din Bă
răgan, nu o dă nici o altă plantă fu
rajeră.

Valoarêa lucerne! stă însă în 
frunze, nu în tulpini. Acest lucru nu 
trebuie să fie uitat nici un moment, 
fiindcă altfel producțiile de carne, 
de lapte nu vor fi pe măsură posi
bilităților. Cum vom proceda noi 
pentru a împiedica pierdèréa frun
zelor, deci a proteinei din ele ? Vom 
recolta plantele la timp, la începu
tul fazei de îmbobocire ; vom strîn- 
ge cu grijă nutrețul verde și-l vom 
depozita în amestec çu paie. Apoi, 
vom transforma în făină cantități 
mai mari de lucernă. Toate aceste 
măsuri ne vor ajuta să hrănim ra
țional animalele, să obținem pro
ducții sporite de lapte și carne și, 
pe această cale, venituri bănești 
mai mari.

Constantin UNGURELU 
inginer agronom
G.A.C. Ileana, raionul Lehliu

reușește cel mai bine 
în regiunile umede

reușit ca în anul 1963, de pe în
treaga suprafață cultivată cu trifoi, 
deși condițiile climaterice nu au fost 
favorabile, să se obțină o producție 
medie de peste 5 000 kg fîn la ha. 
De pe suprafața de 45 ha, brigada 
condusă de tov. Decebal Popescu a 
realizat o producție medie de 6 280 
kg fîn la ha. Producții bunè s-au 
obținut și într-o serie de gospodării 
colective din raioanele Rădăuți și 
Gura Humorului. Ținînd seama că 
în anul anterior cultura trifoiului s-â 
extins și în zonelé mâi puțin favo
rabile, uneori din lipsa semințelor 
de lucernă, în acest an consiliul a- 
gficol regional și stațiunea experi
mentală Suceava au delimitat aria 
de cultură a trifoiului, eliminîndu-1 
din zonele unde lucerna dă rezul
tate mai bune. Trifoiul se va culti
va în raioanele Rădăuți, Gură Hu
morului, Cîmpulung Moldovenesc și 
porțiunea din zona orașului Suceava, 
0 parte din vestul raioanelor Boto
șani, Dprohoi.și Fălticeni. în aceste 
părți lucerna va ocupa suprafețele 
de teren care permit cultivarea ei.

în vederea obținerii unor produc
ții mari de sămînță, s-a stabilit ca 
recoltarea primei coase să se facă la 
începutul înfloririi. în règiunea Su
ceava s-ah luăt măsuri ca gospodă
riile colective să-și facă loturi spé
ciale pentru producerea de sămînță 
de trifoi, pe care să aplice cèle mai 
bune metode agrotehnice. Folosind 
metodele cete mai corespunzătoare 
de cultură a trifoiului, eforturile de
puse de unitățile agricole socialiste 
vor fi recompensate prin realizarea 
unôr récolté mai mari și de bună 
calitate.

Ing. D. POPOVICI
șef de laborator, stațiunea 
experimentală Suceava

Dacă în momentul recoltării este 
secetă și soare puternic, se reco
mandă ca după cosit, masa verde 
rezultată să fie strînsă în poloage. 
După o zi, poloagele se adună în 
căpițe măi mari, iar cînd fînul s-a 
uscat, se transportă și sé așează în 
șire. Dacă se recoltează cînd nu este 
soare puternic, fînul se lasă în 
brazde pînă la zvîntarea plantelor, 
iar apoi se strînge în poloage și 
șire. Rezultate foarte bune se pot 
obține prin balotarea nutrețului, 
ca și prin brichetare, ceea ce dă pu
tința să fie reduse la minimum 
pierderile de substanțe nutritive.

Producerea seminței. Pentru pro
ducerea de semințe, sparceta poate 
fi semănată în rînduri dese, ca și 
pentru furaj, folosind 100—120 kg 
sămînță la hectar, sau în rînduri 
distanțate la 70 cm unul de altul. 
Diferența de recoltă între aceste 
două metode este mică. De aceea se 
preferă semănatul în rînduri rare, 
întrucît sînt suficiente doar 35— 
40 kg semințe la hectar. în acest 
caz sînt necesare lucrări de întreți
nere a culturii ; intervalul dintre 
rînduri se prășește ori de cîte ori 
este nevoie. Producția de semințe 
este în medie de 600—800 kg la 
hectar.

în încheiere aș vrea să arăt că în 
regiunea Dobrogea colectiviștii și 
lucrătorii din G.A.S. acordă o aten
ție tot mai mare acestei culturi. în 
1963 suprafața ocupată de seminceri 
de sparcetă în gospodăriile colective 
și pe loturile sfaturilor populare a 
fost de peste 750 ha. Această né dă 
putința să însămînțăm cu sparcetă 
suprafețe sporite, astfel ca să obți
nem de pe terenuri sărace, calcaroa
se, recolte mai mari de masă verde 
și fîn.

Pefre TOMOROGA 
directorul stațiunii 
experimentale Dobrogea

învățătorul pensionar Ion Mihăescu din comuna Șopîrlița, raionul Balș, 
e un pasional sculptor amator. Prihtro lucrările sate executate în lemn 
so află iurci ds tors, măsuțe, cuțite, bastoane etc, toate cu motive na
ționale de prin partea locului. Sculpturile sate au fost prezentate la dife
rite expoziții, unde au obținut diplome și medalii. în fotografie : Sculp

torul în atelierul său.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
„Confrotàr® de...

în cadrul lucrărilor Conferinței 
regionale dé partid Galați și la Con
ferința orășeneaScăde partid Brăila, 
dările de seamă și unii vorbitori, 
relevînd ■ succesele dpbîndite de 
constructorii de locuințe, brăileni, au 
adus totodată critici întemeiate în 
legătură cu nerealizarea de către 
unele unități a planului de construc
ții pe anul 1963. în legătură cu ac
tivitatea care se desfășoară pe ‘șan
tierele construcțiilor de locuințe 
din Brăila, „Scînteia“ a publicat în 
hr. 6 177 din 24 februarie articolul 
„Cânfruntare de... răspunderi“. Pe 
marginea acestui articol, am primit 
la redacție, de la comitetul orășe
nesc de partid, un răspuns în care 
se spune : „Articolul a fost prelu
crat în ședința de birou a comitetu
lui orășenesc de partid din 27 fe
bruarie a.c., la care au fost invitați 
membrii comitetului executiv al sfa
tului popular orășenesc,-diriginții de 
șantiere, conducerile administrative 
de la I.S.C.M. și T.R.C.L., birourile 
organizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.M., șefii de șantiere și ai servi
ciilor C.T.C. din cete două între
prinderi de construcții.

Biroul comitetului orășenesc de 
partid a elaborat un plan de măsuri, 
cu date și responsabilități precise. 
Printre principatele prevederi cu
prinse în acest plan se află asigura
rea la timp a proiectelor și docu
mentației, buna și ritmica aprovi
zionare a șantierelor cu materiale 
și utilaje, organizarea schimbului 
II acolo unde este necesar, extinde
rea mecanizării lucrărilor și folosi
rea din plin a utilajelor existente, 
intensificarea muncii politice de 
masă în vederea executării în ter
men și de calitate a tuturor lucrări
lor, aplicarea unor măsuri organi
zatorice care să ducă la. mai buna

Șantierul naval Galați. Se vopsește 
puntea unui nou cargou

răspunderi"
gospodărire a șantierelor de con
strucții.

S-a stabilit ca doi membri ai 
biroului — tov. Gheorghe Cazan și 
Vasite Nicolae — să răspundă per
manent de cîte o întreprindere 
de construcții. S-au format și două 
colective din cadrul comisifei eco
nomice a comitetului orășenesc de 
partid, alcătuite din ingineri și teh
nicieni- de specialitate, care anali
zează și iau măsuri pe loc pentru 
îmbunătățirea muncii. La nivelul 
întreprinderilor, articolul publicat 
s-a prelucrat în fiecare organizație 
de bază, elaborîndu-se planuri de 
măsuri corespunzătoare.

Ca urmare a măsurilor luate, au 
fost obținute unele rezultate. Pentru 
mai buna organizare a șantierelor, 
materialele au fost depozitate în 
locuri precis stabilite, spre a se evita 
risipa și degradarea acestora. A 
fost organizat lucrul în două schim
buri atît pe șantierele aparținînd 
T.R.C.L. cît și I.S.C.M. la betoane, 
zidărie, cofraje, tencuieli interioare 
etc. Locurile cheie au fost asigurate 
cu cadre de înaltă calificare, fiind 
promovați membri și candidați de 
partid în' funcțiile de responsabili 
de brigăzi și echipe. A fost întărit 
serviciul controlului tehnic. Pentru 
a asigura buna calitate a lucrărilor, 
diriginții de șantier ai sfatului 
popular controlează lucrările pe 
faze de execuție. Măsurile menite să 
dea o mare eficiență muncii politi
ce de masă privesc reorganizarea 
corpului de agitatori, a colectivelor 
gazetelor dé perete, întocmirea unui 
program special pentru brigada ar
tistică de agitație etc.

' Vă asigurăm că prin măsurile 
luate și prin controlul efectiv al 
executării lor — se spune în înche
iere — vom înlătura neajunsurile

TEATRE •CINEMA«TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne: Othello — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Lysistrata
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia): Maria Stuart
— (orele 14,30), Orfeu în infern — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : O femeie cu bani
— (orele 15,30), Nora — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : ACt vcnețian — (orele 19,30); 
(Sala Studio) : Zizi și formula ei de via
ță _ (orele 20). Teatrul „Lueia Sturdza 
Bulandra“ (Sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Orestia — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sàhla nr. 
76 A): Jocul de-a vacanța — (orele 19.30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (orele
19.30) . Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești: Ascehsiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii șl tineret (Sală din str. C. Miile): 
Acuzarea apără — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat: Poftă vine... rîzînd — 
(orele 20). Teatrul satiric-muzlcal „Ci 
Tănase“ (Sala Savoy) : Revistă dé altă
dată. — (orele 20) ; (Sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Confcert dé muzică ușoară
— (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : Cîntă .țara méa — 
(orêlé 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala A- 
cademiei) : Povestea porcului — (ôréle 
16) ; (la Casă dë cultură a tineretului din 
raionul „N Bălceseu“): Micul Muc — 
(orele 15). Circul dë stat : Păcală și Tin. 
dală — (premieră — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Lafayette — film 
pentru écran panoramic : Sala Palatului 
R. P. Romîne (rulează la orele 20, cu 
seria de bilete nr. i 051). șeherazadă — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Totul des
pre Eva ; Republica (8,15; 10,45; 13,30; 
16,15; 19; 21,30). Cèle trei lumi ale lUi 
Gulliver ; Carpați (10; 12; 14; 16), Festi
val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Fero
viar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Seara
prietenilor filmului : Carpați (orele 19).

Sé împlinesc astăzi 20 de ani de 
la moartea eroicului luptător re
voluționar Vasile Tudose, fiu cre
dincios al partidului. El a trăit în 
perioada unor mari lupte de clasă, 
care ău înscris pagini glorioase în 
istoria luptei poporului nostru pen
tru libertate și o viață mai bună.

A văzut lumina zilei într-un sat 
mărunt din Muscel, fiind al doispre
zecelea copil al unor țărani sărăci. 
Rămas orfan la vîrsta dé doi ani, a 
fost crescut de o soră a sa. în 1929, 
la vîrsta de 13 ani, vine în Ca
pitală, unde intră lă școala 'dfe 
ucenici de la Atelierele Grivița 
C.F.R. Aici acest băiețandru vioi, 
îmbrăcat țărănește, după portul din 
Muscel, începe viața grea, de luptă 
dîrză, a muncitorilor ceferiști. Era 
tocmai perioada crizei economice 
care ă adus maselor muncitoare 
curbele de sacrificiu, concedieri ma
sive, înrăutățirea considerabilă a 
condițiilor lor de trăi. Partidul Co
munist — singurul exponent al ade
văratelor interese ale maselor — 
organiza lupta acestora împotriva în
cercărilor claselor exploatatoare de 
a ieși din criză pe spinarea celor ce 
mUncësc, împotriva înfeudării tot 
mai mari a țării capitaliștilor străini. 
La Grivița a întîlnit Vasile Tudose 
partidul, U.T.C.-uI, care acționau în 
ilegalitate. In mijlocul comuniștilor 
de aici, ajutat de aceștia, el capătă 
înțelegerea necesității luptei orga
nizate împotriva orînduielilor ne
drepte. în zilele glorioase ale Iul fe
bruarie 1933, Tudose, care intrase de 
curînd în U.T.C., participă la grevă.

Tudose este educat de comuniști 
în spiritul dragostei nețărmurite față 
de popor, al intransigenței revoluțio
nare, este ajutat să studieze și să-și 
însușească marxism-leninismul, să 
devină un bun organizator și condu
cător utecist. El parcurge într-un 
timp scurt drumul care l-a adus, 
în mod firesc, în 1936 — cînd îm
plinea abia 20 de ani — în rîndurile 
partidului comunist.

care au existat pe șantierele 
noastre de construcții și vom asi
gura îndeplinirea în cît mai bune 
condiții a sarcinilor pe 1964“.

în legătură cu articolul de mal

^Călitătea wu-i
Réferitor la articolul publicat sub 

acest titlu în ziarul „Scînteia“ nr. 
6 194, fabrica de jucării mecanizate 
„Bucuria copiilor“ din Capitală ne-a 
răspuns, printre altele : „în urma 
consfătuirii pe marginea căreia a 
fost scris articolul, planul de mă
suri al întreprinderii privind îmbu
nătățirea continuă a calității produ
selor a fost completat pe baza unor 
sugestii primite cu acest prilej. 
Multe dintre defectele semnalate te 
unele produse (elicopter, tren, aero- 
dinam etc.) vor fi înlăturate încă 
în cursul trimestrelor II și III 
1964. Conducerea fabricii a sta
bilit cu „Metaloglobus“ București

„Cine repară
Referitor la scrisoarea publicată 

sub titlul de mai sus în „Scînteia“ 
nr. 6195 a.c., în care erau arătate 
unele deficiențe în repararea utila
jelor forestiere, Ministerul Econo
miei Forestiere comunică redacției 
unelfe măsuri luate. Activitatea de 
rèpararé a motoarelor care acțio-

utilajele

„...Și-n zbor săptăminile très"
Astfel se intitula articolul publi

cat în „Scînteia“ nr. 6 157, care cri
tica unele lipsuri din activitatea co
operativei „Meseriașii cizmari“. în 
scrisoarea sa de răspuns, UCECOM 
apreciază că relatările cuprinse în 
articol sînt juste. într-adevăr, te 
centrele 5 și 11 ale acestei coope
rative s-au exécutât comenzi cu în- 
tîrziere, parte din comenzi au fost

îndrăgostitul : București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Tomis (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19;
21), Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Lovitură de pedeapsă : Capitol (9,30; 
11,45; 14; io,15; 18,45; 21), înfrățirea între 
popoare (15,45; 18; 20,15), Grivița (10; 12; 
1B; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Domnișoara... Bărbă Albastră: 
Victoria (9,45; 12; 14,15: 16,30; 18,45; 21), 
Arta (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (15; 17; 19; 21), Cosmos (16; 18; 20). 
Secretul lui Mathias: Central (10,30: 
12,30; 14,30, 16,30; 18,30; 20,30). Tudor - 
cinemascop (ambele serii) : Lumina (de 
la orele 10 la orele 13 rulează în conti
nuare ; 10.15; 19,30) Totul rămîne oame
nilor : Union (16; 18,15: 20,30), viitorul
(16; 18,15; 20,30). Leul șl armonica ; Pîi- 
nlșoară ; Aventurile Unei prichinduțe; 
Ih luinea păpușilor,- Un ibc la soare : 
Doiiia (ôréle 10), Renul aib: Doina (11,30: 
14,30; 16,30; 18,30, 20,30). Mingea de fot
bal; Muguri in soare: Timpuri Noi (de 
la orele 10 la orele 17 rulează în conti
nuare ; 19: 21). Un siifîs în plină vară: 
Gluiești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15); Ex
celsior (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20). Doamna Tu 
haü: Cultural (16; 18; 20). Foto Haber : 
Dacia (9,45; 12; i4,15; 16,30; 13,45! 21).
Colëhtinà (16; 18,15; 20,3b), Ferentari (16; 
18,15; 20,30), Cotroceni (Jo; 18.15; 20,30). 
Iolantha : Buzești (15,30; 17,45; 20), Fio- 
rëasca (16; 18,15; 20,30). Rocco și frații 
săi (ambele serii) : Crîngași (16; 19,15) 
O zi ca leii ! BUcegl (ÎD; 12; 16; 18,15;
20.30) ; Aurora (9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) . Cel doi care au furat luna — éi- 
nëmaséôp ; Unirea (16; 18,15; 20,30). Va
canță la mare : Flacăra (16; 18: 20). 
Pisica dé mare : Vităn (15; 17; 19; 20,45). 
Vi-1 prezint pe Baluev — cinemascop: 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Ca
valerul Pardaillan — cinemascop : Mun
ca (15; 17; 19; 21). Scano Boa : Popular 
(16; 18; 20,30). Era noapte la Roma (am
bele serii) : Moșilor (15; 18; 21). Mame-

Activitatea sa revoluționară neo
bosită a atras asupră-i furia orga
nelor represive ale regimului blir- 
ghezo-moșieresc, care, în august 
1940, îl arestează. Supus unor tor
turi bestiale pentru a dezvălui acti
vitatea sa și a tovarășilor săi de 
luptă, Vasile Tudose s-a purtat ca 
un adevărat comunist. Călăii nu 
l-au putut smulge decît cuvinte de 
dispreț și ură. Alături de alți tineri 
comuniști, a fost trimis în fața 
Curții Marțiale și condamnat la în
chisoare. A fost încarcerat, rînd pe 
rînd, la Jilava, unde a cunoscut 
înspăimîntătoarea „Cameră neagră-* 
— soră bună cu celula „H“ de la 
Doftana — apoi la Văcărești, Caran
sebeș și în lagărul de la Tg. Jiu.

După ce a ieșit din închisoare, 
Vasite Tudose și-a continuat activi
tatea revoluționară în condițiile as
pre ale ilegalității. în 1942, partidul 
i-a încredințat sarcina de mare răs
pundere de secretar al C.C. al U.T.C. 
îndrumat de partid, el și-a adus o 
contribuție importantă la organi
zarea muncii ilegale a Uteciștilor, la 
mobilizarea lor și a multor tineri 
cinstiți la lupta pentru sabotarea 
producției de război, pentru elibe
rarea țării de sub jugul fascist.

In focul pregătirii de către partid 
a acțiunilor pentru doborîrea dicta
turii militaro-fasciste, cu numai cî
teva luni înainte de eliberare, Va
site Tudose cade victima bombarda
mentului anglo-american de la 4 a- 
prilie 1944 asupra Capitalei. Tînărul 
luptător nu a mai putut avea astfel 
bucuria împlinirii idealurilor cărora 
le-a închinat toată puterea și elanul 
tinereții sate.

Viața și lupta lui Vasite Tudose, 
ca și a altor luptători revoluționari, 
este o pildă de abnegație, curaj și 
dăruire pentru apărarea cauzei ce
lor mulți.

Gh. ZAMF?R

sus am mai primit răspunsuri 
de la Comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc Brăila, 
de la conducerea T.R.C.L. și I.S.C.M. 
precum și de la C.S.C.AiS.

•cane
măsurile ce se impun pentru exe
cutarea unor litografii frumoase lă 
jucării. în scopul îmbunătățirii ca- n 
lității mecanismelor, s-a întărit ■ 
controlul interfazic și final cu ca
dre mai competente. Se va organiza 
un curs de ridicare a calificării, la 
care vor participa muncitorii de la , 
secțiile montaj și metal, precum și 
altul de desen tehnic, la care vor 
participa reglori, controlori, maiștri. ■? 
Atît referatul prezentat la consfă- 
tuire, cît și articolul publicat în 
ziarul „Scînteia“ au fost discutate .. 
dé cadrele tehnice ca și de toți 
muncitorii întreprinderii, trăgîndu- 
Se concluzii practice“.

forestiere ?"
nează funicularele a fost trecută la 
întreprinderea pentru reparații de 
utilaje și mașini (I.R.U.M.) Bucu
rești, din cadrul ministerului. în a- 
celași timp, s-au luat măsuri pen
tru dotarea întreprinderii cu ma- 
șinile-unelte și cu pièséle de schimb 
necesare efectuării reparațiilor.

refuzate din pricină că măsurile fu
seseră luate greșit. Conducerea co
operativei a luat măsuri pentru în
cadrarea centrelor amintite cu tehni
cieni și'modelieri mai bine pregă
tiți, capabili să asigure deservi
rea populației potrivit cerințelor. 
Articolul a fost prelucrat cu 
colectivele celor două centre, sé 
spune în încheierea scrisorii.

lucul : Progresul (15,30; 18; 20,15). Omul 
cu rlcșa — cinemascop ; Flamura (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30). Haiducul de pe Ce- 
remuș ; Lira (15,30; 18; 20,30) Pași spre 
Lună : Pacea (16, 18; 20).

TELEVIZIUNE: In jurul orei 15,55 — 
Finala Cupei campionilor- europeni la 
handbal feminin — Transmisiune de la 
Bratislava. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru copii: Nemaipomenita 
pățanie a unui școlar — povestire dé 
Octav Pancu-Iași. Filmul „Mătura năz
drăvană“. 19,35 — In fața hărții. 19,45 — 
Filmul „Noua prietenă a tatii". 21,35 — 
Valsuri celebre In încheiere : Buletin 
de știri, sport și buletin météorologie.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost căldu

roasă, cil cerul mal mult noros. ‘S.ă‘ 
produs ceață în Dobrogea șl cîmpia 
Dunării. Vintul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul estic, cu intensifi
cări temporare. Temperatura aerului la 
ora 14 oscilă întré 6 gradé la Sulina și 
24 grade la Vărădia. In București : Vre
mea a fost relativ călduroasă, dar ce
țoasă, ntai ales în prima parte a zilèi. 
Cerul a fost mai mult acoperit. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, din sud- 
est. Temperatura maximă 19 grade.

timpii] probabil pentru zilele de 5, 6 
Și 7 aprilie. în țară : Vreme în general 
călduroasă. Cerul va fi schimbător și- 
vor cădea ploi locale, mai ales în vestul- 
țăril. Vînt potrivit. Temperatura Va-scă
dea în a doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fl cuprinse între zero șl 10 
gradé, iàr maximele întré 10 șl 20 gràde.- 
In București : Vreme în generai căldu
roasă. Cer schimbător. Vînt potrivit. 
Temperatura va scădea în a doua parte 
a intervalului.
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— Intră, intră, se auzi vocea lui Țudo- 

rică. E aici.
Afară se auzeau pași mulfi. Vică nu 

vru să-l vadă nimeni pe Brandemburg 
cel mic și ieși să afle ce se întîmpla 
pe sală. Tudorică Geacără, Speriosu și 
încă vreo doi băiefandri stăteau lîngă 
;âșă și-l rugau pe Teofil Frumosu să in
tre el primul în biroul președintelui.

— Am o treabă personală, spuse Teo
fil cînd îl văzu pe Vică.

— Spune-o...
— Aș vrea între patru ochi.
— Eu n-am secrete, pot s-audă toți 

despre ce e vorba...
— Eu zic că nu pot, e un secret de-al 

meu, nu se lăsă Teofil și voi să infre în 
birou.

Vică stătea în prag și nu-l lăsă, îi ieși 
în înfîmpinare și o luă spre fereastra 
ce da spre curte, chemîndu-l din ochi 
pe Teofil să vină după el și să-i spună 
ce avea de spus. Lui Teofil nu-i plăcu, 
dar îl urmă. Oamenii ce veniseră cu el 
rămăseseră pe loc, tăcuți.

— Nu pot să ne lase singuri ? îi arătă
, jTeofil cu umărul.

— Poate au și ei ceva să-mi spună...
Spune, te-ascult, vorbi Vică încet.

— Ți-am adus cererea... Adică două 
' șereri, una să mă primești în gospodă

rie și alta să mă punefi vînzător la chioș
cul din oraș... Eu mă pricep să vînd; 
am călcat multe drumuri... Mi-am văzut 
și casa de lîngă sfat, cred c-am să mă 
mut în ea, e mai nouă decît ailaltă de 
la cișmea... Aș putea să-mi iau posfu 
ăsta în primire chiar de săptămîna vii
toare, să încep să fac și eu zile, că vine 
iarna și n-am nimic, sînf și eu ca greieru, 
am umblaf brambura și-am cîntat, vorba 
vine, și n-am grăunțe, rîse Teofil. Ei, ce 
zici?

— Ce să zic, citi Vică cererile, a doua 
oară, ascultîndu-l numai c-o ureche.

— Aș vrea să-mi dai un răspuns, să 
știu ce să fac...

— Unde te grăbești ? îl privi Vică. 
Dacă rămîi în sat, de ce fe grăbești, 
că nu dau turcii. De primit în gospodă
rie te primim, poți să vii de mîine la 
muncă, chiar acuma îți iscălesc eu ce
rerea, pînă ți-o aprobă adunarea, c-o s-o 
aprobe, de ce să n-o aprobe...

— Da, că doar n-am omorît oameni, 
rîse Teofil. Dar și cu orașu aș vrea să 
fiu sigur...

— Cu orașu e mai greu, Teofile.
— Dacă tu vrei, de ce să fie greu ?
— Păi tocmai de-aia e greu, că nu 

vreau eu. Eu nu te propun și chiar de-o 
să te propună alții, eu n-o să vreau... 
Așa că cererea asta poți să ți-o iei a- 
casă... Și noi nici nu dăm locurile de 
muncă după cereri scrise, la noi e ca la 

,ră, fără cereri... De credem că e un om 
’bun pentru un loc, îl punem în locu ăla 
și gata.

— Și eu nu sînf bun ?
— Nu știu...
— Atunci de ce nu vrei, poate că 

sînt...
— Poate, Teofile, dar poafe că nu ești 

bun. Eu nu știu, nu te-am mai văzut de 
mult... Și nici satu nu te-a mai văzut...

— Nu vrei tu, adică... Ți-am făcut eu 
vreun rău, ți-am luat muierea, m-am cul
cat în ca.sa fa, de ce ai tu dușmănie pe 
mine ? Sau am făcut rău c-am venit eu 
cu cererile, da, asta e... Trebuia s-o tri
mit pe Liufa, ea te cunoaște mai bine, 
și tu o cunoști pe ea mai bine, poate 
așa le iscăleai pe-amîndouă.

Vică vedea că Teofil are pe limbă 
sămînță de ceartă. Mai ales c-avea și 
martori. Poate de-aceea prima dată cînd 
se întîlniseră, pe drum, îi spusese 
bancuri, că n-avusese martori Teofil ; el 
avea nevoie să fie auzit. Ori poate aș
teptase ca el, Vică, să se pună cumva 
bine pe lîngă el, de frică ?

— Geacără, îl strigă Vică, ai ceva 
să-mi spui ?

— A, am, se apropie Geacără și-l privi 
pe Teofil dinfr-o dungă, aștepfînd să 
plece, să rămînă și el singur cu pre
ședintele.

— Cu mine adică ai isprăvit, Vică, zise 
Teofil.

— Eu ți-am spus fot, dacă tu mai ai 
ceva, te-ascult... A, uitai să-ți spun că 
pe oricine-ai fi trimis, tot nu s-ar fi 
înfîmplat altfel... Ai tu păreri greșite, 
Teofile...

<— Bine, Vică, eu fac. Dacă zici tu că 
,M păreri greșite, le am. Eu de unde să 

știu ? Eu mă duc atunci și mă mai gîa- 
desc, poate că te mai gîndești și tu la 
cererea aia, zise Teofil și plecă.

Geacără și Tudorică plecară în urma 
lui și Vică infră în birou. Vică le spuse 
să-l anunțe pe Popoacă, vicele, că nu 
se mai ține adunarea.

— Am auzit fot, vorbi Gică Brandem
burg.

Era încă roșu de plîns. Lumina se sfrîn- 
se și se împuțină. Venea seara. Dar ne
gura o aduseseră norii, mai mult. Se 
lăsaseră jos, aproape pe pămînt, și de 
la fereastră Vică îi vedea cum se lățesc 
pe tot cîmpul, ca cenușa, aproape mer- 
gînd în brînci pe izlaz. Nori de ploaie, 
leneși și grei. Nici prin curte nu se mai 
vedea lumea de ei, se amestecaseră cu 
noaptea ce căzuse și ea, dintr-odată. Scă- 
pătase soarele de mult. Se aprinseră 
becurile din fața magaziei, din curte și 
de la fîntînă. Scăpărau fulgere greoaie. 
Parcă o pisică s-ar fi jucat clipind leneș 
din ochii ei verzui, și torcînd apoi, în
colăcită. Se lumina tot cerul, și apoi in
tra într-o ceafă fumurie.

— Am auzit ce-a spus, repetă Gică, 
venind lîngă fereastră. Mie nu-mi plac 
oamenii proști, Vică. Cred că Teofil e 
prost, oricît se dă el de umblaf și oricît 
fine de fudul ochelarii ăia pe nas. El a 
avui un gînd, și-l mai are, și ca să și-l 
împlinească vine și te crede și pe tine 
prost, ca pe el, adică fe judecă după 
cum s-ar fi judecat pe el, și te-amenință 
așa, cu muierea, ca să-l asculți... El știe 
după el, că de l-ar fi luat cineva de tur, 
numai în joacă, să-i arate că poate să-l 
ia și cu toată vîna și să dea cu el să 
iasă apă din el, ar fi făcut tot ce i-ar 
fi cîntat ăla de pusese mîna pe el...

Publicăm un fragment din romanul „Vara oltenilor", al scriito
rului Dumitru Radu Popescu. Acțiunea se petrece în zilele noas
tre, într-un sat din Oltenia. Romanul se află în pregătire la Edi
tura Tineretului.

Teofil credea că fe are la mînă, și pe 
el dacă l-ar fi avut cineva la mînă ar 
fi jucat ce i-ar fi cîntat ăla... înțelegi, 
Vică ? Vreau să spun că el te-a pus în 
locul lui, sau el s-a pus în locul tău, te-a 
crezut făcut tot din aluatul lui și a fost 
sigur că-i va reuși planu, și mai e și-acu- 
ma, altfel ar fi făcut circ și mai mare... 
El încă o să doarmă liniștit, că i se îm
plinește gîndu, că tu nu i l-ai împlinit 
pe loc poate pentru că erau și alții de 
față... De-aia zic eu că e prost, și oa
menii proști sînt mai dungoși, ei cred 
că sînt deștepți, și credința asta le vine 
de -acolo că lor li s-au împlinit multe în 
viață, au avut de-a face mai ales cu oa
meni de-ăi ca ei, că s-au ocupat tot cu 
învîrteli și învîrtelile numai proștii le fac, 
crezînd că sînt atît de deștepți că o 
să le meargă numai bine, atît sînt ei 
mai de sus, peste lume, atît sînt mai 
mintoși, și alții sînt chiori de proști... Și 
aproape că nu m-a supărat cum ți-a vor
bit el, așa și trebuia să te-aștepți de 
la el să-ți vorbească, ăsta e nivelu lui 
de om, alt nivel n-are... Eu am stat mai 
de mult de vorbă cu el o grămadă de 
timp și știu de-afunci cît îl duce capu. 
El prin străini poate o fi învățat altele, 
că tot rozîndu-te de lume, înveți, dar 
învățătura asta el a înfeles-o tot în felu 
lui, cum să-i meargă lui mai ușor gîn-

durile... Șî una e Învățătura șl alta e ce 
i-au pus în cap ai lui cînd l-au făcut, 
tată-său și mumă-sa... Moștenirea asta nu 
mai crește, așa rămîne. Ce m-a supărat 
pe mine a fost aia că el te ia pe tine 
de prost ; lui încă nu-i trece prin cap 
că dacă el e de neam mai înalt poate 
să i-o ia cineva înainte cu mintea... Vezi, 
Vică, sînt unii care-au avut pămîntul în 
sat și acum nu-l mai au, nu mai pot să 
facă pe deștepții numai pentru că ei ar 
avea pămînt și alții nu au ca ei. Dar 
ei tot se cred mai deștepți, asta nu le-a 
ieșit din cap, ei încă nu pleacă dimi
neața la lucru fără să-și spună în gînd 
că ei tot sînt mai de soi și fără pă
mînt. Așa e și Teofil. El crede că fu ești 
de paie, stai și tu pe un scaun acolo, 
în capul mesei, dar tot nu ai nici pe 
jumătate mintea lui, că el e de alt rang 
de neam... Și acuma ce-și zice ? S-au 
terminat cotele, a intrat toată lumea în 
gospodărie, treburile merg bine, s-a stins 
ura din sat, așa că el poate veni fluie- 
rînd acasă și să intre și pe un post mare 
în gospodărie, fiindcă, vezi, Vică, el n-a 
uitat că e de rang mare ! Alții au puful 
să uite, el nici nu se gîndește, ba mai 
și crede c-ar trebui să-și scoată oamenii 
pălăriile în fața lui, și să-i zică : Pardon, 
Teofile, scuză-ne, dragă, că nu te-am pus 
de la început lîngă castron, să împărți 
tu cum vrei satu, că tu ești Teofil al lui 
Frumosu I

— Cred c-avea dreptate Macedon, 
zise președintele, ăsta ar fi în stare să-și 
închidă toți ochii dacă i-aș da și eu lui 
pe mînă ce vrea el, nu i-ar păsa de 
Liufa... Și nici pînă acuma nu l-a durut 
de ea, altfel n-ar fi lăsat-o în sat cu 
lunile, ca pe o străină... El crede că 
eu mă simt vinovat, pe asta pune el nă
dejdea, dar și-o pune degeaba... Dă-I 
dracului I Hai, Gică, mergi acasă ?

— Merg, dar întîi să-fi spun și eu 
ce am de spus, nu vreau să intru în 
pat tot cu gîndurile în mine... M-ai vă
zut c-am plîns ca un prost și nu m-ai 
întrebat nimic... Ți-a fost milă de mine, 
poate. Și acuma vrei să pleci acasă, și 
pe drum s-anunți că nu se mai fine a- 
dunarea... Voiai să propui să mi se taie 
cinci zile, pedeapsă, și acuma te-a prins 
mila...

— Adunarea n-are rost s-o mai fin, se

pune ploaia și oamenii sînt obosiți de a- 
tîfea adunări... Dar zilele fot o să ți se taie.

— Vezi, Vică, fu spuneai înainte c-a 
fost un timp cînd oamenii înghifeau în 
ei tot ce le trecea lor prin cap, se as
cundeau și de vecini, și de neamuri... 
Eu cred că le-ai gîndit bine, dar aș mai 
vrea să spun că asta le-a uscat inimile 
unora, le-a răsucit sufletele și acuma ei 
mai au sufletele așa, răsucite și bolnave 
și pînă nu s-or dezlega de felul ăsta 
de purtare, oricîtă bogăție ar duce ei 
din colectiv, tot n-o să-i auzi cîntînd 
cu toată gura. Eu cred că acuma buba 
asta din suflet a început să spargă, și 
pe unii îi doare și gem, dar e bine, 
iese tot puroiu și se vindecă... Eu mă 
uit la mine, Vică, știu ce-i în sufletu 
meu și mi-e frică să sparg buba asta...

•— Hai, Gică, n-o lua razna, că tu 
n-ai de ce să te plîngi, ce-ai făcut tu 
să-ți calci pe inimă, ce-ai avut tu de 
ascuns ? N-ai avut nimic, nu te mai lău
da. Nu pune toate nimicurile la inimă, 
astea trec... Ai avut o fală, ei și ce 
dacă ea a făcut ce-a făcut ? înduri pînă 
fi-o scoți toată din toată carnea ta și 
pe urmă n-o să mori, viața e ca iarba, 
crește în fiecare primăvară, ca nouă, de 
parcă n-ar fi ars-o zăpezile.

— Mă încurajezi acuma, Vică, rîse 
Brandemburg cel mic și aprinse becul, 
să se poată vedea mai bine. Și tu mă 
crezi tot copil, Vică... Asta e greșeală

Desen de Mihu VULCÄNESCU

veche, o văd șl la frații mei, la toți... 
Ei sînt mai mari ca mine și pentru asta 
toți mă cocoloșesc și mă iau tot de 
copil, ei nu văd că și eu mă rad, am 
barbă, nu văd că sînt la umeri fot așa 
de înalt ca ei și că beau și mănînc de-o 
seamă cu ei, ei mă văd tot copil, și mă 
mîngîie cu palma pe păr, și se joacă 
cu mine așa cum se jucau cînd eu eram 
copil, și d-aia nu pot eu să vorbesc se
rios cu ei, că nu mă iau în seamă, dau
vorbele spre altceva, le duc spre altă
parte, eu le spun una și ei rîd și mă 
trimit s-aduc vin ori mă trag de păr,
să mai vorbesc altceva, mai glumeț... Ei 
fin la mine, nu zic că nu, dar prea mă 
cred copil. Și fu mă crezi tot așa, Vică.

— Dacă te credeam copil, îți dădeam 
două palme peste grumaz și nu mă gîn- 
deam să propun să ți se taie cinci zile 
de muncă...

— Asta e prea puțin, Vică, să ml se 
taie zilele... Mie poate să nici nu-mi 
pese, am destule zile făcute... Tu și cu ai 
mei mă vedeți copil bun, cu prostiile lui 
de copil... Biciușcă mă credea tot copil, 
dar altfel de copil... Mădălina tot de co
pil m-a luat... Și nu știu de ce toți mă 
văd întîi și-ntîi copil. Și nu mă iau în 
serios... Am eu o mutră chiar așa de 
copilaș ? Poate că toți mă cred așa pen
tru că eu cu cine am fost legat cu ini
ma, m-am legat cu toată inima, cu toată 
încrederea... Și dacă ai încredere prea 
mare în cineva, ăsta ori fe consideră co
pil, ca voi, ori prost, ori nepriceput... O 
să zici tu că nu-i așa. Atunci de ce-mi 
ies mie toate pe dos ? Asta mă omoară 
pe mine : că-mi ies toate cum nu 
vreau eu.

— Ei, chiar toate ? zîmbi Vică.
— Toate, adică cele la care-am ți

nut eu mai mult, sau aproape toate... 
Pe mine mă pisează gîndu ăsta, ca o 
ploaie care bate de-a surda peste toate 
zilele și nopțile mele. Vică, eu am să-ți 
spun fie că e acuma un fel de drac în 
limba mea, un drac burt, care nu mă 
lasă deloc să fac. Vara asta n-a prea 
plouat, a stat cerul închis. Toate trăzne- 
tele negre și toate fulgerele albe au 
rămas în el, legate, și apa a rămas ne
căzută, a fost așa un fel de secetă... Așa 
am simțit și eu în mine, cum nu ie 
aprind grădinile în mine, cum mă mușcă

arșița, ca un cline. Numai ploaia asta 
m-a plouat, care nu m-a udat, că mie 
nu mi-au ieșit niciodată bobii cu bine, 
am cam dat cu oiștea în gard, cu toate 
că lumea mă vede sănătos și că am 
lingă mine ce-mi trebuie și nu mă plîng 
de nimic. Numai în mine nu vede nimeni 
ce e, Vică. Uite cerul ăsta e tulburat 
acuma, îl bat fulgerele, dar poți să stai 
cu mîna întinsă pînă ți s-o usca, n-o să 
cadă fir de apă, e zgîrcit... Și oricîte 
fulgere or fi, sînt acolo sus, în el, n-o 
să dea apă pe pămînt... E și asta o 
vară săracă de apă, cu toate că au mai 
dat ploi, dar n-au dat destule. Eu aș 
vrea să se dezlege toate porțile și să 
gîlgîie apa pe pămînt... Și din mine aș 
vrea să se rupă toate ploile închise în 
mine, de mîna mea, și atunci ai vedea 
tu că am alfi ochi, nu ca ăștia de-acu- 
ma... Să nu crezi că eu bat din buze 
acuma. Aș vrea să-ți spun fot, dar nu 
pot... Tu ziceai că o vreme oamenii și-au 
închis toate curțile și și-au pus gard la 
gură... Așa am făcut și eu, dar simt că 
vine acuma o vară în mine, plină de ploi, 
care-o să mă rupă în petece poate, dar 
fără care nu se poate trăi... Văd că toți 
încep să aibă inima în palmă cînd vor
besc, mai de mult au început și acum 
nu le mai frige nima inima cu frica...

E o vară fierbinte și eu parcă aud prin 
ea trecînd în goană toți caii satului, 
bătînd cu copitele izlazurile, drumurile, 
dealurile, și parcă văd, Vică, fugind acu
ma toți caii, nechezînd. Fug fără că- 
pestre, cu coamele în vînt, fug cum 
n-au fugit de ani de zile, fug toți caii 
care-au sfat legați în grajduri, cu boturile 
în traista cu boabe, fug, îi auzi, Vică ? 
Eu îi aud aproape în fiecare noapte și 
văd pe ei căzînd toate ploile calde din 
cer, umplîndu-i de spume... Dar eu nu 
pot să fug, mă simt împiedicat șl n-am 
curajul să tal funia de la picioare șl 
să fug cu ei... Eu văd pe oameni, Vică, 
după cum se mișcă și după cum beau 
apă și vorbesc, că ei simt vara asta și 
știu că e a lor... Au început să-și spună 
gîndurile care nu și le-au spus, și pașii 
pe care și i-au astupat, și vorbele pe 
care le-au înghițit...

Unii au dat în tine, și poate și 
eu am dat, fără să vreau, ori voit, dar 
crezînd că la mine în mînă e binele... 
Alții au dat în tine cum au putut, să te 
leșine... Ei au crezut că nu dau numai 
în tine, că dau în gospodărie, mai ales 
pe la începuturi. Au dat să te rupă, să 
rupă și munca oamenilor, au dat să-ți 
slăbească pașii, să fe amorțească... Ei 
credeau că peștele de la cap se împute, 
așa erau ei învăfați și te vedeau pe tine 
în frunte și te ochiau mai ales pe fine, 
să cazi, ca și cum tu ai fi fost acolo, 
numai tu. Ei nu vedeau că tu nu erai 
singur, ei credeau că dacă scapă de tine 
pot să întoarcă apele din drum și să 
joace și să cînfe după inima lor veche... 
Oamenii ăștia, Vică, aveau un dumne- 
.zeu al lor, ei credeau numai în bogă
ție... Fără bogăție pentru ei tofu era ca 
și cum n-ar fi fost, Eu am pășit lîngă ei, 
și așa s-au încurcat pașii noștri și cînd 
s-au descurcat, pe mine m-a durut toată 
carnea, ca după o bătaie, că nu văzusem 
cu cine am mîncaf și-am băut. Eu am 
avut o altă credință, și-o mai am, eu 
cu cine am mers undeva, i-am dat toa
tă inima mea, să se reazime de ea, să 
cînte din ea ca dintr-un fluier, i-am 
dat toate dragostele cu care m-a îm
brăcat mama cînd m-a făcut... Asta a 
fost credința mea, dragostea... Și cînd 
ea s-a lovit de credința altuia, ne-am 
dat amîndoi înapoi, ca doi țapi și parcă 
atunci ne-am văzut întîiași dată fețele, 
nasul și gura, vorbele atunci ni le-am 
auzit cum ies din gură și ce gust au 
ele, și ce dangăt au... Și-afunci am vă
zut eu că cutare era un cărbune aco
perit, iar cutare umblă după icre verzi, 
și atunci mi s-a încovrigai inima și-am 
început să-mi plîng zilele mîncate de 
pomană, zilele mele pe care le țineam 
de duminica înainte, le țineam de săr
bători. Dar de unele nu pot nici acuma 
fugi, vin după mine ca umbra după 
om...

Uite, cu Mădălina, cu ființa asta... Venea 
seara, Madălina, ființa asta venea Ia gos
podărie și mă fluiera, dacă eram de rînd 
la grajduri ; eu cam îi știam venitul și 
terminam mai repede ce-aveam de ter
minat, și stăteam așa ca proștii pe băn
cile alea, pînă noaptea la cîntatu co
coșilor... Ea zicea acasă că e la cor, ori 
la brigadă, ori la ședință U.T.M., dar 
ea venea la mine și se lipea de mine 
și tremura și zicea că li e frig, și eu 
stăteam lîngă ea și nu ziceam nimic, nu
mai din cînd în cînd îi număram ste
lele de pe cer, alea de cădeau, să am 
și eu o vorbă de spus... Și le număra 
?i ea și le arătam cu degetu și rîdeam 
încet, sa nu ne audă cineva, dar n-avea 
cine să ne-audă, nu era nimeni, iar cînd 
se nimerea să vină vreun paznic, ne fe
rea din drumu lui, că ne știa cine sin
tern... Și acuma ea iși vede de viața 
ei, l-a luat pe ăla, pe Temistocle, din- 
fr-odafă, de parcă i-ar fi ajuns funia la 
par... Așa s-a dus Mădălina, ființa asta, 
de lîngă mine, de parcă eu nici n-aș fi 
fost. Dar de plecam eu, Vică, din sat pe- 
un timp mai lung, ce făcea ea ? De ne 
însuram, să zicem, ce făcea, m-aștepta ?

— Vorbești prostii, zise Vică.
— Zic doar așa, Vică. M-ar fi aș

teptat ea cum l-a așteptat llinca pe omu 
ei, pe Prinț? Ființa asta, Mădălina, 
n-aștepta nici să mi se răcească așfer- 
nutu și s-ar fi găsit altu... Dar atunci 
de ce am avut eu așa încredere în ea, 
Vică ? Ce-o fi crezut ea, de s-a mări
tat ? Că eu sînt un copil acolo și ce-a 
fost între noi au fost așa, niște copilării, 
că așa și au fost, un fel de copilării... 
Ea s-a măritat liniștită, gîndindu-se că 
eu poate nu sînt de-nsurat, că n-am ani 
prea bogați și mai pot s-adăsf... Și că 
nu e ea sigură c-aș lua-o eu... Atunci 
de ce-a venit ea serile, Vică, Înainte, 
Înainte n-a știut astea ? Eu n-am ochi s-o 
văd acuma, dar dracu parcă mă tm- 
pinge tot după urma ei și nu știu ce 
să mă fac... Dragostea asta e grea și 
au s-a dus. Dragostea e grea ca piatra, 
Vică.

CICERONE THEODORESCU

Noapte 
dunăreană

Vezi Dunărea tîrîndu-șl 
Opinca milenară?
Purta poporul însuși,
Purta întreaga țară...
Prin codri fără vatră,
Prin veacuri fără soare, 
La căpătîi o piatră,
O apă la picioare,
Și vara numai muncă, 
Și iarna numai noapte, 
Țăranii!... Trudă lungă. 
In spuză, stele coapte.
Dîrzl, neguroși, Carpații, 
Iar ei prin ger și zloată, 
Și-au dus, sub constelații, 
Spinarea-nfrigurată...
Sub ochii ce-ți palpită 
Ca licurlcii-n luncă, 
Acum o caldă plită
Li-1 somnul după muncă.
Acuma — sînt alături! 
Spinarea li-i mai caldă 
Cu șesurile-pături 
Țesute laolaltă...
Ei dorm sub constelații: 
Pe vale-i o tilincă — 
Și parcă dorm Carpații 
Cu Dunărea opincă.

(Din volumul in lucru „Zbură
torul de larg").

C. PAULEȚ

Proiectantă

Se împlinesc 20 de ani de la 
moartea pictorului Octav Băncilă 
(1872—1944), autorul unor ta
blouri care vădesc o atitudine 
curajoasă față de realitățile so
ciale ale epocii sale. în imagini 
care au devenit mărturii cunos
cute ale acelei epoci, Băncilă și-a 
exprimat solidaritatea cu cei 
mulți, cu cei prigoniți, cu țăranii 
și muncitorii apăsați de suferințe 
șl împilare. A înfățișat vehement 
episoade din represiunea sîn- 
geroasă a lui 1907, a evocat dîr- 
zenia luptei proletare. „Cu elan, 
cu generozitate“ — cum spunea 
despre dînsul Tonitza —, el a dat 
glas unor mari cauze progresiste, 
cîștigîndu-și o dragoste sinceră 
în largi pături ale poporului. în 
imaginea noastră, o pinză sem
nificativă din creația pictorului 
— Grevistul — din 1914.
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®W0 MIL8ARDE DE STELE ÉN GAUXIA NOASTRĂ®IN UNIVERS 
~ MILIARDE DE GALAXII © CATASTROFĂ COSMICĂ PETRECUTĂ 
CU Hz5 MILIOANE DE ANI ÎN URMĂ

Revista „The New York Times Magazine" a publicat articolul „Cînd 
explodează șase milioane de Sori“, scris de cunoscutul astronom englez, 
prof. Bernard Lovell, directorul observatorului Jodrell Bank din An
glia. Publicăm mai jos, cu mici prescurtări, acest articol.

Recent a fost publicată în ziarul 
„New York Times“ o fotografie — 
explozia unei galaxii. Fotografia 
realizată cu telescopul optic al 
Observatorului de pe muntele 
Palomar redă acest fenomen petre
cut în depărtările Cosmosului (foto
grafia alăturată la sfîrșitul artico
lului — n. red.). Se naște o întrebare 
firească : nu pot avea loc explozii 
similare în Cosmos, la o distanță 
mai apropiată de noi, care ar putea 
afecta cîndva și Pămîntul ?

„Galaxie“ este denumirea pe care 
astronomii au dat-o unor uriașe a- 
glomerări de stele. Soarele nostru, în 
jurul căruia se rotesc Pămîntul și 
celelalte planete, nu este decît o 
stea de dimensiuni medii a „gala
xiei locale“, numită de obicei Calea 
Laptelui. Stelele pe care le vedem 
noaptea fac parte din această gala
xie locală. Cu jumătate de secol în 
urmă, înainte de punerea în func
țiune a marilor telescoape din Cali
fornia se considera că tot Universul 
s-ar reduce la stelele Căii Laptelui. 
Se credea că Soarele s-ar afla în cen
trul acestui sistem și că stelele ar fi 
repartizate în spațiu, mai mult sau 
mai puțin uniform, în toate direc
țiile. Astăzi, imaginea noastră despre 
Calea Laptelui și Univers este cu 
totul alta.

Pămîntul se rotește în jurul Soa
relui la o distanță de 93 milioane 
mile*. Planetele Venus și Mercur se 
rotesc pe orbite mai apropiate de 
Soare, în timp ce Marte, Jupiter și 
celelalte planete la distanțe mult mai 
mari. Orbita planetei Pluton defi
nește mai mult sau mai puțin extin
derea în spațiu a sistemului nostru 
planetar. în punctul ei cel mai înde
părtat, Pluton se află la o distanță 
de peste 4,5 miliarde mile. Dar a- 
ceastă distanță este infimă față de 
cele peste 26 000 miliarde mile care 
despart Soarele de steaua cea mai 
apropiată din Cosmos.

Asemenea distanțe, chiar și pînă 
la vecinii noștri din Cosmos cei mai 
apropiați, ni le putem imagina nu
mai cu greu. De aceea, astronomii 
recurg deseori la o altă unitate pen
tru .a măsura distanțele. Lumina se 
propagă cu viteza de 186 000 mile pe 
secundă. în decurs de un an ea par
curge o distanță de aproximativ 
6 000 miliarde mile, distanță pe care 
noi o denumim un an-lumină. De

*) O milă este egală cu 1 609,3 metri.

O explozie cosmică : Această totograiie, făcută la Observatorul de pe muntele Palomar, înfățișează tulbu
rările din galaxia situată la o distanță de aproximativ 10 milioane ani-lumină.

Betatron de 30 milioane A

La Institutul de electrotehnică din 
Varșovia a fost construit un betatron 
cu o energie de iradiere de 30 mi
lioane electronvolți. Betatronul este 
destinat cercetărilor de fizică nu
cleară, precum și unor lucrări in
dustriale cum este defectoscopia u- 
nor pereți de oțel avînd grosimea 
de 100—500 mm. El poate fi folosit 
și pentru tratamente medicale.

Polii Pământului 
și-au schimbat poziția

Un grup de geofizicieni au măsu
rat magnetismul remanent al unor 
străvechi șuvoaie de lavă răcită, re
zultate de la erupții vulcanice - în 
insulele Hawai și Sicilia (Etna). Para
lel, cercetătorii au determinat vîrsta 
rocilor după metoda argon-potasiu. 
Compararea direcțiilor cimpului 
magnetic și a virstei rocilor a dus la 
concluzia că polii Pămîntului și-au 
schimbat poziția cel puțin de două 
ori. In perioadele cuprinse între 0,08 
și 1,9 milioane ani și mai înainte, la 
3,4 milioane ani, direcția cimpului 
magnetic al Pămîntului a fost inver
să față de cea din prezent.

DEFAZAREA PETALELOR LICHIDE
. In Japonia a fost pusă la punct o me
todă practică de degazare a metalelor 
lichide fără ca ele să se solidifice par
țial în timpul degazării. Metalul este 
turnat prin partea de jos a unei oale 
de turnare într-o altă oală de turnare 
și de aici într-o a treia, care se 
află în interiorul unei camere de eva
cuare unde gazele sînt îndepărtate. In 
timp ce materialul se scurge din prima 
oală de turnare, în a doua se încăl
zește în continuare. In camera de eva
cuare el se toarnă în forme în mod 
uzual. 

fapt, lumina de la steaua cea mai a- 
propiată ajunge la noi în 4,5 ani și 
este deci mai comod să spunem că 
distanța pînă la această stea este de 
4,5 ani-lumina în loc de 26 000 mi
liarde mile.

Dacă exprimăm în acest fel dis
tanțele sistemului solar, constatăm 
că lumina Soarelui parcurge, pentru 
a sosi la Pămînt, 93 milioane mile în 
8 minute. Distanța e deci egală cu 
8 minute-lumină. De la Pluton, lu
mina ajunge la Pămînt în 6,5 ore. 
Prin urmare această planetă se află 
la o distanță de 6,5 ore-lumină. Ne 
putem da seama astfel de izolarea 
inimaginabilă a sistemului nostru 
planetar în spațiu. Dacă am putea 
călători prin spațiu cu viteza lumi
nii, am trece de hotarele sistemului 
solar în 6,5 ore, dar am avea nevoie 
de 4,5 ani pînă a ajunge la altă stea.

Dacă am continua această călăto
rie imaginară, am trece prin vecină
tatea altor stele la interval de cîțiva 
ani și am putea zbura aproape 
100 000 de ani, fără a ieși din Calea 
Laptelui. Cunoaștem astăzi că stelele 
din Calea Laptelui pe care le vedem 
noaptea alcătuiesc de fapt un uriaș 
disc turtit. Pentru a-1 străbate în 
toată lungimea lui, o rază de lumină 
ar avea nevoie de 100 000 de ani. 
Soarele se află departe de centrul 
galaxiei noastre, la o distanță de a- 
proximativ 30 000 de ani-lumină. In 
apropierea centrului său, grosimea 
acestui disc stelar este de aproxima
tiv 20 000 de ani-lumină, dar ea sca
de rapid și, pe măsura deplasării 
spre marginea discului, unde se află 
Soarele, grosimea lui este de numai 
cîteva mii de ani-lumină.

în galaxia noastră — Calea Lapte
lui — există 100 miliarde de stele 
dispuse în brațe care se răsucesc ca 
niște spirale pornind de la o regiune 
centrală, aidoma tentaculelor unei 
gigantice caracatițe ”,

Tableul devine și mai fantastic, 
dacă aflăm că această galaxie în 
spirală nu este imobilă în Cosmos ; 
ea se rotește, împreună cu toate bra
țele ei, întocmai ca o roată giganti-

**) După părerea altor astronomi, bra
țele în spirală conțin doar o mică parte 
din stelele galaxiei. Stelele din aceste 
brate dispun in medie do o luminozitate 
mult mai mare decît stelele care populează 
tot restul spațiului galactic. Tocmai dato
rită acestui fapt brațele în spirală consti
tuie o particularitate evidentă a multor 
galaxii.

® Privise înîr-o lume nebănuită © . Cînd virusul gripei își schimbă formele 
® Baterii de elemente fotoelectrice în celulele retinei

Ziarul „Pravda" din 29 martie a.c. 
a publicat un articol semnat de pro
fesorul A. Kriss, șeful laboratorului 
de microscopie electronică al Acade
miei de științe a U.R.S.S., laureat al 
Premiului Lenin, S. Stefanov și V. 
Giliov, colaboratori științifici princi
pali. Redăm mai jos, în formă pre
scurtată, acest articol.

In dezvoltarea microscopiei elec
tronice s-a produs de curînd un salt 
calitativ : au fost realizate măriri 
foarte apropiate de limita posibilită
ților pe care le oferă schema actuală 
a microscopului electronic. Aceste 
măriri (de ordinul a 500 000 de ori) 
permit studierea celor mai fine de
talii, contribuind la schimbarea 
multor concepții tradiționale despre 
natura vie. Examinîndu-se, de e- 
xemplu, particule virale s-a con
statat că ele reprezintă corpuri com
plexe, iar nu molecule de proteină, 
cum se presupunea înainte.

Cercetătorii sovietici au descope
rit importante detalii anatomice în 
structura unui virus atît de primej
dios cum este cel al variolei și au 
scos în evidență deosebirile lui 
structurale față de virusul vacci
nului care imunizează împotriva va
riolei. Au fost descoperiți corpusculi 
asemănători virusurilor în diferite 
tumori, la care, cauza apariției fuse
se multă vreme necunoscută.

în prezent se acordă o atenție deo
sebită așă-numitului polimorfism al 
virusurilor, adică se studiază natura 
corpusculilor de diferite forme și 
dimensiuni care însoțesc totdeauna 
particulele virale tipice. Dintre a- 
cești corpusculi, unii reprezintă faze 

că. O rotație a galaxiei durează 250 
milioane de ani. '

Ce se va întîmpla însă dacă ne. 
vom continua călătoria imaginară cu 
viteza luminii trecînd dincolo de ho
tarele Căii Laptelui ? Vom zbura 
oare prin spațiu gol fără a întîlni 
în calea noastră stele sau materie, 
așa cum se credea la începutul se
colului ? Nu. Deși în următorii 2 mi
lioane de ani ai călătoriei vom găsi 
în jurul nostru doar puțină materie, 
ne vom apropia apoi de regiuni ale 
Cosmosului care cuprind alte gala
xii, tot atît de uriașe ca și Calea 
Laptelui. Una dintre acestea este 
marea nebuloasă spirală din Andro
meda, vizibilă cu ochiul liber, ca o 
pată luminoasă neclară dacă noaptea 
este destul de senină. Ea se află la 
o distanță de 2 milioane ani-lumină 
și cuprinde, ca și Calea Laptelui, 100 
miliarde stele așezate de asemenea 
în formă de disc și brațe în spirală.

De fapt, galaxii stelare de felul 
Căii Laptelui și al nebuloasei din 
Andromeda sînt răspîndite peste tôt 
în Cosmos într-un număr enorm.

Marile telescoape optice pot foto
grafia galaxii atît de îndepărtate in
cit lumina lor are nevoie de miliar
de de ani ca să ajungă prin Cosmos 
pînă la noi. Nimeni încă nu a cal
culat cite galaxii sînt vizibile la te
lescopul de pe muntele Palomar, dar 
pe fotografiile efectuate cu acest in
strument se pot număra miliarde de 
galaxii. Dar nu toate aceste galaxii 
sînt asemănătoare cu Calea Laptelui 
și Andromeda în care stelele sînt dis
puse' în spiralele discurilor turtite. 
La unele dintre aceste galaxii nu se 
vede o structură determinată, dar se 
pare că stelele care le alcătuiesc sînt 
repartizate într-un mod mai mult 
sau mai puțin uniform într-un vo
lum sferic sau elipsoidal. între tipu
rile spirale și elipsoidale există de 
asemenea numeroase variații. Unele 
spirale au un nucleu mare cu brațe 
strîns înfășurate în jurul lor ; altele, 
cu un nucleu mic, au o mare parte 
din stele în brațe deschise sau slab 
spiralate. în cazul galaxiilor eliptice 
unele sînt aproape sferice, iar altele, 
în mod evident turtite.

Eminentul astronom american Ed
win P. Hubble, care a efectuat, încă 
la început, o parte însemnată a ob
servațiilor folosind telescoape mari, 
a clasificat aceste tipuri de galaxii 
într-o anumită consecutivitate care, 
după părerea lui, are o însemnătate 
evolutivă.

Dintre galaxiile catalogate pînă 
în prezent, 80 la sută sînt în 
spirală și 17 la sută eliptice. 
Aproximativ 3 la sută nu au o 
structură bine determinată. Acestea 
sînt galaxiile neregulate, iar gala
xia care a explodat se numără prin
tre acestea. Multă vreme a existat 
în rîndul astronomilor părerea ge
nerală că clasificarea întocmită de 
Hubble privind sistemul de trecere 

necunoscute ale dezvoltării virusu
lui, alții — etape ale pieirii și des
compunerii lui, iar alții, în gene
ral, nu sînt de natură virală.

Cercetătorii din laboratorul nostru 
au descris pentru prima oară for
mele virusului pojarului. S-a con
statat că majoritatea corpusculilor 
din culturile acestui virus au formă 
sferică. Ei sînt acoperiți cu un înve
liș țepos, iar în interiorul lor se văd 
clar tubulețe subțiri, înfășurate în 
ghemuri, cu relief spiralat. Pentru 
studierea unor detalii atît de mici 
s-a recurs la măriri de 200 000— 
300 090 ori. S-a observat că '■xact a- 
ceeași structură au și alți corpusculi, 
de forme foarte complexe și variate, 
care la exterior nu se aseamănă cu 
particulele sferice ale virusului.

Am putut demonstra de asemenea 
natura virotică a unor corpusculi 
neobișnuit de mari, descoperiți la 
virusul gripei. Pînă la aceste cerce
tări nimeni, nu presupunea că 
virusul gripei dispune de indivizi de 
sute de ori mai mari, ca volum, de
cît particulele virale tipice. Acești 
corpusculi „gigantici“ se descompun 
spontan, ca și particulele tipice 
ale virusului, în tubulețe extrem 
de fine cu relief spiralat, iar 
acestea, la rîndul lor, în mele. Cu 
prilejul descompunerii, acțiunea in- 
fecțioasă a virusului crește de zeci 
de mii de ori. Se poate presupune 
deci că descompunerea corpusculu- 
lui viral în numeroase inele nu 
înseamnă pieitea lui, ci trecerea în
tr-o altă fază de dezvoltare, mal 
activă din punct de vedere biologic. 

de la structuri eliptice la structuri 
în spirală reprezintă un proces evo- 
lutiv real al galaxiilor, în care ga
laxiile eliptice reprezintă vechi ga
laxii lipsite de gaze în care orice 
formare de stele a încetat. Recent, 
părerile în legătură cu această pro
blemă s-au schimbat. Noi nu dispu
nem în prezent de dovezi convingă
toare în sensul că un tip sau altul 
de galaxie s-a format dintr-un alt 
tip ca urmare a unui proces evolu
tiv. Calea Laptelui a avut formă 
spirală și cu aproximativ 10 mi
liarde de ani în urmă cînd această 
galaxie a început să se condenseze 
din gazul primar. în mod similar, 
forma galaxiilor neregulate, inclusiv 
cea care a explodat, s-a statornicit 
în același timp și nu există temeiuri 
pentru a se considera că Calea Lap
telui va evolua într-un sistem cu 
proprietăți explozive.

Firește, nci nu știm de ce se pro
duc asemenea fenomene catastrofale. 
Galaxia despre care este vorba sè 
află la o distanță de 10 milioane ani- 
lumină de Calea Laptelui și astro
nomii, atunci cînd interpretează fo
tografiile, spun că acum 11,5 milioa
ne de ani în zonele centrale ale a- 
cestei galaxii au explodat 6 milioane 
de Sori. Fotografiile arată explozia 
la o fază cînd de la momentul ini
țial trecuseră 1,5 milioane de ani. 
Se observă fragmentele și turbioa
nele provocate de explozie, materia
lul stelelor explodate continuînd să 
se deplaseze, îndepărtîndu-se de cen
tru, cu 250 mile pe secundă.

Desigur, exploziile unor stele din 
galaxii nu sînt un fenomen obișnuit, 
în Calea Laptelui există cîteva ca
zuri bine cunoscute. Cel mai cunos
cut caz îl constituie nebuloasa Cra
bul, o stea a cărei explozie a fost 
observată de astronomii chinezi în 
anul 1054 al erei noastre. Un feno
men ca acesta, în care întreaga 
masă a unei stele explodează din- 
tr-odată, este cunoscut sub denumi
rea de „supernova“, iar nebuloasa 
Crabului nu este decît o rămășiță a 
stelei originale.

Numărul stelelor care devin su
pernove într-o galaxie nu se cu
noaște cu precizie. In orice caz, 
explozia cîtorva stele individua
le răspîndite într-o galaxie este 
cu toțuî altceva decît explozia însăși 
a galaxiei. în acest caz special, cele 
6 milioane de stele care au explodat 
simultan sau într-o succesiune rapi
dă, reprezintă a 1/5 000 parte din 
masa totală a galaxiei. Chiar după 
standardele cosmice este clar că a- 
cum 11,5 milioane ani a avut loc un 
eveniment dramatic neobișnuit.

Structura relativ regulată a Căii 
Laptelui este radical diferită de sis
temul galaxiilor neregulate. Mai 
mult încă, dacă în zilele noastre 
s-ar produce o astfel dé explozie gi
gantică în zonele centrale ale Căii 
Laptelui, ar trebui să treacă 30 000 
de ani pînă ce urmașii noștri ar afla 
de ea.

După 1,5 milioane de ani, fragmen
tele provenite de la o astfel de ex
plozie catastrofală care se deplasea
ză cu o viteză de cîteva sute de mile 
pe secundă nu vor fi parcurs decît 
o treime din distanța ce desparte 
locul exploziei de Soare. Peste 5 mi
lioane de ani după explozie, frag
mentele vor cuprinde sistemul so
lar, dar pînă atunci ele se vor fi di
fuzat într-un spațiu atît de mare 
încît este puțin probabil ca aceas
ta să se repercuteze asupra puterii 
luminii ce parvine de la Soare și 
stele.

Dar poate exista un alt pericol, 
mult mai mare. Procesele care se 
produc în rămășițele stelelor super
nove sînt însoțite, după cum se pre
supune, de intense radiații cosmice 
care pătrund în tot spațiul. Noi 
trăim pe Pămînt sub acțiunea ra
diației care provine din nebuloasa 
Crabul și din alte supernove din Ca
lea Laptelui, dar o explozie galac
tică în Calea Laptelui poate duce 
foarte bine la o sporire de milioane 
de ori a intensității radiației.

întrucît însă pericolul va deveni 
evident cu cîteva milioane de ani 
înainte de efectul lui real, omenirea 
va ști, desigur, să se adapteze aces
tor condiții noi sau să ia măsuri 
pentru abaterea radiațiilor care se 
vor îndrepta spre Pămînt.

• •

în laboratorul de microscopie 
electronică al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. s-a creat posibilitatea 
studierii unor amestecuri naturale 
fără modificarea componenței lor. 
De la primele cercetări s-a văzut 
că în sol, în afara bacteriilor și ciu
percilor îndeobște cunoscute, există o 
lume vastă de corpusculi despre exis
tența cărora nu se cunoștea nimic 
în trecut. Unii au o structură foarte 
complexă și se aseamănă cu infuzo- 
riile, algele și alte organisme, dar 
sînt de mii de ori mai mici decît a- 
cestea. Alții se aseamănă, ca forme 
și dimensiuni, cu bacteriile, dar au 
excrescențe cu totul neobișnuite, 
cum nu s-au văzut niciodată là bac
terii. Dimensional, alții se aseamănă 
cu virusurile, însă se deosebesc de 
aceștia prin structura unor detalii 
foarte fine. Se întîlnesc de aseme
nea corpusculi cu o structură foarte 
complexă care nu se aseamănă cu 
nici unul din cei cunoscuți în bio
logie.

La studierea retinei ochiului s-a 
constatat că acele părți ale celulelor 
care recepționează energia lumi- 
nei și o transformă în așa-numitele 
biopotențiale, sînt formate din nu
meroase cute ale învelișurilor aces
tor celule. Un „teanc“ din aceste 
cute se aseamănă cu o baterie de 
elemente fotoelectrice.

Dezvoltarea microscopiei electro
nice cu mare capacitate de mărire 
înlesnește astfel realizarea unor im
portante progrese în studiul arhi
tecturii materiei la nivel supramole- 
cular și molecular.

CU OCHII TURISTULUI

MAI SUS DE CHEILE ZĂNOAGEI
Din numeroasele „zănoage" — con- 

cavifăfi săpate de ghejari în coastele 
munjilor sau mici pajiști netede la înăl 
țimi — cele ale Văii lalomijei sau al* 
Bucegilor se bucură de o mare popu 
laritate. Zănoaga aliată mai jos de Bu! 
boace, unde apele lalomifei se odihnes' 
parcă in vederea luptei pe care urmeazi 
s-o dea cu piatra muntelui in minu 
natele Chei ale Zănoagei, oferă tu 
rișfilor priveliști dintre cele mai pitorești

Dar dacă aceste locuri sînt apreciate 
și vizitate în timpul verii —, iarna și pri
măvara ele sînt adesea uitate, schiorii co- 
borînd rareori pe Valea lalomijei spre 
vestitele Chei. De ce l Cu cijiva ani în 
urmă exista un motiv : se afla aci doar o 
cabană mică, la Bulboace. Acum însă, 
chiar în zănoaga ce precede cheile prin 
care trece drumul spre Scropoasa își are 
risipite clădirile o bază turistică primi
toare, aceea a Cheilor Zănoagei. In 
preajma ei, terenurile de schi sînt nume
roase. Cei ce n-au ajuns prea departe în 
cunoașterea tehnicii schiului, găsesc mi
nunate terenuri de școală. Amatorii de 
plimbări mai lungi au și el la dispoziție 
itinerarii frumoase. Ne referim In special 
la culmea golașă a Dichiulul, peste care 
frece șoseaua recent construită ce leagă 
cabana Peștera de Sinaia. Această șosea 
este de altfel și unul din drumurile de 
acces spre Cheile Zănoagei,

La cabană se mal poate alunge șl ur- 
cînd din Sinaia la Vîrful cu Dor și cobo- 
rînd apoi pe poteca (marca| — cruce 
galbenă) care traversează valea Izvorul 
Dorului și, pe sub Vîrful Nucet, duce 
în Valea lalomijei la Bulboace. De aci 
Intr-un sfert de oră se ajunge la Cheile 
Zănoagei. Alt drum de acces pornește 
din Pietroșifa. Este vorba de șoseaua 
care urcă la Dobrești. Urmează o potecă 
marcată cu cruce albastră ce duce la 
cabana Scropoasa șl, în continuare, la 
cabana Cheile Zănoagei. Durata drumu
lui de la Dobrești, ca și de la Vîrful cu 
Dor, este de circa 3 ore.

SFATUL MEDICULUI

ŒZTÜB/Ï FIZICA ȘI SPORTUL 
în combaterea unor afecțiuni endocrine

Activitatea glandelor cu secreție 
internă se desfășoară în strînsă de
pendență cu cea a sistemului nervos 
central, în vederea asigurării unei 
funcționări normale a organismului. 
Cînd din diferite motive (in
fecții, leziuni distructive, suprasoli
citări psihice sau fizice etc.), echili
brul funcțional sau organic al aces
tora este tulburat, apar stări de 
boală : la început cu manifestări 
predominante din partea unei sin
gure glande endocrine, iar apoi cu 
manifestări pluriglanduläre. Se poa
te ajunge astfel la dereglări neuro
endocrine cu consecințe grave pen
tru organism.

Progresele realizate în ultimele 
decenii în terapeutica acestor mala
dii, progrese la care școala medicală 
romînească și-a adus cu prisosință 
contribuția, indică aplicarea unor 
tratamente complexe. Aceasta are 
în vedere tratamentul medicamen
tos, igieno-dietetic, neuro-psihic și 
prin cultură fizică. Cultura fizică 
și sportul fac deci parte integrantă 
din terapia complexă a acestor boli.

In rîndurile de față ne-am pro
pus a recomanda tratamentul prin 
cultură fizică și sport într-o afecțiu
ne relativ frecvent întîlnită la dife
rite vîrste : îngrășarea. Ea poate fi 
consecința unor maladii endocrine 
(suprarenala, hipofiza, tiroida etc.) 
sau a unor tulburări de ordin func
țional (sedentarism, abuzuri alimen
tare), în care trebuie să avem însă 
întotdeauna în vedere și componen
ta endocrină. Trebuie menționat că 
tratamentul asociat — medicație, 
dietă și exerciții fizice — dă rezul
tate superioare, acolo unde numai 
dieta sau medicația nu reușesc în 
măsură suficientă.

Grupul de cabane de la Cheile Zănoagei

O competiție interesantă
Prima etapă a campionatului republi

can de orientare turistică — etapa pe a- 
sociafii sportive — a început să se des
fășoare în urmă cu cîteva zile. Asociațiile 
sportive din raioanele „30 Decembrie", 
„Tudor Vladimirescu", „V. I. Lenin" au 
prezentat la startul acestei importante 
competiții sute de turiști sportivi. Traseele 
au fost fixate în pădurile Pustnicul, Bă- 
neasa și Cernica. Lungimea fiecărui tra
seu a fost de aproximativ 10 km, Iar 
timpul de parcurgere și căutare — limi
tat la 150 de minute. Numeroasele pos

Mijloacele utilizate pot fi sistema
tizate în : exerciții active, masaj și 
călire prin factori naturali de me
diu. Tratamentul se execută în am
bulatorii de cultură fizică medicală, 
sub supravegherea cadrelor de spe
cialitate, sau chiar la domiciliul pa
cientului, după ce acesta a fost in
struit asupra conținutului și dozării 
exercițiilor.

La început, exercițiile se execută 
în ritm susținut (repede), însă de 
durată mică. Se recomandă a- 
lergări pe distanțe scurte (30—40 
m), sărituri la coardă, jocuri dina
mice cu mingea sau fără, gimnasti
că respiratorie. Dozarea depinde de 
vîrstă, sex, capacitate de efort, sta
rea aparatului cardio-respirator etc. 
Treptat, exercițiile se îngreunează, 
ritmul devine mai lent, însă durata 
crește. Se trece la exerciții cu greu
tăți mici (haltere, saci cu nisip, di
ferite greutăți), cu mingi medicinale 
și la gimnastică pentru abdomen, 
torace, respirație. O asemenea șe
dință trebuie să dureze circa 30—45 
de minute și ea se va adăuga gim
nasticii igienice de înviorare, care 
se execută zilnic timp de 10—15 
minute.

Lecțiile au loc, un timp, de 2—3 
ori pe săptămînă, apoi zilnic. Dintre 
sporturi se recomandă : înotul, ca
notajul, atletismul și jocurile spor
tive. O mențiune specială pentru 
înot. Acest sport, practicat rațional, 
dă rezultate foarte bune, solicitînd 
organismul atît ca efort fizic într-un 
mediu deosebit, cît mai ales datori
tă intensificării metabolismului e- 
nergetic pentru acomodarea corpului 
cu apa mult mai rece decît tempe
ratura corpului. Trebuie avut însă 

turi și stafii de control fixate de-a lun
gul traseelor n-au constituit probleme 
de nerezolvat pentru concurenfi. Bine 
pregătiți fizic și teoretic, avînd un dez
voltat simț al orientării ei au făcut ca 
această primă etapă a campionatului re
publican să se desfășoare in cele mai 
bune condiții. S-au evidențiat echipele 
asociațiilor P.T.T. (V, Teodosiu și D. 
Chiose), TAROM (M. Radu și T. Mi- 
rea), METROM (Gh. Lincon și M. Al- 
botă), Institutul Politehnic București (D. 
Grigorcea, C. Dumitru) etc.

grijă ca nu cumva din cauza crește
rii poftei de mîncare după înot, pa- 
cienții să facă abuzuri alimentare, 
aducînd prejudicii reușitei trata
mentului. Controlul medical efec
tuat periodic oferă date obiective 
pentru dozarea și apreciere?) efica
cității acestui tratament. In orice 
caz, scăderea în greutate nu trebuie 
să depășească 2—3 kg lunar.

Efectele favorabile odată obținute 
— reechilibrarea funcțiilor glandu
lare și atingerea unei greutăți co
respunzătoare — nu înseamnă că 
tratamentul a luat sfîrșit. Dimpotri
vă, el se cere continuat, în așa-numi- 
ta fază de întreținere. Se recoman
dă ca, alături de gimnastica de în
viorare, să se facă plimbări lungi 
pe jos în aer liber, gimnastică pen
tru abdomen și trunchi, înot, cano
taj, ciclism, schi și turism. Automa- 
sajul nu trebuie să lipsească nici în 
perioada activă a tratamentului, 
nici în perioada de întreținere.

Alături de cèle descrise mai sus, 
se recomandă călirea organismului 
prin factorii naturali de mediu — 
apă, aer — atît în scop profilactic, 
cît și curativ. De asemenea, trata
mentul preventiv al predispozițiilor 
spre îngrășare cuprinde, între altei? 
multă mișcare — mers pe jos în a<z ‘ 
liber, gimnastică, jocuri dinamice, 
înot, canotaj.

Respectarea întocmai a regimului 
indicat, a tratamentului medica
mentos și a terapiei prin cultură fi
zică și sport asigură obținerea re
zultatelor așteptate.

Dr. loan DRĂGAN 
Centrul de medicină 
sportivă — București
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către
ambasadorul italiei in R. P. Romînă

în cuvîntărea rostită cu acest pri
lej, A. Fontana a arătat că el con
sideră acreditarea sa ca un privile
giu cu atît mai mare cu cît de mai 
bine de patru ani are onoarea de 
a reprezenta Italia în R. P. Romînă.

în această perioadă, a spus am
basadorul italian, am putut să cu
nosc frumoasa dumneavoastră țară, 
renumită pentru resursele sale și 
hărnicia poporului său, și am con
statat rezultatèlè obținute de Repu
blica Populară Romînă datorită pla- 
nufilôr■ salé, dé dezvoltare.

In această perioadă alii fost mar
torul intensificării relațiilor de prie
tenie și colaborare, tradiționale între 
țările noastre, care iși au rădăcinile 
în istorie și sînt stimulate de afini
tățile de. limbă și cultură.

A. P. Fontana a subliniat îii con
tinuare că ridicafêa reprezentanțe
lor diplomatice ale celor două țări 
la rang de ambasadă constituie o 
confirmare a relațiilor strînse si 
cordiale care s-au dezvoltat între 
Romînia și Italia și o dovadă a voin
ței comune de a 
începută.

Exprimîndu-și convingerea că în 
această privință, există posibilități 
ample, ambasadorul a asigurat că 
va depune toate eforturile pentru 
întărirea relațiilor și pentru âdîn- 
cirea colaborării între cele două 
țări și și-â exprimat încrederea că 
va continua să primească din partea 
romînă tot sprijinul în desfășurarea 
activității sale.

în încheiere, ambasadorul a 
transmis din parte,a președintelui 
Republicii Italia, profesorul Antonio 
Segni, cele mai sincere urări pen
tru prosperitatea Republicii Popu
lare Romine și pentru președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal.

îii răspunsul säü, Gheorghe 
Ghéofghiü-Déj. după cë a mulțumit 
pentru sentimentele de prietenie 
exprimate la adresa țării și po
porului romîn, a declarat că îm
părtășește părerea ambasadorului 
cu privire la semnificația ridicării 
nivelului reprezentării diplomatice 
a celor două țări.

Președintele Consiliului de Stat a 
subliniat prețuirea de care se bucu-

(Cuvîntările rostite)
ră în țara noastră vechile tradiții 
de priétenié romîno-italiene și do
rința de a le valorifica în intefèsul 
ambelor popoare. Referindu-se la 
schimburile economice ca o bază 
sigură pentru lărgirea și âdîneiréa 
cooperării dintre cele două țări, 
vorbitorul și-a exprimat satisfacția 
că aceste schimburi, sub impulsul 
intereselor reciproce, au cunoscut o 
dezvoltare multilaterală, ătingînd în 
ultimul an un volum dé peste 5 ori 
mai mare față de realizările anului 
1959.

Inginerii, tehnicienii și muncitorii 
noștri, a spus în continuare Gheorghe 
Gheörghiü-Dej, apreciază calitatea 
și înaltul nivél tehnic al mașinilor 
și utilajelor produse dé industria 
italiană, roade ale muncii talentatu
lui Și harnicului popor italian.

Arătînd că popoarele romîn și ita
lian sînt legate dé intérésul comun 
de a apăra pacea și securitatea ge
nerală, aspirația cea mai arzătoare 
a omenirii, Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și-a exprimat încrederea că relațiile 
de colaborare și prietenie romîno- 
italiene vor continua să se dezvolte 
spre binele celor două țări cît și al 
înțelegerii internaționale.

Mulțumind pentru urările adresa
te, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne à 
transmis președintelui Republicii 
Italia cele mai bune urări pentru 
prosperitatea Italiei și pentru sănă
tatea și fericirea sa personală și a 
asigurat pe ambasadorul italian că 
în îndeplinirea misiunii sale se va 
bucura în continuare de tot spriji
nul din partea autorităților romîne. 

între președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și Al
berto Paveri Fontana, ambasadorul 
Italiei, a avut loc apoi o convorbire 
care a decurs într-o atmosferă cor
dială.

La solemnitate și la convorbire au 
' asistat GrigOfe Geamănu, secretarul 

Consiliului dé Stat, șl COrheliu Mă- 
néscu, ministrul afacerilor externe.

Ambasadorul italian a fost însoțit 
dé Vittorio Amédéo Farinelli, prim- 
secretar, îVchille Anîico, atașat mili
tar naval și al aerului, Manlio de 
Santi, secretar comercial, și Giusep
pe Apolloni, atașat. (Agerpres)
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Poporul ungar sărbătorește astăzi împlinirea a 19 
ani de la evenimentul memorabil al eliberării țării 
sale de sub jugul fascist. 4 aprilie 1945 a deschis o 
pagină nouă în istoria și în viața poporului ungar 
vecin și prieten, în destinele patriei sale.

Anii care au trecut de atunci aU consemnat profunde 
transformări social-politice și importante realizări în 
construcția socialistă în R. P. Ungară. Dezvoltarea 
industriei și reorganizarea socialistă a agriculturii, în
fățișarea nouă a orașelor și satelor țării — sînt o 
ilustrare concretă a activității creatoare desfășurate 
de poporul ungar, sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. In prezent, oamenii muncii 
din această țară traduc în viață hotărîrile trasate 
de cel de-al VIII-lea Congres al P.M.S.U. pentru noua 
etapă de dezvoltare — etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste. Anul trecut producția industrială a țării a 
fost cu 7 la sută mai mare, iar venitul național a 
crescut cu 5 la sută în raport cu anul 1962. Așa cum 
s-a subliniat în cadrul recentului Congres al Frontului 
popular patriotic ținut la Budapesta, poporul ungar își 
consacră eforturile îndeplinirii cu succes a planului 
pe 1964.

Realizările R. P. Ungare sînt privite cu sinceră bucu
rie de către oamenii muncii din țara noastră. Ani
mate de țelurile comune ale cauzei socialismului și

Geometrie in spațiu. (Combinatul de cauciuc sintetic și produse petro- 
chîmice-Onești). Foto : Gh. Vințllă
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păcii, popoarele romîn și ungar acordă prețuire rela
țiilor lor de prietenie, de colaborare și întrajutorare 
tovărășească în spiritul internaționalismului proletar. 
S-a dezvoltat an de an colaborarea economică romîno- 
ungară — protocolul privitor ia schimburile de mărfuri 
pe anul 1964, prevăzînd o majorare a acestora față de 
anul precedent. In cadrul discuțiilor care au avut loc. 
la'-începutul acestui an între delegațiile R. P. Romîne 
și R. P. Ungare, au fost examinate problemele colabo
rării economice între cele două țări pentru perioada 
1966—1970 și s-au stabilit măsuri pentru lărgirea în 
continuare a acestei colaborări. Totodată, se dezvoltă 
colaborarea tehnico-științifică, ca și legăturile cultu
rale romîno-ungare.

Pe plan extern, R. P. Romînă și R. P. Ungară, îm
preună cu celelalte țări socialiste, promovează o poli
tică de pace și coexistență pașnică între statele cu 
orînduiri sociale diferite, desfășoară eforturi pentru 
destinderea încordării internaționale, pentru cooperare 
pașnică și prietenie între popoare.

De ziua marii sărbători a R. P. Ungare, poporul ro
mîn trimite poporului frate ungar un salut călduros 
și cele mai bune urări de noi succese în construcția 
socialistă, pentru prosperitatea și înflorirea patriei 
sale.

Printre minerii din Tatabânya
Am plecat spre Tatabânya într-o zi în

sorită. Ca o panglică strălucitoare noua 
autostradă treco peste cîmpuri, șerpuiește 
printre coline îmbrăcate în straie de pri
măvară.

Vechi centru minier, situat la cîteva 
zeci de kilometri de Budapesta, Tatabânya 
are o așezare pitorească. De jur împre
jurul Iul Sè înalță dealuri aidoma ziduri
lor unei cetăfi. Privită de pe unul din 
ele, localitatea îți apare ca-n palmă. La 
poalele dealurilor, aproape de intrarea în 
mine, se întinde orașul vechi, 
niile" sale — cum denumesc

Comisiile permanente la lucru
Pe baza unt» studii și cercetări, co

misiile permanente de deputați au îna
intat Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, în primul trimes
tru al anului, aproape 40 dé prôpunéri 
în legătură cu gospodărirea și înfru
musețarea orașului, deservirea popu
lației, îmbunătățirea activității în do
meniul sănătății și al asigurărilor 
sociale etc. Pornind de là unele sesi
zări ale cetățenilor, deputății din corni-, 
sia permanentă pentru problemele de 
gospodărie locativă aU vizitat mai 
multe cartiere noi dè locuințe și aU 
făcut propuneri pentru înlăturarea Unor 
deficiențe constatate dé locatari. Là

• rîndul său, comisia permanentă de 
deputați pentru problemele de gospo
dărie comunală, care s-a ocupat în
deaproape de desfășurarea transpor
tului în comun, à propus măsiiri în 
vederea organizării unei mai bune de
serviri a călătorilor în orêle de vîrf, în 
serile de sîmbătă și duminică etc. O 
activitate rodtlică au' desfășurat și depu
tății din cornisiile permanente pentru 
probleme de sănătate și prévedéri so
ciale. Studiate cu grijă de către comi
tetul executiv al sfatului popular, o 
parte din aceste propuneri aU și fost 
aplicate.

Vineri, la Academia R. P. Romi
ne a avut loc o ședință consacrată 
comemorării lui Michelangelo Buo
narroti, cu prilejul împlinirii a 400 
de ani de la moartea sa. Au luat 
parte academicieni, cadré din învă- 
țămîntul supérior, oameni de cultu
ră, reprezentanți ai Ministerului A- 
facefilor Externe. Au fost de față 
Alberto Pavéri Föntana, ambasado
rul ïtàïiei la București, și membri ai 
Ambasadei. După cuvîntul de des-

chidere rostit de acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romine, acad. Ion Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, prof. 
Virgil Vătășanu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romine, și 
prof. Nina Façon de la Universita
tea din București au vorbit despre 
viața și opera prodigioasă a marelui 
artist și poet Michelangelo Buonar
roti.

Dealurile de la marginea orașului sînt bo
gate în cărbune, dar capitaliștii le-au ex
ploatat necrufăfor și nerațional. Ca pro
ducția să le fie cît mai rentabila, scoteau 
un strat de numai 25—30 metri de căr
bune, iar locul gol îl umpleau cu nisip. 
Astăzi minerii exploatează stratul de căr
bune rămas sub nisip, care atinge pe 
alocuri o grosime de 20 metri.

Directorul ne-a însofit apoi la mină și 
la stația de separare a cărbunelui de ste
ril. Datorită faptului că stratul de deasu
pra cărbunelui e format din nisip și nu 
dintr-o rocă tare, ne explică Gâl Istvân, 

.în mină se folosește metoda abataj-came- 
ră, iar armarea galeriilor se face cu inele 
ele oțel. Au fos.t armate astfel 120 km de 
galerii și s-a mecanizat o bună parte din 
lucrările de încărcare și. / transportare a 
cărbunelui.

Là mina nr. 11, unde ne-a însoțit și in
ginerul șef Soimos Andras, am cunoscut 
pe unul din cei mai buni brigadieri : Go- 
sfènesiknik Jozsef, Joska baci — cum îi 
spun cei 26 de membri ai brigăzii. Bri
gadierul lucrează la Tatabânya de 38 de 
ani. Pînă acum 5 ani conducea o brigadă 
fruntașă la o altă mină. De atunci, însă, 
el însuși a cerut să i se încredințeze bri
gada 609 care nu obținea rezultate la 
nivelul posibilităților ei.

J|||||| 
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Astăzi ambele brigăzi se numără prin
tre cele care realizează cele mai mari 
cantități de cărbune pe cap de munci
tor, într-un schimb,

La stația de separare a cărbunelui de 
steril, în timp ce urmărim procesul de 
producție, aflăm unele date interesante. 
Instalația de aici funcționează de aproape 
un deceniu. In această perioadă, au tre
cut prin ea mai bine de 10 milioane me
tri cubi de cărbune și steril, din care 
s-au obținut peste 1 500 000 tone căr
bune.

Ne oprim apoi pe rînd la fabrica de 
ciment și la cea de var. Aceasta din urmă 
a fost dată în folosință recent. Procesul 
de producție este automatizat. Piatra de 
var este adusă pe benzi la cuptoare, iar 
de aici varul este transportat tot pe benzi 
pină în siloz.

...Cînd am părăsit una din întreprinde
rile vizitate, un muncitor m-a invitat să 
le mai vizitez localitatea pentru a-mi îm
bogăți impresiile cu „noi imagini și fap
te”. Intr-adevăr, la Tafabănya, ca și în 
alte localități din R. P. Ungară, întîlnești 
mereu semnele prefacerilor înnoitoare 
din anii construcției socialiste.

Aurel POP

cu „colo- 
localnicii 

casele mici și întunecoase rămase de pe 
vremea patronilor. Contrastînd puternic cu 
elé, se ridica mai departe clădirile înal
te, moderne.

De sus se văd străzile drepte și largi 
ale orașului, străjuite de stilpi metalici 
care țin pe brațele desfăcute tuburi de 
neon. Ceva mai departe privirea e atrasă 
de clădirile celor două termocentrale care 
furnizează localității curent electric. A- 
proape de șoseaua cea nouă, care leagă 
Tatabânya de capitala țării, se află fabrica 
de ciment, iar nu departe de ea fabrica 
de aluminiu.

Ca să ajungi la frustul minier, străbați 
un bulevard larg. O gazetă proaspătă, 
luată de la primul chioșc de ziare pe ca- 
re-l înfîlnim ne informează asupra reali
zărilor dobîndile de minerii unguri, rea
lizări la care céi din Tatabânya aduc o 
însemnată contribuție. Și e firesc să fie 
așa, deoarece Tatabânya este unul dintre 

. cele mai mari centre carbonifere din 
R. P. Ungară. Din inima dealurilor care 
împrejmuiesc orașul, minerii scot zilnic la 
suprafața 11 000 tone de cărbune.

La Trustul minier sînfem primiți de di
rectorul acestuia, ing. Gâl Istvan, un om 
în floarea vîrstei dar cu părul nins și 
Care vorbește cumpănit, fără a face risipă 
de cuvinte.

Minele de aci, spune el, nu sînt noi;

Budapesta.

MONTAJ LITERAR-MUZICAL II

Universitarilor din Cluj 
vineri seară un montaj 

„Mihail Eminèscu“,

„MIHAIL EMINESCU
(Agérpres)

ale fiecărei întreprinderi

La Casa 
a avut loc 
literar-muzical . 
închinat comemorării a 75 dé ani 
de la moartea marelui poet. 
Cu acest prilej conferențiarul uni
versitar Gavril Scridon, de la Uni-

versitatea „Babeș-Bolyai“, a vorbit 
despre viața și opera lui Mihail 
Eminescu. în continuare, actori de 
la Teatrul Național din Cluj au re
citat din opera poetului.

(Agerpres)

S G î N T E I A

(Urmare din pag. l-a)

Și-au dovedit eficiență aiializéle 
efectuate de Comitetul orășenesc de 
partid Brașov privind îndeplinirea 
sarcinilor de reducere a prețului de 
cost, desfășurarea acțiunii de mo
dernizare a mașinilor, mijloacele 
de folosire intensivă a agrega
telor, desfășurarea cursurilor de ri
dicare a calificării. Activitatea or
ganizațiilor de bază pe schimburi 
din întreprinderile orașului Mediaș 
s-a îmbunătățit simțitoi' după ce 
biroul comitetului orășenesc a ana
lizat munca acestora și a organizat 
o consfătuire cu toate birourile or
ganizațiilor de bază pe schimburi.

Merită relevată metoda încetățe
nită la Comitetul orășenesc P.M.R. 
Mediaș de a analiza în fiecare deca
dă stadiul realizării planului în toate 
întreprinderile și de a lua. fără în- 
tîrziere măsuri pentru înlăturarea 
rămînerilor în urmă. Lunar, Ia Co
mitetul orășenesc de partid Brașov 
au loc consfătuiri cu secretarii or
ganizațiilor de partid și directorii în
treprinderilor care întîmpină greu
tăți în realizarea sarcinilor de pro
ducție, discutîndu-se măsurile ce pot 
fi luate pe plan local. Aceasta a con
tribuit ca atît anul trecut cît și pe 
primul trimestru al acestui an, toate 
întreprinderile din Brașov și Mediaș 
să realizeze integral sarcinile de 
plan. Comitetul orășenesc P.M.R. Si
biu organizează periodic ședințe o- 
perativè cu sécrétarii organizațiilor 
de bază și colectivele de conducere 
ale întreprinderilor industriei ușoa
re, alimentare și unităților comer
țului cu ridicata.

Se mai întîmplă uneori să se aș
tepte indicații „de sus“ spre 'à urni 
lucrurile din loc. Comitetul de par
tid de la Fabrica de hîrtie și celulo
ză Zărnești n-ă intervenit activ pen
tru a pune capăt depășirii nejustifi- 
cate a consumului spécifie de lemn, 
iar biroul organizației de bază de la 
„Colorom“-Codlea a neglijat mult 
timp controlul lucrărilor de inves
tiții.

Comitetul regional a indicat co
mitetelor orășenești să asigure o în
drumare diferențiată a organizații
lor de partid, ajutîndu-le să dis- 
cearnă problemele esențiale, să țină 
seama atît dé sarcinile generale 
care revin unèî anumite ramuri in
dustriale, cît și de cele decurgînd 
din condițiile concrete ale întreprin
derii respective. Cerințele unei a- 
semenea îndrumări sè pun deopo
trivă și în privința relațiilor dintre 
comitetele de partid din întreprin
deri și birourile organizațiilor de 
bază. O experiență bună există în 
această privință la Uzinele „Inde- 

;pendența“-Sibiu.- Munca' neritmică 

în secțiile de cazangèrié grea și u- 
șoară a determinat comitetul de 
partid să analizeze în ianuarie, îm
preună cu birourile celor două or
ganizații de bază și conducerile sec
țiilor, felul cum este organizată pro
ducția pe fluxul tehnologic. Conclu
ziile au fost dezbătute în adunări 
generale de partid ; aplicarea pro
punerilor făcute cu acest prilej a 
contribuit la realizarea unei produc
ții ritmice. Ținînd seama de princi
pala problemă aflată în fața turnă
toriei de fontă, organizația de bază 
de aici a fost îndrumată să concen
treze eforturile colectivului spre îm
bunătățirea tehnologiei de elaborare 
a fontei, ajungîndu-se la o reducere 
simțitoare a consumului dé cocs.

NICI ÎNDRUMARE „IN GENERAL", 
NIC! DĂDĂCEALĂ

Experiența arată cît de dăunătoa
re sînt manifestările dé îndrumare 
„în general“ a organizațiilor de par
tid, orientarea acestora după „șa
blon“, fără a ține seama de sarci
nile specifice ale locului de muncă, 
în ultimele luni ale anului trecut, 
cînd unele întreprinderi din Sibiu 
ntt-și realizaseră sarcinile privind 
reducerea prețului de cost, comite
tul de partid al Fabricii „13 Decem
brie“ s-a simțit obligat să dezbată 
și el această problemă, deși sarcinile 
ce reveneau întreprinderii fuseseră 
îndeplinite ; în schimb, n-a consi
derat necesar să analizeze cauzele 
neaplicării prevederilor planului 
tehnic. La Fabrica „8 Mai“-Mediaș, 
în adunările de partid au fost mult 
timp discutate probleme de însem
nătate secundară, în timp ce o pro
blemă esențială — folosirea din plin 
a timpului de lucru — era ignorată.

Nivelul muncii birourilor organi
zațiilor de bază depinde in mare 
măsură de felul în care cei ce le în
drumă contribuie la stimularea ini
țiativei și spiritului lôl* dé răspun
dere. înlocuirea sprijinului și îndru
mării prin „dădăceală“, printr-o tu
telare permanentă, â dus la slăbirea 
rolului activ al organizațiilor de 
bază de la „Mettom“, Fabrica de hîr
tie Zărnești, Fabrica dé möbilä Mă
gura Codlei, Fabrica dé piele și în
călțăminte „8 Mâi“-Mediaș ; spre 
deosebire de situația de la uzinele 
„Tractorul“, „Rulmentul“, „Partiza
nul roșu“-Brașov, „Tîrnava“-Me- 
diaș, unde organizațiile de partid 
n-au fost deprinse să fie „duse de 
mînă“ în rezolvarea problemelor ce 
le stau în față. De aceasta vor tre
bui să țină seama în viitor comi
tetele orășenești Brașov și Mediaș.

Noi îndrumăm stăruitor organiza
țiile de partid să îmbine preocupa

rea pentru problème actuale cu cele 
de perspectivă, arătîndu-le că astfel 
sporim eficacitatea practică a muncii 
de partid, combatem stilul de muncă 
„pompieristic“, care sè niai manifes
tă pe alocuri. Fără a slăbi nici un 
moment atenția péntru sarcinile 
imediate, comitetul de partid de la 
Uzinele „Tractorul“ a inițiat din 
timp o acțiune de calificare a muii- 
citorilör pentru liniile automate ce 
urmează a intra în funcțiune. Pri
vind spre ziua de mîine, comitetul 
de partid al Uzinelor „Hidromecani- 
ca“-Brașov a inițiat un studiu asu
pra posibilităților de unificare a or
ganelor de asamblare a utilajului 
petrolier, în scopul asigurării unei 
mai bune ritmicități a producției și 
âl reducerii prețului de cost. Mai 
sînt însă cazuri cînd neglijarea 
muncii de perspectivă împinge ri
nele organizații de partid la soluții 
pripite, la o activitate pe „câmpanii“.

APORTUL COMISIILOR 
ECONOMICE

Comisiile economice ale comitete
lor orășenești și-au sporit în ultimul 
an aportul la orientarea organizații
lor de partid din industrie spre prin
cipalele probleme ale producției. în 
urma studiului făcut de comisia eco
nomică a comitetului orășenesc îm
preună cu. birourile organizațiilor de 
bază și cu numeroși specialiști din 
sectoarele calde ale Uzinelor „Stea
gul roșu“, a cercetării fiecărui reper 
în parte, au putut fi adoptate soluții 
eficiente de elaborare a unei noi 
metode de turnare a fontei, care a 
fost extinsă apoi și în alte turnă
torii. Comisia economică a Comite
tului orășenesc P.M.R. Sibiu a efec
tuat studii privind calitatea produ
selor industriale, preocuparea orga
nizațiilor de partid pentru reducerea 
consumurilor specifice. Pe baza a- 
cestor studii, comitetele orășenești 
au adoptat măsuri care au dus la 
îmbunătățirea muncii. în schimb, 
Comitetul raional P.M.R. Sighișoa
ra a folosit slab comisia economică, a 
neglijat îndrumarea și controlul or
ganizațiilor de bază din întreprin
deri.

Comitetul regional va folosi toate 
mijloacele ce-i stau la îndemînă 
pentru a ridica nivelul muncii de 
partid în . industrie. îmbunătățind 
continuu îndrumarea organizațiilor 
de partid, vom face să crească rolul 
lor în viața întreprinderilor, capa
citatea lor de a mobiliza muncitorii 
și tehnicienii la înfăptuirea pre
vederilor însuflețitoare ale șesena- 
lului, ca și a angajamentelor luate 
în întîmpinarèa glorioasei aniversări 
a eliberării țării,

Finala „Cupei campionilor europeni" 
Ia tenis de masă (feminin)

Astăzi, de la ora 18,30, în sala 
sporturilor Floreasca echipa femini
nă de tenis de masă Voința Bucu
rești va întîlni formația Voroș Me
teor Budapesta în finala „Cupei 
campionilor europeni". Echipa ma
ghiară este alcătuită din următoarele 
jucătoare : Eva Foeldi, Ilona Kere- 
kes, Gabriela Voroș. Formația noas
tră probabilă este următoarea : Ma
ria Alexandru, Ella Constantinescu, 
Eleonora Mihalca. Echipa care va a- 
cumula 5 puncte în această întîlnire 
va intra în posesia trofeului.

•Ar
BASCHET. — Duminică, de la o- 

rele 8, în sala sporturilor Floreasca 
au loc 4 partide interesante de bas
chet contînd pentru campionatul re
publican. în fruntea programului se 
situează meciurile derbi : Rapid-

TURUL CICLIST AL TUNISIEI
TUNIS 3 (Agerpres). — Turul ciclist 

al Tunisiei se apropie de sfîrșit. Ieri s-a 
desfășurat etapa a 11-a, Sfax—Sôussa, 
pe o distanfă de 172 km. Printre anima
torii întrecerii s-a aflat și ciclistul romîn 
Gabriel Moiceanu, care în finalul etapei 
s-a detașat de restul plutonului împreună 
cu alți doi concurenți,

Clasamentul etapei i 1. Van Roy (Bel
gia) 3 h 52’ 07” (medie , orară 44,400 
km) ; 2. Bufzke (R.D.G.) același timp ; 
3. G. Moiceanu (R. P. Romînă) același 
timp ; 4. Chappe (Franța) 3 h 52’ 23" ;

Competiții sportive 
radiotelevizate

® Astăzi se desfășoară la Bra
tislava finala „Cupei campioni
lor europeni“ la handbal în 7 
(feminin) între echipele Rapid 
București și I. F. Hälsingör (Da
nemarca). Televiziunea romînă va 
transmite această întîlnire cu în
cepere de la ora 15,55. De aseme
nea, meciul va fi transmis în 
întregime la posturile noastre de 
radio pe programul I.

® Duminică; la Constanța, în 
cadrul campionatului categoriei 
A la fotbal, are loc meciul din
tre Farul Constanța și U.T. Arad. 
Repriza a doua a acestei partide 
va fi transmisă la radio pe pro
gramul I; începînd de la ora 
17,10.

Știința București (feminin) și Di
namo București-Știința Cluj (mas
culin). Programul este completat cu 
întîlnirile Progresul-C.S.M.S. Iași 
(feminin) și Știința-Siderurgistul 
Galați (masculin).

★
FOTBAL. — Selecționata divizio

nară de fotbal va susține duminică 
un nou joc dé verificare în véderèà 
celor două întîlniri din preliminarii
le turneului olimpic cu echipa R.P. 
Bulgaria. Selecționabilii vor juca de 
la orele 16,30 pe stadionul Republi
cii în compania echipei Progresul 
București.

® Etapa de duminică a campiona
tului categoriei A de fotbal progra
mează doar trei meciuri : Farul Con- 
stanța-U.T. Arad ; Crișui Oradea- 
Dinamo Pitești și Siderurgistul Ga- 
lați-Știința Cluj. Celelalte jocuri au 
fost amînate pentru o dată care se 
va anunță ulterior.

5, Vyncke (Belgia) același timp ; 6. Bol- 
tezar (Iugoslavia) 3 h 52' 25" ; 7. Han
sen (Danemarca) 3 h 52’ 54",

în clasamentele generale nu au surve
nit modificări importante. La individual 
conduce G. Pefersson (Suedia), iar pe 
echipe Belgia.

Echipa R. P. Romîne, rămasă în patru 
oameni (au abandonat Dumitrescu și Ar- 
deleanu), se menține pe locul 4 în cla
samentul pe țări.

Astăzi se aleargă penultima etapă, 
Soussa—Monastir (24 km), contra crono
metru individual, iar mîine ultima etapă, 
Monastir—Tunis (195 km).

In zilele vacanței de primăvară a avut loc In sala Floreasca un concurs de handbal dotat cu Cupa S.P.C. 
In fotografie : Fază dintr-un meci al competiției,

Budapesta — vedere parțială.

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări 
a eliberării Ungariei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. P. Ungare, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, tovarășul 
Corneliu Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitare tovarășului Péter 
Jânos, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare.

★
Cu prilejul celei de-a XlX-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, Consiliul Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă și 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Muncitor au adresat tele
grame de felicitare Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. Un
gară și Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist.

★
Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Jenö Kuti, a ținut vineri 
seara o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune cu prile
jul celei de-a XlX-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

■k
Ambasadorul R. P. Ungare în R.P. 

Romînă, Jenö Kuti, a oferit vineri 
un cocteil cu prilejul celei de-a 
XlX-a aniversări a eliberării Un
gariei.

Au luat parte tovarășii Petre Bo- 
rilă, Alexandru Moghioroș, Leontin 
Sălăjan, Grigore Geamănu, secreta

rul Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne; membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de știin
ță și cultură.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai Corpului 
diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniver
sări a eliberării Ungariei, Jenö Kuti, 
ambasadorul R'. P. Ungare în R. P. 
Romînă, însoțit de membrii amba
sadei, a depus vineri dimineața o 
coroană de flori la Monumentul E- 
roilor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, am
basadorul R. P. Ungare a depus o 
coroană de flori la Monumentul E- 
roilor Sovietici din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Forțelor 
Armate.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membrii ambasadei.

(Agerpres)
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Conferința 0. N. U. pentru comerț și dezvoltare 
„Romînia prezintă un plan realist"
Ecouri Io propunerile delegației R. P. Rornîne

GENEVA 3 (Agerpres). — în 
ședința de vineri dimineața a Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, după citirea mesajului 
adresat de președintele Camerunu
lui, s-a dat cuvîntul ministrului fi
nanțelor și economiei naționale al 
Libiei, Salem Al-Gadi, care a pre
zentat pe scurt problemele ce se 
pun dezvoltării economice a țării 
sale.

în cuvîntarea sa, ministrul comer
țului și dezvoltării al Republicii 
Mali, Hameciré N’Douré, și-a expri
mat speranța că stadiul declarațiilor 
de intenții va fi depășit și că se vor 
degaja elementele unei noi politici 
de colaborare economică internațio
nală, menită să ducă la rezolvarea 
problemelor comerțului exterior și 
subdezvoltării.

După delegatul Yemenului, Adnan 
Tarceci, a luat cuvîntul Ivan Budi- 
nov, ministrul comerțului exterior 
al R. P. Bulgaria. Relevînd că uni
versalitatea și indivizibilitatea co
merțului mondial cer participarea 
tuturor statelor la lucrările confe
rinței, el a arătat că delegația bul
gară consideră că există toate con
dițiile necesare pentru a se realiza 
o nouă politică internațională în do
meniul comerțului.

în ședința de după amiază au mai 
luat cuvîntul : secretarul general al 
Organizației Europene pentru co
merț și dezvoltare (O.E.C.D.), re
prezentanții statelor Niger, Uganda, 
Togo și reprezentantul organizației 
internaționale C.I.S.L.

Ccsteîl in cinstea 
membrilor biroului conferinței

La 2 aprilie, șeful delegației R. P. 
Rornîne, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
oferit un cocteil în cinstea membri
lor biroului conferinței.

Au participat Abdel Moneim Kai- 
suny, președintele conferinței, Sir 
Patrick Reilly (Anglia), Pierre Fort
homme (Belgia), L. D. Wilgress (Ca
nada), Jaroslav Kohout (Cehoslova
cia), André Philip (Franța), Koh Chi
ba (Japonia), Hersieb Vogt (Norve
gia), dr. Witold Trampczynski (Polo
nia), J. de Erice (Spania), Grif
fith Johnsonn (S.U.A.), N. S. Pato- 
licev (U.R.S.S.), vicepreședinți ai 
conferinței, Georges Hakim (Liban), 
raportorul conferinței, Sir Ronald 
Walker (Australia), T. Swaminathan 
(India), Janez Stanovnik (Iugosla
via), președinți ai comitetelor con
ferinței. Au participat, de asemenea, 
vicepreședinți ai comitetelor confe
rinței, membri . ai secretariatului 
conferinței și secretari ai celor cinci 
comisii, reprezentanți ai unor orga
nizații specializate ale O.N.U., ai 
C.A.E.R. și G.A.T.T., ziariști.

Din partea romînă au luat parte 
Victor Ionescu, ministrul comerțului 
exterior, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, V. 
Malinschi, Costin Murgescu, membri 
ai delegației R. P. Rornîne, precum 
și membrii supleanți.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă călduroasă, prietenească.

in jurul procesului inflaționist
din Europa occidentală

Creșterea continuă a prețurilor bu
nurilor de consum în unele țări din 
Europa occidentală face obiectul 
unor ample comentarii, studii, inter
viuri sau grafice în presa străină. 
Astfel, revista „The Economist“ arăta 
că prețurile au sporit la finele anu
lui 1963 față de începutul lui 1962 
în Italia cu 13,7 la sută, în Franța 
— cu 11 la sută, în R.F.G. — cu 6,5 
la sută, în Olanda — cu 6—7 la sută, 
iar în Anglia — cu 5 la sută. 
De la începutul acestui an continuă 
să se manifeste aceeași tendință.

Urcarea prețurilor este apreciată 
de cercurile guvernamentale precum 
și de presa economică din țările res
pective, ca o expresie a unui pro
ces inflaționist în dezvoltare.

Referindu-se la situația creată în 
economia italiană, ministrul de ex
terne al Italiei, Saragat, arăta că 
„astăzi principala necesitate este de 
a opri inflația și de a apăra puterea 
de cumpărare a lirei“. în Franța, 
primul ministru Pompidou, într-un 
interviu radiotelevizat, afirma: „In
flația lovește repede, lovește puter
nic ; ea lovește mai ales pe aceia 
care nu au rezerve, adică pe sala
riat!, micii comercianți, micii a- 
gricultori, pensionari“. Cancelarul 
R.F.G., Erhard, in cuvîntarea ținută 
la Congresul Partidului democrat 
creștin, s-a referit la inflație ca la 
o „problemă arzătoare“ a economiei 
vest-germane.

Procesul nu se limitează la grani
țele naționale ale fiecăreia din țările 
citate. Ministrul de finanțe olandez 
Hendrikus Witteveen a declarat în 
parlament, după cum relatează „New 
York Times“, că „valul inflației por
nit din Italia și Franța se extinde 
peste toate țările Pieței comune, in
clusiv Olanda“. în această privință, 
a dat alarma și vicepreședintele co
misiei Pieței comune, R. Marjolin, 
care într-o cuvîntare în fața Adu
nării parlamentare de la Strassbourg 
„a denunțat contagiunea inflaționistă 
care bîntuie în Europa occidentală“ 
(„Le Monde“).

Declarațiile oficiale menționate, 
precum și larga lor comentare în 
presa occidentală reflectă în esență

GENEVA 3. — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite :

Expunerea poziției R. P. Rornîne 
la Conferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, făcută de 
tovarășul Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
s-a bucurat de o primire favorabilă 
în rîndul delegaților și este comen
tată cu interes într-un șir de ziare 
occidentale.

— Experiența Indoneziei în dome
niul acordurilor pe termen lung este 
pozitivă și susținem punctele de ve
dere exprimate în acest sens de șe
ful delegației rornîne — a fost de 
părere Saksono Prawirodihardjo, 
membru al delegației Indoneziei.

— Folosirea fondurilor afectate în
armărilor în vederea dezvoltării eco
nomice, prin reduceri ale bugetelor 
militare, corespunde pe deplin și 
punctului de vedere al Ghanei ; tre
buie activat hotărît în acest sens — 
a spus un membru al delegației 
ghaneze.

Ideile de bază din discursul șefu
lui delegației țării noastre, precum 
și propunerile judicioase prezentate 
conferinței, au găsit o largă oglindi
re în presă.

Ziarul „La Tribune de Genève“, 
cel mai mare ziar elvețian de limbă 
franceză, a consacrat un spațiu larg 
cuvîntării rostite de tovarășul Gogu

Tratativele pentru dezarmare de la Geneva
Cuvîntarea rostită de șeful delegației rornîne
GENEVA 3 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în ședința din 2 aprilie a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, V. Dumitrescu, șeful de
legației R. P. Rornîne, s-a referit la 
cîteva dintre măsurile colaterale 
propuse, care par deosebit de indi
cate de a face obiectul eforturilor 
concentrate ale Comitetului.

în ceea ce privește zonele denu- 
clearizate, a declarat V. Dumitres
cu, delegația romînă a mai avut pri
lejul să-și expună punctul de ve
dere în repetate rînduri ; ea a su
bliniat importanța deosebită pe care 
guvernul romîn o atribuie acestei 
probleme. Aceasta se reflectă într-o 
măsură apreciabilă și la inițiativa 
R. P. Rornîne în vederea transfor
mării Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării între popoare, într-o 
zonă liberă de arme nucleare. Este 
cunoscut sprijinul acordat de gu
vernul romîn altor propuneri simi
lare, tinzînd la instituirea unor 
zone denuclearizate în Europa, pre
cum și în alte regiuni ale lumii.

Delegațiile țărilor socialiste s-au 
pronunțat pentru discutarea acestei 
probleme, iar delegațiile statelor ne
angajate aci prezente, au manifes- 

îngrijorarea cercurilor conducătoare 
din țările vest-europene față de con
secințele unui proces inflaționist, a- 
dică a unei abundențe de mijloace 
monetare și de credit, lansate pe 
piață.

După cum a arătat practica, în 
condițiile capitalismului contempo
ran, un anumit proces inflaționist, 
cu un caracter relativ permanent, a 
fost folosit în perioada postbelică nu 
numai pentru redistribuirea venitu
rilor în favoarea capitalului mono
polist dar și în vederea impulsio
nării conjuncturii economice. El a- 
trage după sine o scădere a nivelu
lui de trai al maselor și de aceea 
contravine întotdeauna intereselor 
oamenilor muncii. Chiar ca factor 
artificial de stimulare a conjuncturii 
în interesul monopolurilor, inflația 
nu poate acționa decît vremelnic și 
pînă la o anumită intensitate — din
colo de care încep să se resimtă con
secințele ei nefaste : accentuarea 
disproporțiilor în dezvoltarea econo
miei, dezorganizarea circulației bă
nești, înrăutățirea balanței de plăți 
externe, fenomene care, oglindind 
instabilitatea economiei capitaliste, 
nu pot să nu neliniștească și pe ca
pitaliști.

în literatura economică din Occi
dent au circulație diferite opinii 
pentru a explica actualul proces in
flaționist. Astfel unii economiști 
susțin că el ar fi provocat de 
o anumită conjunctură favorabilă 
în dezvoltarea economiei acestor 
țări, ceea ce a determinat o oa
recare creștere a salariilor, sti- 
mulînd prin aceasta cererea ar
ticolelor de larg consum șl scum
pirea prețurilor acestora. Acea
stă teorie tinde în esență să re
comande vechea formulă a „în
ghețării“ salariilor ca modalitate 
de combatere a inflației și a 
menținerii profitului capitalist la un 
nivel cît mai înalt. Susținătorii unei 
asemenea teze nu explică însă cum a 
fost posibil apariția unor fenomene 
Inflaționiste, în condițiile unor „re
cesiuni“ (așa sînt denumite în S.UA. 

Rădulescu. Ziarul scrie : „Delegatul 
romîn a făcut mai multe propuneri 
concrete. Prima, avînd caracter teh
nic, este semnificativă. Ea cere ca 
statisticile conferinței mondiale a 
comerțului să fie stabilite grupînd 
țările după criterii științifice“.

„Gazette de Lausanne“ subliniază 
într-un titlu mare pe patru coloane : 
„Romînia prezintă un plan original 
și realist". Ziarul se referă îndeosebi 
la modalitatea propusă pentru ram
bursarea echipamentului industrial, 
subliniind : „Pentru țările în curs de 
dezvoltare, această formă de finan
țare prezintă mări avantaje : accele
rarea industrializării, punerea mai 
ușoară în valoare a resurselor țării 
și ceea ce este foarte important, asi
gurarea de debușeuri stabile pentru 
producția lor“. Același ziar mai pu
blică, în prima pagină, sub semnă
tura redactorului-șef René Lombard, 
un articol în care se subliniază prin
tre altele „pledoaria romînă pentru 
eliminarea discriminărilor care îm
piedică și deformează relațiile eco
nomice internaționale, cît și dorința 
romînilor pentru o universalitate co
mercială“.

De asemenea, ziarele franceze „Le 
Monde“ și „Combat“ au publicat ex
trase ample din cuvîntarea șefului 
delegației R. P. Rornîne.

tat, de asemenea, interes pentru 
astfel de negocieri.

Am urmărit cu o deosebită aten
ție desfășurarea discuțiilor în legă
tură cu problema reducerii bugete
lor militare, a continuat delegatul 
romîn. Delegația noastră consideră 
că dezbaterile în această problemă 
au făcut să devină evident că nu 
există argumente care să poată fi 
invocate cu temei pentru amînarea 
rezolvării acestei probleme. Atît 
prin importanța ei intrinsecă cît și 
prin faptul că poate fi pusă în prac
tică relativ ușor, această măsură ni 
se pare a se recomanda în mod 
deosebit Comitetului nostru.

Aș vrea să subliniez, a declarat 
reprezentantul romîn, că, așa cum o 
înțelegem noi, reducerea bugetelor 
militare nu este o măsură cu carac
ter provizoriu. Noi nu putem accep
ta o concepție după care reducerile 
dintr-un an vor fi recuperate prin 
sporirea cheltuielilor militare în anii 
următori. Noi concepem reducerea 
bugetelor militare ca un proces con
tinuu, ireversibil, care, concomitent 
cu realizarea unor măsuri de dezar
mare, să ne apropie cît mai mult de 
situația cînd vom putea trece la 
dezarmarea generală și totală.

șl în alte țări occidentale fenomene
le de criză economică). Or — după 
cum arată studiul întocmit de Socie
tatea Bancară Elvețiană (cu sediul 
la Basel) în urma unor analize fă
cute pe marginea inflației — tocmai 
așa s-au petrecut lucrurile în Statele 
Unite în cele 4 faze de „recesiune“ 
postbelice.

în presa occidentală apar însă și 
unele încercări de a analiza mai 
profund cauzele actualului proces in
flaționist. Pe această linie mențio
năm părerea președintelui direcției 
generale a Băncii Naționale Elve
țiene, Schwegler, relatată de „Jour
nal de Genève", după care procesul 
inflaționist a fost alimentat de in
troducerea convertibilității valutare 
la finele anului 1958 și de umfla
rea volumului monetar și de credit 
din țările capitaliste, favorizat de 
scurgerea capitalurilor din Statele 
Unite.

Fapt este că au concurat în di
recția evoluției inflaționiste în 
țările Pieței comune mai ales ase
menea factori ca: politica financiară 
de stimulare a exporturilor 
a face față ascuțirii concurenței în- 
lăuntrul și în afara Pieței comune, 
încordarea balanței de plăți, spori
rea considerabilă a capitalului fictiv 
(acțiuni, obligațiuni ale împrumu
turilor de stat, titluri funciare), spe
cula cu terenuri și construcții. In 
mod deosebit, trebuie subliniat 
rolul creșterii bugetelor militare 
în accelerarea procesului inflațio
nist. In Franța, cheltuielile mili
tare, după aprecierile presei oc
cidentale, au fost evaluate în 1963 la 
circa 25 miliarde franci. în Anglia, 
după cum subliniază ziarul „The 
Financial Times“, cheltuielile mili
tare „cauzează o gravă încordare 
asupra economiei britanice și sus
trage resursele de la utilizarea lor 
mai productivă și cu efecte ime
diate“.

★

Pentru combaterea evoluției infla
ționiste, în diferite țări s-au preco

Evenimentele
@ Consultări pentru desemnarea 

@ Noi arestări © Demonstrații de

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — 
în legătură cu desemnarea succeso
rului președintelui Goulart și forma
rea noului guvern, președintele inte
rimar, Ranieri Mazzilli, este așteptat 
la Rio de Janeiro pentru a începe 
consultări. Potrivit unor declarații 
oficiale, în termen de 30 de zile ur
mează să aibă loc alegeri pentru de
semnarea unui președinte pînă la 
expirarea termenului actualei . legi
slaturi. Nici un om politic mai pro
eminent — transmite coresponden
tul U.P.I. — nu dorește să-și pre
zinte candidatura pentru acest post 
interimar, deoarece nu - ar mai a- 
vea dreptul să se prezinte la vii
toarele alegeri prezidențiale.

Cît privește formarea noului gu
vern, în afară de cei trei miniștri 
militari numiți, portofoliul interne
lor a fost atribuit senatorului Milton 
Campos, care fusese învins la ulti
mele alegeri pentru postul de vice
președinte al țării.

Știrile despre locul unde se află 
Joao Goulart rămîn imprecise. 
Singura informație oficială este me
sajul secretarului pentru afacerile 
interne al statului Rio Grande do 
Sul, care anunță plecarea președin
telui demis în Uruguay sau Para
guay. Cu toate acestea, nici din 
Montevideo și nici din Asuncion nu 
s-a confirmat sosirea lui Goulart.

Agențiile de presă anunță că au 
mai fost arestați : șeful casei ci-

Delegația romînă continuă să 
atribuie o mare importanță propu
nerii statelor socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia de a se 
încheia între ele și statele membre 
în Organizația Tratatului Atlanticu
lui de Nord, un pact de neagresiune. 
Guvernul romîn consideră încheierea 
unui asemenea pact ca o măsură 
tranzitorie pe calea lichidării blocu
rilor militare, ceea ce ar constitui la 
rîndul său o contribuție de seamă la 
cauza îmbunătățirii situației interna
ționale, la întărirea securității în lu
mea întreagă, la promovarea dezar
mării generale și totale. Prin simplul 
fapt al încheierii pactului, efectele 
lui morale, politice și juridice se 
produc : statele participante la pact 
își reafirmă obligația de a nu săvîrși 
o agresiune unele împotriva celor
lalte, cu toate consecințele binefăcă
toare ce nu au nevoie să fie relevate 
mai în detaliu.

în încheiere, V. Dumitrescu .a 
spus : „în zilele noastre, adevărata 
cale a asigurării securității statelor 
— problemă despre care am vorbit 
recent — este aceea a destinderii și 
promovării încrederii reciproce, este 
calea care constă în stabilirea de re
lații pașnice, de bună vecinătate, în
tr-un cuvînt, calea care tinde la asi
gurarea coexistenței pașnice“.

nizat o serie de măsuri de stabili
zare ca : controlul prețurilor și sa
lariilor, restrîngerea creditelor, a 
vînzărilor în rate etc. Astfel de pla
nuri au și fost introduse în Franța 
și Italia. Măsuri antiinflaționiste au 
fost anunțate și în R.F.G. Cu privire 
la rezultatele aplicării „planului de 
stabilizare“ din Franța revista „The 
Economist“ a scris : „De la începu
tul planului de stabilizare, costul 
vieții a continuat să crească cu o 
rată anuală de 3—4 la sută și pro
babil chiar mai mult, dacă se ține 
seama de felul cum guvernul pon
derează acest indice. Mai mult decît 
atît, există o tendință ca această 
dezvoltare să devină accentuată“, 
în Italia, întrucît primele măsuri 
antiinflaționiste adoptate nu și-au 
atins scopul, s-a recurs la contrac
tarea unui împrumut de 1225 mi
lioane dolari. Pe marginea aces
tui împrumut ziarul vest-german 
„Süddeutsche Zeitung“ a scris : „A- 
cest credit a evitat deocamdată de
valorizarea lirei, deși s-ar putea ca 
în toamna acestui an să apară din 
nou problema unei schimbări a ac
tualei corelații monetare“.

Totodată, este interesant de re
marcat că desfășurarea procesului 
inflaționist într-o țară sau alta este 
urmărită cu atenție în celelalte țări 
vest-europene, în vederea folosirii la 
maximum a dificultăților apărute în 
lupta de concurență.. Astfel, în re
vista engleză „The Economist" au a- 

asupra avantajelor 
pentru produsele engleze, în condi
țiile cînd procesul inflaționist din 
Anglia va fi inferior celui din Eu
ropa occidentală. în ziarul „Le Figa
ro“, publicistul Raymond Aron re
marcă, la rîndul său, avantajele pro
cesului inflaționist din Italia și Olan
da pentru produsele franceze.

în aceste condiții a fost progra
mată pentru 13 aprilie o întîlnire 
între miniștrii de externe, miniștrii 
finanțelor, președinții și guverna
torii băncilor centrale din țările 
Pieței comune în problema comba
terii inflației. Șansele de reușită ale 
unei asemenea întîlniri depind, de
sigur, de faptul dacă pe baza rezul
tatelor cunoscute pînă în prezent în 
aplicarea „măsurilor de austeritate“, 
se va merge de aci înainte pe linia 
lichidării cauzelor reale și profunde 
ce mențin procesul inflaționist în 
țările participante.

Conf. univ. Dan GRINDEA 
Nicolae GODÀN

pentru ' părut aprecieri

din Brazilia
succesorului președintelui 

protest in diferite regiuni

vile a președintelui Goulart, Darcy 
Ribeiro, miniștrii muncii, sănătății, 
agriculturii, comandanți ai diferite
lor unități care au sprijinit fostul 
regim, Oswaldo Pacheco, unul din 
conducătorii Confederației Generale 
a Muncii din Brazilia. Miguel Ar- 
raes, guvernatorul statului Per
nambuco, și alte 50 de persoane au 
fost deportate în insula Fernando 
Noronha, la 300 mile nord-est de 
coasta Atlanticului. Directorul zia
rului laburist „Ultima Hora“ a ce
rut azil politic ambasadei chiliene 
din Rio de Janeiro.

Se semnalează că în diferite re
giuni ale țării au avut loc de
monstrații de protest. La Porto 
Alegre, armata și poliția au interve
nit pentru a împrăștia pe de
monstranții care manifestau în cen
trul orașului. în orașul Niteroy a 
avut loc un schimb de focuri între 
demonstranți și poliție. Reședința o- 
ficială a guvernatorului statului 
Guanabara, Carlos Lacerda, a fost 
pusă sub protecția tancurilor. La 
Sao Paulo a explodat o bombă în 
fața reședinței guvernatorului Ad- 
hemar de Barros.

Guvernatorul statului Sao Paulo, 
Adhemar de Barros, a declarat în
tr-un interviu acordat coresponden
tului ziarului italian „II Messagge- 
ro“ că „Brazilia trebuie să revină la 
politica de sprijin necondiționat a 
Occidentului“. El și-a exprimat in
tenția de a se organiza o campanie 
împotriva forțelor progresiste și do
rința de a fi scoși din funcțiile lor 
guvernatorii, deputății, primarii 
cu vederi democratice. Guvernato
rul a spus că noul președinte inte
rimar al Braziliei, Mazzilli, va re
voca toate decretele semnate de pre
ședintele Goulart

ÜALTA ; üo proiect care suscită discuții
LA VALLETTA 3 (Agerpres). — 

Adunarea legislativă a Maltei s-a 
întrunit la 3 aprilie pentru a dis
cuta proiectul unei legi privitoare 
la organizarea unui referendum a- 
supra proiectului viitoarei constitu
ții malteze, prin care se acordă in
dependență acestei insule.

După cum transmite agenția 
Reuter, Adunarea legislativă s-a în
trunit și cu o zi înainte, însă, dato
rită lipsei unui mare număr de de- 
putați din opoziție, ea nu a putut 
lua în dezbatere această chestiune. 
Se pare că membrii opoziției vor 
continua să boicoteze discuțiile din

TOKIO. Delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Rornîne își conti
nuă vizita în Japonia. La Osaka, 
centrul industrial al regiunii Kan- 
sai, membrii delegației au vizitat 
șantierul de construcții navale Saku- 
rajima, aparținînd firmei „Hit-achi 
Zosen“.

BERLIN. Otto Grotewohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., l-a primit la 2 aprilie pe 
mareșalul R. I. Malinovsld, condu
cătorul delegației militare sovietice 
oare vizitează R. D. Germană, cu 
care a avut o convorbire priete
nească,

LEOPOLDVILLE. Poliția din 
Leopoldville a arestat zece persoa
ne, acuzate de a fi participat la un 
complot ce urmărea să-l asasineze pe 
președintele Kasavubu și pe alți 
membri ai guvernului congolez. 
Printre arestați se află și un membru 
al parlamentului, precum și foști 
membri ai jandarmeriei.

SANAA. Un comunicat al guver
nului yemenit anunță că la 2 aprilie 
două avioane britanice au violat din 
nou teritoriul Yemenului în regiu
nea orașului Harib. Guvernul yeme
nit a adresat un protest Marii Bri
tanii.

LA PAZ. Președintele Boliviei, 
Victor Paz Estenssoro, a anunțat că 
toate partidele politice vor fi libere 
să participe la alegerile prezidenți
ale oare urmează să aibă loo.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ministrul R.

HAGA 3 (Agerpres).— La 2 apri
lie, Ion Oancea, trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar al Re
publicii Populare Rornîne în Olanda, 
a fost primit de regina Olandei, lu- 
liana, căreia i-a remis scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej regina Iuliana a 
avut o convorbire cordială cu mi
nistrul R.P. Rornîne la Haga. în ca
drul acestei convorbiri, ministrul 
R.P. Rornîne în Olanda a transmis 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al R.P. Rornîne, ■ Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cele, mai bune urări 
pentru regina Olandei și pentru po
porul olandez.

À XlX-a aniversare a eliberării Ungariei

Ședința festivă de la Budapesta
BUDAPESTA 3 (Agerpres). —

M. T.I. transmite :
Vineri seara, cu prilejul celei de 

a XlX-a aniversări a eliberării Un
gariei, la Opera de stat din Buda
pesta a avut loc o ședință festivă, 
în prezidiul ședinței' au luat loc 
Istvan Dobi, președintele Consiliului 
prezidențial al R. P. Ungare, Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., șeful guvernului ungar,
N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice. Ședința festivă a fost 
deschisă de Istvan Dobi. Au rostit

Adunarea legislativă ca urmare a 
nemulțumirii lor față de proiectul 
noii constituții. Miercuri, relatează 
Reuter, cu prilejul primei lecturi a 
proiectului de lege, deputății opozi
ției în frunte cu liderul partidului 
laburist, Dom Mintoff au respins o 
serie de puncte din viitoarea consti
tuție.

Proiectul noii constituții întocmit 
de către primul ministru, Borg Oli
vier, prevede ca după obținerea in
dependenței, Malta să fie inclusă în 
Commonwealth și să aibe un guver
nator general numit de către regina 
Angliei.

SCURTE ȘTIRI
PRAGA. La 2 aprilie a sosit la 

Praga, într-o scurtă vizită, Max Rei
mann, prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Germania.

PARIS. Secretarul general al 
N.A.T.O., Dirk Stikker, a făcut cu
noscut vineri în cadrul ședinței Con
siliului N.A.T.O. că a luat hotărîrea 
de a demisiona în cursul acestei 
veri din postul pe care-1 deține. El 
a fost numit secretar general al 
N.A.T.O. în aprilie 1961.

In Alaska, după violentul cutre
mur care a avut loc de curînd.

P. Rornîne în Olanda
Regina Iuliana a mulțumit și, la 

rîndul său, a exprimat urările sale 
de bine pentru președintele Consi
liului de Stat al R.P. Rornîne și pen
tru poporul romîn.

La ceremonie au asistat L. de 
Block, secretar de stat,' prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
generalul Bahude de Mortanges, 
marele maestru de ceremonii al pa
latului. I

Din partea Legației R.P.R. din 
Haga au fost prezenți Aurel 
Gheorghe, prim-secretar al Legației, 
și Grigore Heroiu, secretar economic.

cuvîntări Jânos.Kâdâr și N. S. Hruș
ciov.

La 3 aprilie, din- însărcinarea Co
mitetului Central al P.C.U.S. și Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a înmînat 
în Parlamentul ungar lui Jânos Kâ
dâr Ordinul Lenin și medalia 
„Steaua de Aur“ de Erou al Uniunii 
Sovietice.

In aceeași zi, la Budapesta a avut 
loc ceremonia depunerii de coroane 
la Monumentul ostașilor sovietici 
care au căzut în luptele pentru eli
berarea Ungariei și la Monumentul 
eroilor ungari care au pierit în lupta 
pentru libertatea și independența 
poporului ungar.

Procesul de la Limburg
LIMBURG 3 (Agerpres). — La 

Limburg (R.F.G.) continuă dezbate
rile din cadrul procesului intentat 
principalilor vinovați de punerea în 
aplicare a planului hitlerist de euta- 
nasie, cunoscut sub denumirea de o- 
perația „T-4“, conceput în vederea 
exterminării bolnavilor incurabili 
din Germania.

Singurul inculpat, dr. Hefelmann 
(se știe că ceilalți doi principali acu
zați, dr. Heyde și dr. Tillman s-au 
sinucis cu puțin înainte de începerea 
procesului) a încercat din nou să 
nege că ar fi avut vreun rol în apli
carea acestui plan.

NEW YORK. La 3 aprilie au de
clarat grevă aproximativ 10 000 de 
mineri din statele Pennsylvania, 
Ohio, Virginia de vest, Illinois, Ken
tucky și Indiana. Greviștii cer ca 
noile contracte de muncă să cuprin
dă revendicările lor privind îmbu
nătățirea condițiilor de lucru.

PRAGA. După cum anunță C.T.K., 
mareșalul Abdallah As-Sallal, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
și-a încheiat vizita în R. S. Ceho
slovacă. Ca urmare a convorbirilor 
purtate între reprezentanții celor 
două țări, președintele A. Novotny 
și mareșalul As-Sallal au semnat Tra
tatul de prietenie și colaborare între 
Cehoslovacia și Yemen, precum și o 
declarație comună.

CAIRO. In Republica Arabă Unită 
vor începe în curînd lucrările în ve
derea instalării unui reactor atomic 
pentru producția de energie electri
că. Reactorul, care va avea o putere 
do 150 megawați, va fi terminat în 
patru ani.

PNOM PENH. Vineri, ambasado
rul Franței la Pnom Penh, Robert 
Argod, a remis prințului Norodom 
Sianuk un mesaj din partea pre
ședintelui de Gaulle. El conține răs
punsul la apelul adresat de prințul 
Norodom Sianuk președintelui Fran
ței, îndată după atacul sud-vietna- 
mez împotriva localității cambod
giene de frontieră, Chantrea.
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