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PE TEMELE ZILEI

TRANSPORTUL
OE COLETĂRIE

In volumul total al mărfurilor ce se transportă pe 
calea ferată, coletăria — adică transportul mărfurilor 
în cantități și forme ușor de minuit, cu ajutorul tre
nurilor are o pondere importantă. O cantitate însem
nată de obiecte din metal, electrotehnice, bunuri 
de uz gospodăresc, produse textile și de încălțăminte, 
preparate alimentare etc., care prin natura și diversița- 

r tea lor nu pot constitui un transport vagonabil, sânt 
expediate destinatarilor pe această cale.

Realizarea unui transport rapid de mărfuri cu 
volum mic, de proveniențe diferite necesită, firește, 
respectarea anumitor cerințe. In primul rînd, dat fiind 
că expedierea mărfurilor de coletărie se face pe baza 
unui grafic, întreprinderile — care au partea covâr
șitoare în aceste transporturi — au datoria să-și 
întocmească planurile de expediere la timp și în con
cordanță cu posibilitățile decadale ale stațiilor. 
Majoritatea întreprinderilor se achită conștiincios 
de această sarcină ; sînt însă unele întreprinderi și in
stituții, printre care, Uzinele de pompe, Fabrica de ca
bluri și materiale electroizolante din București, Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad, Depozitul de hârtie din Bacău 
etc. care deseori își prezintă cererile de transport cu 
întîrziere, nu depun la stații documentele necesare sau 
trimit alte cantități de mărfuri decît cele anunțate.

■............................. de ulei „Unirea“
„Proletarul Roșu“ 
s-ar spune — o 

practică din a întârzia predarea mărfurilor la 
magaziile C.F.R. Uneori, coletele sînt ambalate 
necorespunzător sau neetichetate, din care cauză 
sb produc avarii și rătăciri de mărfuri. In ast
fel de cazuri se depune o muncă suplimentară pentru 
identificarea coletelor, durata transportului se măreș
te, au loc litigii între expeditori, destinatari și organe
le C.F.R. Asemenea neajunsuri fac să existe, adesea, 
situații cînd vagoanele nu se pot încărca la timp 
și la întreaga lor capacitate, sau împrejurări cînd nu 
există capacități suficiente de transport.

Pentru îmbunătățirea activității de coletărie, Direc
ția generală a căilor ferate a înființat unități proprii 
de expediție, organizate pe principiul expeditorului 
unic, care execută în locul beneficiarilor toate opera
țiile de perfectare a încheierii contractelor, asigurînd 
în același timp încărcarea-descărcarea mărfurilor. Au 
fost mecanizate o bună parte din lucrările de manipu
lare a produselor ; cu ajutorul containerelor sînt ex
pediate circa 23 la sută din volumul mărfurilor trans
portate prin coletărie. Asemenea acțiuni, precum și 

-altele au drept scop realizarea de transporturi rapide 
la timp și la un preț de cost mai redus.

îmbunătățirea transportului de coletărie depinde însă 
într-o mare măsură 
datoria ceferiștii de 
cum sînt Simeria, 
cazuri cînd coletele 
indicația „fragil“ nu

Fabrica „Țesătura“ și Fabrica 
din Iași, Fabrica de confecții 
din Bârlad și-au făcut — cum 

din. a
C.F.R.
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La gospodăria colectivă din Almașu, raionul Huedin, se însămînțează siecla de zahăr
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La Turnu Severin

Un nou tip de cargou
Constructorii navali din Turnu 

Severin au început să producă în 
serie un tip nou de cargou de 
1 600 tone. în prezent se execută 
probele pe loc ale instalațiilor 
primei nave. A doua navă se alla 
lansată la apă, iar alte două vor 
fi lansate în cursul acestui an. 
Noul cargou este destinat trans
porturilor de mărfuri; el va putea 
naviga cu o viteză de 12 noduri 
(22,2 km pe oră). Gurile de ma
gazii sînt acoperite cu capace

metalice care ss manevrează me
canizat și permit reducerea tim
pului de staționare a navei în 
timpul lucrărilor de încărcare- 
descărcare.

Cargoul este înzestrat cu insta
lații, aparatură șl mecanisme de 
cea mai modernă construcție. De 
asemenea, amenajările interioare 
sînt la nivelul tehnicii actuale, a- 
sigurînd echipajului la bord con
diții de viață dintre 
bune.

cele mai 
(Agsrpres)

laioane fruntașe

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Co
lectiviștii și mecanizatorii din regiunea 
Galați au reușit să însămînțeze numai 
în ultimele două zile aproape 40 000 
ha. Pînă în seara zilei de 16 aprilie 
erau semănate cu porumb 120 157 ha, 
ceea ce reprezintă 51,3 la sută din su
prafața planificată. Gele mai mari su
prafețe au fost realizate în raioanele 
Făurei, Brăila și Galați. Multe gospo
dării colective din aceste raioane au 
terminat semănatul porumbului. Atenție 
deosebită se acordă și la semănatul po
rumbului pentru siloz. Pînă în prezent 
s-a însămînțat mai mult de 26 la sută 
din suprafața planificată.

Pe terenurile zvmtate

mecanizatorilor
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

Intensificînd lucrările agricole de pri
măvară, colectiviștii și mecanizatorii 
din regiunea Suceava au obtinut rezul
tate bune. Pînă la data de 16 aprilie au 
fost însămînțate aproape 50 000 hec
tare cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
și alte culturi din epoca I, iar pe mai 
bine de 100 000 hectare arate din 
toamnă s-au făcut lucrări de întreti- 

Suprafețe mai mari au "Jost 
-1-1- -..j---- uj jn raioanele

Pregătiri pentru
George Enescu“»
La Iași au început pregătiri în 

vederea celei de-a treia ediții a 
Concursului și Festivalului In
ternațional „George Enescu“, 
care se va desfășura în toamna 
acestui an în Capitală și în alte 
centre din țară. Colectivul Fi
larmonicii de stat „Moldova" a 
programat cîteva concerte în al 
căror program vor figura: Simfo-

ÎN REGIUNEA BANAT

Lucrări de dezvoltare 
a centralelor electrice

Festivalul

Dixtuorul,niile I și a IlI-a,
Suite și alte lucrări ale marelui 
compozitor. Studenții conserva
torului și elevii școlii medii de 
muzică din localitate se pregătesc 
pentru manifestările care vor a- 
vea loc. Ei vor prezenta în zilele 
Festivalului recitaluri și concer
te din creația lui Enescu.

Tezaurul
din comuna Pietrele

a-

de felul cum înțeleg să-și facă 
la expediție. In unele stații ■— 
Sighișoara etc — se mai ivesc 

se manipulează neatent, cînd 
este luată în seamă sau pur și 

simplu cînd lucrătorii de la expediție „uită“ zile în 
șir cite un colet printr-un colț al magaziei. Alteori se 
tărăgănează neîntemeiat întocmirea documentelor de 
expediere sau nu se avizează imediat destinatarul 
de sosirea unui transport. Pe drept cuvînt, beneficia
rii reclamă întîrzieri în primirea mărfurilor. Au fost 
și situații cînd un colet care trebuia să ajungă la Cra
iova a fost descărcat tocmai la Timișoara, pentru ca 
apoi să facă cale întoarsă la stația de destinație. Ne
reguli frecvente se mai întîlnesc și la manipularea 
coletelor expediate de persoanele particulare. Din vina 
lucrătorilor din diferite stații se pierd multe ore, 
sînt imobilizate capacități de transport.

Sporirea continuă a volumului de mărfuri expediate 
prin coletărie impune ca și acest important sector 
să-și perfecționeze permanent activitatea în vederea 
asigurării unor transporturi fără întîrzieri și de bună 
calitate.

nere, ! 
însămînțate îndeosebi 
Săveni, Botoșani și Dorohoi și în comu
nele din partea de șes a raioanelor Făl
ticeni și Rădăuți- Sprijiniți de mecani
zatori, colectiviștii din Avrămeni, 
raionul Săveni, au terminat însămîntă- 
rile din epoca I, au pregătit terenul 
pentru porumb. Și gospodăriile colec
tive din satele Mitoc, Dobîrceni, Ungu
reni, Rădăuți-Prut și altele, din raionul. .- . rsat® cui?Săveni,' au terminat dé însămînțat 
turile din epoca I.

Mai sînt însă unele locuri unde 
crările nu se desfășoară din plin, 
datorită unor deficiențe de organi
zare, fie din cauză că mașinile și trac
toarele S.M.T.-urilor nu au fost repa
rate cum trebuie. La G.A.C. Sulița, O- 
neaga, raionul Botoșani, Dimăcheni, 
Cracalia, raionul Dorohoi, și altele se 
irosește mult timp bun de lucru pentru 
că mecanizatorii nu au venit cu trac
toarele în bună stare de funcționare, 
sau nu există o strînsă legătură între 
brigada de tractoare și consiliul de con
ducere al gospodăriei colective. Este 
necesar să se ia măsuri urgente de înlă
turare a acestor lipsuri.

Iu- 
fie

COPȘA MICA
@ ÊE SPUN DOCUMENTELE VREMII 
® NEGRUL DE FUM ÎN CHIMIA 
MODERNĂ © STIPLEXUL —
MEZINUL UZINEI © SE
ÎNFRUMUSEȚEAZĂ ORAȘUL

Acum aproape trei decenii, în anii 
1937—1938, Copșa Mică a cunoscut o 
mare afluență de vizitatori. Erau atrași 
de vîrtejul uriaș de flăcări și fum ridicat 
tntr-o noapte deasupra pămîntului. Co
loana de foc izbucnită din adincuri a du
rat doi ani. Oamenii spun că la lumina ei 
țăranii ieșeau noaptea la seceriș, iar ve
getația nu se veștejea in timpul iernii. 
Spectacolul, impresionant, a costat scump: 
s-au irosit cantități uriașe de gaze.

De cind datează Copșa Mică ? Nu se 
poate spune precis cînd anume a fost 
întemeiată așezarea, dar documente din 
jurul anului 
ceste locuri 
locuitori. In 
Copșa Mică 
avînd șansa 
rată.

începuturile industriale ale Copșei se 
datorează așezării ei avantajoase (pe fi
rul apei și pe calea ferată) și mai ales 
bogățiilor din subsol In deceniul al pa
trulea se pun bazele, firave și neînsem
nate, ale celor două mari uzine de astăzi. 
E vorba de două societăți pe bază de 
capital belgian și autohton. Una dintre 
ele, „Sonemin", ridicase pe zăcămîntul 
de gaz metan o fabrică chimică, iar alta, 
„Sonametan”, a construit primele instala
ții de negru de fum. Un localnic, tînăr 
muncitor la această uzină, mi-a povestit 
cum în copilărie, cu puțin timp înainte 
de începerea războiului, el și alți copii 
urmăreau amuzați un car tras de doi boi. 
„Trece duba neagră', strigau copiii și-l 
conduceau pe căruțaș cu mare larmă. Ce 
era tn car? Producția zilnică de negru 
de fum a fabricii.

De cîteva zile timpul s-a 
îmbunătățit și pe cuprinsul 
regiunii Cluj. Colectiviștii și 
mecanizatorii lucrează a- 
cum la semănatul sfeclei de 
zahăr, cartofilor, florii-soa- 
relui și al altor culturi. în 
raionul Turda s-au însămîn-» 
tat circa 3 500 ha, iar
proape 6 000 ha au fost 
pregătite pentru porumb. 
Fruntași în acest raion, sînt 
colectiviștii din Frata și 
Triteni-Colonie. în cîteva 
zile, la gospodăria colectivă 
din Mirăslău, raionul Aiud, 
s-au însămînțat culturile din 
prima epocă 
s-a trecut la 
nimbului. în 
te gospodării-

pe 200 ha și 
semănatul po- 
cele mai mul- 

din acest ra-

din cauză că nu sînt cu
noscute suprafețele care se 
zvîntă mai repede, j în ziua 
de 16 aprilie,. 'îff raionul 
Zalău au “ lucrat numai un 
sfert din cele 338 de trac
toare. Nici atelajele gospo
dăriilor n-au fost folosite 
dedît în mică măsură, deși 
ele au acces pe terenuri 
mai puțin zvîntate.

în unele raioane nu se 
urmărește realizarea inte
grală a planului de însă- 
mînțări la diferite culturi, 
cum sînt floarea-soarelui. 
mazărea și altele. în timp 
ce în gospodăriile colective 
din raza orașului Turda, 
floarea-soarelui a fost în- 
sămîntată ■ 100 la sută, în 7!'"■*—ti ‘rtnry 
hectare destinate acestei 
culturi, s-au realizat doar 
cîteva, iar în raionul Zalău 
numai 10 la sută. în raioa
nele Aiud și Bistrița, mază
rea s-a însămînțat aproape 
în întregime, în timp ce în 
raioanele Dej și Zalău doar 
o mică parte din suprafața 
prevăzută. Consiliile agrico
le din aceste raioane trebuie 
să urmărească îndeaproape 
ca planul însămînțărilor să 
fie realizat în întregime.

m bdLIIJiriLcLVv ’ 1UU lei ăltld) 11J

ion," consiliile de conducere; ' Țaionul Dej, din ‘ 6elé “2 000 
inginerii agronqjni se peu- ' ' ■ ■
pă de identificarea terenuri
lor mai zvîntate. Și în alte 
raioane se muncește din 
plin, folosindu-se fiecare 
oră bună de lucru. La 
G.A.C. Almașu, raionul 
Huedin, 7 tractoare ale 
S.M.T.-ului și 40 de atelaje 
lucrează la semănat și pre
gătirea terenului. Aceeași 
preocupare se constată și 
la gospodăriile colective din 
Borșa, raionul Gherla, și 
la multe altele. în unele u- 
nități agricole din raioanele 
Dej, Zalău, Huedin etc., nu 
se folosesc toate mijloacele 
pentru grăbirea semănatului

BAIA MARE (coresp. 
în regiunea Maramureș, 
cole de primăvară au început mai târ
ziu. Pentru a se recupera rămînerea în 
urmă, în aceste zile colectiviștii și me
canizatorii însămînțează de zor. La 
G.A.C. Ciumești s-au pregătit pînă a- 
cum aproape- 400 hectare teren și, pa
ralel, s-a trecut la semănat. Colectiviștii 
din Sanislău au însămînțat cu diferite 
culturi peste 300 ha. La G.A.C. Bene- 
sat, consiliul de conducere a stabilit — 
în funcție de zvîntarea terenurilor și de 
lucrările ce se execută pentru scurgerea 
apei — parcelele pe care se pot începe 
însămînțările. în scurt timp aici s-au și 
însămînțat circa 100 ha. De altfel, în 
multe locuri s-au organizat acțiuni pen
tru săparea de șanțuri în vederea 
scurgerii apei de pe terenuri. Pe în
treaga regiune s-au pregătit pentru în- 
sămînțări 23 600 ha teren, dintre care 
11376 ha au și fost însămîrițate. O 
suprafață de 877 hectare a fost plan
tată cu pomi fructiferi.

„Scînteii“). — 
lucrările agri-

In regiunea Banat se desfășoa
ră lucrări de extindere a unor 
centrale electrice în snopul asi
gurării creșterii producției de e- 
nergie termică și electrică. La 
centrala electrică din Arad a in
trat în funcțiune al 11-lea agre
gat de termoficare. Tot aici, se 
află în curs de montaj un nou 
turbogenerator care va permite 
mărirea capacității acestei unități 
de 1,5 ori. Alte agregate se mon
tează la două centrale din Reșița, 
a căror capacitate se dublează. 
Ele vor folosi drept combustibil 
gazul de furnal și vor asigura în
călzirea blocurilor de locuințe 
care se ridică în noul cartier din 
Lunca Bîrzavei. Sînt, de aseme
nea, în curs lucrări de dezvolta
re a centralelor de là Timișoara, 
Oțelul Roșu și Anina.

Metodă eficientă 
de lipire a pieselor 
metalice

După o serie de experiențe la 
Uzinele Tehnofrig din Cluj a 
fost generalizată o nouă metodă 
de lipire a două piese metalice 
bazată pe principiul capilarității. 
Prin aplicarea acestei metode se 
obține o lipire ireproșabilă ațit 
din punct de vedere al rezisten
ței și etanșeității, cit și al aspec
tului exterior. Totodată, uzina 
realizează econornii de materiale 
de 70 la sută și ô productivitate 
a muncii mult sporită.

La sfîrșitul lunii martie, în comuna 
Pietrele, raionul Giurgiu, la punctul 
denumit „Valea Scorjiei", colectiviștii 
Petre P. Poenaru și Niculina Poe- 
naru au descoperit cu ocazia terasării 
terenului spre a fi plantat cu vi|ă de 
vie un important tezaur de monede 
antice. Tezaurul se afla îngropat în 
pămint, intr-un vas de lut, la o adîn- 
cime de circa 0,50 m. Specialiști ai 
Institutului de Arheologie al Acade
miei R. P. Romine au făcut cercetări 
la fața locului. S-a constatat că este 
vorba de monede geto-dace, de ar
gint, datînd din secolul II î.e.n. Des
coperirea prezintă o importanță deo
sebită din punct de vedere istoric.

0 IMPORTANTĂ MĂSURĂ
pentru Îmbunătățirea pregătirii practice
Ä SilfOB ÎN MEDICINĂA
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Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scânteii“

« .In

1 700 atestă existenta în a- 
a unui sat modest, cu puțini 
primii ani ai secolului XX 
iese oarecum din anonimat, 
să devină nod de cale fe-

Directorul Uzinei „Carbosin 
vorbit despre dezvoltarea întreprinderii, 
despre producția și produsele ei.

— Am auzit adeseori de negrul de 
fum, dar n-am încă o idee precisă des
pre acest produs și însemnătatea lui eco
nomică.

— Negrul de fum, ne-a explicat 
directorul, este . un produs sub for
mă de praf sau de granule, cu un con
ținut ridicat de carbon, in ce privește 
importanța lui economică amintesc că 
fără negru de fum nu se poate închipui 
industria cauciucului sintetic, a cernelu- 
rilor, vopselelor. Procedeele de fabri
cație diferite (avem mai multe fabrici de 
negru de fum în uzină) au la 
leași operații : materia primă 
parțial la temperaturi ridicate, 
1 300°C. Aerosolul rezultat 
instalații de răcire, este captat 
în saci de cîte 10-2Ö kg. 
vorbeam de cauciuc sintetic, 
că în compoziția Iu: negrul de fum intră 
ca ingredient in proporție de 35-50 la 
sută.

— Mezinul multiplelor noastre produ
se, al uzinei, este stiplexul. Ați auzit de 
el ? E o sticlă organică cu largi între
buințări în construcția de autovehicule și 
în industria bunurilor de consum. Trans
parent ca și sticla obișnuită, stiplexul 
este mult mai rezistent decit aceasta.

Față în față cu „Carbosinul" se află 
Uzina chimico-mefalurgică.

In comparație cu „Carbosinul”, începu
turile acesteia par mai impunătoare. In 
loc de căruța cu boi, aici erau două ma
șini : una ducea personalul la Mediaș, 
alta transporta produsele uzinei. Astăzi 
uzina te întîmpină de departe eu multele 
ei coșuri, înalte de 60—80 m, și halele 
vasfe. Ea amintește tulburător de pei-

ace- 
arsă 
100- 
prin

bază 
este 

de 1 
frece 
și ambalat
Pentru că 

pot spune

Producția ei globală 
1948, de 20 de ori. 

produce zinc și acid sulfu-

sajul hunedorean. 
a crescut, față de 
Uzina
ric. Prin punerea în funcțiune a unor noi 
instalații, U.C.M. va contribui într-o mă
sură însemnată la traducerea în viață a 
prevederilor Congresului al lll-lea al 
partidului privind creșterea de 2,4 ori a 
producției de zinc. In același timp 
modernele instalații, aflate în con
strucție, vor face ca producția de acid 
sulfuric să se dubleze. Noile capacități 
de producție vor fi dotate cu utilaje la 
nivelul tehnicii actuale : productivitate 
mare, randament ridicat de extracție a 
metalelor, un înalt grad de mecanizare și 
automatizare. Secretarul comitetului de 
partid al uzinei, Ion Inceu, mi-a spus că 
in prezent o preocupare importantă a or
ganizației de partid, a conducerii admi
nistrative și sindicatului este pregătirea 
cadrelor pentru noile secții de fabricație. 
Peste 100 de muncitori urmează cursuri 
de specializare în uzină ; anul trecut, 
cîteva zeci de muncitori, tehnicieni și in
gineri s-au specializat în alte țări.

...Dacă vii dinspre Mediaș, întîlnești 
mai întîi uzinele. Orașul Copșa Mică abia 
începe. După ce treci de locuințe mai 
scunde, privirea este atrasă de blocurile 
construite imediat după 1950. An de an 
orașul s-a dezvoltat, avînd acum mai bine 
de 50 de blocuri cu cîte 4-5 etaje. A 
crescut simțitor și populația. Șoseaua 
care taie orașul urcă lin spre comuna 
Axente Sever. Priveliștea este una dintre 
cele mai frumoase. Recunosc că am fost 
adînc emoționat văzînd pe niște supra
fețe pe care foșnea acum doi ani po
rumbul, un grup de blocuri moderne, 
înalte, sugerînd litoralul.

Ultimii 20 de an| eu adui tn Copșa

Mică oameni, din alte regiuni ale țării, 
atrași de dezvoltarea ei industrială. Mulți 
s-au statornicit aici. An de an comuna 
de ieri a crescut. In 1960 a devenit oraș 
de subordonare raională. Locuitorii sînt 
foarte primitori și vorbesc cu mîndrie 
despre „tînărul nostru oraș", expresia a- 
ceasfa plăcîndu-le cu deosebire. Vicepre
ședintele sfatului popular orășenesc, Varo 
Laurențiu, îmi povestea cum cetățenii 
vin cu tot felul de propuneri și idei, se 
simf datori să-și spună cuvînful în acesf 
proces minunaf care consemnează trans
formarea unei comune într-un oraș in
dustrial.

A sosit primăvara și în fața noilor 
. blocuri oamenii au ieșit să sape pămîntul 

pentru a planta flori. Mulți sînt numai de 
cîfiva ani prin aceste locuri, dar se simt 
ai casei, dintotdeauna. Cineva dă amă
nuntul că în primăvara aceasta se vor 
planta în Copșa Mică 1 000 de pomi 
ornamentali.

Le stă bine, întorși de la uzină, cum 
afundă hîrlețele în pămînt cu gestul ță
ranilor harnici de pînă mai ieri, le stă 
bine cum discută cu seriozitate despre 
construcția „tînărului" lor oraș. Industria
lizarea a schimbat priveliștile pe aici și 
în același timp a dat un ritm nou vieții 
oamenilor. E vorba de o urbanizare de
liberată, profundă, ireversibilă. Se trans
formă uluitor Copșa Mică.

— E. mare Copșa Mică a noastră 1 
hotărăște unul dintre oameni, înconjurînd 
cu privirea împrejurimile. Dacă cineva ar 
putea reține pe peliculă privirea ome
nească, în privirea acestor oameni ar ve
dea imaginea viitoare a unui oraș minu
nat, industrial. O imagine toarte limpede.

Iile ÇQNSTANTIN

Avîntul impetuos al dezvoltării 
social-economice din anii puterii 
populare a creat condițiile asigură
rii unui sistem de asistență medica
lă la un înalt nivel, care situează 
patria noastră printre țările cele mai 
avansate din lume. La îmbunătă
țirea continuă a ocrotirii sănătății
— una din realizările cele mai de 
seamă ale statului democrat-popular
— un rol important a avut și spri
jinul acordat de partid și guvern 
ridicării permanente a pregătirii ca
drelor medicale din institutele de 
învățămînt medical superior. Amin
tim în această privință că peste 70 
la sută din cei 27 000 de medici e- 
xistenți azi în rețeaua de asistență 
medicală au fost pregătiți și formați 
în anii regimului nostru. An de an 
au fost luate măsuri pentru perfec
ționarea procesului de învățămînt în 
institutele de medicină și farmacie, 
pentru asigurarea unui conținut 
științific și a unei orientări practice 
care șă. țină seama de progresele 
actuale ale științei și tehnicii în do
meniul medicinii și biologiei, pre
cum și de necesitățile concrete ale 
asistenței medicale la orașe și sate.

Recent, acestor măsuri li s-a a- 
dăugat generalizarea externatului în 
învățămîntul superior medical. Ce 
reprezintă acest externat ? Este un 
sistem de pregătire practică a viito
rilor medici, efectuat direct în spi
tale, clinici și policlinici, care le a- 
sigură posibilitatea participării ne
mijlocite la procesul de îngrijire a 
bolnavilor, de aplicare a principiilor 
teoretice studiate la cursuri. Acest 
sistem este tradițional șj în țara 
noastră, deoarece a fost introdus 
pentru prima dată în anul 1863, o 
dată cu începuturile organizării 
școlii romînești de medicină și 
reintrodus apoi în anul 1957. Exter
natul, deși cuprindea numai o parte 
din studenții mediciniști, și-a dove-, 
dit deosebita , eficiență.

Modul .de organizare de pînă acum 
nu dădea însă posibilitatea decît 
unei părți a studențimii noastre de' 
a se forma în cele mai bune con
diții. Studenții care nu erau ex
terni participau în grup, în cadrul 
stagiilor clinice, la demonstrațiile 
practice efectuate de către cadrele 
didactice, fără ca să poată interveni 
toți, în mod nemijlocit, în procesul 
de îngrijire a bolnavilor. De multe 
ori, prin, aceste stagii practice, stu
denții luau numai cunoștință de o

Acad. prof. dr. Theodor BURGHELE 
rectorul Institutului medico- 
farmaceutic din București

să

profesionale poate fi asigurată cel 
mai bine prin participarea activă a 
studentului la procesul exercitării 
profesiunii pentru care se pregăteș
te. Generalizarea externatului are 
deci o deosebită însemnătate și da
torită faptului că asigură integrarea 
studenților în ambianța concretă a 
muncii de medic. Lucrînd minimum 
4 ore pe zi în unitățile de asistență 
medico-sanitară, spitale, policlinici, 
circumscripții sanitare, în labora-

serie de tehnici medicale fără
■ aibă posibilitatea să le efectueze 

personal. De aceea, la propunerea 
Ministerului învățămîntului și Mi-

■ nisterului Sănătății și Prevederilor
■ Sociale, începînd din prezentul an
’ universitar, acest sistem de pregă- toare și pe teren, avînd sarcini con- 
! tire practică a fost generalizat. Ast- 
I fel, toți studenții din anii IV și V 

ai facultăților de medicină generală 
. și ai secțiilor de pediatrie, studenții 
din anul V ai facultăților de stoma
tologie, precum și studenții din anul 
VI ai facultăților de medicină ge
nerală, stomatologie și ai secțiilor de 
pediatrie, care nu devin interni, vor 
face stagii de externat cite 10—11 
luni, pe toată durata anilor univer
sitari respectivi.

Nu putem desprinde conținutul și 
orientarea educației viitorului medic 
de semnificația și caracterul profund 
social al acestei profesiuni. Prin 
specificul specialității sale, medicul 
are o deosebită responsabilitate, încă 
din primii ani ai carierei sale. Este 
necesar deci ca viitorul medic, încă 
din timpul studiilor universitare, să 
fie educat în spiritul unei înalte con
științe profesionale și umaniste. 
Formarea acestei conștiințe etice și

crete în procesul de asistență medi
cală, iar după-amiază studiind Ia 
facultate, sub controlul și îndruma
rea cadrelor didactice și a cadrelor 
medicale cu experiență, toți studen
ții vor putea dobîndi o pregătire su
perioară. în timpul externatului, 
tinerii vor primi indemnizații pro
gresive, în funcție de anul de stu
diu.

Generalizarea externatului pentru 
studenții mediciniști constituie încă 
o dovadă concludentă a sprijinului 
neprecupețit de care se bucură în- 
vățămîntul și ocrotirea sănătății în 
patria noastră. Este de datoria noas
tră, a cadrelor didactice, a rectorate
lor și decanatelor, precum și a sec
țiilor de sănătate și prevederi so
ciale, a conducerilor unităților sani
tare să asigurăm acestui sistem de 
pregătire practică a viitorilor me
dici condiții de bună și rodnică apli
care.

In ziua de 17 aprilie a.c., tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului'‘Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, și Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., 
au plecat la Moscova pentru a U.R.S.S.. 
transmite tovarășului N. S. Hrușciov 
felicitările C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
aï R. P. Romîne cu prilejul împli
nirii a 70 de ani.

La sosirea pe aeroportul Vnukovo 
din Moscova, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Chivu Stoica au fost 
întîmpinați de A. N. Kosîghin,

membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N. Demicev, secretar al C.C. al 
P.Ç.U.S., D. F. Ustinov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședin- 
te_.al_ Consiliului de Miniștri al 

președintele Consiliului 
Suprem al Economiei Naționale a 
U.R.S.S. al Consiliului' de Miniștri 
al U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Titus Sinu, însărcinat cu afaceri ad-= 
interim al R. P. Romîne în U.R.S.S., 
și colaboratori ai ambasadei ro» 
mîne.

V
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Oreiăris în îafea Oltului PE URMELE
• Noi terenuri amenajate © Peste 3 milioane iei venit

în drumul său, apa Oltului udă cu Anul trecut, în gospodărie au fost 
'dărnicie ogoarele multor gospodării însămînțate cu orez 180 de hectare, 
colective și de stat. Aici, plantele Pe malul rîului au fost montate 8 

motopompe puternice. La semnalul 
vadagiilor Tudor Ispas, Niculescu 
Dachin, Marin Andrei, Marin Sita-' 
ru, Alexandru Marinus- și alții;' eare 
au devenit maiștri îm cultura orezu
lui; apa inunda valea Oltului. Toț la 
un semnal ai lor, apa părăsea par
celele cu orez și se înapoia la matcă. 
Sub supravegherea atentă a ingine
rului Stelian Aron, care cunoaște 
bine cînd este nevoie de apă ori de 
îngrășăminte, orezul a crescut vigu
ros, a rodit bine. Pe cele 180 ha s-au 
recoltat în medie 4 900 kg orez la 
hectar,-iar de pe 50 ha, folosindu-se 
metoda transplantatului, s-au strîns 
cîte 7 000 kg la ha. Numai de la a- 
ceastă cultură s-a realizat un venit 
de peste 3 milioane lei.

Pentru anul acesta, colectiviștii au 
hotărît să sporească suprafața culti- 

• vată cu orez la 250 ha. în afara ce
lor' 70 de ha pe care le au de ame
najat, ei și-au propus să mai „înti
nerească“ orezăria veche cu încă 70 
de hectare care s-au infectat cu mo
hor. Lucrarea cere un volum mare 
de muncă (trebuie mutați din loc 
134 000 metri cubi de pămînt). S-au

MATIilALILOR PUBLICATE
găsesc condiții prielnice de vegeta
ție chiar în anii cu precipitații pu
ține. Timp îndelungat, locuitorii de 
pe aceste meleaguri au- folosit apa 
Oltului îndeosebi pentru punerea în 
funcție a vreunei mori și mai rar 
pentru irigatul culturilor. O dată cu 
înființarea gospodăriilor colective, 
colectiviștii au pătruns adînc în ză
voaiele Oltului $i au început să sape 
canale, să monteze conducte și pom
pe, cu ajutorul cărora apa este ab
sorbită din rîu și împinsă pe ogoare. 
Membrii gospodăriei colective din 
Slobozia-Mîndra, raionul Turnu Mă
gurele, folosesc cu chibzuință acest 
izvor de bogăție naturală nu numai 
pentru irigarea grădinii de legume, 
plantelor furajere și a altor culturi.

In toamna anului 1958, cu prile
jul discutării planului de producție 
pe anul următor, președintele gos
podăriei, Marin Bunoica, a propus 
să se cultive și orez. Colectiviștii a- 
veau ceva experiență în această pri
vință și, în plus, în gospodărie so
sise un tehnician, Gheorghe Nițu, 
care cunoștea bine tainele orezului. 
Mai întîi" s-a hotărît 'să se cultive ......
30 de hectare cu orez. începutul -a apucat din timp de lucru și au fo- 
fost destul de greu. In sprijinul co
lectiviștilor au venit și specialiștii 
de la raion. Au făcut planuri, mă
surători, iar cînd timpul a fost priel
nic, s-a pornit la lucru. In zilele 
bune de lucru din 
nii întîlneai zilnic 
Chiata, din valea 
de colectiviști cu 
coape și cazmale, care scoteau tufe
le, nivelau terenul, construiau diguri 
și săpau canale. în primăvară totul 
era gata pregătit. Era plăcut să 
privești parcelele frumos rînduite, 
încadrate de diguri, pompele insta
late pe malul Oltului. Orezul, însă- 
mînțat la timp și îngrijit după toate 
regulile agrotehnice, a crescut vigu
ros, a rodit bine, răsplătind din plin 
strădania colectiviștilor. S-au strîns 
3 300 kg de fiecare hectar. Colecti
viștii s-au familiarizat repede cu 
această cultură. Datorită veniturilor 
realizate, ei au mărit an de an su
prafața cultivată cu aceste plante, 
s-au străduit să-și însușească me
todele care duc la obținerea unor 
recolte sporite de orez.

timpul ier- 
la punctul 

Oltului, sute 
sape, tîrnă-

losit încă în timpul iernii fiecare zi 
și oră bune de lucru. Zgomotul 
tractoarelor, al lopeților și tîrnăcoa- 
pelor răsună puternic și în aceste 
zile', cînd sute de colectiviști mun
cesc la amenajarea orezăriei. Nu va 
mai trece multă vreme și prevede
rile cuprinse în planul de producție 
voi’ prinde viață. Membrii gospodă
riei colective Slobozia-Mîndra sînt 
hotărîți să însămînțeze întreaga su
prafață la timp, în condiții agroteh
nice bune și să obțină recolte bo
gate.

Cultura orezului a fost extinsă și 
în gospodăriile colective din satele 
Saelele, Beciu, Segarcea Vale, Giu- 
vărăști, Izlaz și altele. In total, 15 
G.A.C. din raionul Tr. Măgurele, a- 
șezate în preajma rîurilor Oltul și 
Călmățuiul, se ocupă cu această cul
tură, care s-a dovedit pe cît de pre
țioasă, pe atît de bănoasă. In aceste 
zile, colectiviștii zoresc să termine 
amenajarea orezăriilor.

Șantierele de locuințe in prag de primăvară"
în articolul cu titlul de mai sus, pu

blicat în ziarul din 28 februarie a,c., 
s-au adus critici unor .trusturi .regionale 
de construcfii, prihtre care și cel din 
Ploiești, pentru faptul că nu au orga
nizat temeinic munca pe toate șantie
rele de construcfii de locuinfe.’"Unele 
obiective noi au fost 
tîrziere din lipsa 
sau documentafiei.

In răspunsul său la 
de ziar, conducerea 
de construcfii Ploiești 
lipsurile semnalate au 
sură remediate. Anul acesta, în regiunea 
Ploiești vor fi construite circa 2 700 a- 
partamente. Pe șantierele din orașul 
Ploiești și din alte localități s-a asigu
rat din vreme front de lucru, iar munca 
se desfășoară acum din plin. Au fost 
luate măsuri pentru extinderea mecani
zării proceselor tehnologice, pentru in
troducerea unor metode înaintafe de 
construcție. La o serie de operafii și

începute cu îh- 
amplasamentelor

Gulliver... Foto : M. Cioo

de la Fabrica de tricotaje din Brașov: 
Dacă pe trimestrul amintit în ar
ticol străduințele dumneavoastră nu au 
fost încununate 'de' succes — presupu
nem că, desigur; nu ați stat cu mîinile 
în sîn — atunci, pe baza experienței 
de pînă acum, ce vă propuneți pentru 
trimestrul următor, ca să vă asigurafi Îm
potriva unor asemenea situații ? Și, în 
caz căi există cauze care nu depind de 
dumneavoastră, ce propunefi pentru în
lăturarea lor ?

Am întreba și pe tovarășii din Direc
ția generală tricotaje-confecfii din Mi
nisterul Industriei Ușoare, în ce mod se 
gindesc să preîntîmpine, pentru trimes
trele următoare, nerespeefarea clauze
lor asupra cărora s-a convenit la con
tractare ?

De ce punem aceste întrebări ? Pentru 
că, dacă fiecare, la nivelul său, se 
asigura cu diferite cauze pentru care 
n-a putut să-și îndeplinească angaja
mentele de calitate și sortiment, atunci 
se creează un fel de lanț al slăbiciuni
lor, fiecare dintre verigi fiind mulfumită 
că posedă diferite documente care o 
justifică. Insă comerful socialist și con
sumatorii. pe care îi reprezintă au nevoie 

,nu de adeverințe, ci de produsele con
i'--‘-‘il-îxEsfș. necesară o exigenfă 

•aceea considerăm ca -binevenită propu-- ;fără echivoc. Exigenfă nu numai' 
nerea făcută în încheierea scrisorii _și după ce ny s-a îndeplinit o pre-
anume că s-ar cfa un-mare ajutor , „dacă vedere a' contractului, nu numai în
ați aborda în paginile dv. și alt aspect, legătură cu faptul că nu s-a
acela legat de momentul cînd o fabrică- 
nu are asigurată materia . primă nece
sară".

In legătură cu această propunere 
justificată, ar mai fi de precizat urmă
toarele: în articol se arată că există în
treprinderi ale industriei ușoare ce co
lecționează cauze pentru care n-au pu
tut îndeplini o prevedere sau alfa. A- 
cesfe cauze există, dar e important nu 
să le colecționăm, ci să le preîntîmpi- 
năm, să studiem modul de producere 
a lor și căile pe care ne putem asi
gura împotriva lor. întrebăm, așadar, pe 
tovarășii ingineri Datcu și Georgescu,

sesizarea
Trustului regional 
ne informează că 
fost în bună mă-

îndeosebi la deservirea mecanismelor, 
la turnarea betoane-lor, finisaje etc. • s-a 
introdus lucrul în- două -schimburi. Toate 

.acestea au făcut- ca-în-- primele-3 luni-- 
dih" acest an să se realizeze- un volum 
sporit de lucrări.

Conducerea trustului ne semnalează 
că și acum, în plin sezon de construe-: 
fii, șantierele mai întîmpină unele greu
tăți din cauza documentației tehnice și

făcută ' amplasamentelor. Șantierele din Buzău 
și Tîrgoviște, de pildă, nu dispun de 
proiectele necesare deschiderii lucrări
lor la noi complexe de locuinfe. „Pentru 
noi, constructorii, se spune în răspuns, 
fiecare zi de întîrziere în asigurarea 
proiecfelor prelungește termenul de 
predare în funefiune a noilor aparta
mente. Solicităm din partea sfatului 
popular regional și celorlalți beneficiari 
de lucrări mai mult sprijin pentru asi
gurarea la timp a documentafiei teh
nice și stabilirea din vreme a amplasa
mentelor noilor obiective".

In „Scînteia" nr. 6 -193 se semnala că, 
după încheierea contractelor, unele-în
treprinderi ale industriei ușoare, în loc 
să livreze bazelor comerciale articolele 
promise, cer decalări sau oferă articole 
„echivalente", mult mai pujin îmbie
toare decît cele contractate. Intre 
fabricile vizate, ne-a răspuns și Fa
brica de tricotaje Brașov printr-o 
scrisoare care confirmă exactitatea fap
telor citate în articol. Directorul și in
ginerul șef al fabricii arată că articolele 
menfionate n-au fost produse la timp 
din cauză că furnizorii fabricii n-au li
vrat cantitatea de materie primă pla
nificată. „Apreciind ca un ajutor tovără
șesc în muncă sesizarea apărută în zia
rul „Scînteia" — spune scrisoarea — 
colectivul nostru se angajează ca în vii
tor să urmărească cu mai multă minu
țiozitate respectarea livrării la termen 
a produselor contractate..."

Firește, însă, răspunsurile pe care le 
așteaptă ziarul și opinia publică nu sînt 
simple recunoașteri formale, ci analize

in petit"
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care să meargă mai în^pfôfunzimje. De; Ifractafé'.

_ după, ce ny 
vedere a contractului,

i cu faptul că nu s-a în- 
- deplinii cutare punct al prevederilor. 

Interesează în primul rînd de ce s-a 
planificat, de ce s-a contractat cutare 
și cutare cantitate, de vreme ce nu 
existau garanții sigure pentru respecta
rea contractului. Dacă o fabrică, o di
recte generală sau ministerul respec
tiv nu respectă obligațiile luate, sîntem 
în drept săî întrebăm : de ce și-au asu
mat aceste obligații, de ce au mers la 
„risc" și „probabilități ?" Tocmai o a- 
semenea ușurinjă e prima portiță care 
se deschide în calea unei reciproce 
lipse de exigenfă.

Florea CEAUSESCU 
coresp. „Scînteii“

Gospodăria colectivă Călărașii Vechi, regiunea București. Se amenajează o nouă orezărie

„0 calitate care
In legătură cu articolul ,,O calițște . treprinderilor „Dîmbovița" și „Industria 

care obligă", apărut în „Scînteia" din 20 Bumbacului" au fost organizate cu pă- 
februarie 1964, redacjia a primit mai .rinfii elevilor din diferite școli întîlniri 
multe scrisori. avînd, ca temă „Rolul familiei în spriji-

Comitetul de partid al raionului „30 nirea procesului de îndrumare și edu-
Decembrie" din Capitală ne scrie între care a elevilor". Adunări comune ale
altele : „Acest articol are menirea să profesorilor și părinjilor au fost organi-
contribuiè, alături de alte acfiuni, la Iar- zale și la uzina „Autobuzul", Combinatul
gifëa și consolidarea legăturii dintre de cauciuc „Jilava", întreprinderea
școală și familie și, în același timp, la „Bumbăcăria romînească-Jilava" etc. Or-

■ intensificarea propagandei pedagogice 
în rîndul părinților. Exemplele din arti
col au ajutat organizațiile de partid și 
conducerile școlilor să îmbunătățească 
legătura dintre școală și familie. Comi
telui raional de partid a inifiat o ședin
ță comună a părinților de la Çornbina- 
tul poligrafic „Casa Scînteii" cu profe-
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ganizatiile de partid din întreprinderi 
și din școli vor fi ajufate să inițieze ac
țiuni asemănăfoare care să determine pe 
părinfi să înfeleagă-în și mai mare mă
sură obligafiile pe care le au în creș
terea și educarea copiilor.
c „Problemele 5 ridicate în articol pre
ocupă și Comitetul raional de partid „23 

ș: de la școlile de 8 ani nr. 6, 7 și, 8. misă redaefieî. Pentru o cît mai strînsă 
colaborare între cadrele didactice și 
părinfi, Școala medie nr. 8 organizează 
acfiuni educative comune cu organiza
ția de partid și sindicatul de la Uzina 
de pompe și de la întreprinderea Elec- 
froaparataj. S-a creat o strînsă colabo
rare între Școala de 8 ani nr. 56 și în
treprinderile Drum nou, Mase plas
tice și Mecanică fină etc.
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sorii diriginți de la Școala. medie nr. 32. August" -r se arată într-o scrisoare tri- 
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In fafa părinților ai căror copii învață la 
aceste școli se -va prezenta 
„Unitatea de aefiune dintre 
familie". De asemenea, .s-au 
suri ca în cuprinsul gazetei 
„Tipograful" a Combinatului 
să apară rubrica „Părinți, cum vă edu
cați copiii ?".

Comitetul raional de partid „Nicolae 
Bălcescu" ne informează că în cadrul în-

referatul 
școală și 
luat ma
de uzină 
poligrafic

Acvariul
„Delta Dunării“

Peisajele; bogăția faunei și florei 
Deltei Dunării atrag de mult timp a- 
tenția cercetătorilor și turiștilor. 
Acvariul „Delta Dunării" de la Mu
zeul de științele naturii din Tulcea 
prezintă lumea subacvatică a aces
tor locuri. Unsprezece bazine adă
postesc peștii Deltei. Pot fi întîlniți' 
aici crapul, știuca, bibanul-soare 
(specie adusă din America de Nord 
în anul 1880),- somnul, sturionii. — 
morunul, nisetrul, păstruga, cega. 
Sînt și două exemplare de anghila 
— asemănătoare Unor șerpi, pes
cuite în apele' ' noastre.'' In sala 
destinată peștilor exotici.sînt găz- 
duiți în bazine carașul .auriu .origi
nar din China de sud, scalarii origi
nari din Amazon, peștișori negri- 
care trăiesc în apele Americii de 
Nord și Centrale etc. Instalații 
tehnice modepne asigură acestei 
lumi a apelor condiții de viață priel
nice. în acvariul „Delta Dunării“ 
sînt prezentate și o serie de foto
grafii înfățișînd aspecte din munca 
pescarilor.

Posibilități de
Dezvoltarea în ritm susținut a in

dustriei carbonifere în perioada 
planului șesenal a pus sarcini spo
rite îp fața muncitorilor, tehnicienii 
lor, inginerilor și specialiștilor din 
acest sector de activitate. Una din
tre aceste sarcini este reducerea 
prețului de cöst al cărbunelui ex
tras. Planul de șase ani prevede o 
reducere a cheltuielilor de produc
ție în industria carboniferă cu 21— 
23 la sută față de 1959.

După cum se știe, reducerea pre
țului de cost al producției industri
ale este determinată de o serie de 
factori. Unul din aceștia, cu o mare 
influență asupra costului cărbune
lui extras, este creșterea neîncetată 
a volumului producției. Redeschi
derea în ultimul deceniu a 6 mine, 
punerea în funcțiune a 20 de guri 
de mină noi și două exploatări de 
lignit prin carieră, precum și măsu
rile luate de sporire a capacităților 
de producție a minelor existente au 
determinat, alături de alți factori, 
o 'creștere substanțială a producției 
industriei carbonifere. Anul - trecut 
producția de cărbune extras de in
dustria carboniferă a crescut cu 7,7 
la sută față de 1962.

Creșterea volumului producției de 
cărbune este strîns legată de atin
gerea și depășirea capacităților pro
iectate. Dezvoltarea minelor exis
tente la capacitățile planificate și 
deschiderea altora noi s-a făcut în 
strînsă corelație cu sarcinile prevă
zute în proiecte, ținîndu-se seama 
de condițiile naturale de zăcămînt, 
de productivitatea stratelor pe me
tru pătrat, de volumul rezervelor 
exploatabile. Aceste elemente au 
creat și vor crea și în viitor condiții 
și posibilități reale pentru atingerea 
nivelului de producție stabilit prin 
planul de stat.

Numărul și productivitatea aba
tajelor, precum și calitatea utilaje
lor folosite au un rol hotărîtor în 
reducerea. . prețului de , cost. Să 
ne oprim la un exemplu privind ca
pacitățile de producție și cheltuielile 
constante ale minei Poenarl din ca
drul Trustului minier Argeș. în ur
ma unor calcule comparative rezul
tă că o capacitate dp producție mai 
mare la această exploatare față de 
celelalte mine ale trustului, cu ace
leași condiții de zăcămînt. determină 
un procent mai redus al cheltuieli
lor constante cu circa 10—25 la sută. 
De asemenea, creșterea volumului 
producției la exploatările carboni
fere din Valea Jiului .a dus la redu
cerea continuă a cheltuielilor con-

sortimentele. Depășirea producției 
planificate la acele sortimente pen
tru care s-a prevăzut o sarcină de 
reducere a prețului de cost sub me
dia pe unități și pe direcția gene
rală, face ca economia efectiv rea
lizată să fie mai mică decît cea 
planificată. Pentru a înlătura acea
stă situație, înregistrată în primii 
doi ani ai șesenalului, în 1962 și 
1963 s-au depus eforturi și s-a reu
șit ca producția planificată să fie 
depășită la acele sortimente pentru 
care s-a prevăzut o sarcină de re
ducere a prețului de cost peste me
dia pe unități și direcția generală. 
In acest fel s-au putut realiza eco
nomii mult mai însemnate ; la Com
binatul carbonifer Valea Jiului, 
Trustul minier Banat, întreprinderi
le miniere Comănești, Cîmpulung și 
Tebea economiile obținute prin re
ducerea prețului de cost au depășit 
pe cele planificate.

★
Un factor esențial care contribuie 

la reducerea prețului de cost în- in
dustria carboniferă este creșterea 
productivității muncii. Folosirea re
zervelor de creștere a productivi
tății muncii are o deosebită impor
tanță în această ramură unde pon
derea forței de muncă în structura 
cheltuielilor de producție reprezintă 
circa 50 la sută.

Eforturile făcute de stat pentru 
introducerea tehnicii noi în mine, 
precum și extinderea susținerii me
talice în abataje, îmbunătățirea me
todelor de exploatare și preparare, 
ridicarea calificării cadrelor se re
flectă în dinamica creșterii produc
tivității muncii. Procentul de reali
zare a productivității muncii pe sar 
lariat a fost în 1960 de 101,9 la sută ; 
în. 1961 de 105,2 la sută,; .1962 de 103,2 
la sută și în 1963 de 103,1 la sută. în ■ 
această perioadă randamentul pe 
exploatare, pe total industria carbo-

stante pe tone de cărbune extras. 
Potrivit unui calcul, atingerea în 
viitorii 5 ani a capacității de pro
ducție proiectate la minele din Va
lea Jiului corespunde unor reduceri 
a costurilor constante cu circa 40 la 
sută, ceea ce pe total cheltuieli re
prezintă, în medie, o scădere a aces
tora cu aproximativ 17 la sută.

Prin realizarea capacităților’ ma
xime la minele existente se va ob
ține o producție medie pe exploa
tare aproape de două ori mai ridi
cată decît în 1959, prețul de cost re- 
dueîndu-se astfel cu 10—20 la sută, 
în lumina acestor cifre, posibile de 
realizat, apare și mai evident efectul 
favorabil, al folosirii integrale a ca
pacităților de producție asupra pre
țului de cost și întregii activități fi
nanciare a minelor. Cu atît mai ne
cesară este deci lichidarea unor în- 
tîrzieri în crearea de capacități 
subterane cum este cazul la între
prinderea minieră Căpeni, cît și la 
lucrările de suprafață la mina Lo- 
nea.

Coordonarea atentă a tuturor lu
crărilor, asigurarea la timp cu docu
mentațiile tehnice necesare, genera
lizarea experienței dobîndite și a 
metodelor avansate, pregătirea ca
drelor calificate — obiective spre 
care ar trebui să-și îndrepte și mai 
mult atenția conducerile trusturilor 
miniere — vor asigura realizarea ca
pacităților de producție proiectate, 
creșterea volumului producției și, pe 
această bază, reducerea .continuă a 
prețului de cost. Cf

în legătură cu reducerea cheltu
ielilor de producție se pune și pro
blema organizării unor incinte in
dustriale principale care să asigure 
deservirea producției pe bazine car- 

■bonifere. în această situație este 
deosebit de utilă și necesară concen
trarea producției în cadrul acelorași 

• exploatări. prin reducerea incintelor 
miniere, a lucrărilor de extracție și niferă, a crescut după cum urmează: 
de evacuare a cărbunelui. Concen
trarea într-o singură incintă a ex
tracției de cărbune la exploatarea 
carboniferă Lonea sau a unor mine 
aparținînd întreprinderii Comănești 
a creat condiții pentru creșterea 
producției și reducerea prețului de 
cost pe tona de cărbune extras.

Ca și în alte ramuri de producție, 
și în întreprinderile industriei car
bonifere se pune cu deosebită insis
tență realizarea planului la toate

Concomitent eu influența exerci- 
L tată • asupra creșterii productivității 

muncii de mai- buna, organizare a 
-producției și a muncii, precum și de 
factorii structurali și naturali, o 

> deosebită importanță au avut ■ și au 
introducerea și extinderea 
măsură tot mai largă a tehnicii noi. 
Gradul de mecanizare realizat la 
tăierea mecanică cu combine și plu
guri și la încărcarea mecanică în 
abataje a crescut an de an. Anul 
trecut procentul de încărcare meca
nică în abataje a fost cu circa 16 la 
sută mai mare decît cel realizat în 
1962, ceea ce a contribuit la scăde
rea costurilor de producție. Folosi
rea perforajului pneumatic rotativ 
a dus la creșterea simțitoare a pro-

extrasă, productivitatea muncii a 
crescut în perioada 1960—1963 cu 
circa 2 la sută. Sigur că în acest do
meniu mai există încă posibilități 
care se cer puse în continuare în 
valoare cu și mai multă insistență, 

într-o Pentru sporirea continuă a pro
ductivității muncii, îndeosebi la 
Trusturile miniere Ardealul și 
Muntenia rămase în urmă anul tre
cut în ce privește îndeplinirea unor 
indicatori de plan, este necesar ca 
în fiecare exploatare, aparținînd a- 
cestor trusturi, să se treacă la în
tocmirea unor grafice de lucru ju
dicioase pentru mașinile și utilajele 
din dotare — grafice cu ajutorul 
cărora să se urmărească utilizarea 
intensivă a acestora. Se impune, de

La exploatarea minieră din Petrila s-au extins larg procedeele de
mineriinmare

de înaintare.
a obținut, prin armarea în fier a galeriilor de deschidere și pregătire.

1959 1960 1961 1962 1963

kg. pe post 808 872 926 999 1 085

Din datele de mai sus rezultă că 
anul trecut randamentul pe exploa
tare a crescut cu 34,2 la sută față 
de 1959. Din sporul de producție 
realizat, 65 la sută a fost obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii.

vifeze sporite
ductivității muncii în raport cu ceâ 
realizată prin aplicarea perforajului 
percutant sau a celui electric rota- 

. tiv. Pe această cale s-au redus și 
cheltuielile de producție. La între-’ 

. prindereâ minieră Lupeni, prin in
troducerea plugului static și a sus
ținerii cu stîlpi hidraulici, precum și 
a grinzilor în consolă s-a obținut o 
productivitate de peste 8 tone de 
post, a crescut volumul producției 
extrase, s-a redus prețul de cost pe 
tona de cărbune. '

La minele din Valea Jiului facto
rii structurali influențează încă în 
mare măsură nivelul productivității 
muncii. Numai prin reducerea volu
mului de pregătiri și rambleu, ce 
revine pe tona de producție brută

cu strictețe aasemenea, respectarea 
programelor de revizie și reparații 
periodice a utilajelor.

★
Din analiza cheltuielilor de pro- 

ducțib, grupate pe articole de cal
culate, se constată că economiile 
cele mai mari se obțin la energie, 
salarii directe, amortismente, chel
tuielile generale ale secțiilor. Apare 
deci ca o necesitate luarea în con
tinuare a unor măsuri eficiente pen
tru reducerea acestor cheltuieli. La 
unele exploatări utilizarea nerațio
nală a explozibililor, dobînzile dato
rate la împrumuturile restante, pla
ta locațiilor și a altor penalizări, 
fondurile suplimentare necesitate de 
depășirea distanțelor medii de trans-

port mai încarcă încă costurile de 
producție.

Posibilități încă nefolosite există 
și în ce privește reducerea norme
lor de consum, în special la lemnul 
de mină, îmbunătățirea calității pro
ducției de cărbune prin pușcarea 
selectivă în abataje și înaintări, in
tensificarea alegerii, sterilului la lo
cul de muncă (pe benzile de claubaj, 
în instalațiile moderne de sortare și 
însilozare). Printr-o valorificare 
gospodărească a acestor rezerve, 
realizările în micșorarea cheltuieli
lor de producție în minele de căr
buni pot fi mult mai însemnate,

Ne-am referit aici la unele posi
bilități de creștere a volumului pro
ducției și de sporire a productivi
tății muncii, ca cei mai importanți 
factori de reducere a prețului de 
cost^în industria carboniferă. Pe 
baza acestor factori și a altora, prin 
eforturile depuse de mineri cheltuie
lile de producție au scăzut conti
nuu. Dacă considerăm cheltuielile 
de producție din 1959 egale cu 100 
lei (în condiții comparabile, exclu
siv abaterile din prețuri, salarizare, 
școlarizare etc) ele au ajuns anul 
trecut, pe total direcție generală a 
cărbunelui, la 82,6 lei.

Din datele de mai sus reies clar 
rezultatele bune care se obțin prin
tr-o mai deplină valorificare a re
zervelor interne ale exploatărilor. 
Pentru obținerea unor realizări și 
mai însemnate este necesar, după 
părerea noastră, să se preia de că
tre toate întreprinderile miniere 
experiența pozitivă dobîndită în do
meniul reducerii prețului de cost și 
să se stabilească în continuare cele 
mai eficiente măsuri de creștere a 
volumului producției și a producti
vității muncii, de îmbunătățire a 
calității producției și de reducere a 
prețului de cost pe tona de cărbune. 
In acest scop este utilă organizarea 
de discuții, conferințe, schimburi de 
experiență între exploatările carbo
nifere pentru generalizarea metode
lor bune folosite de unele unități, 
sectoare, brigăzi. Socotim, de aseme
nea, că este indicat să se insiste mai 
mult asupra găsirii celor mai bune 
metode de planificare a prețului de 
cost. Este vorba de unele metode 
care să reflecte în mai mare 
măsură, posibilitățile de reducere a 
prețului de cost ținîndu-se seama 
și de faptul că sarcinile de redu
cere primite de exploatări de la mi
nister sînt minime. în această ac
țiune e nevoie să fie atrase toț mai 
mult cadrele tehnice și economiștii 
din minister și întreprinderi.

Tralan SILEA 
economist specialist 
în C.S.P.

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mine : Faust — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă: Văduva veselă — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele
14.30) , Cuza Vodă — (orele 20) ; (Sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele
15.30) , Moartea unui artist — (orele 19,30) 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) :Sfînta 
Ioana — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un 
sfetnic bun — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie: Umbra — (orele 19,30) Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Ciulești: Jurnalul 
unei femei — (orele 19,30). Teatrul pen
tru copii și tineret (Sala din str. C. 
Miile) : De Pretore Vincenzo — (orele 
20) i (la Sala pentru copii, din str. Ere- 
mia Grlgorescu nr. 24): Salut voios — 
(orele 9,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzlnd — (orele 20). Teatrul 
satirlc-muzlcal „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Șapte păcate — (orele 17), Revista de 
altădată — (orele 20) ; "('fă' Sala din Calea 
Victoriei - nr; 174) = r Concert de muzică 
ușoară — (orele 20).. Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri ăl C.C.S.: O carte despre 
frumusețe — (orele 20);; Teatrul „Tăndă. 
rlcă“ (Sala Academiei) : Cartea cu Apo. 
lodor — (orele 16), Eu și materia moartă
— (orele 20) ; (la Casa de cultură a ra- 

■ Ionului „23 August“) ; Micul Muc — (o-,
rele 15). Circul de stat : Păcală și Tin- 
dală — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pano

ramic: Patria (8,30; 11) 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Frații corsicani — cinemascop: 
Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19,15;
21.30) , București (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30)'
20,45), Grivlța (0; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Flamura (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
Germanie, steluțele tale : Carpați (10; 
12; 14; 16), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Seara prietenilor filmului: Carpați
(orele 19). Totul despre Eva : Miorița 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Cum stăm,
tinere ? : Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30), Modern (10;
12; 15; 17; 19; 21). Douăsprezece scaune: 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra 
(16; 18; 20). Domnișoara... Barbă Albas
tră : Central (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Buzești (15; 17; 19; 21). Un suris în plină 
vară : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare ; 16; 18,15; 20,30), 
Popular (15; 17; 19; 21), Luceafărul (16;
18,15; 20,30). Foto Haber: Union (16; 18,15;
20.30) , Viitorul (16; 18,15; 20,30). Program 
de Ulme pentru copii : Doina (orele 10). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver ; Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; . 20,30). Muguri în 
soare : vitan (15; 17; 19;. 20,45). Era noap
te la Roma (ambele serii) : Cosmos (16; 
19). Pașii marilor gimnaști; Cît mai 
multă mișcare; Un marc gînditor; Copiii 1 
și pescărușii; Mitică : Timpuri Noi (del
la orele 10 Ia orele 21 rulează în conti
nuare). Tragedia optimista : înfrățirea . 
între popoare (15,45; 18; 20,15). Rude de 
sînge : Excelsior (10; 12; 10; 18,15; 20,30). 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Lira (15,30; 18; 20,30). Totul rămîne oa
menilor : Cultural (16; 18,15; 20,30) Pași 
spre Lună: Dacia (10; 11.45; 13,45; 15,30; 
17,15; 19; 21). Valea vulturilor : Crîngașl 
(10; 18,15; 20,30). Lovitură de pedeapsă: 
Bucegl (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16: 
18; 20). Hoțul din San Marengo : Unirea 
(11; 16; 18,15; 20,30). Dezrădăcinații :
Munca (16; 18,15; 20,30). Vi.I prezint pe 
Baluev — cinemascop : Arta (16; 18; 20). 
Omul cu rlcșa — cinemascop : Moșilor 
(15,30; 18; 20,30). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : Colentlna (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : Volga (10,30; 16,30; 19,30). îndrăgos
titul ; Progresul (15; 17; 19; 21), Feren
tari (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). O zi ca leii: 
Cotroceni (15,30; 18; 20,30). Xolantha:
Drumul Sării (18; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10

— Pentru copii și tineretul școlar : Co- 
coșelul fără inimă, adaptare după o po
vestire de V. Chiriac. 19,45 — Din viața 
animalelor (IX) : Familia rozătoarelor. 
20,15 — Muzică ușoară Instrumentală. 
20,50 — In fața hărții. 21,00 — „Primul șl 
ultimul", de John Galsworthy — tradu. 
cere și ecranizare de Silvia Kerim. 21,40
— „Murmurul primăverii" — emisiune 
muzical.coregraflcă. In încheiere: bu-' 
letin de știri, sport și buletin meteoro
logic.

Cum va fi
Timpul probabil pentru zilele de 19, 2» 

și 21 aprilie. In țară : Vremea devine 
schimbătoare, cu cerul noros. Vor cădea 
ploi temporare mal ales în vestul țării. 
Vînt potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade. Iar maximele între 
10 și 20 grade. In București : Vremea 
devine în general umedă, cu cer noros. 
Ploi temporare, vînt potrivit. Tempera, 
tura în scădpre ușoară.
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la zăludele lui Ko-

ieșit bucatele la gos- 
din primul an, din-

rîndu.1 lui Andrâs să 
nouă 

sfîrșitul verii în La-

Asztalos și că mă duc mîine la

leg cu o basma, dacă ți-e fri-

ne-

IN ZIUA ECHINOCȚIULUI
DE PRIMA VAS A

prin

Linogravurl de Mihail GION

di- 
ar-

primilor locatari.
să vizităm unui din apartamen-

ADOLESCENȚA
Publicăm un fragment din volumul al treilea al ro

manului „Primăvara pe Tîrnave". In primele două vo
lume scriitoarea Lucia Demetrius a prezentat o frescă 
a satului ardelean între anii 1944—1948. In cel de-al 
treilea volum, la care Lucia Demetrius lucrează acum,

Prin fereastra deschisă către curie, Te
rezka, învelită într-un șal, șe uită la jocul 
fulgilor, primul din anul ăsta. Altfel îi 
vezi cu fereastra deschisă și altfel prin 
geamul pe care îl mai și aburești cu bu
zele. A nins și în alfi ani, sigur, în fiecare 
an de cînd e ea pe lume, dar niciodată 
nu și-a daf seama ce frumos se alungă 
fulgii și parcă ar vrea să se prindă, dar 
nu se prind, cum se țes în văzduh și se 
întretaie, cum se văd dincolo de ei, prin 
perdelele lor multe, ca foarte departe, 
mult mai departe decît erau ieri bunăoa
ră, cînd nu ningea, pomii cu scoarțe ne
gre de umede ce' sînt și grajdul cenușiu. 
Dacă te uiți în dreapta, la casa lui Andrâs 
bâcsi o vezi pe Mariska alergînd prin 
curte, către cotețe, cu capul gol, și rîzînd 
singură. Pe semne că îi place și ei cum 
ninge și cum i se lipesc fulgii mari pe 
obraz și pe pleoape. Peste o săptămînă, 
dacă are să ningă mereu, n-o să ne mai 
bucurăm nimeni, se gîndește Terezka. De 
ce-o fi omul făcut așa să-i placă un lu
ci"! numai cînd e nou și cum se deprinde 
cf să nu-l mai prețuiască, ba chiar 
sa-'l și supere ? Simte că a gîndit un lu
cru serios, că a gîndit ca un om mare, și 
oftează din adine. Parcă nu te mai poți 
bucura atîta că ninge, cînd știi că mîine, 
poimîine ai să te vaieți că e zăpada prea 
mare, că o aduci în casă pe bocanci, că 
nu mai trece odată și iarna asfa.

Dincolo de curtea lui Andrâs e cea a 
lui Istvân bâcsi, poți s-o și vezi, dar într-a
colo e mai bine să nici nu te uiți. Poți 
să-| vezi pe Istvân bâcsi cu capul lui ro
tund și cu ochii lui mari și castanii, spăr- 
gînd lemne pe butuc, și să ți se facă 
dor de el. Poți s-o vezi pe Veronika-neni, 
care și-a trimis fetițele la școală, moare 
de dorul lor, și cînd te întîlneșfi aproape 
că-i dau lacrimile, te mîngîie repede pe 
cap, te întreabă „Ce faci tu?", și se 
duce repede, să nu lege mai multă vor
bă. Poți să-l vezi și pe Gyuri care s-a în
tors din armată, s-a întîlnit cînd intra în 
sat chiar cu ea îrțainte de a ajunge acasă, 
a luat-o de subsuori și a ridicat-o pînă 
deasupra capului lui, deși ea e acum 
de"Stul de mare, dar după asta, după ce 
o fi vorbit cu părinții lui despre cele în- 
tîmplate între frați, nu se mai oprește 
niciodată pe uliță cînd o vede, trece așa 
cum e el, ca un făcălef, ca un drug de 
gheață, care nu se topește nicicum, îi 
spune o vorbă din mers, cu gura lui aia 
mică care abia se deschide, și dus e. Te
rezka le dă la toți bună ziuă frumos, le 
spune și sărut mîna, afară de Gyuri, bine
înțeles, dar mai mult nu se oprește nici 
ea. țț'j trebuie. Istvân bâcsi vrea pe lu
me' asta să-i fie numai lui bine, să cîș- 
fige mult, să puie deoparte, și nu-i pasă 
deloc dacă altora le merge prost1 și dacă 
vor să-și schimbe starea. Ba chiar e împo
trivă să încerce cineva, așa cum au făcut 
cei din Lamas, să lucreze altfel, ca să 
aibă toți ce lé trebuie. E de mirare, nu-ți 
vine să crezi că e așa, că un om ca el, 
cu graiul lui frumos, cu ochii lui mari, 
care are atîta haz și atîta cap, care 
e frate cu tata, poftim, cu cel mai 
bun om din lume și e fiul bunichii, cea 
mai bună femeie din lume și ea, poate 
să s^ împotrivească la un lucru ca ăsta 
și să se certe cu familia din pricina lui. 
Dar ce să-i faci, el s-a pus împotrivă, s-a 
făcut rău și singuratic ca un lup, și nu 
trebuie să te uiți spre curtea lui, ca să 
nu ți se facă dor, să-ți vie să alergi acolo, 
și ca să nu te vadă și el că faci zîmbre 
sau să creadă că iscodești. Sînt lucruri 
din astea pe lume foarte triste și de ne
înțeles.

Se hotărăște să închidă fereastra, 
l-e frig și pătrunde frigul și în odaie. 
Au să vină acasă tata și Arpika și au să 
găsească odaia înghețată. Să le facă fo
cul, să le aștearnă masa, să pună tocana 
de la prînz la încălzit, tocana aia bună pen
tru care tata a și lăudat-o, să aștearnă pe 
prag, în fața ușii, un țol, ca să nu mai 
aducă lapoviță în casă. Sînt în stare, ce 
crezi ? Dacă ar găsi casa murdară poate 
că și-ar da seama, dar cînd o murdăresc 
ei, habar n-au. Și doar cînd a sfîrșit șapte 
clase la Lamas, anul trecut, cînd Maria 
Ciugulea a îndemnat-o să învețe mai de
parte, a hotărîf singură că 
ne acasă, nu mai încearcă 
tre«în altă școală la oraș, 
aibă și casa asta un stăpîn. Au mîncat 
totdeauna la întîmplare, cum s-a putut să 
înci mească tata sau ea, pe fugă, s-au 
culo'ui cînd au nimerit și orice vecină sau 
rudă intrată pe poartă era bună să dea 
un ajutor sau să descurce casa. Acum 
ea le-a luat pe toate în mînă și nu 
mai e nevoie s-o descurce nimeni. Vorba 
ei de adineauri : la început îți place, pe 
urmă ți se pare că ține prea mult. La în
ceput a fost ca beată de bucurie că răs
punde de toate și-i mușfruluiește pe cei
lalți, pe urmă s-a deprins și uneori, ca în 
clipa asia, tare ar lăsa tot baltă, să aler
ge la Lamas, la căminul cultural, unde e 
radio. A descoperit acum două săptămîni, 
ascultînd la radio, un țambal. Poate că 
mai auzise și altă dată țambalul amestecai 
între alte instrumente, dar urechea ei nu-l 
prinsese. Lăutarii din oraș, cînd vin la 
vreo nuntă sau la o petrecere, n-au decît 
viori,. A ascultat la radio și deodată l-a 
aii'' ! N-a mai putut să-l asculte decît 
pe el, să-l culeagă cu urechea ațintită din 
firul melodiei și din împletirea celorlalte 
instrumente. Bătaia lui ! Ca o inimă, și-a 
spus ea, ca o inimă I Și chiar aceste cu
vinte au umplut-o de un soi de e- 
moție necunoscută. S-a mai dus o dată 
la cămin și iar a prins muzică lăutărească 
în care intra' sau căptușea sau puncta bă
taia țambalului. Sigur, întocmai ca o ini
mă. l-a fost rușine să spună asta cuiva, 
poate că țambalul ăsta n-o fi cine știe 
ce instrument de soi. Dar ei îi e dor să-l 
audă încă, atît de dor îneît acum ar fugi 
pînă acolo, dacă, doamne, dacă aici n-ar 
răspunde ea de toate.

Cineva a intrat pe poartă, suie treptele 
prispei. Nu-i de-al ei, că le cunoaște pa
șii. Bate în ușă și intră fără să se șteargă 
pe picioare, E Fery al lui Andrâs băcsi.

— Frumos I II întîmpină fata. Intrăm 
cu bocancii uzi, că aici e cîmp ori poate 
grajd !

“ery se întoarce repede înapoi și-și 
v-,ferge apăsat picioarele. Ii e așa de frică 
totdeauna de Terezka asta cu gura ei afu
risită, cu ochii ei mari și verzi, cărora nu 
le scapă nimic, cu aerele ei de persoană 
însemnată care știe totdeauna mai bine

rămî- 
să in- 
ca să

decît tine orice, numai pentru că e cu 
trei ani mai mare, că bueuros ar fi fost 
să nu-l fi trimes maică-sa după ouă.

— întreabă mama dacă n-ai să-i dai 
trei ouă pînă mărfi, cînd merge la tîrg.

— Găinile voastre nu ouă ? întreabă 
sever fata.

— Dacă nu vrei să dai, nu da I se su
pără Fery. Ce mă descoși ? N-or fi ouînd !

— Nu te descos, dar sînt curioasă. Ale 
mele ouă toate.

— Să-fi trăiască !
— Să trăiești și tu, puișor golaș I Vezi 

să nu le spargi ! Vezi să nu le spargi I 
fine cineva niște ouă ? Ce, crezi că 
arșice sau pietre ? Pune-le în

Kovâcs bâcsi nu mă 
că numa’

căciulă.

Desen de Marcel CHIRNOAGĂ

— Și eu 
să, nu ?

— Să te _ 
că de răceală I Dacă te temi și de întu
neric, ie duc de mînă. Hai !

— Mai bine mă trimetea mama în pă
dure, la urși, decît la fine. Nu pot.să te 
sufăr I

— Atunci dă-mi ouăle înapoi și du-te 
în pădure, să-fi dea urșii mai bune ! Hai, 
ai plecat ? Nici ușa nu știi s-o deschizi, 
dacă fii ceva în mînă. Mare tont ești I 
Eu pe Arpika l-am crescut mai bine.

Fery iese uitîndu-se chiondărîș, cu 
ochii lui negri. Pe prispă își mai aduce 
aminte ceva.

■— Era să uit. A spus tata să venifi 
seară la noi, că s-a întors Béla din 
mată.

— Și-acum îmi spui ?
— Dacă m-ai luat cu gura ta cea 

adormită !
Fery pleacă bosumflat și Terezka rămî

ne foarte mulțumită că l-a scuturat bine. 
Ei, s-a întors și Béla din armată. Ce se 
mai juca cu ea, doamne, ce se mai juca. 
Știa atîtea jocuri și era atît de prietenos și 
vesel I Oare și el o fi venit din armată 
drept ca o luminare, ca Gyuri, și cu 
gura înfepenită ? Ei, Gyuri a fost totdea
una așa, n-ai de ce te mira, de cînd era 
mic parcă înghițise un băf care îl finea 
drept și la care se gîndea tot timpul, de 
n-avea vreme să scoată un cuvînt. Sigur 
că acum nici Terezka nu s-ar mai juca, 
are prea multe treburi și nici nu i-ar mai 
sta bine, e prea mare pentru asta, dar 
să-l vadă pe Béla fot se bucură.

în sfîrșit, auzi-i, vin ! Fata iese repede 
pe cerdac ca să le atragă atenția să se 
șteargă bine pe picioare. Sînt în stare să 
nu vadă nici ei Țolul, parcă le dă prin 
gînd ce greu se fine o casă ? Intră ca în 
han, cu gura mare, să povestească ce-au 
văzut pe drum. Asta e însemnat, ce-au 
văzut ei I

Jănos se bucură grozav că are să-l 
vadă pe Béla. Sînt ani de cînd nu l-a vă
zut. A lucrat întîi pe un șantier în Mol
dova, a făcut armata la Ploiești, s-a în
tors apoi imediat în Moldova, tot pe șan
tierul acela, și acum pe semne că are și 
el un concediu și a venit să-și vadă nea
murile.

Sînt atît de grăbiți să mănînce, îneît ni
meni nu mai povestește nimic.

— Ei, ce mai era pe drum ? întreabă 
în sfîrșit Terezka. Uite, ea a stat acasă, a 
muncit pentru ei, ei au umblat unde vrei 
și unde nu vrei, și nimeni, nu simte ne
voia să-i spună și ei noutățile. Dacă te-a' 
făcut gospodină, gata cu tine, rămîi locu
lui ca găina în coteț, și cei ce pleacă 
știu că tot în cote) te vor găsi, de asta 
sînt siguri și fot ca unei găini îți dau și 
atenție.

— Pe drum? întreabă mirat Jănos. A- 
păi ce să fie pe drum ? Ninge, asta ăi fi 
văzut și tu. Încolo, nimic. Ba da, trecea 
și Vița, Paraschivifa de la Lamas. Atît.

Și să-i vezi cînd or intra la Andrăs 
băcsi cum o să le meargă gura ! Asta 
fiindcă ea e femeie, și unei femei nu-i 
spui multe, îi spui dacă cumva a lăsat 
cartofii cruzi în mîncare, asta îi spui, că 
nu i-a fieri bine.

Lasă, că ii mai îngrijește ea un an, doi, 
pînă mai crește Arpika, și pe urmă plea
că undeva, la vreun atelier să învefe 
meserie în oraș, sau la Gostat, la 
Lamas, la București poate, — de ce nu ? 
— să spele singuri ce murdăresc și să 
mănînce ce-și gătesc, să vadă ce bine e. 
Și ea poate mai mult decît face aici în 
casa asta, oho I numai să se puie la în
cercare.

— Tată, rostește Arpika mușcînd din 
pîine, cum spunea Asztalos băcsi că să 
faci ? Mergi înfîi la Fekete băcsi sau la 
inginerul Dumitrescu ?

— Gîndesc că întîi la Fekete oi mer
ge, că el e director.

— Pentru ce ? prinde Terezka din zbor.
— A spus Asztalos adineauri, pe drum, 

că ar fi ceva de lucru la gospodăria de 
stat, niște funii de împletit, că oamenii 
lor, care sînt permanent', sînt tot pe la 
grajduri și ateliere. Sezonierii au plecat 
tofi. Ziceau că să mă duc și eu cîteva 
zile.

— Va să zică v-afi întîlnit cu Asztalos 
băcsi pe drum, și ați și vorbit, și a spus 
și de funii. Dar cînd am întrebat eu, ni
mic ! Cu Arpika te sfătuiești, mie nici 
nu-mi spui I

Jănos rîde blajin.
— Apăi ce lucru mare e ăsta că l-am

■ va fi înfățișată evoluția aceluiași sat. Autoarea urmă
rește deopotrivă mersul evenimentelor istorice și creș
terea conștiinței socialiste 
culminează cu încheierea 
socialistă a agriculturii.

a omului, in perioada care 
procesului de transformare

văzut pe
Lamas ? Asztalos n-avea azi coarne și nu 
s-au copt încă prunele la Lamas, să fie 
ceva de mirare de povestit.

— Pentru omul care stă în casă, orice 
e de mirare. Că el, săracul, nu vede și 
nu știe nimic.

Jănos rîde și mai tare, și Terezka îl pri
vește cu o mare demnitate jignită.

— Da' bine tu, fată, și ieri ai fost în 
sat, la tors cinepă, 
văcs. Numa’ azi n-ai ieșit din casă, și nu 
știu cine fe-a oprit.

— La zăludele lui 
mai duc eu și a doua oară, 
prostii sînt în capu' lor și numa' draci li 

se bat la gură. Eu, în locul lui Manei neni, 
le-aș ciomăgi de două ori pe zi.

Jănos nu mai poate de mîndrie că Te- 
rezka lui e atît de cuminte și că nu-i 
plac fetele alea, care și pe el îl cam spe
rie. O mîngîie apăsat pe cap și-i gră
bește pe tofi să se îmbrace, să meargă 
alături, la Andrăs.

S-a schimbat Béla, cum s-a mai schim
bat ! A plecat un copilandru și a venit 
un om legat, îmbrăcat ca muncitorii, 
nu ca țăranii, care stă la masă, pe un 
scaun, oaspete în lege, nu pe lavifă, nu 
după vatră, cum stătea odinioară. Numai 
rîsul vioi e al lui, rîsul ăla copilăresc, cu 
mul|i dinți albi la iveală. Seamănă la rîs 
cu llie Nistor, care e cel mai frumos băiat 
din tîrg, după părerea ei, dar ăla e ne-

Orașul căpătase o strălucire neașteptată. 
Intre ultimele rămășițe ale iernii de pe 
pămînf și primăvara din cer se formase 
un gol alb, transparent. Era o dimineață 
senină, cu soare calm și prietenos. Tram
vaiul ne-a lăsat la Podul Roș, pentru ca 
apoi să pornească mai departe, spre mar
ginea estică a lașului, încet, zornăind, ca 
o monedă rostogolită pe asfalt. încercam 
să descopăr casa lui Dumitru Ailincăi. 
Căutam ridicătura aceea de chirpici, în
grădită cu gardul de seînduri putrede, o- 
daie și săliță, acoperite jumătate cu car
ton, jumătate cu tablă, ușor aplecate într-o 
rînă, ca o plecăciune de gazdă umilă.

— Mergem în microraionul patru ? mă 
întrebă prietenul meu, arhitectul.

— Da, vreau să găsesc casa lui Ailincăi.
Traversarăm piața. Soarele nu se ridi

case încă de-a binelea. Stătea acolo, jos, 
la linia orizontului, greoi și rotund, ira
diind acea prospețime firavă a începutul 
lui de primăvară.

Inima industrială 
a orașului

Dimineafa, cînd . Copoul mai doarme 
încă somnul dintre noapte și zi, în cartie
rul Socola-Nicolina răsare soarele. Discul1 
roșu se înalță grăbit, ca..un. orologiu al 
muncii, făcînd să strălucească împreju
rimile. De obicei, diminețile au în ele 
ceva morocănos și leneș. Noaptea își pre
lungește liniștea și spre prima parte a 
zilei, de unde, poate, și felul oarecum 
cumpătat și refinut în care se mișcă oa
menii. In orașul de jos, diminețile sînt 
voioase și sprintene. Somnolenta nopfii 
rămîne la hotarul zorilor, culcată pe 
brazdă, ca liliecii răpuși de lumina prea 
puternică a zilei.

întreprinderile grupate aici : uzina me
talurgică, fabrica de ulei, fabrica de mase 
plastice, termocentrala, fabrica de mobilă, 
„Țesătura", atelierele de reparat mate
rial rulant — majoritatea construite în 
ultimii ani — fac din cartierul So
cola-Nicolina o adevărată inimă ■ in
dustrială a lașului. In aceste ore matinale, 
cînd sirenele fabricilor cheamă muncitorii 
la lucru, ferestrele celor 5 500 de apar
tamente se deschid larg spre soare și gos
podinele încep să deretice prin casă.

Vechile străzi întortocheate’ au dispărut 
o dată cu așezările semirurale. Arhitec
tonica modernă are o geometrie precisă 
și etajul al șaptelea a devenit o prefe
rință a iubitorilor de peisaje. Nu poate fi 
vorbă de reconstrucția unui cartier nu
mai, fiindcă aici ioful e nou : bulevardul 
Dimitrie Cantemir, care leagă centrul ora
șului de gara internațională Nicolina, stra
da Primăverii, bulevardul Țufora. Linia ori
zontului a fost împinsă spre verticală, iar 
odihna în șezlongul de pe balcon a luat 
locul tradiționalului taifas pe banca de 
lîngă. poartă.

Trecem printre blocurile din microraio- 
nul patru. Aleea a fost curățată de ză
padă și asfaltul uscat pare un nesfîrșit 
covor cenușiu, decupat de umbrele fira
ve ale pomilor plantați ‘în vara trecută. 
In cîteva ronduri proaspăt săpate, pămtn-

și bălan. Rîd 
nu-i mai e 

un măr, dar
fel. Nici fafa

și rumenă ca
are pufină gingășie, tot tînăr e

însă la 
rotundă 
tot mai 
încă Béla, deși s-a dus în lume, deși a 
trecut prin atîtea, îneît Terezka nici nu și 
le poate închipui. Dar uite că el le po
vestește și toată lumea îl ascultă. Se în- 
tîmpla și altă dată să stea lumea și să se 
uite la Béla cînd imita pe cineva, cînd 
povestea un lucru de haz, dar asta trecea 
repede, pe cînd acum toți stau serioși și 
se uită la el, care fot serios, cu niște ges
turi pe care ea nu i le cunoaște, po
vestește cum a lucrat la o fabrică mare, 
cum a instalat mașinile, pentru că el re
pede, din zidar, a trecut ucenic de me
canic și acum, curind, după cîteva luni 
are să se califice.

— Sînt acolo niște hale, în fabrica asta 
nouă, spune Béla, nu ca aici, la Gh'e- 
lert...

— La „Drum Nou", îl corectează An
drâs.

— Mă rog, nu ca aici, niște hale în 
care de la un capăt la altul nu se vede 
om cu om, nu te auzi nici cu cel de ală
turi, atîta larmă e. Au sute de ferestre și 
noaptea o lumină albă, ca de zi. Acolo 
nu mai bate nimeni cu ciocanul în fierul 
înroșit în foc, acolo cad de sus, adică 
vin, că nu cad de capul lor, niște ciocane

pneumatice ca niște prese, cu o putere 
de multe zeci de brațe de om, care tur
tesc metalul și-i dau o formă. O lovitură 
a lor e destul să facă dintr-un bulgăre 
de foc o foaie ca de clătită, din care 
abia de mai mustesc citeva scîntei.

Dar poate că ce-i mai frumos din foafe 
e banda rulantă. Aleargă în fa(a fa ca un 
tren mic, ca un rîu de munte, și n-ai 
decît să iei sau să pui pe ea lucrul de 
care e nevoie. Se duce, se duce, și știi 
că tu îi ești stăpînul și pofi s-o oprești 
cînd vrei.

— Și tu cum ai trăit? îl întrerupe Ma
riska. Mașinile ca mașinile, dar viafa ta 
cum a fost ?

Terezkăi îi pare rău, i-ar mai fi plăcut 
să audă de banda aia care aleargă ca un 
izvor de munte în fața ta și dacă vrei, 

ca-

tul reavăn așteaptă florile de primăvară. 
Ne oprim într-un părculef. Prietenul meu, 
arhitectul, se așează obosit pe o bancă.

— Cred că aici a fost casa lui Ailincăi 
— îmi spune el.

•— Nu știu. Nu-mi dau seama...
— Din cîte mi-ai explicat, aici trebuie 

să fi fost.
— N-ai idee unde i s-a repartizat lo

cuință ?
— Poate în blocurile turn de pe malul 

stîng al Bahluiului. Ne odihnim un pic și 
mergem într-acolo.

In preajma noastră, niște copii au ieșit 
să se joace cu mingea.

Sena Moldovei
Oh, Bahlui, Bahlui, 
Primăvara mergi tehui 
Peste cîmp și peste casă 
Și de nimenea nu-fi pasă.

De te iau cu binișoru’ 
Jfi tragi repede zăvoru’ 
Apa ta de cinepă 
Vine și mă-ntunecă.

Bahluiul a fost întotdeauna un rîu 
pricios. Lung și subțire, ca un animal 
flămînd, rătăcește pe șesuri, risipindu-se, 
pînă ce seacă aproape cu totul. Toamna 
și iarna adună cu înverșunare ploi și ză- 
pezij pentru ca primăvara să le reverse 
peste cîrnpiile și așezările oamenilor. O 
legendă spune că Bahluiul ar fi fost fra
tele mai mic al Prutului. Nemulțumit cu 
ceea ce i. se dăduse, rîvnea mereu la bo
găția acestuia. Atunci, a fost blestemat să 
umble în fiecare an după ape și să nu-și 
umple vadurile decît o singură dată, pri
măvara. Dar să le piardă imediat și să 
sărăcească, pentru ca să alerge din nou 
după bogăție. Prin părțile Cucufenilor 
circulă și. astăzi următorul cîntec :

Cine fe-o fi blestemat 
Să alergi din sat în sat ? 
C-așa ai fost tu făcut 
Să umbli după avut, 
Să aduni, s-agonisești 
Și iar să te risipești.

lași, Bahluiul a avut, pînă nu 
o singură întrebuințare, aceea 
de evacuare a reziduurilor orașului.

de 
de

La 
mult, 
canal 
Nimeni n-a avut pentru el cuvinte de lau
dă, dimpotrivă, a fost denumit cu ironie 
„Sena Moldovei".

O dată cu noul plan de sistematizare 
a lașului, Bahluiul a intrat în drepturile 
sale legitime. Malurile au fost ridicate și 
taluzate, iar în amonte de oraș s-au pre
văzut mari bazine de retenfie care vor 
sfrînge apa adusă de ploi și zăpezi pînă 
la 22 000 000 metri cubi. Cele cinci ba
raje, din care patru au și fost date în 
folosinfă, vor regulariza debitul apei în 
așa fel îneît șesul Bahluiului și zona in
dustrială să fie ferite de inundații. Eva
cuarea reziduurilor se va face în viitor prin 
două canale, aflate la un kilometru și 
jumătate distantă de oraș, unde se con
struiește și stafia de epurare.

Incepînd de la Podul Roș pînă în drep
tul Palatului culturii, se întinde un nou 
cartier. De o parte și de alta a rtului

pac 1 apeși pe un buton, și se oprește. 
Dar și cum a trăit Béla nu e rău să afle. 
E tare drăguf, cu ochii lui mari și plini 
de strălucire, cu dinfii lui albi, cu însu
flețirea și căldura cu care vorbește. Și tot 
ce spune se vede că i-a plăcut și spune 
așa că îți place și -tie.

— Eu ? La început am fost cam speriat, 
dar pe urmă m-am luat întîi cu zidarii, pe 
urmă cu mecanicii. Am stat, cînd am a- 
juns, în baracă — era mai greu cu spăla
tul, cu frigul. Dar pe urmă mi-a dat ca
meră la o familie, și am nimerit oameni 
tare buni. Acum tot la ei m-am întors. 
Parcă mi-ar fi neamuri','așa mă îngrijesc.

— Or fi avînd fată de măritat ! glu
mește Andrăs.

— Da de unde, dacă or fi cu zece ani 
mai mari decît mine. Au copii mici de 
tot.

Nu știe de ce, Terezka răsuflă ușurată. 
Ce-i trebuie lui să se însoare pe acolo î 
Acolo ar rămîne I

— Și în armată ?
— N-a fost rău. Nu ca la Stelică al 

meu din Moldova, dar n-a fost rău. E 
cam departe lunea de duminecă, cînd ești 
militar, dar e fără îndoială și fără ghionfi, 
cum povesfeafi pe vremea dumneavoas
tră, Andrăs băcsi. Și-acolo faci și mese
rie, și asfa e bine, că nu uiți și ieși mai 
priceput decît ai intrat.

— Și nu ji-a fost fie urît între atîtea 
mașini, fără cîmp, fără vite, fără dealuri ? 
îl întreabă Mariska. Ziceai odată că 
ele nu pofi să trăiești.

■— Zice omul, cînd nu cunoaște, 
n-a mai văzut altceva. Iubește ce 
dacă apucă și mai cunoaște și altele, le 
iubește și pe ele. Crezi că nu-mi venea 
cîfeodată să-mi iau cîmpii ? Mi-aduc a- 
minfe că reparam odată niște strunguri, 
și era o larmă, o larmă care te făcea 
nebun, nu alta. Atunci mi se făcuse dor 
de pădure. De liniștea ei, de foșnetul ei, 
de răcoare, și să-mi fîșîie frunzele sub 
tălpi, să văd o veverifă. Mă gîndeam : 
Ce-ar fi să intre una aici, în hală ? Așa o 
doream de tare, că ajunsesem s-o aștept. 
Și tot așteptînd-o, mi-a trecut ziua aia 
grea. Cred că atunci nu eram în mințile 
mele. Azi însă cred că dacă m-aș duce 
în pădure întîi m-aș bucura, și după un 
timp mi s-ar face dor de mașini. Da' eu 
vorbesc și vorbesc, și nu mi-ați spus 
încă nimic despre ce mai e pe aici.

Acum i-a venit 
povestească despre colectiva cea 
care s-a înființat la 
mas.

■— Așa de fain or 
podăria de stat, nu

doilea și ipcă și mai fain în al trei- 
că oamenii n-or mai putut răbda lu- 
lor fărîmifaf pe pămîntul lor fărîmi- 
N-au intrat multi, patruzeci de fa-

tr-al 
lea, 
crul 
tat. 
mijii, dar știi cum ? Nici noi nu ne-am dat 
seama cînd s-a făcut I Era încă Bokor aici, 
el pofi spune că a fost sufletul în toată 
treaba asta.

— Cum, Bokor nu mai e ai
— Nu-i I oftează Jănos. I 

altă parte, lucrează chiar la 
adică, dar el tot cu terenul. Se 
sate, cu controlul, cu știu eu

(Continuare în pag. IV-a)

străjuiesc semefe blocurile fum de cîte 
zece etaje. Șase asemenea blocuri, ali
niate pe malul stîng, au și fost aproape 
terminate.

Asistăm la mutarea
— Hai 

te — mă îndeamnă prietenul meu, arhi
tectul.

Urcăm la etajul al nouălea. în capul 
scărilor ne întîmpină un tînăr de vreo 
douăzeci și patru de ani, înalt, brunet, 
gîfîind de oboseală. Ne privește oarecum 
mirat și ochii săi sînt numai zîmbef. în
treb la înfîmplare :

— Știfi cumva unde locuiește tovară
șul Ailincăi ?

— Eu sînt — răspunse tînărul surprins.
— E o coincidenfă. Cunoștinfa mea 

este mai în vîrstă. Băiatul rîde amuzat :
— Unde lucrează tovarășul 

căufafi ?
— înainte era matrițer la 

Nicolina. Dar s-a transferat...
— Aici locuiesc șase familii 

acesta.
— Unul potrivit de statură, 

trice în bărbie.
— Nu-I cunosc — se scuză 

Incercafi în blocul de 
știfi cîfiva Ailincăi 
Avram lancu — Broșteni.

pe care îl

atelierele

cu numele

cu o cioa

băiatul, 
alături. Dar să 

sînt și în cartierul

încă o zi!
Cel care înfrerupsese convorbirea noas

tră era brigadierul Dumitru Lucuță, un 
bărbat de treizeci și cinci de ani, cu 
niște priviri obosite, moleșit de alergă
tură, dar păstrînd încă acele mișcări si
gure, energice, rămase ca un reflex al 
obișnuinței. îmbrăcămintea lui nu spunea 
mare lucru. Purta pe cap o șapcă de vi
nilin, iar raglanul stătea pe umerii săi 
cam detașat, ca să nu-l stînjenească 
parcă în ceea ce avea de făcut. Inginerul 
șef Teodor Budai, pe care prietenul meu, 
arhitectul, îl întîlnise la ultimul bloc, unde 
se mai lucra încă la finisările exterioare, 
îl măsură cu oarecare fristete :

— Nu se poate — rosti el singur, ca 
o constatare.

— Dacă vrei, pot să mă urc, treizeci 
de metri nu-s cine știe ce, dă-i dracului I

— Nu e cazul s-o faci pe alpinistul — 
se împotrivi Budai fără convingere.

Celălalt își aprinse o țigară, trase cîteva 
fumuri și-și împinse șapca spre ceafă, 
preocupat. Fruntea latăj bombată, îi era 
umedă de transpirafie.

— Intr-adevăr, n-are rost — admise el 
nehotărît. A încercat și Ghiula. Dulapii 
alunecă, trebuie să-fi menții echilibrul. 
De lucrat, nici pomeneală I

Blocul trebuia predat în dimineafa a- 
ceasta. Mai rămăseseră de făcut niște fi
nisări la unul din balcoanele ultimului 
etaj. Gheafa de pe schele nu se topise 
însă și cîfiva tineri încercaseră s-o spar
gă, dar fără succes. Brigadierul Dumitru 
Lucufă oprise lucrul de teamă să nu se 
Intîmple vreun accident.

— O să terminafi lucrul mîine — con
veni Budai. Pînă atunci se topește 
gheafa.

Sfăpînii parcului

— Păi, nici așa nu se poate. Mîine e 
altă zi I replică brigadierul posomorit 
N-am chef să pierd o zi. Și, în afară de 
asta, după-amiază se vor mufa aici loca
tarii. Pofi să-i lași cu schelele la fereas
tră ?

In acel moment, braful macaralei turn 
se îndrepta spre blocul de lîngă noi.

— Ce naiba face Ghiula ? întrebă Lu
cufă, fără să se adreseze cuiva.

Cînd cupa în care se urcase Ghiula 
ajunse la schelă, acesta scoase fîrnăco- 
pul și începu să spargă gheafa. Podurile 
și scările schelei fură curăfate treptat, e- 
liberînd drumul băiefilor de la finisaj 
spre înălțimea etajului al zecelea.

— Mă 'duc să le spun băiefilor să se 
pregătească de lucru. La prînz, coborîm 
schelele — spuse Lucufă și se depărlă.

încă un bloc de pe malul stîng al 
Bahluiului avea să fie predat la termen.

O coincidentă
Ani 

valea 
termina în patrulaterul dintre Nicolina și 
Podul Roș. Aici trăiau și munceau oa
meni venifi la lași de cine știe unde în 
căutare de lucru. Podul Roș era bariera 
care despărțea orașul de sus de cel de 
jos. Parafrazîndu-se Biblia, se spunea că 
mai degrabă ar trece o cămilă prin ure
chile acului decît un dezrădăcinat în ora
șul de sus. De altfel, istoria Socolei și a 
Nicolinei nu cunoaște nici un caz.

Cartierul s-a ridicat mai întîi pe verti
cală. Schelele noilor blocuri căutau înăl
țimea macaralelor-turn cu înfrigurarea cu 
care zorile tind să atingă răsăritul zilei. 
Apoi, după ce patru din cinci cvartale, 
însumînd peste cincizeci de blocuri, au 
dezbrăcat haina construcfiei, centrul 
muncitoresc Socola-Nicolina a început să 
înainteze spre Copou.

...Pe balconul de la etajul al nouălea, 
sofia tînărului Ailincăi ieșise să scuture 
covoarele.

— în ce zi sîntem astăzi ? l-am între
bat pe arhitect.

— în 21 martie. E ziua echinocțiului 
de primăvară.

In mai, 1960, un reporter al ziarului 
local se ducea în vizită la matriterul Du
mitru Ailincăi. Acesta locuia în cartierul 
Socola-Nicolina, pe o stradă foarte în-

de-a rîndul, pentru locuitorii din 
orașului, lumea începea și se

Oamenii, îm- 
cărămizile și

unul autoca-

gustă, pavată cu piatră de rîu. Era o 
după-amiază însorită și reporterul se 
gîndea la întîlnirea cu viitorul său erou, 
despre care trebuia să scrie un reportaj. 
Ailincăi ședea afară, pe prispă, împreună 
cu nevastă-sa și feciorul mai mare, un 
băiat de vreo treisprezece ani. îl aștep
tau. Reporterul a strîns mîna fiecăruia, pe 
rind, iar mafrițerul l-a prezentat çu ur
mătoarea formulă :

— Tovarășul e redactor la ziar. A 
venit să ne cunoască familia.

După ce a stat de vorbă pe îndelete 
cu Ailincăi și a făcut cîteva fotografii, 
gazda i-a spus :

— Eu trebuie să merg la fabrică. Dacă 
vrei, mai discutăm pe drum.

Au plecat spre Socola. La primul șan
tier de reconstrucție, care se deschisese 
lîngă fabrica „Țesătura", lucrările începu
seră încă din ziua trecută, 
părțiți pe brigăzi, stivuiau 
materialul lemnos. Dinspre centrul ora
șului. soseau unul cîte 
mioanele de pe șantierul Casei de cul
tură a tineretului și studenților. Tramva
iele își încetineau mersul, vatmanii și pa
sagerii priveau curioși prin ferestrele va
goanelor. Spre seară, cînd reporterul s-a 
despărțit de matrițer, acesta i-a spus :

— Cred că la anul vom construi și la 
Nicolina. Casa mea a trecut prin trei 
inundații. S-a rablagit de tot.,. .

Prin 1945, două societăți se oferiseră 
să-i asigure pe sinisțrați. Primeau cotă 
parte lunară și le făceau sinistrafilor pro
misiuni. De fiecare dată însă, cînd Ba
hluiul se revărsa, ajutorul era zeciuit.

— Cînd s-a întîmplat ultima inunda
ție ?

— In '46. Societatea de asigurare 
mi-a dai cîteva zeci de mii, Dar știi cit 
valorau banii pe atunci. Nu mi-au ajuns 
nici o săptămînă. Țin minte că era in 
prima zi de primăvară, după calendar, 
In 21 martie...

Nu m-am gîndit să fac vreo compara
ție. Priveam spre balconul tînărului Ai
lincăi și mi-a venit în minte această în- 
tîmplare. S-ar putea să fie o simplă coin
cidență.

O oră mai tîrzîu am pornit spre cvar
talul d in Avram lancu-Broșteni. Fusesem 
informat că vechea mea cunoștință lo
cuia acolo încă de anul trecut,

Manole AUNEANU
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ÎNTR-UN ROL NOU ® PERSPECTIVELE ELECTRONJCII PUTERILOR MAR!

PRIN UNDE
Electronica a fost considerată 

multă vreme un domeniu exclusiv al 
curenților slabi, găsindu-și aplicații 
în tehnica radiocomunicațiilor, a a- 
paratelor de măsurat, în automati
zare etc. în prezent, tehnica a atins 
și în acest doineniu un înalt nivel 
de dezvoltare, ilustrat între altel’e 
de faptul că se construiesc tuburi 
electronice care produc, sub formă 
de oscilații electromagnetice, puteri 
de sute de kW. Becurile electrice 
și tuburile luminiscente, așezate în- 
tr-un puternic cîmp electromagnetic 
de înaltă frecvență, încep să lumi
neze, iar metalele se topesc. De nu
mărul oscilațiilor realizate într-o 
secundă depinde comportarea unde
lor electromagnetice care iau naș
tere.

Obișnuitele generatoare de curent 
alternativ produc de fapt și ele unde 
electromagnetice, dar energia aces
tor unde se propagă nu prin con
ductori, cum s-ar putea crede, ci 
prin mediul dintre ei. Ea este însă 
pusă în evidentă de tensiunile mă
surabile care apar între conductori. 
De obicei, în condiții industriale, 
frecvența acestor generatoare nu de
pășește 50—60 Hz. Dar o dată cu 
creșterea frecvenței oscilațiilor, se 
măresc și pierderile de energie atît 
din cauza rezistenței conductorilor, 
cît și a radiației în mediul în
conjurător. Ca o soluție de com
batere a pierderilor a fost pre
conizată construirea, pentru trans
portul energiei la frecvențe re
lativ înalte, a unor linii con
centrice alcătuite dintr-un tub me
talic și un conductor central, izolat 
de tubul exterior, energia undelor 
propagîndu-se prin spațiul dintre 
ele. La frecvențe foarte înalte însă, 
nu au putut fi utilizate nici aceste 
linii. Ele permit doar transmiterea 
unor puteri reduse, deoarece, peste 
o anumită limită, spațiul dintre 
conductorul central și tubul exterior 
poate fi străpuns de seîntei electri
ce. devenind imposibilă propagarea 
undelor.

Fizicienii au căutat însă altă cale, 
aborclînd o série de probleme teore
tice și experimentale noi. Ei au con
statat că undele dé frecvență foarte 
înaltă pot fi transmise, la puteri 
foarte mari și cU pierderi minime, 
prin interiorul unui singur conduc
tor metalic tubular, de secțiune cir
culară sau dreptunghiulară. Este 
âșa-numitul „ghid de unde“ la care 
nu mai există pericolul scurt-cir- 
cuitelor. Dar energia undelor de 
frecvență foarte înaltă se poate 
propaga in spațiu și fără acest 
„ghid dé Unde“, sub forma unor fas-

cicule înguste, foarte . puternice, la 
fel cum se propagă undele de lu
mină proiectate de un reflector. Ast
fel de fascicule foarte concentrate 
se realizează în prezent și în tehnica 
radiolocației. Proprietățile noi pe 
care și le dezvăluie undele electro
magnetice l-au condus pe savantul 
sovietic acad. P. L. Kapița la con
cluzia că în viitor, cînd vor putea 
fi produse puteri mari la frecvențe 
foarte înalte, electronica va putea 
fi folosită cu succes și în energeti
că. „Electronica puterilor mari", 
cum a denumit el această nouă ra
mură a electronicii, ar putea con
tribui la rezolvarea unei importante 
probleme a energeticii de astăzi —■ 
transportul energiei electrice
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Schema magnetronulul...

la

distanțe fără linii de înaltămari 
tensiune.

Un pas însemnat în direcția obți
nerii de energii mari la frecvențe 
foarte înalte îl reprezintă construi
rea magnetroanelor. Magnetronul 
este un dispozitiv electronic prevă
zut, într-o incintă în care se face 
vid înalt, cu un catod incandescent 
care emite fără întrerupere elec
troni, precum și cu un anod cu po- . 
tențial 
atrage

Care 
nare a 
la catod, electronii sînt 
anod, dar un cîmp magnetic 
stant îi obligă să se abată de la dru
mul drept. Anodul — rin bloc masiv 
de cupru, de formă inelară — dis
pune de găuri de o anumită mări
me. Aceste găuri sînt cavități rezo
nante . electromagnetice, asemănă
toare acelora în care se produc efec
te de rezonanță acustică ori de cîte 
ori frecvența oscilațiilor acustice 
coincide cu frecvența proprie a re
zonatorului respectiv. Cavitățile re
zonante comunică cu spațiul dintre 
catod și fata interioară a blocului 
anodic prin cîteva „fante". Unii elec
troni. cînd ajung în dreptul fantelor 
cavităților rezonante sînt atrași sau

respinși după cum fanta respectivă 
are potențial pozitiv sau negativ. In 
cazul cînd alternanța este negativă, 
electronul accelerat — negativ și el 
— este frînat și silit să cedeze o 
parte din energia “ ltii cavității rezo
nante care începe să oscileze, pro- 
ducînd energie electromagnetică. 
Aplicîndu-se anodului un potențial 
constant, se poate imprima electro
nilor emisi de catod o anumită vi
teză ; totodată, prin realizarea unui 
cîmp magnetic constant corespunză
tor, ei vor putea fi deviați în așa 
fel îneît să treacă prin fața fante
lor exact în momentul cînd acestea 
se află în alternanță negativă. 
Sincronizarea între mișcarea fasci
culului de electroni și schimbarea 
sensului potențialului pereților fan- 
teloi- permite obținerea unei puteri 
maxime în magnetron, care va fi cu 
atît mai mare cu cît cedarea ener
giei se face și în ritmul corespunză
tor frecvenței proprii a cavităților 
rezonante. Energia electromagnetică 
generată de magnetron este condu
să printr-o linie concentrică sau un 
ghid de unde la o instalație care o 
transformă în curent electric obiș
nuit.

Magnetroanele cu cavități rezo
nante realizate astăzi sînt un fel de 
generatoare de energie electromag
netică, pe unde foarte scurte, care 
pot realiza în regim de impulsuri 
puteri de peste 500 kW pe unde de 
10 cm.

Academicianul P. L. Kapița a 
conceput și a realizat un magnetron 
de mare putere denumit planotron. 
Cavitățile rezonante ale acestuia sînt 
paralelipipedice și așezate în linie, 
în

de o parte, să dea oscilații de foarte 
înaltă frecvență, dacă primește e- 
nergie de la un generator electric 
obișnuit, iar pe de altă parte, pri
mind la intrare energie sub formă 
de unde electromagnetice 
vență foarte înaltă, șă dea 
energie electrică în stare 
neze motoare sau diferite 
electrice.

Tehnica producerii de energii e- 
lectromagnetice pe unde foarte 
scurte, transportabile avantajos la 
distanță mare, deși este o problemă 
de perspectivă, nu mai e privită as
tăzi ca o idee fantezistă a electro- 
niștilor. Cercetările permit să se în
trevadă posibilitatea ca în viitor e-

de frec- 
la ieșire 

să acțio- 
instalații

rcceptu

\ ''Planotron sau magnetron 
Generator

r.3notnn
renrsibil

Transmiterea energiei printr-un fas
cicul de unde

plan perpendicular pe catod.

electric pozitiv constant care 
electronii emiși.
este principiul de funcțio- 
magnetronului ? Pornind de 

atrași de 
con-

Cmtiti re/omle

titoiul
1

...și a planotronului

Forma catoduluî este plană și 
cilindrică, cum este a magnetroane- 
lor obișnuite, iar cîmpul magnetic 
este dirijat după lățimea planului 
catodului. Planotronul funcționează 
pe baza acelorași principii, ca și 
magnetronul, însă are proprietatea 
de a fi reversibil. Adică el poate, pe

. l •

nu

nergia de foarte înaltă frecvență 
dată de un planotron să poată fi 
transportată, prin ghiduri de unde 
sau sub formă de fascicul, pînă la 
un planotron receptor unde va fi 
transformată în energie utilizabilă 
în instalații electrice. Rolul ghidu- 
rilor de unde îl vor putea juca con
ductele de apă, gaz, canalizare etc. 
Energia va fi transmisă și prin fas
cicule concentrate de unde, emise 
în spațiu la fel ca și undele radio, 
iar instalațiile receptoare o voi' con
verti în formele necesare. Energia 
undelor electromagnetice de frec
vență foarte înaltă va putea fi 
transformată astfel în energia nece
sară realizării întreținerii plasmei, 
la accelerarea particulelor elemen
tare, la transformarea directă a e- 
nergiei nucleare în energie 
că, la separarea izotopilor 
activi etc.

Energetica de mare putere 
astăzi abia la începuturile ei,
deschide perspectiva rezolvării unor 
probleme importante ale energeticii 
prin extinderea domeniului de apli
cație a.1 electronicii.

elecțri- 
radio-

se află 
dar ea

Conf. univ. Gheorqhe COSMA
Facultatea de fizică
a Universității din București

9 La Institutul pentru industria 
metalurgică din il. P. Ungară 
s-a elaborat un aliaj din alumi
niu avînd o rezistență identică eu 
cèa a otelului, chiar și după su
dură. în aliaj mai intra zinc, 

aliaj

PE MICUL ECRAN
dură.
magneziu și titan. Noul 
vă fi folosit în construcții.

9 Oglinzi incasâbile carft nu 
burèse au fost produse

Imagini transmise prin satelit
se a- 

burèse au (ost produse în An
glia. O asemenea oglindă repre
zintă o foiță de material plastic, 
mai subțire de o mihne do mi
limetru, 
un strat 
mini», 
ramă în 
distanță 
ca de suport. Foița își însușește 
imediat temperatura mediului 
înconjurător, astfel îneît nu 
se aburește, spre deosebire de 
sticlă oglinzii obișnuite care se 
încălzește mult mai încet decît 
aerul din jur. Noile oglinzi își 
vor găsi utilizare în industria de 
automobile, avioane, cît și în la
boratoare.

® Un submarin pitic, destinat cer
cetării Ia adîncimi dc pînă la 
35 m a instalațiilor tehnice 
subacvatice, studierii curenților 
submarini și a bancurilor de 
pește, a fost construit în R. F. 
Germană. în caz de accident, 
echipajul îl poate părăsi chiar 
și cînd sè află sub apă. Subma
rinul se poate deplasă Ia supra- 

apa cu 
oameni 

circa 2

pe earé se pulverizează 
și mai subțire ele alu- 
Ea este aplicată pe o 
ășa fel incit să fie la o 
de 1—l1/^ mm de pia

față cu 10 km, 
7,2 km pe oră. 
la bord, el 
tone.

9 In Norvegia 
tor rotativ 
care nu are 
brefiere sau 
motor dezvoltă tot timpul o pu
tere uniformă, datorita folosirii 
unui sistem de aprindere triplă 
într-o singură rotație. El ur- 
nicază să fie folosit pentru ac
ționarea de pompe, compfesoa- 
re și instalații similare.

@ La întreprinderea „Carl Zeiss“ 
din Jena (R. D. Germană) se e- 
fectuează cercetări în domeniul 
electronicii cuantice. între alte
le, au fost organizate experien
țe reușite în vederea transmite
rii unor opere muzicale cu aju
torul generatorilor cuantici (am
plificatori de lumină sau lasere).

9 în Kuweit, informează revista 
„Discovery*', $-a încheiat cu 
succes experimentarea de sol ar
tificial din masă plastică spon
gioasă. Avînd însușirea de a re
ține apa și substanțele minera
le, au putut fi plantați în de
șert cu ajutorul lui 6 000 de ar
bori și arbuști.

9 La Institutul de geografie al A- 
cademiei de Științe a Slovaciei, 
în colaborare cu catedra de geo
grafie a universității din Bratis
lava, se lucrează la o mare mo
nografie a geomorfologiei Slo
vaciei, cît și la alcătuirea unei 
hărți care să redea influența 
compoziției petrografice a. roci
lor și a mișcărilor tectonice a- 
supra reliefului țării.

tar sub 
Cu doi 

cîntărcște

un mo- 
iiiteruă

s-a realizat 
cu ardere 

nevoie de răcire, lu- 
compresiune. Noul

Prima transmisie directă de televiziune 
din Japonia în Europa prin intermediul 
satelitului „Telstar II" a arătat posibilită
țile mari pe care le oferă sateliții arti
ficiali ai Pămîntului în domeniul teleco
municațiilor.

Undele ultrascurte, utilizate în televiziu
ne, se propagă asemănător cu razele de 
lumină, în linie dreaptă. Din această cauză 
ele nu pot fi folosite pentru transmisii 
la distanțe mari. Devin necesare stafii 
intermediare de recepție și emisie, așe
zate în vizibilitate reciprocă. Din cauza 
curburii Pămîntului, distanța dintre aceste 
stații nu poate fi mare, cu excepția cazu
rilor cînd ele pot fi plasate la înălțimi 
mari. Un obstacol îl reprezintă în
tinderile oceanelor ; ele fac necesare 
slații-releu intermediare de înălțimi foarte 
mari, așa îneîf să se „vadă” cele două 
puncte între care se transmit semnalele. 
Soluția care se impune este utilizarea de 
sateliți artificiali, care asigură înălțimea 
corespunzătoare.

In acest scop, pot fi realizate mai multe 
tipuri de sateliți : pasivi sau activi, liberi 
sau controlați.

Satelitul pasiv este un balon sferic, con
fecționat din material plastic metalizat. 
Corpul lui, sub formă de pachet, este 
transportat de o rachetă, in momentul 
plasării pe orbită, prin intervenția unui 
dispozitiv special, pachetul se desface, 
luind forma sferică. Acest satelit reflectă 
undele electromagnetice emise de la sol, 
frtmițîndu-le înapoi, la distanțe foarte 
mari de la puncllil de emisie. Cu un sa
telit de acest tip, avînd diametrul de 30 
m, plasat la o înălțime de 1 S00 km, s-au 
putut transmite semnale telefonice și de 
televiziune pînă la o distanță de 5 000 
km. Sateliții pasivi, deși simpli în ce pri
vește construcția, necesită însă pe sol in
stalații de emisie foarte .puternice, precum 
și instalații de recepție deosebit de sen-instalafii de recepție deosebit de sen-

sibile, înzestrate cu antene uriașe, în stare 
să recepjioneze semnale foarte slabe.

Spre deosebire de aceștia, sateliții ac
tivi, avînd la bord stafii proprii de recep
ție și emisie, primesc semnalul emis de 
pe sol, î| amplifică și-l retransmit spre 
Pămînt. Semnalul ajunge pe sol mult mai 
puternic și, în consecință, instalațiile de 
recepjie și emisie de pe Pămînt sînt mai 
simple decît în cazul sateliților pasivi. 
Dacă satelitul este înzestrat cu dispozi
tive care să-l orienteze în permanență cu 
antena spre Pămînt și cu celule fofoelec- 
trice de alimentare cu energie spre Soare, 
satelitul poaie fi considerat „stabilizat", 
instalațiile de pe sol pulînd fi de putere 
mai mică.

Atît sateliții activi, cît și cei pasivi, 
după pozifia pe care o au față de sol, 
poi fi staționari sau nestationari. In pri
mul caz, se prevede lansarea lor la o al
titudine de circa 36 000 km. Aceasta în
găduie ca ei să aibă o perioadă de re
voluție egală cu durata rotației Pămîntu- 
lui, rămînînd deci în permanență asupra 
aceluiași punct de pe sol. Pentru a-și 
menfine poziția cu suficientă precizie și 
a ■ avea antenele mereu îndreptate spre 
Pămînt. acești sateliți trebuie prevăzuți 
cu dispozitive de stabilizare destul de 
complexe și costisitoare. Lansarea și pla
sarea lor pe orbită necesită rachete 
puternice și de o precizie foarte mare. 
Sateliții nestaționari, lansați la altitudini 
între 1 000—20 000 km, au o mișcare re
lativă față de Pămînt..In acest caz, se im
pune ca antenele de pe Pămînt să ur
mărească în permanență satelitul, mișca
rea lor fiind dirijată de calculatoare elec
tronice. Sateliții de acest tip pot fi liberi 
sau controlați ; în ultimul caz abaterile de 
la viteză și traiectoria prescrisă sînt corec
tate în permanență.

Pentru înființarea unui sistem mondial 
de telecomunicații

rea întregului sistem. Acest sistem 
are cele mai mari șanse de a deveni 
primul sistem mondial.

Satelitul „Telstar II", cu care s-a făcut 
retransmisia din Japonia în Europa, re
prezintă un satelit activ, liber, cu apo
geul la 10 800 km. El a recepționat sem
nalele emise din Japonia, le-a amplificat 
și retransmis pe Pămînt ; ele s-au recep
ționat în Franța, unde au fost introduse 
în rețeaua de radiorelee și distribuite în 
alte țări ale Europei.

Transmisia a durat aproximativ 20 de 
minute, fimp în care satelitul se afla în 
vizibilitatea stației de emisie din Japonia 
și a celei de recepție din Franța. In miș
carea sa. față de Pămînt, satelitul a fost 
urmărit în permanența de la răsăritul 
pînă la apusul lui de către antenele celor 
două stații. Urmărirea s-a făcut în mod 
automat, pe baza semnalelor speciale e- 
mise de el, care au indicat stațiilor de 
pe Pămînt poziția lui, calculatorul elec
tronic dînd comenzile pentru dirijarea 
antenelor spre satelit.

Recepția experimentală de joi seara a 
constituit un prilej de verificare și reglare 
a. instalațiilor, pentru ca în timpul Jocu
rilor Olimpice să putem urmări pe micul 
ecran desfășurarea acestora în condiții 
bune.

Prof. inq. Alexandru SPĂTARU

Cit timp se află în raza de vizibilitate a celor două 
stații de emisie și recepție, satelitul face posibilă legă

tura dintre ele

prin sateliți, poate fi 
adoptată oricare din
tre soluțiile arătate. 
1n cazul 
de sateliți staționari, 
cu 
sateliți 
perită 
prafață a globului, 
cu excepția regiuni
lor polare.

Sistemul cu sate
liți liberi este mai 
simplu ; cu circa 48 
de sateliți, plasați la 
circa 11 000 km alti
tudine și distribuifi 
la înfîmplare, pe 24 
orbite aproximativ e- 
cuatoriale și 24 or- 

aproximafiv po
se poate aco- 
întreaga supra- 
a Pămîntului. In 

acest sistem, datori
tă distribuției sateli
ților pe orbite, în
cetarea funcționării 
unora dintre ei nu 
afectează funcționa-

sistemului

un grup de trei 
poate fi aco- 
întreaga su-
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Cu ochii turistului

Baza turistică de la Cheile Rimeților
•’■X

culmi 
spre 
Sînt

ffe

TRASCĂULUI

■

CABANE ÎN MUNȚII
7

Cei ce urcă pe Valea Mureșului 
de la Alba Iulia spre Aiud — fie 
pe șosea, fie pe calea ferată — au 
ocazia să admire o serie de 
muntoase din care țîșnesc 
înalt două piscuri semețe. 
Munții Trascăului, ramură sud-es- 
tică a Apusenilor, cu cele două 
„pietre“ ale lor: Piatra Craivii și 
Piatra Cetei. La poalele lor se în
tinde vestita „Țară a vinului" cu 
podgoriile de la Ighiu, Șard, Țelna, 
Ceta, Bucerda Vinoasă etc., așe
zări vechi prin care a trecut cînd- 
va marele drum roman din Tran
silvania. De altfel, cu cîțiva ani în 
urmă, arheologii au scos la iveală 
pe Piatra Craivii o mare cetate da
cică, a cărei existență era cunos
cută doar din documente. Munții 
Trascăului oferă și alte atracții ' 
turistice. Lacul de baraj de pe Va
lea Ighiului, cheile Ampoiței, 
cheile Rimeților, cheile de la- In- 
tregalde sînt doar cîteva din nu
meroasele fenomene carstice pre
zente aici, ca pretutindeni în 
Apuseni. Frumusețea locurilor o 
cunosc mai ales localnicii, ale că
ror sate au pătruns pînă în adîncul 
muntelui. Amenajarea a două noi 
baze turistice la poalele Trascăului 
deschide însă tuturor amatorilor 
de drumeție posibilitatea de a cu
treiera și a cunoaște aceste 
guri.

Prima cabană — Sloboda 
situată într-o frumoasă 
chiar pe șoseaua Aiud — Abrud (la 
12 km de Aiud). Este un loc de 
popas indicat mai ales pentru tu-

melea-

— este 
pădure

o

riștii auto-moto, care vor să stră
bată drumul ce duce din Valea 
Mureșului în Valea Arieșului prin
tre culmile Trascăului. Dintre 
obiectivele aflate de-a lungul dru
mului menționăm Cheile Rimeților 
și Detunata, la care se ajunge în
tr-o oră. de mers din satul Rîmeți 
și respectiv satul Bucium Șasa. A 
doua cabană se numește Cheile 
Rimeților. Ea este așezată chiar pe

Valea Geoagiului la 3 km în aval 
de sălbaticele chei ce pot fi străbă
tute doar trecind în anumite locuri 
prin apă. Cabana, la care se ajunge 
cu autobuzul ce face curse regu
late de la Teiuș (26 km), oferă po
sibilitatea unor ascensiuni pe Pia
tra Cetei (3 ore de mers), de unde 
se poate coborî spre sud în Valea 
Galdei.

SFATUL MEDICULUI ß y g g f 0 8 0 S ! Bïl

Foloasele întrebuințării unor sub
stanțe chimice în gospodărie sînt 
binecunoscute. Mai puțin cunoscute 
însă sînt efectele nocive ale acestor 
substanțe asupra sănătății omului, 
atunci cînd sînt manipulate sau păs
trate neglijent. Astfel, produse ca 
analcidul, detexanul, raditoxul — 
excelente în deparazitarea și dera
tizarea clădirilor — insectofungici- 
dele și ierbicidele organo-fosforice
— prețioase auxiliare în agricultură
— sau petrolul, benzina, soda caus
tică, atît de necesare în orice casă, 
pot deveni un pericol grav dacă nu 
sînt folosite și mînuite cu prudență.

Una din consecințele cele mai ne
faste ale acestor imprudențe este 
esofagita postcaustică, boală dato
rată ingerării (înghițirii) unei sub
stanțe corozive — soda caustică, aci
dul sulfuric, acidul azotic, acidul fè- 
nic, acidul oxalic, amoniacul etc. — 
care provoacă arsuri ale pereților 
esofagului.

Cauzele cele mai frecvente care duc 
la ingerarea acestor substanțe sînt: 
lipsa de grijă în păstrarea substan
țelor amintite care, lăsate la înde- 
mîna oricui și fără un semn distinc
tiv, pot fi înghițite din greșeală, fiind 
confundate cu unele băuturi ca : lap
tele, apa etc. ; insuficienta suprave
ghere a copiilor care, din neștiință 
sau din curiozitate, sînt cei mai 
expuși să bea sau să înghită tot ce 
le cade la îndemînă, copiii între 2—5 
ani formînd de altfel lotul cel mai 
mare de bolnavi ; lipsa de precauție 
a acelora care nu iau măsurile ne
cesare de protejare a alimentelor, nu 
se spală pe mîini înainte de masă 
sau beau din vase în care au fost 
păstrate aceste substanțe.

O dată ingerată, substanța caustică
— după ce a străbătut și lezat cavi
tatea buco-faringiană — vine în con
tact cu pereții esofagului, unde stag
nează un timp mai îndelungat dea
supra punctelor mai strîmtorate ale 
acestui conduct. Ajunsă în stomac, 
substanța caustică provoacă o irita- 
ție, care determină întoarcerea ei în 
esofag, unde își exercită din nou ac
țiunea corozivă asüpra pereților lui. 
Leziunile produse pet fi difuze sau

inițială 
érozi- 

apoi să

gospodărie
bolii este ușor de aflat. simptomul? 
ei apărînd uneori tîrziu după ingês- 
tia substanței corozive, pentru stabi
lirea diagnosticului de esofagită și 
stenoză esofagiană postcaustică este 
necesar ca,. în cazul oricărei disfagii 
prelungite și rebele la tratamentele 
obișnuite, să ne gîndim și la posibi
litatea acestei afecțiuni.

Deși tratamentul esofagitei post- 
caustice poate fi făcut în condiții 
bune numai de către medicul spe-'a-

localizate, superficiale sau profunde, 
după natura substanței ingerate, dar 
mai ales după cantitatea, concentra
ția și durata acțiunii sale asupra 
esofagului. Aceste leziuni, care se a- 
seamănă cu arsurile, evoluează în 
mai multe etape: congestia 
se transformă succesiv în 
uni și ulcerații, pentru ca
apară un țesut de refacere, care 
duce spre un proces cicatriciel, sol
dat cu strîmtarea calibrului esofa
gian. cu stenoză esofagiană.

Simptomele esofagitei posteauști- _ . . .-
ce variază cu timpul care s-a scurs lișt, este bine să. se cunoască și n.a- 

substănței șurile care trebuie luate de urgență, 
imediat după ingestia substanței co
rozive. In scopul neutralizării efec
tului acestei substanțe, se va da bol
navului să bea apă cu oțet dacă a 
ingerat sodă caustică sau apă bicar- 
bonatată, dacă substanța ingerată a 
fost un acid. în cazul în care nu se 
cunoaște natura toxicului ingerat, se 
va administra apă cu albuș d« ou 
sau lapte, imediat după aceea bolna
vul fiind trimis la medicul specialist 
sau. în lipsa acestuia, la orice ser
viciu medical.

în combaterea esofagitei și steno
zei esofagiene postcaustice, ca și a 
efectelor nocive ale celorlalte sub
stanțe chimice folosite în gospodă
rie, problema cea mai importantă 
este profilaxia. In acest scop se re
comandă instruirea specială a per
soanelor care manipulează substan
țe toxice, ca și a acelora care obiș-1 
nuiesc să prepare săpun acasă, res
pectarea strictă'a instrucțiunilor de 
întrebuințare care însoțesc în mod 
obișnuit aceste substanțe, atrăgîn- 
du-se atenția asupra pericolului pe 
care îl prezintă neatenția și neglijen
ța în păstrarea lor. In mod deosebit 
trebuie feriți copiii de posibilitatea 
de a veni în contact cu ele. O mă
sură elementară de prudență cere 
ca resturile de substanțe toxice ră
mase după întrebuințare să fie în
depărtate, iar vasele, sticlele în 
care au fost păstrate să fie vine 
fierte și spălate și să nu fie în frici 
un caz folosite pentru alimente.

din momentul înghițirii : 
corozive ; un façtc.- rămîne însă con
stant în toată evoluția bolii : disfa- 
gia, adică dificultatea de a înghiți. 
Imediat după ingerarea substanței 
caustice, bolnavul simte — ca orice 
intoxicat — o stare de rău general, 
are arsuri și dureri în gît și de-a lun
gul esofagului (înapoia sternului) și 
nu poate înghiți decît cu foarte mare 
dificultate. După 2—3 zile, starea de 
rău general se calmează întrucîtva, 
dar durerile și greutatea în înghițire 
persistă, adăugîndu-se uneori și 
creșterea temperaturii, cu senzația 
de sete și cu o salivație abundentă. 
Către a 10-a zi, bolnavul începe să 
se simtă mai bine, febra și durerile 
dispar și alimentația se poate face în 
mod aproape normal, îneît el se con
sideră adesea vindecat. Aceasta este 
însă o vindecare numai aparentă, 
căci în curînd disfagia reapare și se 
accentuează progresiv, pînă cînd 
bolnavul nu mai poate ingéra decît 
paste, apoi semilichide și în cele din 
urmă nu mai poate înghiți nici o pi
cătură de apă. Aceasta este perioada 
de stenoză esofagiană, în care bolna
vul slăbește văzînd cu ochii, își 
pierde treptat puterile și devine in
capabil de orice activitate. Această 
situație este cu atît mai gravă la 
copii. Bolnavii de stenoză esofagiană 
sînt expuși la complicații numeroase 
și variate. Dar chiar în absența 
complicațiilor, starea de rezistență 
scăzută a bolnavului de esofagită — 
întreținută de imposibilitatea de a se 
alimenta — îl expune la diverse alte 
boli.

Intrucît nu întotdeauna cauza Conf. dr. Cornelia PĂUNESCU

ADOLESCENȚĂ
(Urmare din pag. III-a)

Jănos lasă capul în jos. Din ce-i vine 
lui Istvan ? Vezi, asta are să se întrebe și 
el pînă o muri, dar poate că n-o fi dum
nezeu atît de rău să apuce Jănos să moa
ră fără a-l vedea pe Istvăn.schimbat.

Terezkăi a început să-i fie somn. în
cearcă să-și deschidă mari ochii ei lim
pezi, să ridice cît poate de sus sprîn- 
cenele subțiri și arcate, ca să-i fină pleoa
pele deschise, și din ce în ce mai mult se 
învălmășește toi în mintea ei și se supra
pune. Acolo, la mașini, n-or fi lucrind și 
femei ? Ar fi bine dacă ar putea pleca și 
ea cu Béla, să lucreze în halele alea mari 
în care nu se vede om cu om. Ar lucra a- 
lături de Béla. pe el l-ar vedea, că ar în-, 
văfa-o meseria. Nici nu e nevoie să ai 
atîta putere să ridici un ciocan, de vre
me ce cade unul de sus și turtă îfi face 
metalul roșu ca focul. Banda rulantă a- 
leargă ca un izvor de munte. O veverifă 
a coborî! din pom și bea din izvor, bea 
din pumni ca o fetișcană. De undeva se 
aude cîntînd un țambal, ca o inimă, exact 
ca o inimă. Și Béla rîde de veverifă și 
vrea s-o prindă. Vai, ce tare ride cu din
ții lui frumoși și albi I

Terezka tresare speriată și clipește ne
dumerit. Toată lumea rîde în jurul ei. Ce 
s-a spus și ea n-a auzit ? Despre ce e vor
ba ? De ce o mîngîie Marișka neni pe 
cap ?

— Terezka, copil prostuț, hai să mer
gem acasă că ai adormit ! rîde tata.

A adormit ? De ce rîdeau ? Vai ! cum 
s-a făcut de rîs, vai ! cum s-a făcut de 
rîs față de Béla. El a venit să povesteas
că lucruri atît de interesante, și ea a 
adormit pentru că a sfat lîngă sobă, în 
dogoarea asta, în zăduful pe care îl face 
Marișka, de parcă ar vrea să-i coacă pe 
toți, ca pe pîini. Ce-o să-și închipuie 
Béla ? Că e tot alît de mică și de proas
tă ca pe vremea în care a plecat el din 
sat ! El doar n-are habar cum duce ea o 
casă întreagă, rînduită și curată azi, nu 
ca pe vremea în care gospodărea Jănos, 
cum i-a pus pe toți la respect și cum nu-i 
iese nimeni din-cuvînt, Ea, bunăoară, 
n-ar face asemenea căldură în casă pen
tru nimic în lume, mai întîi pentru că și 
lemnele costă bani, și pe urmă pentru că 
prostești oamenii și-i adormi. Marișka 
asta e o netoată, îi vine s-o omoare în 
clipa asta.

— Cît mai stai fu, feciorule ? întrebă 
Jănos.

— Mai stau mîine, cînd mă duc la La
mas să-mi văd frafii, și poimîine mă în
torc înapoi. Numai drumul la dus și la 
venit ține o zi aproape, că mai schimb 
și trenul.

— Mergi sănătos, Béla, și să ajungi șef 
mare pe acolo ! Mergi sănătos, băiete, și

Lamasul e 
în casă, 
ca asta, 
se ducă, 
serios și

mai vino cînd pofi în sat, să te mai ve
dem și noi.

Terezka se gîndește iute că mîine, ne
apărat mîine are treabă la Lamas, să ducă 
înapoi o carte la bibliotecă și să ia alfa. Pe 
asta a citit-o, cît o s-o mai fină acasă ? A 
colo, la bibliotecă, se și supără dacă nu 
le aduci cărțile la timp, că doar trebuie 
să le citească și alții. Uife cum s-a nime
rit, te pomenești că îl întîlnește pe Béla 
pe acolo. Ar fi de mirare,
ma-e, el o să stea cu frafii lui 
n-a să bată ulițele pe o vreme 
dar ce, la bibliotecă musai e să 
Altfel au să creadă că nu-i om 
n-au să-i mai dea cărți.

Pînă cînd adoarme, Terezka face me
reu planul ăsta, cu Lamasul, și altele încă, 
cu fabricile alea care se tot montează în 
Moldova, se vede pe sine în salopetă, 
așa, ca fetele care lucrează în oraș la 
fierărie, dar ele lucrează numai la căru
cioare, la vopselărie, la nimicuri din astea 
care pe ea n-o interesează. Ea are să 
stea în salopetă sus, pe o podișcă, așa 
cum a povestit Béla despre Stelică, gazda 
lui, și de acolo cu o mînă numai are să-i 
conducă pe cei de jos, de la mașini. Și 
hala are să vuiască, să vuiască I

A doua zi însă, cînd se deșteaptă și se 
gîndește că avea de gînd să se ducă la 
Lamas, pe Terezka o 
mare. Ce să caute ea
poate s-o dea înapoi și peste trei zile, 
atunci i se împlinește sorocul. Nici nu a 
isprăvit-o încă, dacă e să vorbești cinstit, 
mai are vreo cincisprezece pagini. Și, ca

apucă o rușine 
acolo ? Păi cartea

s-o țină parcă pe loc, uite, nici lui Ar- 
pika nu-i e bine. Are călduri, nu s-a dus 
la școală, îl doare în gît. Trebuie să stea 
lîngă el, să-l îngrijească. Știe bine ce-i dă 
și ce-i face ei bunica în asemenea împre
jurări, ce-i făcea Veronika neni, pe 
vremea cînd venea mereu aici, să vadă 
cum se descurcă Jănos. Are multă treabă, 
are atîta treabă îneît nici vorbă nu mai 
poate fi de plecare, și e mai bine sșa, 
pentru că dacă știi că nu pofi pleca, ■■ici 
nu te mai muncești cu gîndul, cu nehotă- 
rîrile, cu nădejdea că poate peste o cli
pă are să-ți fie ușor să-ți spui : hai să 
mă duc 1

Jănos se învîrfește disperat și neputin
cios pe lîngă patul în care zace Arpika, 
așa cum a fost totdeauna cînd i s-a îm
bolnăvit un copil, dar Terezka, cu răb
dare și dibăcie, îi pune o compresă la 
gît, o cărămidă caldă la picioare, îi dă 
un ceai de tei, și poruncește să tacă toa
tă lumea, pentru ca Arpika să doarmă; 
dacă o putea, toată ziua, Apoi se apucă 
de spălat seîndurile în bucătăria din curte 
pe care are s-o închidă acum, cînd va 
mufa plita sus, în casă, pentru toată iar
na, și care trebuie să rămîie curată. Și 
foarte des, peste seîndurile ude, i se nă‘ 
zar mașini pe care parcă le-ar freca ce 
nădejde, și în fața ochilor un zîmbet tara 
luminos și plăcut, dar pe măsură cé trea
ba merge, Terezka începe să uite ps 
toate și să cînte un cîntec de la școală, 
despre niște copii care au pierdut o min
ge mare.
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Pentru două cămile?

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

DE CITITORI
PEDAGOGICE

Dumitru TÎRCOB

O Æ ȚI
IN DEPLASARE

artistică, a-

MUZICALE

Din rafturile bibliotecii, cărțile sint pregătite de drum.

Program
Echipa selecționată de volei

• DOCUMENTARE DE SPECIALITATE ÎN CEL MAI ÎNDEPĂRTAT
y

® LA CURENT CU NOUTĂȚILE

Vă rugăm să ne 
din biblioteca dvs. 
nota alăturată. Le solicităm pen
tru cadrele didactice ale școlii 
noastre...“ Semnează directorul 
Școlii generale de 8 ani din co
muna Starchiojd, raionul Telea- 
jen. Alte scrisori asemănătoare 
sînt trimise de directorii școlilor 
generale de 8 ani din satul Oltina 
— raionul Adamclisi, Certeze — 
raionul Oaș, Vîrful Cîmpului — 
raionul Dorohoi, Pocruia — raio
nul Baia de Aramă, Teregova — 
raionul Caransebeș.

Anul trecut, numai în șase luni, 
866 de școli, situate îndeosebi în 
mediul rural, ■ au solicitat și au 
primit cu împrumut, de la Bi
blioteca centrală pedagogică din 
București, str. Zalomit nr. 12, di
ferite cărți necesare cadrelor di
dactice pentru munca instructiv-1 
educativă și pentru ridicarea ca
lificării profesionale. S-au expe
diat 3 663 de colete însumînd 
14 793 de volume, care au fost 
studiate de aproape 25 000 de ca
dre didactice din diferite regiuni 
ale țării. De la începutul acestui 
an, au fost expediate peste 1 000 
de colete.

Biblioteca își desfășoară activi
tatea abia de cinci ani. Zestrea de 
început a fost modestă : 10 000 de 
volume. La acestea se mai adău
gau 1 500 de volume provenite 
din biblioteca scriitorului Al. I. 
Odobescu, păstrate aici cu grijă. 
Acum biblioteca are circa 165 000 
de volume, în special dărți și pu-

împrumutați 
cărțile din

blicații pedagogice. Printre aces
tea se află lucrări valoroase din 
domeniul pedagogiei și al istoriei 
învățământului romînesc, înce- 
pînd cu cele mai vechi manuale, 
opere ale pedagogiei universale, 
cursuri și tratate pentru toate 
disciplinele care se predau în în- 
vățămînt, colecțiile celor mai 
vechi periodice apărute în țara 
noastră etc. încă de la început 
biblioteca a stabilit relații cu un 
mare număr de instituții, similare 
din străinătate. Anul trecut a pri
mit prin abonament și schimb 
internațional 329 de ziare și re
viste de specialitate.

în fiecare zi, în sălile de lectu
ră, care sînt deschise între orele 
8—21, poposesc învățători și pro
fesori din Capitală, cercetători, 
studenți.

La cererea cadrelor didactice, a 
cercetătorilor și a unor instituții 
din țară și de peste hotare, anul 

' trecut s-au efectuat zeci de lu
crări bibliografice pe diverse te
me ale procesului instructiv-edu
cativ. în prezent sînt in curs de 
pregătire o culegere de documen
tare pedagogică, cuprinzînd refe
rate asupra unor cărți de specia
litate apărute peste hotare, cr cu
legere de materiale metodice pri
vind organizarea bibliotecilor șco
lare și îndrumarea lecturii elevi
lor, bibliografia unor lucrări pe
dagogice publicate în ultima 
vreme.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Sfatul popular al Capitalei, 
Asociația oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale și Tea
trul „C. I. Nottara“ anunță cu pro
fundă durere încetarea din viață 
a artistului poporului George Vraca.

Născut în anul 1896 în București, s-a ocupat cu pasiune de formarea 
George Vraca absolvă liceul Matei 
Basarab, iar în 1921 termină Con
servatorul de artă dramatică.

George Vraca se definește încă de 
la începutul carierei sale ca o dis
tinsă 
ducînd în 
romînesc 
marcabil 
personal.

Continuator al 
tradițiilor realiste 
ale teatrului nos
tru, al marilor 
înaintași : Not-
tara, Demetriad, 
Soreanu, el abor
dează în mod stră
lucit o întinsă 
gamă de roluri 
atît din reperto
riul clasic cît și 
din cel modern.

în anii regimu
lui democrației 
populare talentul 
lui a înflorit și 
mai mult și s-a 
maturizat, Vraca 
constituind un mo
del de vigoare 
scenică, de sim
plitate și noble
țe artistică.

De neuitat vor rămîne creațiile a- 
cestui mare actor în piesele : „Ro
meo și Julietta“, „Troilus și Cresi- 
da“, „Henric al V-lea“, „Hamlet“. 
„Visul unei nopți de vară“, „Cum vă 
place“, „Neguțătorul din Veneția“, 
„Macbeth“, „Din jale „s-a-ntrupat 
Electra“, precum și creațiile lui mai 
recente din „Fiul meu“, „Trenul 
blindat“, „Fîntîna turmelor“, „Vlaicu 
Vodă“, „Ruptura“, „Fîntîna Blandu- 
ziei“ și altele.

Actor de o temeinică cultură tea
trală, George Vraca a fost și 
un animator și conducător de co
lective artistice deosebit de apreciat. 
Ca director de teatru, el a adus o 
contribuție însemnată la ridicarea 
prestigiului scenei romînești, la îm
bogățirea repertoriului și ridicarea 
nivelului său ideologic-artistic, la

promovarea unui climat creator 
artă teatrală.

Artist însuflețit de un înalt spirit 
de răspundere pentru destinele tea
trului romînesc, atît ca profesor, cît 
și ca director de teatru și actor, cu 
o bogată experiență, George Vraca

R. P. ROMINA - FRANȚA
3-0 LÄ VOLEI

La sfîrșît de săpLâmînă

individualitate 
teatrul 
un re- 
timbru

a
1 R. P. Romine, campioană europeană, 

și-a început turneul în Franța, întîl- 
nind aseară în sala „Coubertin“ din 
Paris reprezentativa Franței. Volei
baliștii romîni au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0.

Campionatul repubJican 
feminin de baschet

Turneul final al campionatului 
republican feminin de baschet a fost 
reluat vineri în sala sporturilor de 
la Floreasca. Liderul clasamentului, 
Știința București, a învins cu 
60—40 (21—19) pe Voința București, 
iar Rapid a întrecut cu 69—60 
(24—25) pe Mureșul Tg. Mureș.

(Agerpres)

In . câteva vînduri
® Vineri, pe terenurile Progresul din 

Capitală au continuat întrecerile de an
trenament dintre echipele do tenis ale R.P. 
Romîne și U.R.S.S. S-au disputat partidele 
da dublu. In întîlnirea primelor echipe, 
perechea Th. Leyus, S. Lihaciov (U.R.S.S.) 
a învins ou 3—6; 6—2; 6—3; 6—2 pe I. 
Tiriac, P. Mărmureanu. (R.P.R.) Astăzi, da 
la ora 15,15, au loo meciuri de simplu : 
Mărmureanu — Leyus; Țiriac — Metreveli ; 
Năstase—Sivohin și Bosch—Lihaciov.

® Selecționata de lupte libere (tineret) a 
orașului București întreprinde actualmente 
un turneu în U.R.S.S. In primul meci, ti
nerii luptători romîni au întîlnit la Lenin
grad selecționata acestui oraș. Victoria a 
revenit gazdelor cu 9—7 puncte. Cel mai 
bine din echipa romînă s-a comportat 
Gheorghe Tăpălagă, învingător la categoria 
muscă A. Marmara, I. Popescu, A. Balog 
și I. Herman au obținut rezultate de ega
litate.

O în Palatul Sporturilor din Budapesta a 
început întîlnirea de gimnastică dintre se
lecționatele olimpice ale R. P. Ungare și 
Japoniei. După efectuarea exercRiilor im
puse conduc echipele japoneze cu 287,95— 
278,50 puncte. La individual compus pa 
primul lor: la masculin se află Endo (Japo
nia) cu 58,10 puncte, iar la feminin —• 
Makrai (R. P. Ungară) cu 37,73 puncte.

FOTBAL. — Mîine, etapa a XlX-a a 
campionatului categoriei A : București: 
ProgresuI-U.T.A., Rapid-Farul (în cu
plaj, de la ora 14,45, pe stadionul „23 
August“) ; Oradea : Crișul-Steaua ; Pi
tești : Dinamo-C.S.M.S. ; Brașov : Stea
gul roșu-PetroluI : Cluj : Știința-Știința 
Timișoara ; Galați : Siderurgistul-Dina- 
mo București.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite cu începere de la ora 17,25, po 
programul I, aspecte din repriza a Il-a 
de la meciurile Rapid-Farul, Steagul 
roșu-Petrolul și Știința Cluj-Știința Ti
mișoara.

★
RUGBI : în Capitală, duminică vor 

avea loc trei partide din campionatul 
republican : Gloria-C.S.M.S. (stadionul 
Gloria, ora 10) ; Dinamo-Ancora Galați

de numeroase pe pămîntul arab, Ele re
prezintă un pericol permanent pentru 
independența și securitatea țărilor arabe. 
Celor care se mai îndoiau de acest lu
cru atacul asupra Haribului le va ajuta 
să aprecieze la justa ei valoare destinația 
acestor baze.
. :Și la Washington a provocat îngrijo
rare atacul asupra raionului Harib; Neli
niștea nu este provocată, se înțelege, de 
soarta arabilor care au suferit de pe urma 
acestei agresiuni. .Nu. Îngrijorarea se ma
nifestă în legătură cu soarta bazei mili
tare americane din Libia. Washingtonul 
caută să se eschiveze de la tratativele cu 
Libia referitoare la această bază și, în 
acest timp, Anglia oferă poporului li
bian, care cere lichidarea bazei, un ar
gument atît de puternic. Departamentul 
de Stat, plin de supărare, a făcut cunoscut 
partenerului său că acțiunile lui „nu vor 
aduce foloase". Intr-adevăr, nu vor aduce.

rînd, chiar dacă s-ar fi îhfîmplat așa ceva, 
Anglia trebuia să ceară examinarea a- 
cestei probleme în cadrul unui organ in
ternational corespunzător.

• ! Insa sir Patrick a afirmat in Consiliul 
de Securitate tă Anglia intenționează și 
de acum înainte să-și exercite „dreptul 
ei la autoapărare". Dar despre ce fel do 
autoapărare a Angliei poate fi vorba In
tr-o regiune care este situată la mii de 
kilometri de insulele britanice?... După 
instaurarea Republicii Arabe Yemen care 
a deschis poporului ei calea spre o ade
vărată independentă și progres, regii pe
trolului se îngrijorează tot mai serios de 
situația prințișorilor arabi care le-au în
credințat bogăfiile petroliere ale lumii 
arabe.

Anglia nu a recunoscut nici pînă în 
prezent Republica Arabă Yemen. Ea 
duce împotriva acestei țări un război 
nedeclarat cu ajutorul mercenarilor as
cunși în spatele monarhiei yemenite care 
a fost răsturnată de către popor. Regiu
nea Harib, care a fost supusă atacului a- 
vioanelor britanice, se află la granița cu 
Beihan — baza incursiunii englezilor pa 
teritoriul yemenit. Se vede că Anglia, 
prin bombardarea Haribului, urmărea să 
învioreze pe mercenarii care sînt con
știent! că în Yemen cauza lor e pierdută.

Atacul asupra Haribului nu ar fi fost 
posibil dacă Anglia nu ar fi avut la dis
poziția ei baza militară de la Aden, si
tuată în imediata vecinătate a Republicii 
Arabe Yemen. Asemenea baze militare, 
apartinînd imperialiștilor, sint încă destul

și promovarea tinerei generații de 
actori.

Moartea l-a surprins pe cul
mea cea mai înaltă a talentu
lui său, oglindită în interpretarea 
plină de forță și' strălucire artistică 

a rolului lui Ri
chard al III-lea 
din piesa cu ace
lași nume de Wil
liam Shakespeare. 

George Vraca 
se numără, de a- 
semenea, printre 
pionierii filmului 
romînesc, pe care 
l-a slujit cu dra
goste, începînd 
din anul 1926 și 
pînă astăzi, încu- 
nunîndu-și carie
ra în acest dome
niu cu rolul Brîn- 
coveanu din fil
mul „Tudor“.

Ca președinte al 
Sindicatului ar
tiștilor, ca mem
bru al Comitetu
lui de Stat pen
tru Cultură și 
Artă, ca vicepre
ședinte al Asocia
ției oamenilor de 

artă din instituțiile teatrale și mu
zicale și ca membru al Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii, George Vraca a desfășurat și 
o susținută activitate obștească.

Pentru valoroasa sa activitate ar
tistică și cetățenească, statul demo
crat-popular i-a conferit înalte or
dine și medalii, precum și titlurile 
de „Artist al poporului“ și laureat al 
Premiului de Stat.

încetarea din viață a artistului 
poporului George Vraca este o pier
dere grea pentru mișcarea noastră 
teatrală, pentru iubitorii de artă din 
țara noastră care l-au cunoscut, l-au 
îndrăgit și l-au prețuit. Marile lui 
creații actoricești, nobila și neobo
sita lui activitate de artist și de ce
tățean se înscriu în cartea de aur 
teatrului și culturii romînești.

a

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

ASOCIAȚIA OAMENILOR 
DE ARTĂ DIN INSTITUȚIILE 

TEATRALE ȘI

Corpul defunctului se 
sala de marmură

Scînteii. Accesul publicului este 
permis sîmbătă, 18 aprilie, între o- 
rele 10—21 și duminică, 19 aprilie,

■Ar

află depus 
a Casei

1964, vicepre- 
de Miniștri al 

Rădulescu, îm- 
industriei con-

SFATUL POPULAR 
AL CAPITALEI

TEATRUL „C. I. NOTTARA“

★

între orele 9—11. Mitingul de doliu 
va avea loc duminică 19 aprilie la 
ora 12. înhumarea se va face la Ci
mitirul Sf. Vineri.

Vineri, 17 aprilie 
ședințele Consiliului 
R. P. Romîne, Gogu 
preună cu ministrul 
strucțiilor de mașini, Gheorghe Ră-
doi, și cu adjunctul ministrului co
merțului exterior, Mihail Petri, au 
primit pe ing. Giuseppe Lauro, ad
ministrator delegat — director gene
ral al firmei „Innocentti“, pe Giaco
mo Sosso, director la firma „Fiat", 
pe Piero Savoretti, președinte al 
firmei ..Novasider“, pe Luigi Moran-
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do de la firma „Morando", și pe Fre. 
diano Novarese de la firma „Nova- 
rese“. Cu această ocazie au avut loc 
un schimb de vederi în legătură cu 
o serie de operațiuni comerciale ce 
sînt în curs de desfășurare între fir
mele italiene menționate și unele în
treprinderi romînești de comerț ex
terior.

★
Vineri după-amiază, ambasadorul 

Italiei în R. P. Romînă, dr. Alberto 
Paveri Fontana, a oferit în saloa
nele ambasadei un cocteil cu prile
jul turneului în țara noastră a co
lectivului teatrului italian „Teatro 
stabile della citta di Genova“. Au 
participat reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, artiști ai 
poporului și alți oameni de artă și 
cultură. Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

și Steaua-Grivița roșie (în cuplaj, de la 
ora 15, pe stadionul Dinamo). în țară 
se dispută următoarele meciuri : Știin
ța Petroșeni-Știința Timișoara ; Rulmen
tul Bîrlad-Constructorul (fost Unirea) 
București ; Știința Cluj-ProgresUl Bucu
rești.

ir
CĂLĂRIE. — Azi (de la ora 16) și 

mîine (de la ora 10), concurs dotat cu 
„Cupa primăverii”. Programul cuprinde 
probe de obstacole, Ia care participă cei 
mai buni călăreți, precum și juniori.

ir
CICLISM. — Duminică de la ora 10, 

pe velodromul Dinamo, primul concurs 
ciclist al anului. Alergătorii bucureșteni 
se vor întrece în probele de 400 m. 
lansat, viteză și semifond.

ȘTIRI CULTURALE
Vineri după-amiază au început în 

Capitală lucrările sesiunii științifice 
a cadrelor didactice de. la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu“. Partici
pă arhitecți, specialiști din institute 
de proiectări și alți lucrători din do
meniul arhitecturii și construcțiilor. 
Cu acest prilej, la institut a fost or
ganizată o expoziție care cuprinde 
aspecte ale construcțiilor noi din 
orașele patriei, precum și fotografii 
artistice reprezentînd monumente is
torice.

în incinta ștrandului Tineretului funcționează un centru 
între 6 și 10 ani. Viitorilor gimnaști le sînt asigurate aci

Irilr-una din sălile situate
do gimnastică pentru copii , .. . „
condiții dintre cele mai bune pentru a învăța și apoi a se perfecționa în această ra
mură sportivă. De pregătirea lor se ocupă instructori, balerini și sportive fruntașe în 
gimnastica artistică. In fotografie : o imagine din timpul unui antrenament al 

copiilor din ciclul II.

★
Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, soprana Liliana Vasilieva 
și tenorul Nicola Nicolov, de la O- 
pera din Sofia, au cîntat vineri sea
ra pe scena Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne, în opera 
„Carmen“. Conducerea muzicală a 
aparținut lui Mihai Brediceanu. Ar
tiștii bulgari vor mai cînta pe sce
na Operei de Stat din Timișoara.

★
manifestări consacra- 
a 400 de ani de la 
William Shakespeare, 

la

In ciclul de 
te aniversării 
nașterea lui 
vineri după-amiază a avut loc 
Muzeul de istorie a orașului Bucu
rești conferința „Hamlet 
universală“.

în sala „Fantasio“ din 
a avut loc vineri seara 
de canto cu concursul 
Artur Aidinian, artist 'al 
din R.S.S. Armeană.

în critica

Constanța 
un recital 

tenorului 
poporului 

(Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din 

aprilie 1964, au fost extrase din 
următoarele numere: 8 49 87 
21 40 3 42 72.

Premii suplimentare : 28 39 
Fond de premii : 900 615.

i 17 
urnă

651

51.

Publicăm, cu mici prescurtări, un co
mentariu apărut în revista „Novoe Vre
mea" despre bombardarea regiunii ye
menite Harib.

Agresiunea Angliei împotriva Republi
cii Arabe Yemen, problemă care a fost 
dezbătută în primele zile ale lunii apri
lie în Consiliul.de Securitate, a neliniștit 
profund opinia publică din țările arabe și 
din alte țări. în primul rînd provoacă in
dignare însuși faptul — atacul aviafiei 
unui mare stat asupra unui mic sfat arab 
— atac care s-a soldat cu victime în rîn
dul populației civile. Pentru justificarea 
acestui act, sir Patrick Dean, reprezen
tantul Angliei la O.N.U., a afirmat că ata
cul aviației engleze asupra regiunii yeme
nite Harib, efectuat la 28 martie, a fost 
initiât ca răspuns la „actele premeditate 
de agresiune din partea autorităților ye
menite". Ca exemplificare el s-a referit la 
o incursiune a aviației yemenite în 
timpul căreia, după cum remarca cu iro
nie reprezentantul Yemenului la O.N.U., 
au fost ucise „două cămile"...

Dar, în primul rind, nu au existat nici 
un fel de aefiuni „agresive“ din partea 
Republicii Arabe Yemen. în al doilea

Ziarul indian „The Times of India* 
scrie la rîndul său :

Argumentul în sensul că Anglia nu a 
acționai din proprie inițiativă ci la cere
rea guvernului Federației Arabici de sud . 
este atît de pueril, îneît este surprinzător 
că a fost prezentat cu toată seriozitatea 
la o reuniune a Consiliului de Securitate. 
Chiar dacă o astfel de cerere a fost fă
cută, vina pentru bombardarea fortifica
ției Harib revine exclusiv guvernului bri
tanic... Afacerea Harib amintește din nou 
că baza militară britanică de la Aden 
funcționează ca un avanpost colonial 
care, departe de a da stabilitate acestei 
regiuni, face și mai dificilă realizarea 
unor condiții pașnice.

Deutsche voteeiwng
Ziarul vesf-german „DEUTSCHE VOLK

SZEITUNG", relerindu-se la o recentă ho- 
tarîre a Tribunalului Suprem al S.U.A., 
scrie :

Recent, cu o majoritate de șase voturi 
contra două, Tribunalul Suprem al S.U.A. 
a cerut adunărilor legislative din 50 de 
state, să modifice, în vederea alegerilor 
în Congresul S.U.A., delimitările circum
scripțiilor electorale existente, în așa fel 
incit numărul alegătorilor din fiecare cir
cumscripție electorală să fie aproximativ 
egal... Trebuie avut în vedere ca actualul 
principiu de alegere a Congresului nu 
asigură reprezentarea democratică a 
populației în acest organ legislativ. Ine
galitatea diferitelor circumscripții în ce 
privește numărul alegătorilor are drept 
urmare faptul că grupuri puțin nume
roase ale populației rurale se bucură de

avantaje în comparație cu 
marilor orașe.

De pildă, în circumscripția 
populată din statul Michigan locuiesc 
802 904 de oameni, iarâîn cea mai puțin 
populată doar 177 431 de oameni. 
Aceeași situație se poate observa și în 
alte circumscripții. Totuși, în pofida aces
tui fapt, fiecare circumscripție — indife
rent de numărul locuitorilor — alege în 
congres doar un singur deputat.

Potrivit tradiției o mare parte a popu
lației rurale votează pentru conservatori, 
în. timp ce muncitorii, funcționarii, de la 
orașe, votează pentru candidații de o- 
rienfare liberală. în afară de aceasta, ac
tivitatea politică a populației rurale este 
mult mai scăzută decit cea a populației 
urbane. Pentru deputății conservatori din 
partea circumscripțiilor rurale este sufi
cient să strîngă un număr mai mic de 
voturi ca să obțină în congres un număr 
egal de locuri cu cel al candidafilor din 
partea circumscripțiilor urbane. De aceea, 
congresmenii din partea partidului repu
blican mențin, în decurs de mulfi ani, în

cea mai

mîinile lor controlul politic în regiunile 
rurale.

Pe de altă parte, în extremul sud, 
unde, în multe state negrii sînt lipsiți de 
fapt de dreptul de vot, în circumscripțiile 
electorale rurale ponderea o dețin rasiștii, 
ceea ce garantează alegerea și reale
gerea candidafilor reacționari chiar în 
cazurile cînd, în realitate, pentru ei vo
tează o minoritate neînsemnată a popu
lației.

Hotărîrea Tribunalului Suprem consti
tuie o lovitură pentru întreaga această si
tuație. Black, cel mai vechi membru al 
tribunalului, a declarat în numele majo
rității membrilor : «Nerespectarea în con
tinuare a spiritului Constituției, al cărei 
țel este de a asigura în Congresul S.U.A. 
o reprezentare egală din partea unui 
număr egal de cetățeni, nu poate fi prin 
nimic justificată».

John Harlen, care a luat cuvînful în nu
mele minorității membrilor Tribunalului 
Suprem, a declarat că în cazul aplicării 
hotărîrii tribunalului la actuala compo
nența. a congresului, ea ar pune sub 
semnul întrebării validitatea mandatelor a 
aproape tuturor actualilor congresmeni. 
Multe ziare scriu că în urma acestei hofâ- 
rîri 306 din cei 435 de membri ai con
gresului ar trebui să piardă de fapt drep
tul la locurile ocupate de ei în congres.

toarea sorfandare a lai „AHri®ede"

LE FIGARO
Ziarul „Le Figaro" relatează despre o 

interesantă experiență științifică ce va fi 
întreprinsă în viitorul apropiat, cu ajuto
rul batiscafului „Arhimede".

La 1 mai se va deschide la Porto Rico 
prima campanie oceanografică a baiisca- 
fului francez „Arhimede". Cu doi .ani în. 
urmă, în august 1962, aparatul pilotat de 
comandantul Huot și de echipa sa atin
sese, la o adîncime de 9 500 metri sub 
nivelul mării, fundul uneia din cele, mai 
mari depresiuni oceanice cunoscute : cea 
a Curilelor. Era vorba atunci de încer
cări tehnice efectuate cu scopul de a se 
cerceta rezistența și buna funcționare a 
submarinului. în ciuda cîtorva neplăceri 
datorate cablurilor de alimentare a pro
iectoarelor, care au provocat la prima 
scufundare un puternic scurt circuit, „Ar
himede" a ieșit învingător din experien
ță și dacă nu a răpit batiscafului „Trieste"

al lui Jacques Piccard, panglica albastră 
a profunzimilor, aceasta s-a datorat fap
tului că nu a găsit în zona explorată a- 
dîncimea de 11 000 metri pe care o sem
nalau unele hărți oceanografice vechi și 
cu siguranță false. Sfera, flotoarele, di
versele aparate ale batiscafului, toate re
zistaseră bine, în ciuda presiunilor for
midabile de ordinul a 12 000 tone care 
se exercitau asupra pereților aparatului, 
iar „Arhimede" nu a trebuit șă sufere 
nici o modificare fundamentală.

El rămîne singurul aparat susceptibil 
de a efectua, scufundări peste 3 000 și 
4 000 de metri, „Trieste”, răscumpărat de 
Statele Unite, fiind incapabil astăzi șă-Și 
repete performanta.

Cincisprezece zile vor fi deajuns pen
tru a înzestra batiscaful cu numeroase a- 
parate de măsurat atît franceze cît și a- 
mericane,
le sale cu cele 162 000 kg de 
ușoară care echilibrează flotoarele, pen
tru a încărca cele 14 tone de sfărîmături 
de fier care îi vor servi drept lest și care 
vor trebui, bineînțeles, să fie înlocuite 
după fiecare scufundare, obligînd batis
caful să revină la baza sa de plecare de

pentru a fi umplute balasturi-
benzină

la San Juan de două ori pe săptămînă ; 
în acest timp, se vor delimita, de ase
menea, precis suprafețele submarine de 
explorare care vor fi împărțite în pătrate, 
cu ajutorul posturilor radioemifătoare, 
ceea ce va permite bafiscafului să se re
pereze cu exactitate în lenta sa îna
intare oarbă pe plajele submarine. Ast
fel va fi îndepărtat principalul handicap 
a| bafiscafului : incapacitatea sa de a-și 
cunoaște exact poziția după ce a pără
sit suprafața.

Topografia și geologia submarină a de
presiunii de la Porto Rico, 'care a fost 
deja obiectul unei explorări realizate de 
americani prin mijloace oceanografice 
clasice, îi interesează mai ales pe sa
vanei de la „Lamont Geological Obser
vatory", aceștia sperînd, în caz de reuși
tă, să determine vîrsta acestei mari falii 
atlantice, să dea un răspuns teoriei asu
pra deplasării continentelor. La această 
acțiune, Franța va fi reprezentată de pro
fesorii Dangeard și Parreyn, de la Uni
versitatea din Caen.

Fizicienii, la rîndul lor, printre care Jo- 
bert, de la Institutul francez de fizica 
globului, vor practica toate măsurile și a- 
nalizele susceptibile de a duce la o mai 
bună înțelegere a mediului marin... In 
sfîrșit, o experiență prezentînd un mar® 
interes va fi încercată de un specialist in 
magnetică, Selzer, tot de la Institutul de 
fizica globului,

PE BAZA EFECTULUI EINSTEIN

Astrofizicienii kazahi (U.R.S.S.) 
au determinat masa a 16 galaxii, 
fiecare reprezentând aproximativ 
100 de miliarde de mase so
lare. Rolul „balanței“, care a 
permis să se cîntărească mase a- 
tît de fantastice, l-a îndeplinit 
un procedeu bazat pe folosirea e- 
fectului Einstein. Einstein a sta
bilit că, trecînd în spațiul cosmic 
prin fața unui corp, o rază de 
lumină deviază în direcția lui, și 
cu cît mai mare este masa corpu
lui cosmic, cu atît mai mult se 
deformează raza luminoasă.

DESCOPERIREA UNUI TRIB 
CONSIDERAT DISPĂRUT

Cercetătoarea austriacă Lotte 
Gernböck a descoperit un trib 
în Madagascar considerat de mult 
ca dispărut. Platoul din jurul ca
pitalei Republicii Malgașe, Tana
narive, era locuit pe vremuri de 
tribul Vazimba. In secolul XVII 
a pătruns în Madagascar tribul 
Melina, originar din Asia de 
sud-est. Vechiul trib al insulei a 
dispărut, rămînînd numai nume
le pe care noii locuitori l-au fo
losit ca denumire pentru spiritele 
rele. Intr-o expediție în satele 
din partea de vest a insulei, cer
cetătoarea austriacă a descoperit 
urmași ai acestui trib, care nu 
s-au amestecat cu ceilalți locui
tori. Materialul strîns în legătură 
cu viața și obiceiurile tribului

In baza acordului cu privire la schimbul de prizonieri luați în timpul 
ciocnirilor de anul trecut de la frontiera dintre Algeria și Maroc, 333 
de prizonieri algerieni au fost eliberați recent și au plecat spre pa

trie. In fotografie : prizonieri în drum spre Alger
Vazimba atestă o treaptă avansa
tă a culturii vechilor locuitori ai 
insulei.

IN ALASKA 
UN NOU CUTREMUR

In Alaska s-a înregistrat 
un nou cutremur de pămînt,

joi 
. al 

cărui epicentru a fost stabilit la 
aproximativ 450 km sud de An
chorage. Autoritățile americane 
au anunțat că acest cutremur a 
fost de gradul 7, pe scara Pächter,

dar nu a provocat pagube. Totuși, 
populația diferitelor localități a 
ieșit în panică pe străzi, datorită 
mai ales faptului că noul cutre
mur a coincis cu o întrerupere a 
furnizării curentului electric. De 
la 27 martie, cînd în această re
giune s-a produs cutremurul ca
tastrofal, care a provocat mari 
distrugeri și victime omenești, a- 
proape în fiecare zi pămîntul din 
Alaska se cutremură, unele miș
cări seismice fiind de gradul 7.

/
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1 70-a aniversare a lui N. S. Hrușeiov
9

șui Chivu Stoica, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., secre
tar al C.C. al P.M.R., au felicitat pe 
N. S. Hrușeiov cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani.

In cadrul unei solemnități care a 
avut loc la Kremlin, Ion Gheorghe 
Maurer i-a înmînat lui N. S. Hruș- 
ciov Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa I, confe
rit de Consiliul de Stat al R. P. Ro
mîne.

N. S. Hrușeiov a fost felicitat, de 
asemenea, de conducători de partid 
și de stat din țările socialiste, pre
cum și de alți oaspeți sosiți la Mos
cova. Cu acest prilej i s-au înmînat: 
Ordinul „Leul alb“ de gradul I, cu 
lanț de aur, al R. S. Cehoslovace, 
Ordinul „Suhe Bator“, al R. P. Mon
gole, Ordinul „Karl Marx“, al R. D. 
Germane, și titlul de „Erou al R. P. 
Bulgaria“.

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și gu
vernul sovietic au oferit în marele 
Palat al Kremlinului un prînz în 
cinstea lui N. S. Hrușeiov. Au luat 
parte conducătorii Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și ai gu
vernului U.R.S.S., rudele lui N. S 
Hrușeiov, reprezentanți ai oameni
lor muncii.

Au participat, de asemenea, oas
peții străini sosiți în U.R.S.S. pen
tru a-1 felicita pe N. S. Hrușeiov, 
șefi ai misiunilor diplomatice.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Prin 
'decret al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.SîS., lui N. S. Hrușeiov 
i s-a decernat titlul de Erou al Uni
unii Sovietice, ordinul Lenin și Me
dalia „Steaua de aur“ pentru merite 
remarcabile față de partidul comu
nist și de statul sovietic în con
struirea societății comuniste, întă
rirea puterii economice și de apărare 
a Uniunii Sovietice, dezvoltarea 
prieteniei frățești a popoarelor din 
U.R.S.S., promovarea unei politici 
externe leniniste de pace, pentru 
merite excepționale în lupta împo- 
țriva cotropitorilor hitleriști în pe
rioada Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei și cu prilejul împli
nirii a 70 de ani.

La 17 aprilie,. Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a înmînat lui N. S. 
Hrușeiov Ordinul Lenin și Medalia 
„Steaua de aur". La ceremonia care 
a avut loc la Palatul Mare al Krem
linului, N. S. Hrușeiov a fost felici
tat de conducătorii partidului și gu
vernului sovietic, precum și de dele
gații din Republicile Sovietice Unio
nale.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem, Consiliul.de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat lui N. S. Hruș- 
cicv un mesaj de salut.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, și tovară

® Președintele Gürsel despre relațiile greco-turce ® Mediatorul 
O.N.U. in vizită |a Ankara și Atena

In timp ce situația din Cipru se menține relativ calmă, incidente fiind
semnalate doar în satul Dhikomo, problema cipriotă continuă să afec

teze relațiile greco-turce.
ANKARA 17 (Agerpres).— într-o 

declarație făcută corespondenților de 
presă, președintele Republicii Tur
cia, Cemal Gürsel, a subliniat că re- 

și Grecia se 
; față într-un 
relevat că din 
a celor două 
nimic". Este 
declarat pre- 

ne va rezerva

lațiile dintre Turcia 
află în momentul de 
punct mort. Gürsel a i 
tradiționala prietenie ; 
țări „n-a mai rămas 
greu de prevăzut, a 
ședințele Turciei, ce 
viitorul.

NICOSIA 17 (Agerpres). — Sakari 
Tuomioja, mediatorul O.N.U. în Ci
pru, a plecat vineri dimineața spre 
Ankara, unde va avea o serie de în
trevederi cu ministrul afacerilor ex
terne’ al Turciei, F. C. Erkin, asupra 
diferitelor aspecte ale problemei ci
priote. In. cercurile politice. din ca
pitala Ciprului se subliniază că în 
cursul vizitei sale la Ankara, S. Tuo
mioja va cere guvernului turc să ac
cepte propunerea de a plasa forțele 
sale militare, aflate în Cipru, sub

conducerea comandantului forței 
O.N.U. După întrevederile de la An
kara, Sakari Tuomioja va pleca la 

. Atena pentru a avea o serie de dis
cuții cu reprezentanții guvernului 
grec.

*

Președintele Republicii Cipru, Ma
karios, s-a reîntors în cursul nopții 
de joi spre vineri, în Cipru, după 
vizita făcută în Grecia. înainte de a 
părăsi Atena, Makarios a făcut o de
clarație în care a arătat că este pe 
deplin satisfăcut de discuțiile pe care 
le-a avut cu reprezentanții guvernu
lui grec. Președintele Ciprului a re
levat că o parte importantă a trata
tivelor pe care le-a dus la Atena 
s-a referit la „aspectele militare ale 
problemei cipriote". Referindu-se la 
întrevederile pe care le-a avut cu 
generalul ' Grivas, președintele Ci
prului a subliniat că acesta „nu a 
refuzat dar nici nu a acceptat oferta 
ce i s-a făcut de a reveni în Cipru“.

încheierea reuniunii 
de la Bruxelles 
a U. E. O.

BRUXELLES 17 (Agerpres). 4 La 
Brüxélles au luat sfîrșit lucrările re
uniunii Consiliului miniștrilor, afa
cerilor externe al Uniunii Europei 
Occidentale (U.E.O.), din care fac 
parte cele șase țări membre ale Pie
ței comune și Marea Britanie. La a- 
ceastă reuniune au fost discutate 
pregătirile pentru „Runda Kenne
dy“ cu privire la reducerea tari
felor vamale, relațiile dintre Comu
nitatea Economică Europeană și A- 
sociația europeană a liberului 
schimb (A.E.L.S.), precum și situația 
economică și politică din țările 
membre ale Pieței comune.

în ultima zi a reuniunii, ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., Ger
hard Schröder, a trecut în revistă 
situația economică a țărilor membre 
ale Pieței comune, iar Robert Mar- 
jolin, vicepreședinte al C.E.E., a 
prezentat un raport asupra progra
mului de măsuri antiinflaționiste al 
Pieței comune.

Consiliul miniștrilor . afacerilor 
externe al U.E.O. a hotărît să ami
ne discutarea planului privind insti
tuirea unor consultări mai strînse 
între Anglia și țările Pieței comune 
pînă la viitoarea sa sesiune, care va 
avea loc la 15 iulie.

pentru
GENEVA 17. — Trimisul special 

Agerpres, Adrian Ionescu, transmite:
Vineri în cea de-a cincea zi a lu

crărilor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa a luat cuvîn- 
tul reprezentantul R. P. Romîne, M. 
Petrescu.

Referindu-se la activitatea Comi
tetului pentru dezvoltarea comerțu
lui, M. Petrescu a subliniat că R.P. 
Romînă acordă o importanță deose
bită lucrărilor acestui comitet care 
este chemat să contribuie la lărgi
rea schimburilor comerciale inter
naționale îndeosebi dintre Est și 
Vest, la eliminarea obstacolelor ar
tificiale care împiedică aceste re
lații. Relevînd creșterea continuă și 
.importantă a comerțului exterior al 
Romîniei, el s-a referit și la lărgi
rea schimburilor cu țările Europei 
occidentale, domeniu în care în 
cursul anului trecut a fost înregis
trată o creștere de 9 la sută. în ul
timele luni, R. P. Romînă a încheiat 
acorduri comerciale pe termen lung 
cu Suedia, R. F. Germană, Norve
gia, un aranjament comercial pe 
termen lung cu Marea Britanie. A- 
ceste acorduri, a spus repre
zentantul romîn, se adaugă la acor
durile comerciale pe termen lung pe 
care țara noastră le are deja cu 
Austria, Franța, Italia și care, fără 
îndoială, contribuie la dezvoltarea 
pe baze stabile a schimburilor co
merciale cu statele respective.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
„Delegația romînă consideră că 
acest comitet pentru dezvoltarea co
merțului poate și trebuie să-și in-

tensifice activitatea pentru întărirea 
în continuare a rolului ce-i revine 
în vederea promovării schimburilor 
comerciale în Europa, în vederea 
eliminării obstacolelor care împie
dică dezvoltarea lor. R. P. Romînă 
va susține toate inițiativele de na
tură să facă să crească eficacitatea 
comitetului în ’ această direcție, în 
interesul țărilor participante“.

în aceeași zi au mai avut loc dez
bateri pe marginea activității Comi
tetului pentru transporturi interne.

La discuții au mai participat re
prezentanții a 20 de țări, printre 
care Spania, U.R.S.S., S.U.A.. Suedia, 
Iugoslavia, Olanda, Bulgaria, Dane
marca, Cehoslovacia, Franța, Italia, 
Albania, Grecia, Ungaria.

Manifestație de protest în Capitala

După cum s-a mai anunțat, la Tea
trul „Alhambra — Mauricie Cheva
lier“ a avut loc joi seara premiera 
spectacolului ansamblului „Rapsodia 
romînă". Printre cei 2 500 de specta
tori se aflau numeroase personalități 
ale vieții culturale ți artistice, oficia
lități, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Paris.

Din clipa în care a fost ridicată 
cortina de borangic, brodată cu mo
tive romînești, iar orchestra condusă 
de Ionel Budișteanu a vestit prelung, 
ca într-o chemare de bucium, pri
mul dans „Nunta de pe Someș", în 
sală a răsunat un ropot de aplauze. 
Apariția dansatoarelor și dansatori
lor în minunatele lor costume a stîr- 
nit din nou puternice aplauze : spec
tatorii parizieni, atît de exigență, mai 
ales într-o perioadă în care în fie
care seară au loc aici alte și alte pre
miere, fuseseră cuceriți. Din clipa a- 
ceea și pînă tîrziu aproape de mie
zul nopții, fiecare cîntec, fiecare 
dans au fost aplaudate prelung.

In pauza spectacolului am discutat 
cu dramaturgul Marcel Aymé : „îmi 
vine greu să spun ce mi-a plăcut, 
mai mult. Fiecare bucată muzicală, 
fiecare dans, costumele în care cu
lorile și broderia nu pot fi asemă
nate cu nimic văzut de mine pînă 
acum, dovedesc sensibilitatea și re
marcabilele calități creatoare ale po
porului dv. Felicitări, e un spectacol 
unic“.

Scenaristul Charles Spaak : „Am

asistat la un adevărat festival 
de folclor de o bogăție, finețe 
și varietate extraordinare. Nu mi-am 
imaginat că un- asemenea tezaur 
există în mijlocul Europei, măr
turie a puterii creatoare a romî- 
nilor. Păstrarea lui * reprezintă o 
mare operă culturală^Imi dau sea
ma că aceasta 
neavoastră cu 
mai de aceea 
astă seară un

Daniel Ivernel, actor la Teatrul 
Național Popular : „Cîntecele, dan
surile, costumele, calitatea interpre
tării, punerea în scenă depășesc ori
ce așteptări".

„Le Figaro“, la rubrica „Ora 23,30“, 
subliniază prezența la premieră a 
numeroase personalități din lumea 
artistică a Parisului și succesul 
spectacolului. „France Soir“ din 17 
aprilie, într-un articol intitulat „Cu
loare, ritm și prospețime în ba
letele românești", scrie : „Culoare, 
ritm și prospețime — iată ce oferă 
spectacolul ansamblului românesc. 
Timp de trei ore, cei 80 de dansa
tori, cîntăreți și instrumentiști au 
tăiat pur și simplu răsuflarea celor 
2 500 de spectatori care veniseră „să 
vadă" și care au plecat entuziasmați". 
„Cîntăreții lor i-ar putea face să pă
lească pe cei de la Operă", „Costu
mele sînt scoase parcă din cărți cu 
basme" — au declarat cei care au a- 
sistat la spectacol" — încheie ziarul.

se face în țara dum- 
multă atenție și toc- 
puteți să ne oferiți 
asemenea spectacol".

Tudor VORNICII
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De cîtăva vreme, Libanul, această 
mică țară situată pe țărmul de est 
al Mediteranei, cunoaște o intensă 
activitate politică : începînd de la 5 
aprilie și pînă la 3 mai aici au loc 
alegeri pentru noul parlament căruia 
îi va reveni sarcina de a alege, la 
rîndul său, pe viitorul președinte al 
republicii. Primele două etape ale 
alegerilor s-au desfășurat la 5 
aprilie în regiunea de nord și 
la 12 aprilie în regiunea de est. E- 
tapa a treia va avea loc la 26 a- 
prilie în guvernămîntul Beirut, iar 
etapa a patra și ultima la 3 mai în 
regiunea de sud. Actualele alegeri 
reprezintă, fără îndoială, un eveni
ment important în viața politică a 
Libanului și atrag atenția 
torilor politici din diferite

Așezat la granița dintre 
tinente — Europa, Asia și 
Libanul (suprafața 10 400 
pătrați, populația 1 750 000 
are o poziție geografică favorabilă, 
care a jucat încă din vechime un 
rol însemnat în dezvoltarea comer
țului cu diferite regiuni ale lumii 
și în apariția pe aceste meleaguri a 
uneia dintre cele mai vechi civili
zații din istoria omenirii. Aici; pe 
țărmul Mediteranei, a luat naștere 
și a înflorit cu cîteva milenii 
intea erei noastre civilizația 
ciană. Aici se găsesc ruinele 
blosului, despre care legenda spune 
că este cel mai vechi oraș de pe 
pămînt, unde s-ar fi stabilit zeul de
numit de vechii greci Cronos, zeul 
timpului.

Porturile amenajate în golfurile 
admirabile pe care natura le-a dă
ruit Libanului, poziția sa la întretă
ierea drumurilor comerciale influen
țează în bună parte și dezvoltarea 
actuală a Libanului. Circa o treime 
din venitul național provine din co
merț. La Beirut, Tripoli, Said vin șl 
pleacă vapoare încărcate cu măr
furi. Industria este slab dezvoltată. 
Principalele întreprinderi sînt cele 
din ramurile alimentară, textilă, pie
lărie și tutun. Cu agricultura se o- 
cupă circa 50 la sută din populația 
aptă de muncă, dar mai bine de ju
mătate din pămînturi revin marilor

observa- 
țări.
trei con- 
Africa — 
kilometri 
locuitori)

îna- 
feni- 

Bi-

Manifestație de protest în Capitala 
Argentinei, Buenos Aires, împotriva 

creșterii costului vieții

TOKIO 17 (Agerpres). — In 
drul acțiunilor de primăvară ale 
menii or muncii din Japonia, la 
aprilie 1200 000 de persoane, mem
bri a 16 ramuri ale uniunilor sin
dicale, au declarat grevă. La aceas
tă grevă participă muncitorii 
întreprinderile particulare ale 
dustriei grele și chimice, din 
meniul construcțiilor navale si 
talurgiei, electricieni și șoferi de la 
taxiuri, muncitorii de la fabricile de 
ciment și hîrtie.

Greviștii revendică majorarea sa-

din 
in- 
do- 
me-

lariilor, stabilirea unui minim 
rantat și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. în urma asigurărilor da
te de guvern conducătorilor uniunii 
sindicale a funcționarilor din insti
tuțiile și întreprinderile de stat că 
va examina o serie de revendicări 
formulate de oamenii muncii, în 
special cele privind majorarea sala
riilor, greva celor 800 000 de func
ționari de la instituțiile și întreprin
derile de stat, care urma să aibă 
loc la 17 aprilie, a fost amînată..

moșieri. Se cultivă grîu, porumb, 
tutun, măslini, citrice, mere, stru
guri. Alături de comerț, una din 
principalele surse de venit ale ță
rii o constituie turismul. Atrași de 
natura bogată șl plină de contraste 
a Libanului, de mulțimea de monu
mente istorice, circa jumătate de 
milion de turiști străini vizitează a- 
nual această țară, ceea ce îi adu
ce — după părerea unora — veni
turi mai mari decît exportul de 
mărfuri.

Istoria Libanului este deosebit de 
frămîntată. Pînă la formarea statu
lui actual, pe teritoriul său s-au pe
rindat fenicienii și egiptenii, arameii 
și hitiții, asirienii și babilonienii, 
perșii și grecii, romanii și bizanti
nii, arabii și cruciații, turcii. împre
ună cu Siria, Libanul a fost, înainte 
do primul război mondial, o provin
cie a imperiului otoman. In anul 1918, 
o dată cu prăbușirea acestuia, i s-a 
promis independența, care însă a- 
vea să-i fie acordată mult mai tîr- 
ziu datorită manevrelor diplomației 
unor țări occidentale, interesate în 
menținerea acestei țări sub control 
străin. Astfel, în 1920 Libanul a tre
cut sub mandat francez. După două 
decenii, timp în care poporul liba
nez desfășurase o luptă susținută 
pentru eliberarea 
Libanul a obținut independența ; 
în 1946 Franța 
trebuit să-și retragă trupele sta
ționate pe teritoriul țării. Totuși, lup
ta libanezilor n-a luat sfîrșit. Capita
lul străin (francez, ■ american și en
glez) ocupă pe mai departe un loc 
important în economia țării. Pe te
ritoriul său trec spre sudul Medite
ranei conducte de petrol din Irak 
și din regiunile centrale.' ale pe
ninsulei Arabe, ceea ce conferă, o, și 
mai mare importanță poziției ; sale 
strategice atit de bine cunoscută. In 
perioada care a trecut de la înche
ierea celui de-al doilea război mon
dial, Libanul 
nu o dată 
puse la cale 
perialiste.

Libanul este o republică parla
mentară. Puterea legislativă aparți
ne Camerei deputaților. Președinte
le republicii este ales de cameră pe 
termen de șase ani. Actualul pre
ședinte, Fuad Șehab, a fost ales în 
1958 și împuternicirile sale expiră 
îh luna. septembrie a acestui an. .

Potrivit prevederilor constituției, 
cei 99 de deputați care se aleg a- 
cum trebuie să aparțină fiecare u- 
neia din principalele comunități re
ligioase. Populația Libanului este 
destul de pestriță. Majoritatea o for
mează arabii, dar există mulți ar
meni, greci, turci, precum , și., oa
meni de diferite alte naționalități. 
In baza acelorași prevederi ale con
stituției, președintele republicii tre
buie să fie maronit ’ (principala co
munitate creștină din țară), primul 
ministru — sunit, președintele par
lamentului — șiit (secte ale religiei 
musulmane). Candidat la postul de 
președinte al Libanului este fostul 
premier Rașld Karame care dispune 
de numeroși simpatizanți printre de
putății aleși pînă acum.

Sute de studențl au demonstrat 
ieri la Seul împotriva tratativelor ja- 
pono-sud-coreene. Studenții s-au în
dreptat spre reședința președintelui 
Pak Cijan Hi. Ei purtau pancarte 
cerînd eliberarea colegilor lor ares
tați în timpul demonstrațiilor de 
masă, care s-au desfășurat la sfîr- 
șitul lunii trecute. Unități de polițiști 
masate în fața clădirilor guverna
mentale au căutat să împiedice tre
cerea studenților. între demonstranți 
șl polițiști au avut loc ciocniri.

Recentele demonstrații din Seul și 
alte orașe sud-coreene care s-au 
desfășurat neîntrerupt timp de o 
săptămînă au fost caracterizate de 
către agenția „Associated Press" 
drept cele mai puternice de la in
staurarea la putere a juntei lui Pak 
Cijan Hi, iar ziarul „Washington 

' Post" le califică ca fiind cele mai 
mari demonstrații de la acțiunile 
studențești din aprilie 1960, care au 
contribuit în bună măsură la răstur
narea dictatorului Li Sîn Man.

Mobilul acestor demonstrații îl 
constituie protestul maselor față de 
negocierile japono-sud-coreene de 
la Tokio. Despre ce este vorba? De
numite oficial tratative în vederea 
„normalizării" relațiilor japono-sud- 
coreene, ele urmăresc de fapt în
jghebarea unei alianțe militare în 

‘această’ parte’ a continentului asia
tic. Observatorii remarcă faptul că 
la aceste tratative, care se tărăgă
nează din anul 1951, centrul de greu
tate ‘a fost treptat deplasat de la 
problema reparațiilor la aceea a 
pescuitului. .Monopolurile japoneze 
urmăresc să obțină piață șud-co- 
reeană pentru mărfurile lor și lichi
darea îngrădirii pescuitului în apele 
teritoriale sud-coreene.

Evènimentele din Coreea de sud 
se grefează pe adînca nemulțu
mire a maselor față de junta din 
Seul, față de situația economi
că dezastruoasă, mizeria și foa
metea în care se zbate populația. 
De curînd, Wall Streelt Journal rela
ta : „Coreea de sud se găsește la

marginea unei catastrofe : industria 
suferă din cauza insuficienței inves
tițiilor de capital, iar inflația crește 
amenințător".

Dar iată că junta a hotărît să trea
că la „acțiune". La Seul a fost insti
tuit un „concurs" neobișnuit, dacă 
nu bizar : un concurs pentru cea 
mai bună rezolvare a treburilor de 
stat. în legătură cu aceasta, ziarul 
„New York Times" relata că parti
dul de guvernămînt al lui Pak Cijan 
Hi va acorda premii pentru cea mai 
bună propunere în următoarele pro
bleme stringente :’ „Cum să se re
zolve problema șomajului ?" și „Cum 
să se înfăptuiască reforme adminis
trative ?". Premiile, subliniază zia
rul, au drept scop stimularea căută
rii unor căi care să contracareze „se
rioasa criză economică". Instituirea 
„concursului" urmează eșecului cu 
care s-a soldat recentul mesaj al 
președintelui Pak Cijan Hi „cu privire 
la situația țării”. Președintele a che
mat la o „campanie de economii", 
făcînd în același timp o serie de 
propuneri : să se simplifice îmbrăcă
mintea, să se bea mai puțin vinurile 
scumpe, să nu se folosească autobu
zul la distanțe mai mici de doi ki
lometri, să se standardizeze ritualu
rile la căsătorii, înmormîntări etc.

Este evident că „inițiativele" juntei 
de la Seul nu pot stîrni decît zîm- 
bete ironice. Populația sud-coreeană 
nu poate fi înșelată. Lupta ei nu a 
încetat o dată cu reprimarea de
monstrațiilor studențești. Junta de la 
Seul a început să intre în panică. Și 
nu fără temei.

Dan BRATU

Nicelae N. LUPU

sa, în 1943,

și Anglia au

a avut de făcut față 
diverselor comploturi 
de către cercurile im-

WASHINGTON 17 (Agerpres). — problemele externe au loc în pre- 
Președintele S.U.A., Lyndon John.- 
son, a ținut joi seara o conferință de 
presă la Casa Albă. După ce s-a 
ocupat de o serie de probleme in- ■ 
terne, printre care situația econo
miei americane, dezbaterile din Se
natul S.U.A. cu privire la adoptarea 
legii asupra drepturilor civile și 
viitoarele alegeri prezidențiale, 
Johnson a răspuns la o serie de în
trebări referitoare la politica exter
nă a S.U.A. El a anunțat că între 
guvernul S.U.A. și cel al Columbiei 
a fost încheiat un acord pentru e- 
fectuarea unor studii referitoare la 
construirea unui nou canal între O- 
ceanul Atlantic și Oceanul Pacific. 
Potrivit declarațiilor sale, un grup 
de studiu alcătuit de Ministerul A- 
părării va pleca imediat în Colum
bia pentru a începe lucrările.

Referindu-se la relațiile economi
ce cu țările socialiste, președintele 
a spus că „este încurajat de faptul 
că în S.U.A. se întreprind unele de
mersuri. De pildă. — a declarat el 
— în Comisia senatorială pentru

zent audieri și se examinează po
sibilitățile de lărgire a schimburilor 
comerciale dintre Est Și Vest“. 
Johnson a arătat însă că nu poate 
face deocamdată precizări în legă
tură cu amploarea acestor schim
buri comerciale și sensurile în care 
se preconizează dezvoltarea aces
tora.

Comentînd poziția Franței la re
centa sesiune a S.E.A.T.O. de la 
Manila, în cursul căreia a fost 
examinată situația din Vietnamul 
de sud, președintele și-a exprimat 
regretul pentru faptul că „hotărîrea 
nu a fost unanimă“.

Referindu-sé la 
înarmări al S.U.A., 
clarat că în ultimii 
Unite au cheltuit anual 
tiv cu 6 miliarde dolari 
pentru bugetul militar 
cheltuit în ultimul an al adminis
trației Eisenhower, iar în acest an se 
vor cheltui cu 8 miliarde dolari mai 
mult.

programul de 
Johnson a de- 
trei ani Statele 

aproxima- 
mai mult 
decît s-a

Declarațiile președin telui Franței
PARIS 17 (Agerpres). 

cum anunță agenția France Presse, 
în seara zilei de 16 aprilie, preșe
dintele Franței, generalul de Gaulle, 
a rostit un discurs la posturile de 
radio și televiziune franceze. Cea 
mai mare parte a cuvîntării sale a 
fost consacrată problemelor de po
litică internă. Printre acestea, un 
loc important a fost rezervat efor
turilor pe care 
direcția creării 
independente.

în cuvîntarea
racterizat situația 
Franței ca fiind bună.

— După

Franța le face în 
unei forțe nucleare

sa, de Gaulle a ca- 
economică a 

în același

timp însă, el a lăsat să se înțeleagă 
că guvernul nu intenționează să sa
tisfacă revendicările oamenilor 
muncii privind majorarea salariilor 
și îmbunătățirea situației lor ma
teriale. Aceasta, a declarat de 
Gaulle, „ar duce la inflație“. Preșe
dintele s-a ocupat, de asemenea, de 
măsurile privind lupta împotriva 
inflației.

în domeniul politicii externe, ge
neralul de Gaulle a declarat că 
Franța va continua eforturile în 
vederea dezvoltării relațiilor cu u- 
nele țări în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină.

VALEA ULCIOARELOR. La 17 a- 
prilie, prințul Sufanuvong, președinte
le partidului Neo Lao Haksat și vice
președinte în guvernul de coaliție na
țională al Laosului, a părăsit locali
tatea Khang Khai, plecînd în Valea 
Ulcioarelor, pentru a lua parte la în- 
tîlnirea. șefilor celor trei grupări po
litice laoțiene. în declarația făcută la 
plecare, prințul Sufanuvong a precizat 
că la această întîlnire va fi discutată 
neutralizarea și demilitarizarea loca
lității Luang Prabang, unde se află 
reședința regelui, precum și o serie de 
alte probleme legate de soluționarea 
problemei laoțiene.

SALISBURY. Noi demonstrații au 
avut loc vineri în capitala Rhodesiei 
de sud împotriva persecutării condu
cătorilor mișcării de eliberare a 
populației africane. Demonstrațiile au 
fost inițiate de femeile africane din 
Salisbury, cărora li s-a alăturat un 
mare număr de locuitori africani ai 
orașului. Poliția a înconjurat pe de
monstranți încercînd să-i împrăștie. 
80 de femei au fost arestate.

ca o amenințare la adresa„Steel and Company" de macarale 
ale căror motoare Diesel sînt con
struite în parte cu piese fabricate de 
către o firmă americană, în cercurile 
oficiale britanice se precizează că ho- 
tărîrea de a livra Cubei macarale 
este o chestiune care aparține compa
niei respective. Un purtător de cu- 
vînt al societății britanice a arătat că 
negocierile cu Cuba sînt în curs, iar 
„dacă americanii pretind să nu vin
dem macaralele pentru că sînt acțio
nate de motoarele lor, 
foarte ușor să înlocuim 
toare cu altele".

Africană
păcii mondiale și să aplice în mod 
energic sancțiuni economice împotri
va acestei țări.

SAIGON. După o escală de 24 de 
ore pe care a făcut-o la Taipe, secret 
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a 
sosit vineri la Saigon într-o vizită de 
două zile.

Ruinele Biblosulul, străvechi centru ai culturii feniciene

LONDRA'. In legătură cu vinderea 
în Cuba de către firma britanică

noi putem 
aceste mo-

deschisă laSOFIA. Vineri a fost
Sofia o expoziție de artă decorativă 
romînească, organizată de Comitetul 
bulgar pentru cultură și artă, Comi
tetul de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea și Uniunea artiștilor 
plastici bulgari.

LONDRA. Conferința internaționa
lă în problema politicii rasiste a 
R.S.A. și-a încheiat lucrările. In do
cumentul final conferința invită 
Consiliul de Securitate să considere 
acțiunile rasiste din Republica Sud-

FRANKFURT PE MAIN. în pro
cesul criminalilor de la Auschwitz, 
martorul Henryk Wysoczynski a de
clarat că în lagăr se aflau cîini dresați 
special de către SS-iști care erau as
muțiți asupra deținuților. El a pre
cizat că Boger a spînzurat patru pri
zonieri în august 1944 în lagărul de 
la Birkenau. Martorul Erich Kulka, 
coautorul cunoscutei cărți „Fabrica 
morții“, a recunoscut pe cinci dintre 
acuzați.

ZANZIBAR. Guvernul Republicii 
Populare Zanzibar și Pemba a dat 
publicității o declarație în care apre
ciază că prezența flotei a 7-a a S.U.A. 
în vecinătatea insulei Zanzibar con
stituie o primejdie directă pentru 
securitatea țării.
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