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Mari suprafețe
semănate cu orez

tea stingă a Socolei. Multe familii s-au 
mutat și în blocurile noi din dreapta 
Socolei, către gara Nicolina.

Cel mai mare volum de construcții 
de locuințe ale lașului se execută anul 
acesta în cartierul Socola-Nicolina. 
Constructorii șantierului nr. 11 înalță aci 
1 028 de apartamente, iar cei de la șan
tierul nr. 12 alte 755 de apartamente. 
In construcție se mai află două com
plexe comerciale și un restaurant. Nu de 
mult au început lucrările și la un grup 
de blocuri de cîte 5—10 nivele din ju
rul pieței gării Nicolina.

Cartierul Socola-Nicolina va continua 
să se dezvolte și către podul de piatră 
de la intrarea Bahluiului în oraș. Con
structorii se pregătesc să înceapă aici 
un front de lucru pentru anul viitor.

De la intrarea în oraș și pînă la pă-

răsirea acestuia Bahluiul va fi taluzat pe 
ambele maluri. O bună parte a acestei 
lucrări s-a executat prin muncă patrio
tică. Pe zeci de kilometri către izvoare, 
albia acestui rîu se regularizează. S-au 
amenajat pînă în prezent cîteva lacuri 
de acumulare. De o parte și de alfa a 
albiei se vor construi canalele colec
toare pentru apele menajere și pluviale. 
Nu va trece mult timp și Bahluiul va 
curge prin oraș ca o arteră de apă cu
rată, ce va contribui la îmbunătățirea 
microclimatului local.

Zilele acestea, constructorii au predat 
aici la cheie un număr de 360 de apar
tamente, realizate de colectivul șantieru
lui nr. 11. Se lucrează intens la finisa
jele aitor blocuri.

Manole CORCÀCI 
coresp. „Scînteii“

Partidul și gu- ---------- nie și modul de
vernul se ocupă în ing, Gheorghe RĂDOI prezentare, insta-
mod statornic de ministrul industriei construcțiilor laUa a dis-
înzestrarea tutu- de mașini —J-1;-
ror ramurilor eco- __
nomiei naționale 
cu mașini și utilaje de cel mai înalt 
nivel tehnic, cu instalații și agrega
te complexe, menite să asigure me
canizarea și automatizarea procese
lor de producție, valorificarea supe
rioară a bogățiilor naturale ale țării. 
Industria constructoare de mașini 
din țara noastră își afirmă din plin 
rolul vital în promovarea largă a 
progresului tehnic în întreaga eco
nomie.

Colectivele întreprinderilor din in
dustria construcțiilor de mașini dis
pun de toate condițiile și au acumu
lat o bogată experiență pentru a răs
punde cerințelor sporite ce se pun 
in acest domeniu. Ele manifestă o 
preocupare susținută pentru lărgirea 
continuă a sortimentelor de mașini, 
utilaje și instalații complexe, pentru 
asimilarea unor tipuri noi de produ
se cu caracteristici tehnico-economi
ce superioare și perfecționarea con
structivă a utilajelor din fabricația 
de serie. Sortimentul de produse în
sușite în industria constructoare de 
mașini a crescut de la an la an. In 
1963, comparativ cu anul 1960, au 
fost realizate de 2,3 ori mai multe 
proiecte noi și prototipuri, iar nu
mărul produselor introduse în fa
bricație a fost de 4,2 ori mai mare.

Pentru asimilarea în producție a 
noilor mașini, utilaje și instalații 
sînt atrase forțe și mijloace însem
nate. nu numai din institutele • de 
proiectări și din uzinele construc
toare, ci și din întreprinderile care 
folosesc aceste produse. Se are per
manent în vedere respectarea in
dicațiilor partidului nostru privind 
proiectarea și introducerea în fabri
cație numai a acelor tipuri de ma
șini și utilaje care, prin calitatea și 
performanțele lor, se situează la ni
velul realizărilor tehnicii mondiale.

De mare importanță în etapa ac
tuală sînt proiectarea și executarea

- de mașini-unelte noi, cu parametri 
tehnico-funcționali ridicați, cu greu
tate și gabarit reduse, în măsură să 
asigure un înalt grad de automati
zare a producției și o productivitate 
superioară a muncii. Pe această li
nie se înscrie mașina de rectificat 
plan RP-250, care execută rectificări 
plane și profilate prin mișcarea au
tomată a mesei. Mașina de frezat 
universală, tip FU-1, datorită ca
racteristicilor sale și echipării co
respunzătoare cu accesorii, realizea
ză o productivitate comparabilă cu 
cea a mașinilor de frezat produse pe 
plan mondial. Amintim și strungul 
paralel SN-400, creație a Uzinei de 
strunguri Arad, care este cu aproxi
mativ 600 kg mai ușor în compara
ție cu alte strunguri similare fabri
cate în străinătate, fiind prevăzut cu 
o gamă largă de turații și avansuri. 
Este demn de menționat că dezvol
tarea și continua perfecționare a 
producției în sectorul de mașini-u
nelte din țara noastră se reflectă și 
în sporirea volumului exportului. 
In 1963 au fost exportate 12 tipuri 
de mașini-unelte în 43 de țări.

Una din ramurile importante ale 
economiei țării, care a primit utilaje 
și instalații moderne, de calitate su
perioară, este industria petrolieră. 
Datorită nivelului său tehnico-cali- 
t.ativ ridicat, precum și rezultate
lor ce se obțin în exploatare, utila
jul petrolier se bucură astăzi de a- 
precieri din cele mai bune, atît în 
țară, cît și peste hotare. Acest lucru 
se datorește faptului că în proiec
tarea și execuția noilor tipuri de 
instalații și utilaje s-au introdus 
soluții din cele mai moderne: cu
plaje pneumatice cu fricțiune, trans
misii hidraulice, comenzi centraliza
te la pupitrul de comandă al sondei, 
transportul pe pneuri sau în grupuri 
gabaritice compacte etc.

Nu de mult, ziarele au adus ves
tea succesului obținut de instalația 
de foraj romînească 3 DH 200 la Tîr- 
gul internațional de primăvară de 
la Leipzig. Pentru înaltul nivel teh-

tinsă cu medalia 
de aur. Cu o in
stalație de acest 

tip se forează în prezent o sondă, 
atingîndu-se o adîncime de peste 
5 300 m ; s-au depășit astfel simțitor 
parametrii prevăzuți în documenta
ția tehnică. Noile tipuri de utilaje 
petroliere au contribuit la sporirea 
vitezelor de lucru la sonde și la re
ducerea prețului de cost pe metrul 
forat.

întreprinderile industriei construc
toare de mașini au asimilat cu bune 
rezultate în fabricație un număr im
portant de mașini și utilaje pentru 
transporturi și pentru agricultură. 
Parcul mijloacelor de transport pe 
calea ferată, de pildă, s-a îmbogățit 
în ultima vreme cu noi tipuri de va
goane de construcție modernă, cum 
sînt vagonul autodescărcător pe 4 
osii de 60 tone, tip gondolă, vago
nul pe patru osii de 60 tone cu cutie 
metalică și guri de încărcare în a- 
coperiș, vagoane-cisternă pentru 
transportul produselor petroliere și 
substanțelor chimice, vagonul bas
culant de 80 de tone etc. Datorită 
performanțelor atinse, noile tipuri 
de autocamioane și de tractoare se 
situează la nivelul tehnicii mondiale.

GALAȚI (coresp. „Scînteii*).  — 
Gospodăriile colective din raioane
le Brăila, Făurei și Galați au culti
vat în anul trecut 1 343 ha cu orez. 
Datorită aplicării la timp și de ca
litate a lucrărilor specifice acestei 
culturi, producția medie realizată 
pe regiune a depășit pe cea plani
ficată cu 415 kg la hectar. Unele 
gospodării, ca cele din comunele 
Horia și Vasile Alecsandri, au ob
ținut producții de peste 7 000 kg o- 
rez la hectar. In medie pe regiune 
fiecare hectar cultivat cu orez a a- 
dus un venit de 11791 lei. Aceasta 
i-a determinat pe colectiviști să 
sporească .suprafețele cultivate cu 
orez în acest an la 2 100 hectare. A- 
vînd pregătite din vreme terenul, 
sămînța și utilajele, colectiviștii au 
început zilele acestea semănatul o- 
rezului. Colectiviștii din Măxineni 
și Pitulați, din 
semănat în două 
Insămînțările au început și la gos
podăriile colective din Vișani, Jir- 
lău, C. A. Rosetti și altele.

raionul Brăila, au 
zile 40 de hectare.

Cartierul muncitoresc Socola-Nicolina 
din lași, situat în dreapta Bahluiului pînă 
aproape sub dealul Galatei și Ceiățuiei, 
își schimbă înfățișarea. In ultimii ani, 
blocuri noi moderne cu cîte 5—10 ni
vele au luat locul vechilor căsuțe mo
deste. Străzile impracticabile, bălțile 
provenite din apele ploilor sau din inun
dațiile Bahluiului, denumite Broscăriei, 
Arapului, au cedat și ele locul unor bu
levarde și străzi asfaltate a căror exe
cuție se apropie de sfîrșit.

Proiectanții au conceput reconstrucția 
cartierului Socola-Nicolina pe cîteva mi- 
croraioane, fiecare avînd dotările

social-culturale aferente. Blocurile sînt 
încadrate în spații verzi care cuprind 
afît locuri de joc pentru copii, cit și 
de odihnă pentru adulji. In cartier s-au 
construit două școli medii, fiecare avînd 
24 săli de clasă ; în prezent se fini
sează clădirea celei de-a treia școli. Ți
nînd seama de particularitățile specifice 
lașului, proiectanții s-au străduit să 
creeze un ansamblu arhitectonic atrăgă
tor și modern, care să se încadreze ar
monios în orașul supus înnoirilor. Peste 
50 de blocuri cu circa 2 400 de apar
tamente au fost date in folosință numai 
în ultimii 3 ani în microraionul din par-

LUNCA MUREȘULUI- TG. MURES
La Tg. Mureș există o încrucișare 

de drumuri într-una din fostele maha
lale ale orașului. In urmă cu cîfiva ani, 
privind spre canalul Turbinei, nu ve
deai decît un teren viran, presărat ici- 
colo cu căsuțele grădinarilor și pesca
rilor. La clădirile existente aici, anul 
trecut s-au adăugat cîteva’ blocuri cu 
4 etaje. Acesta a fost începutul. Lu
crările de amploare se vor desfășura 
de aci înainte. Pe o suprafață de 14 
hectare.se lucrează intens la amena
jarea drumurilor de acces și la execu
tarea clădirilor administrative și a ma
gaziilor necesare șantierului. La margi
nea viitoarei alei Carpați sînt depozi
tate imense cantități de materiale de 
construcții. Teritoriul dintre canalul Tur
binei și Mureș va deveni cel mai nou 
cartier al orașului sau mai corect și în 
termeni de specialitate —- jumătatea 
unui microraion. Ansamblul de locuințe 
din aleea Carpați va cuprinde 1 060 de 
apartamente. La scară redusă, sub formă 
de schițe și machete, l-am văzut la 
D.S,A.P.C.-Tg. Mureș. Cinci blocuri cu 
cîte 4 etaje vor avea cîte 100 de apar
tamente fiecare. Alte cinci blocuri-turn,

cu parter și 9 etaje, vor avea cite 80 
de apartamente. La capătul microraionu- 
lui se va ridica un bloc cu 10 nivele 
care va avea 160 de garsoniere. Cu 
ocazia proiectării ansamblurilor de lo
cuințe s-au pus o serie de probleme 
de ordin economic, estetic și funcțio
nal. Proiectanții s-au străduit să asigure 
o distribuire cit mai armonioasă a spa
țiilor în apartamente, să doteze locuin
țele cu cit mai multe accesorii — dula
puri înzidife, spălătorii și uscătorii de 
rufe etc. Sporirea gradului de confort se 
realizează și prin valorificarea spațiilor 
din jurul clădirilor de locuit. Arhitecții 
proiecianți au asigurat pentru acest car
tier o largă rețea de dotări social-cul- 
turale — complexe comerciale și de 
deservire meșteșugărească, localuri 
pentru poștă, agenții C.E.C., pronosport 
etc — spații libere plantate, terenuri de 
joc și sport, spații pentru păstrarea bi
cicletelor, motocicletelor ș.a. Ansam
blul de locuințe din aleea Carpați va 
îmbogăți peisajul orașului de pe Mureș.

★
noi produse este un 
care cuprinde cîte- 
de importante: pro-

Asimilarea de 
proces complex, 
va faze deosebit 
iectarea, realizarea prototipurilor, o- 
mologarea, pregătirea tehnologică și 
introducerea în fabricație. Cadrele 
dé conducere din minister, întreprin
deri și institute manifestă o deose
bită preocupare pentru ca fiecare 
din aceste faze să fie realizată în- 
tr-un termen cît mai scurt și în 
condiții tehnico-economice corespun
zătoare. O atenție deosebită se acor
dă întocmirii studiilor tehnico-eco
nomice care să justifice oportunita
tea asimilării noilor produse sub 
aspectul nivelului tehnic și al efi
cienței lor economice.

Cu prilejul lucrărilor conferinței 
organizației de partid a orașului 
București ș-a subliniat că problema 
realizării de mașini și utilaje cu ca
racteristici tehnice superioare trebuie 
privită mai larg. „Așa cum a dove
dit experiența — a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — calea 
cea mai scurtă și cea mai eficientă 
de dotare a industriei noastre cu 
tehnica nouă este asimilarea de ma
șini și utilaje pe baza documenta
țiilor tehnice și a licențelor de pro
ducție pentru cele mai perfecționate 
tipuri existente pe plan mondial“.

Intr-adevăr, experiența a demon
strat că nu este cazul ca, de dragul 
originalității, să se proiecteze cu 
forțe proprii, de pildă, strunguri ca
rusel, mașini de rectificat sau mașini 
de găurit și alezat orizontale. în timp 
ce se pot asimila în condiții mult 
mai avantajoase pe bază de licen
țe. Așa cum s-a confirmat în prac
tică, prin achiziționarea de licențe 
și documentații tehnice, durata de 
asimilare se scurtează pînă la 2 ori, 
se economisește forță de muncă în 
proiectare, se reduce perioada de ex
perimentare și, în plus, produsele se 
prezintă la nivelul celor mai bune 
realizări ale tehnicii. Ținînd seama 
de aceste considerente importante, 
s-au contractat cu firme străine de 
renume mondial licențe pentru fa
milia de strunguri carusel, pentru 
mașinile de găurit și alezat orizon
tale, pentru mașini de rectificat in
terior, produse apreciate printre cele 
mai bune la ultimele expoziții in
ternaționale. De asemenea, instala
țiile complete de morărit de 25 tone 
în 24 de ore și 220 tone/24 ore, uti
lajele pentru linia continuă de fabri
cat pîine, transmisia hidraulică pen
tru locomotive Diesel de 350 CP, ca 
și alte utilaje și instalații se exe
cută după licențe străine.

In domeniul asimilării de mașini 
și utilaje, principalele sarcini ce re-

Economii de metal

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"

Pe

angajamentul luat. De la începutul 
anului, muncitorii care deservesc 
liniile de laminare mijlocie, reversi
bilă și fină, au realizat, din metal 
economisit, peste 60 000 ml de la
minate.

La Uzinele „Oțelul Roșu“, folosi
rea acestei metode a adus o depășire 
a planului producției de laminate cu 
peste 20 la sută. în același timp, s-a 
redus consumul de metal, economi- 
sindu-se pînă acum mai mult de 
1 400 tone oțel. Prin extinderea a- 
cestui procedeu la o gamă largă de 
sortimente, la Uzina „Laminorul“ din 
Brăila s-au economisit, de la începu
tul anului, peste 340 tone de metal. 
Importante cantități de metal au fost 
economisite prin laminarea la di
mensiuni restrînse și de" muncitorii

Economisirea metalului constituie 
una din preocupările principale ale 
colectivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la marile combinate și 
de la uzinele de laminare din țară, 
în acest scop ei extind, pe scară lar
gă, procedeul de laminare a oțelului 
la dimensiuni restrînse. în prezent, 
acest procedeu se aplică la toate pro- 
filele care se execută la laminorul de 
650 mm de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara. Aceasta a făcut ca 
de la începutul anului să se econo
misească o cantitate de metal din 
care se pot fabrica circa 75 de trac
toare. Cu bune rezultate se aplică 
acest procedeu și la Combinatul si
derurgic din Reșița. în prezent se 
laminează la dimensiuni restrînse ..
peste 62 la sută din totalul produc- mensiuni réstrînse și de’ muncitorii 
ției, față de 60 la sută cît prevedea de la Uzina de țevi din Roman.

Manuale pentru viitorul an școlar
Lucrătorii Editurii didactice și pedago

gice se pregătesc în vederea viitorului an 
de învățămînt. Cea mai mare parte a ma
nualelor a lost terminată sau se află în ti
pografie, urmînd să fie gata pînă la 
sfîrșitul lunii iulie. Pentru școlile de cul
tură generală și pentiu școlile tehnice și 
profesionale, editura pregătește 513 titluri 
în 24 500 000 exemplare. Peste 20 mi
lioane volume, cu 2 400 000 mai multe

Lucrări 
de termoficare 
în Capitală

Anul acesta au fost continuate lu
crările pentru extinderea rețelei de 
termoficare din Capitală. Un scurt 
bilanț ne arată că, iarna trecută, în 
București au fost încălzite prin ter
moficare aproape 20 000 de aparta
mente, 12 fabrici și uzine și peste 30 
de instituții. Conductele de termofi
care se întind pe o lungime de peste 
50 km, cu un număr de 115 puncte 
termice. In prezent continuă extin
derea rețelei de termoficare pe o 
lungime de încă 10 km. Principalele 
lucrări se fac în noile cartiere de lo
cuințe Jiului-Scînteia, Balta Albă, 
Drumul Taberei, Mihai Bravu și Du- 
dești Pantelimon. Căldura pentru 
încă 10 000 apartamente va fi distri
buită prin cele 30 de puncte de ter
moficare. Paralel cu aceste lucrări 
are loc și transformarea unor cen
trale termice în puncte de termo
ficare.

decît în anul precedent, vor fi distribuite 
gratuit elevilor din clasele I—VIII, în 
urma generalizării învăfămîntului de 8 
ani. Prezentarea artislico-grafică s-a 
îmbunătățit. Se tipăresc în culori noi 
cărți școlare, printre care Botanica 
pentru cl. a V-a, Agricultura pentru cl. 
a Vll-a și a Vlll-a, Geografia pentru cl. a 
Xl-a, Geografia, Chimia și Fizica pentru 
cl. a Vlll-a, Științele naturii pentru cl. a 
Vl-a. Aproape 11 milioane volume sînt 
îmbrăcate în vinilin sau cartonate.

Constanța — Mangalia
CONSTANȚA (coresp. „Scîn

teii"). — La ieșirea din Constanța 
spre Eforie peste calea ferată a fost 
construit un pasaj de nivel cu o lun
gime de 150 metri și lățimea carosa
bilă de 14 metri și două trotuare la
terale mărginite de balustrade. Noul 
pasaj de nivel (fotografia de sus) va 
contribui la îmbunătățirea condițiilor 
de circulație între Constanta și o 
mare parte din stațiunile de pe li
toral.

în alegerile municipale din 
Anglia, desfășurate pînă acum 
în 378 din cele 390 consilii, par
tidul laburist a obținut noi locuri 
față de consultarea electorală 
trecută. Repartizarea locurilor în 
consiliile unde au avut loc alege
rile este următoarea : laburiștii — 
911; conservatorii — 467 ; inde
pendenții — 51 ; liberalii — 16 ; 
comuniștii — 3.

continentului african. Sute de oa
meni au rămas fără locuințe în 
Tanganica. Alunecări de pămînt 
au blocat două șosele principale.

Trupe $ud-viefnamezer anunță 
Associated Press, au violat din 
nou frontiera Cambodgien Un 
grănicer și patru locuitori au fost 
uciși.

Ziua independenței de stat
și Ziua Victoriei

Un cutremur de pămînt s-a în
registrat în regiunea Africii ră
săritene, cel mai puternic din cîte 
au avut loc în această parte a

Comitetul de cercetări spațiale 
și-a început vineri la Florența a 
șaptea sesiune plenară. Participă 
aproximativ 500 de delegați re- 
prèzentînd 26 de țări și 10 orga
nizații științifice.

Wl

(Continuare în pag. V-a)
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. Uzinele ,.Tractorul" din Brașov. Linia automată de transfer 
tractoarele U-650

penlru prelucrarea blocului cilindrilor de la

TELEGRAMĂ
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului IOZEF LENART
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Praga
Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace 

vă transmitem un cald salut tovărășesc și felicitări cordiale.
Poporul romîn se bucură sincer de realizările obținute de poporul 

frate cehoslovac sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia 
în opera de construire a societății socialiste dezvoltate.

Avem deplina convingere că relațiile de colaborare frățească dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor 
dezvolta și în viitor, în interesul ambelor noastre țări și al comunității 
țărilor socialiste în ansamblu.

Prietenia dintre popoarele și partidele noastre reprezintă o contri
buție de seamă la întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste mondiale — chezășia victoriei socialismului și păcii 
în lume.

în această zi de sărbătoare vă dorim dv., dragi tovarăși, și prin dv., 
întregului popor cehoslovac, noi succese în munca pentru continua dez
voltare și înflorire a Republicii Socialiste Cehoslovace prietene.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar
al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Aniversăm as
tăzi două eveni
mente de seamă 
— proclamarea in
dependenței de 
stat a Romîniei și 
Ziua Victoriei a- 
supra Germaniei 
hitleriste. Avînd loc 
aproape șapte decenii unul de altul, 
aceste evenimente constituie pentru 
poporul nostru momente istorice ale 
luptei seculare pentru libertate și in
dependență națională, pentru progres 
social.

Sărbătorind ziua de 9 Mai, poporul 
nostru aduce un cald omagiu glorio
șilor săi fii care au săvîrșit de-a lun
gul vremurilor nenumărate fapte de 
vitejie izvorîte din dragostea fierbin
te de patrie. Totodată, el își exprimă 
hotărîrea de a dezvolta cuceririle re
voluționare și marile realizări obți
nute sub conducerea partidului în 
făurirea vieții noi, socialiste. Dubla 
sărbătoare a lui 9 Mai capătă o stră
lucire deosebită în acest an, cînd se 
împlinesc două decenii de la elibe
rarea patriei.

Cucerirea consemnată de istorie la 
9 mai 1877 este scumpă inimii po- 

. porului romîn. Războiul pe care l-a 
purtat pentru cucerirea independen
ței de stat a țării a fost un război 
drept, de eliberare de sub jugul 
secular otoman. în acest război, 
ostașii noștri, luptînd cot la cot 
cu armatele ruse și patrioții bul
gari, au săvîrșit fapte de eroism 
legendare, 
bătăliile
Smîrdan, Rahova și Grivița, unde 
roșiorii și dorobanții romîni s-au a- 
coperit de glorie, după cum vor ră- 
mîne neuitați eroi ca George Șonțu, 
Constantin Ene, Valter Mărăcineanu, 
Dumitru Lemnea, Grigore Ion Alu- 
căi, Bălan Oprișan și mulți alții, 
care nu și-au precupețit sîngele în 
lupta pentru independența națională.

La 9 mai 1877, în parlamentul ță
rii au răsunat vibrant cuvintele lui 
Mihail Kogălniceanu: „Sîntcm inde
pendenți, sintern națiune de sine 
stătătoare!“ Dar în perioada care a 
urmat, masele populare țărănești și 
orășenești care fuseseră animate de 
năzuința că o dată cu independența 
de stat își vor vedea satisfăcute ce
rințele lor vitale de a dobîndi pă
mînt, drepturi și libertăți democrati
ce, au fost frustrate de rodul sacrifi
ciilor făcute. Coaliția burghezo-mo- 
șierească, în frunte cu monarhia au 
înăbușit cu cruzime aspirațiile de li
bertate și progres ale muncitorilor

la

și țăranilor, au 
călcat în picioare 
independența na
țională, înfeudînd 
țara puterilor im
perialiste.

Steagul luptei 
pentru adevăra

ta independență națională a fost 
ridicat cu hotărîre de către for
ța socială cea mai înaintată, clasa 
muncitoare în. frunte cu partidul co
munist. Cu neasemuită tărie morală, 
comuniștii au desfășurat o muncă 
neobosită pentru mobilizarea mase
lor largi de oameni ai muncii și a 
tuturor forțelor patriotice ale țării, 
luptînd neclintit, adesea cu prețul 
jertfei supreme, pentru suveranitatea 
și independența patriei, pentru inte
resele poporului muncitor.

Cauza măreață căreia i s-au con
sacrat cu atîta dăruire de sine cei 
mai buni fii ai poporului a învins 
definitiv în țara noastră ; ceea ce 
pentru înaintașii noștri era un vis 
minunat, o năzuință arzătoare, a de
venit realitate. Independentă și su
verană, Romînia socialistă se înfăți
șează ca o țară în continuu progres, 
cu o economie viguroasă și echili
brată, în plin avînt, cu o cultură în
floritoare, puse în întregime în sluj
ba creșterii bunăstării celor ce mun
cesc.

Calea spre cuceririle de astăzi a 
fost deschisă de insurecția armată 
victorioasă din august 1944, inițiată, 
organizată și condusă de Partidul 
Comunist Romîn. Dictatura militară 
fascistă a fost răsturnată, iar armata 
romînă, sprijinită de întregul popor, 
a întors armele împotriva adevăratu
lui dușman, luptînd vitejește alături 
de glorioasa armată sovietică în răz
boiul pentru eliberarea teritoriului 
național al patriei de cotropitorii 
fasciști și apoi, dincolo de granițele 
țării, pe teritoriul Ungariei și Ceho
slovaciei, pentru zdrobirea definitivă 
a Germaniei hitleriste. Aducîndu-și 
contribuția la obținerea victoriei, 
trupele romîne au pătruns peste 
1 000 de km în dispozitivul hitlerist, 
au eliberat 3 831 localități, dintre care 
53 orașe, au făcut aproximativ 118 000 
prizonieri și au provocat inamicului 
pierderi mari de oameni și tehnică 
de luptă. Poporul romîn și-a pus 
toate forțele și resursele în slujba 
cauzei drepte a războiului antihitle
rist, răspunzînd cu însuflețire la 
chemarea partidului — „Totul pen
tru front, totul pentru victorie !“ 
Lupta comună a ostașilor romîni și 
sovietici, în cel de-al doilea război 
mondial, a cimentat prietenia fră
țească între popoarele romîn și so
vietic. Poporul nostru va cinsti în
totdeauna pe eroicii ostași romîni și

General locotenent
Ion IONIȚÂ 

adjunct al ministrului 
Forțelor Armate

distanță de

Neuitate vor rămîne 
purtate la Plevna și

(Continuare în pag. Ha)
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Stația de pompare electrică de la Stoenești, raionul Caracal. De aici se pompează în canalele de irigații 
10,5 mc de apă pe secundă

A

Pe urmele materialelor publicate

De secole, apele Oltului tale cîm- 
piile întinse ale. Olteniei. Dar, în 
cursul lor, apele Oltului cunosc azi 
nu puține schimbări.

Cu cîțiva ani în urmă au venit la 
Caracal hidroasnelioratori și topo
metri, care au făcut studii și măsu
rători. în proiecte s-a prevăzut con
struirea unui sistem de irigații 
tre comunele Stoenești și Scărișoara, 
pe o suprafață de 2 300 ha. Primul 
țăruș s-a bătut tn 1958. Tot atunci 
s-au înfipt primele hîrlețe în pă- 
mînt. Mii de colectiviști din raioa
nele Caracal șl Corabia s-au prins 
cu spor la treabă, săpînd canale pe 
locurile marcate de specialiști. Oa
menii au văzut cu ochii lor apa 
curgjnd și recoltele bogate obținute 
prin irigarea culturilor. In anii ur
mători, cu ajutorul mașinilor date de 
stat, canalul principal și altele se
cundare au fost terminate.

Rezultatele sînt cel mai bun în
demn. De aceea, s-a pus problema 
extinderii suprafețelor irigate în a- 
ceastă zonă.' Pe terasa a doua s-a 
proiectat sistemul de irigații Stoe- 
nești-Vișina cu o suprafață de 
15 000 hectare. Amenajările pentru 
8 000 ha sînt aproape terminate. Și 
lucrările continuă pentru ca în anii 
viitori întreaga suprafață prevăzută 
să fie irigată.

10,5 metri cubî de apă 
pe secunda

Dar mai bine să urmărim drumul 
apei. La Stoenești, albia Oltului 
este mai largă și apele mai line. 
Aici s-a instalat stația de pompare 
electrică. Êa este utilată cu 9 elec- 
tropompe care refulează 10,5 mc pe 
secundă. Se poate întîmpla ca apele 
Oltului să scadă în anumite perioa
de ale anului. Debitul rămîne însă 
constant atît cît este necesar. Pen
tru asigurarea lui s-a făcut pe ma
lul stîng al Oltului regularizarea 
rîului printr-un număr de șase pin
teni care au rolul de a dirija debitul 
apei la sorburile pompelor. Apa este 
împinsă într-un bazin de refulare 
construit din beton armat. De aici 
pornește canalul magistral cu o lun
gime de 16 km. Sistemul de irigații 
este împînzit de canale secundare 
de alimentare. De unde se pot cu
noaște nevoile de apă ale fiecărei 
unități? Ion Schiopu, șeful sistemu
lui de irigații Stoenești-Vișina, ne 
informează că la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni se întocmește împreună 
cu unitățile agricole un grafic de 
udare pentru zilele următoare. A- 
cest grafic există la stație și, în

La înălțime
Foto : R. Costin

funcție de necesități, sînt puse în 
funcțiune electropompele. Și nu nu
mai atît. Pentru a se ușura dirija
rea, s-a instalat o linie telefonică 
de la stație, de-a lungul canalului 
magistral.

Totul este bine pregătit. Multe 
unități lucrează intens la irigatul 

în- culturilor. Peste cîteva zile, cînd alte 
culturi vor crește, nevoia de apă 
va fi și mai mare.

Pe lanurile irigate
Dacă străbați în aceste zile cîm- 

pul îți crește inima de bucurie. Cul
turile sînt de toată frumusețea. 
Griul negru-verzui se pregătește 
pentru spic ; sfecla de zahăr peste 
puțin timp va acoperi pămîntul ca 
un covor minunat. Porumbul și-a 
făcut și el apariția pe rînduri drep
te. Toate aceste frumuseți sînt 
completate de zecile de „fîntîni 
arteziene“ împînzite pe cîmpia nes- 
fîrșită. Plouă la comandă. Jeturile 
de la aspersoare împrăștie cu dăr
nicie apa atît de mult așteptată de 
plante. Pe o tarla de grîu a stațiunii 
experimentale Caracal se împrăștiau 
îngrășăminte azotoase, iar în urmă 
se iriga. Inginerul Ion Popescu di
rija lucrările. Cu toate că în urmă 
cu o zi au căzut precipitații, direc
torul stațiunii Ion Rădulescu a dat 
dispoziție ca udările să continue. 
„Cunoaștem cerințele plantelor — 
spunea el. Udările nu trebuie între
rupte decît în urma unor ploi, mai 
mari de 15—20 mm“.

La gospodăria colectivă din Gos- 
tavăț, inginerul Cornel Gîrjoi și 
președintele Dumitru Iova erau pe 
cîmp. Se lucra la irigarea celor 210 
ha cu sfeclă de zahăr. Apa este dată 
cu ajutorul celor opt agregate de 
aspersiune. Colectiviștii de aici au 
tras învățăminte din experiența a- 
nului trecut. Pe o suprafață ' de 30 
ha, unde s-au făcut mai multe udări 
și la timp — s-au realizat cîte 7 600 
kg porumb boabe la hectar. Pe res
tul suprafeței unde udările s-au fă
cut la întîmplare s-a obținut cu 2 200 
kg mai puțin. La suprafața irigată 
de 240 ha se puteau cîștiga în plus 
462 tone porumb boabe. La fel de 
greșit au procedat anul trecut și 
alte gospodării colective. Este bine 
ca asemenea greșeli să nu se repete 
în acest an.

MăFunțișurs ?
în curînd va trebui să înceapă 

din plin irigarea culturilor. Dar 
pentru aceasta este necesar să fie

IN SALA TRIBUNALULUI

a

A A V

— Voicu Liza, știi pentru ce ai fost 
trimisa în judecată ?

Cu această întrebare, pusă de președin
te, începe procesul. Sîntem în sala de șe
dințe a tribunalului raional „30 Decem
brie". Pe rol, procesul intentat Lizei 
Voicu. Ocupația — casnică, măritată, are 
5 copii, domiciliul — strada Lunetei 12. 
Sala e plină. Au venit să asiste la dezba
teri vecini, concetățeni din cartier. E un 
proces ieșit din comun.

Dacă știa inculpata pentru ce a fost tri
misă în judecată ? Știa foarte bine. Și 
povestește, cu o voce clară, fără urmă de 
sfială sau căință, cele întîmplafe în seara 
zilei de 28 februarie, în curtea și cance
laria școlii nr. 12 din strada Școala He
răstrău.

Președintele : Dumneata, ca mamă, de 
cîte ori ai fost la școală ?

Liza Voicu : Niciodată...
Să întrerupem aici declarația inculpatei. 

Va fi greu de înțeles ce s-a întîmplat, 
dacă nu vom vorbi mai întîi despre băia
tul ei. In definitiv, de la el se frag toate. 
Să ascultăm ce spun martorii despre ele
vul Gheorghe Voicu, din clasa a V-a C.

Georgefa Stoica (mama unui elev) : A- 
cest Voicu tulbură liniștea în ore, din 
cauza lui nu se pot ține lecțiile. Este în 
vîrstă de 16 ani... : dup i cum spune co
pilul meu, adresează cuvinte urîfe tovară
șilor profesori... s-a discutaf la ședințe (cu 
părinții, n.n.) ce să facem cu el, pentru 
ca ceilalți copii să poată învăța liniștiți.

Florea Melcea (părintele altui elev) : 
Pe dînsa nu o cunosc. Pe băiat insă da, 
pentru că a provocat multe neplăceri la 
școală. Sărea pe bănci, tulbura liniștea 
clasei...

Să cităm și din hîrtiile aflate la dosar.
„Am căufat să luăm legătura cu fami

lia — se arată într-un raport al școlii. Cu 
foafe vizitele la domiciliu, cu toate că 
părinții au fost solicitați de noi în nenu
mărate rînduri, chemarea școlii nu a gă
sit nici un ecou. Pentru a-l aduce pe 
Voicu pe calea cea bună, școala nu a 
avut concursul familiei lui...".

Aici e miezul problemei. O dată ple
cat la școală, nimeni nu se mai interesa 

rezolvate o serie de probleme. Iată 
despre ce este vorba. în fiecare uni
tate sînt agregate de aspersiune ne
folosite. Lucrînd în anii trecuți, 
unele piese s-au uzat și necesită 
înlocuirea lor. S.M.T.-urile n-au a- 
provizionat pînă acum unitățile cu 
aceste piese. S-au făcut comenzi la 
Baza nr. 2 Craiova care nu se gră
bește să răspundă acestor cereri. Ar 
fi necesar ca Oficiul central 
de aprovizionare tehnico-materială 
(OCATM) din cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii să ia măsuri 
urgente pentru înlăturarea acestor 
deficiențe. în acest an; suprafața a- 
menajată pentru irigații a crescut 
simțitor; Asta presupune noi agre
gate de aspersiune. Pînă în prezent 
au sosit doar cîteva.

O problemă de mare însemnătate 
este și terminarea amenajărilor pen
tru irigații. La Studina își are se
diul șantierul Trustului de construc
ții hidrotehnice Craiova. Șeful șan
tierului, ing. Gheorghe Oprea, este 
mulțumit că lucrările sînt aproape 
terminate. La gospodăria colectivă 
din Jieni mai sînt de executat doar 
anumite amenajări interioare. „Aces
tea sînt mărunțișuri“, spune el. Dar 
asemenea așa-zise mărunțișuri pot 
aduce daune mari. Pînă la darea în 
folosință a terenurilor, lucrările tre
buie recepționate.

Oamenii muncii de pe ogoare se 
străduiesc să redea în circuitul a- 
gricol noi suprafețe de teren. In 
unitățile din sistemul de irigații 
Stoenești-Vișina, pe terenurile unde 
s-au efectuat amenajări și terasa- 
mente se găsesc numeroase mor
mane de pămînt care fac inutiliza
bile zeci de hectare. Era de dato
ria grupului de șantiere să împrăș
tie acest pămînt. Se motivează că 
nu sînt suficiente utilaje. Nu se pu
teau găsi oare mijloace pe plan lo
cal? Fără îndoială că da. Cu o sin
gură condiție: să existe interes și 
preocupare. Se impune deci din par
tea Comitetului de Stat al Apelor și 
a Consiliului agricol regional Olte
nia să ia măsuri urgente pentru ca 
și aceste mărunțișuri să fie rezol
vate.

Realizările obținute pînă acum, • 
măsurile care se vor lua în conti
nuare sînt o chezășie că investițiile 
făcute vor da roade bogate. Tere
nurile brăzdate de canale vor de
veni mai rodnice.

Teodor MARIAN

de el cum învăța, cum se purta. Tatăl a 
venit o dată sau de două ori pe la școa
lă, mama — după cum a declarat ea în
săși'— nici atît. Ba nu — a venit și ea 
o dată și atunci au ținut minte toți — 
dar să nu anticipăm ! După cum s-a sub
liniat în dezbateri, caracteristic pentru 
majoritatea familiilor este interesul per
manent al părinților pentru situația la în
vățătură și comportarea în școală și so
cietate a copiilor lor, concursul efectiv 
dat școlii în procesul — complex și une
ori anevoios — de educare și pregătire 
pentru viață a tinerei generații. Din acest 
punct de vedere, familia Voicu constituie 
o excepție. La ședințele cu părinții, în 
convorbirile cu profesorii, părinții ar fi 
aflat și bune și rele despre copilul lor 
dar, mai ales, ar fi învățat cum să-l educe 
pentru a deveni un om întreg.

Școala nu s-a mulțumit să solicite nu
mai ajutorul familiei. A făcut apel și la 
colectivul de muncă al tatălui, salariat în 
serviciul administrativ al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. S-a stat 
de vorbă cu el, omul și-a luat angaja
mente și... nu și-a mai făcut apariția pe 
la școală decît atunci cînd a fost poftit 
să ia parte la ședința consiliului pedago
gic, anume convocată pentru a discuta 
situația școlară a fiului său.

Ședința a avut loc în ziua de 27 fe
bruarie. Elevul pus în discuție era cunos
cut : rămăsese de trei ori repetent, depă
șise cu 4 ani vîrsta unui elev din clasa 
V-a, avea la activ numeroase abateri de 
la disciplină, i se dăduse nota 4 la pur
tare pe trimestrul I, era un element care 
influența în rău pe ceilalți copii. S-a con
siderat că nu mai poate rămîne în mijlo
cul colectivului clasei și al școlii. A fost 
exmatriculat.

Era și de așteptat.
Cu toate că nu mai făcea parte din 

școală, direcția a luat legătură cu orga
nizația U.T.M. de la întreprinderea „Au
tomatica" și i-a cerut sprijinul pentru ca 
elevul să fie primit în producție și aju
tat să învețe o meserie. Gestul acesta de 
părinte dă măsura grijii și preocupării 
pentru viitorul lui.

® „LA FIECARE LOC DE
MUNCĂ, 0 TEHNOLOGIE

MODERNĂ"
La această rubrică, în „Scînteia*  

nr. 6214 a apărut articolul : „De unde 
provin adaosurile de prelucrare“ care 
analiza situația adaosurilor de pre
lucrare ale pieselor turnate și for
jate realizate la Uzina de construcții 
de mașini Reșița. In răspunsul tri
mis ziarului, conducerea uzinei arată 
că într-adevăr mai sînt cazuri cînd, 
la diferite piese se lasă adaosuri de 
prelucrare prea mari. Acest lucru se 
datorește organizării slabe a muncii 
controlorilor de calitate de la turnă
torie și forjă. Pentru eliminarea a- 
cestor deficiențe s-au luat în ultima 
vreme o serie de măsuri tehnice și or
ganizatorice. Printre altele, la con
strucția arcului de la boghiul loco
motivei Diesel s-a studiat posibilita
tea fabricării acestuia din două bu
căți asamblate prin sudură. în acest 
fel scade consumul de metal și se re
duce timpul de prelucrare a pieselor. 
S-a trecut la controlul reperelor tur
nate după dimensiunea modelului și a 
fost întărit controlul tehnic de calitate 
la turnătoria de oțel, în vederea apli
cării corecte a tehnologiei de lucru.

Pentru înlăturarea deficiențelor care 
au existat în ce privește colabo
rarea dintre serviciile de concepție și 
în vederea unei juste normări a pre
lucrărilor mecanice, s-a stabilit ca ser
viciul metalurg-șef să primească un 
exemplar în plus de pe desenele de 
execuție ale pieselor. pe acest exem
plar se trece mărimea adaosurilor de 
prelucrare, iar serviciul tehnolog șef 
stabilește cu exactitate necesarul de 
manoperă pentru prelucrare. Toate a-

Intr-o zi însorită de primăvară

A doua zi a fost convocată o ședință 
cu părin|ii. Ziua aceasta și-a ales-o Liza 
Voicu pentru a-și face intrarea în scenă. 
Ani de zile n-a știut nimeni de ea la 
școală — acum aveau să știe.

Ajunși aici, să reluăm declarafia incul
patei.

Liza Voicu : M-am dus la școală. To
varășa directoare plecase... L-am întilnit 
pe stradă pe profesorul diriginte... L-oi 
fi și înjurat, l-am dat o palmă peste față.

E întrebată : de ce ai ridicat mîna ?
Răspunde, între altele : l-am lovit pe 

profesor pentru că, fiind dirigintele cla
sei a V-a C, l-a exmatriculat pe copilul 
meu..,

Președintele : Ești trimisă în judecată 
pentru infracțiunea de huliganism. Ce ar 
însemna ca fiecare părinte să procedeze 
ca dumneata ? Profesorii pun cartea în 
mîna copiilor noștri, îi ajută să deslu
șească slovele, se străduiesc să formeze 
tineri de treabă, să le imprime trăsăturile 
unor oameni ai socialismului. Este o acti
vitate din cele mai grele și merituoase. 
Cere înalte calități pedagogice, o pregă
tire largă, li înconjurăm cu dragoste și 
respect, le sîntem recunoscători pentru 
educafia dată copiilor. Nu ni s-a întîm
plat încă să avem de judecai un caz ca 
al dumitale. E, în adevăr, un caz cu to
tul neobișnuit. Și, pe urmă, mai ai doi 
copii la școală. Acesta e exemplul pe 
care-l dai ? Ce fel de oameni vor fi dacă 
nu-i înveți să-i respecte nici pe dascălii 
lor ? La școala, ca să te interesezi de fiul 
dumitale, nu te-ai dus ; dar ca să-l păl- 
muiești pe profesor te-ai dus. Aceasta e 
răsplata pentru profesori î"

Pe nesimțite, hotarele procesului se 
lărgesc. Sînt puse în discuție normele de 
conduită socială, modul cum sînt educaji 
și crescuți copiii, raporturile dintre școală 
și familie. Au luat cuvîntul multi martori : 
muncitori, funcționari, gospodine, părinți 
cu copii la aceeași școală, profesori. Toți 
au avut cuvinte aspre de dezaprobare 
pentru purtarea huliganică a Lizei Voicu.

Se dă în continuare cuvîntul procuro
rului. 

cestea au făcut ca în ultimul timp 
consumul de metal să se reducă sim
țitor.

® „ASTĂZI ÎMPLINESC 

3650 DE ANI"
In răspunsul la foiletonul cu titlul 

de mai sus, apărut în „Scînteia” nr. 
6207, Direcția generală a industriei 
cărnii și frigului din Ministerul In
dustriei Alimentare ne informează că, 
în urma analizării activității între
prinderii I.M.C.C.-Sibiu, a stabilit o 
serie de măsuri pentru înlăturarea lip
surilor semnalate. Conservele care 
erau în stoc au fost livrate comerțu
lui ; s-au executat reparații de utilaje 
și zugrăveli în secția conserve, pre
cum și lucrări de gospodărire. Noul 
director a început să pună ordine în 
cadrul întreprinderii. „Foiletonul apă
rut în ziarul „Scînteia“ — se arată în 
încheierea răspunsului — a fost pre
lucrat în cadrul Direcției generale a 
industriei cărnii și frigului. între alte 
concluzii, rezultate din analiză, a re
ieșit că în viitor trebuie să avem mai 
multă grijă și să intervenim cu mai 
multă operativitate în rezolvarea unor 
probleme ce se ivesc la întreprinderi. 
Socotim foiletonul apărut ca un aju
tor atît în munca direcției generale, 
cît și a întreprinderii I.M.C.C.-Sibiu și 
vă mulțumim pentru ajutorul acordat".

® „COLABORARE STRÎNSÀ
CU ÎNTREPRINDERILE

BENEFICIARE"
Referitor la articolul cu titlul de 

mai sus apărut în „Scînteia" nr. 6221, 
conducerea Fabricii de ciment „Stîn-

„Liza Voicu — a spus el — s-a de
zinteresat complet de educația copilului. 
A ajuns sa săvîrșească fapte grave, pe
depsite de lege. Dirigintele clasei a 
V-a C în care era elevul Gheorghe Voicu 
a făcut tot ce era posibil pentru îndrepta- 
rea lui : s-a deplasat la domiciliul copilu
lui, a sfat de vorbă cu părinții. Totuși, 
comportarea elevului nu s-a schimbat. A 
lipsit ajutorul, munca educativă a părinți
lor. Atitudinea lor s-a putui constata și 
din faptul că nu s-au interesat la școală 
de felul cum învață și cum se poartă fiul 
lor. Mama a crezut orbește tot ce-i spu
nea copilul... Elevul a căutat tot timpul 
să-și ațîțe părinții, și în special pe mama 
sa, împotriva profesorilor. Din această 
cauză s-a creat impresia că dirigintele 
respectiv ar avea ceva personal cu el. 
Realitatea, după cum s-a văzut, era cu 
totul alta..."

Dintr-o greșită înțelegere a îndatoririlor 
pe care le au, unii părinți ajung să în
chidă ochii, să minimalizeze lipsurile o- 
draslelor, ba să le și acopere, să le dea 
lor dreptate și să nu colaboreze cu 
școala în activitatea educativă. Sînt și pă
rinți care fac greșeala de a pune în dis
cuție, în fata copiilor, obiectivitatea, 
cinstea și competența profesorilor, surpin- 
du-le autoritatea. Rezultatele, cum am 
văzut în acest proces, sînt nefaste.

In colectivul din care va face parte pe 
viitor, muncind, învă)înd o meserie, sti
mulat de exemplul bun al tovarășilor să', 
Gheorghe Voicu are posibilitatea să se 
îndrepte, să devină un element util socie
tății. Este, desigur, necesar să se facă apel 
și la concursul familiei, pentru a asigura 
acea unitate de influențare care stă la 
baza oricărei activități educative rodnice,

Indeplinindu-și rolul său profund edu
cativ, tribunalul a desprins nu numai vina 
Lizei Voicu, dar și o serie întreagă de 
învățăminte cu privire la creșterea copii
lor. Cei de față au avut suficiente teme 
asupra cărora să mediteze. Chiar și in
culpata.

— Spune, Liza Voicu, ai învățat ceva 
din acest proces ? — a întrebat în con
cluzie președintele..,

■— Da, nu am făcut bine ce-am făcut...
Cu această recunoaștere și căință tîrzie, 

ședința s-a ridicat.
Tribunalul a rămas în deliberare.

V. SEBASTIAN 

ca” din Brăila ne-a comunicat că de
ficiențele semnalate în ziar sînt ade
vărate. în unele perioade, pe liniile 
de garaj ale fabricii au stat vagoane 
imobilizate datorită organizării nesa
tisfăcătoare a descărcării materiilor 
prime și insuficienței spațiilor de de
pozitare. Pentru remedierea acestor 
deficiențe au fost luate o serie.de mă
suri. Printre altele, a fost reparat 
greiferul folosit la descărcarea mate
riilor prime și a fost mărit depozitul 
de materiale. „Anumite staționări de 
vagoane, se spune în răspuns, se da- 
toresc și livrărilor neritmice de zgură 
de către Combinatul siderurgic Hune
doara, ceea ce face ca în unele zile 
să ne sosească mai multe vagoane de
cît putem noi descărca. Am luat le
gătura cu conducerea combinatului și 
am stabilit ca zgura să fie expediată 
proporțional în fiecare decadă a 
lunii“.

în legătură cu același articol am 
primit la redacție răspunsuri și de la 
Fabrica de ciment din Fieni, re
giunea Ploiești, și de la Uzinele me
talurgice „Progresul“-Brăila. In scri
soarea primită de la Fabrica de ci
ment Fieni se arată că, în perioada ur
mătoare, se va întări colaborarea cu 
stația de cale ferată din localitate, 
în acest fel vor putea fi extinse me
todele de marșrutizare a trenurilor, 
ceea ce contribuie la folosirea mai 
bună a parcului de vagoane. Condu
cerea fabricii vine cu propunerea să 
se perfecționeze construcția vagoane- 
lor-cistemă folosite la transportul ci
mentului, pentru ca descărcarea lor 
să se facă în condiții mai bune.

Ziua independenței de
(Urmare din pag. I-a) 

sovietici, pe luptătorii care și-au dat 
viața pentru eliberarea patriei noas
tre.

Din ziua în care deasupra Reich
stagului a fost înălțat steagul 
victoriei au trecut 19 ani. Dar 
în amintirea popoarelor au ră
mas de neuitat eroicele fapte de ar
me săvîrșite de oștile sovietice care, 
purtînd pe umerii lor principala 
greutate a războiului, au avut un rol 
hotărîtor în cucerirea victoriei. Is
toria acestui război a consemnat 
pentru totdeauna asemenea episoade 
ca eroica epopee a Leningradului, 
luptele din fața Moscovei, năprazni- 
ca lovitură dată dușmanului la Vol
gograd, vastele operații desfășu
rate de la Kursk și Orei pînă 
la Berlin. în aceste gigantice 
bătălii oștile sovietice au zdro
bit pas cu pas mașina militară 
hitleristă — cea mai puternică ma
șină de război cunoscută pînă atunci, 
salvînd omenirea de primejdia înro
birii fasciste.

La cucerirea victoriei și-au adus 
contribuția de sînge și ostașii celor
lalte armate ale statelor ce făceau 
parte din coaliția antihitleristă, pre
cum și mișcările de partizani din 
numeroase țări ale Europei.

Ieșind din acest război care i-a 
pricinuit pagube și suferințe imense, 
omenirea a pășit în perioada postbe
lică animată de voința de a nu mai 
admite repetarea unui asemenea ca
taclism, de a-și consacra forțele cau
zei menținerii și consolidării păcii. 
Marile transformări social-econo- 
mice petrecute în lume au creat în 
zilele noastre condiții mai favorabile 
ca oricînd înfăptuirii acestei nă- 
zuinți. Există în lume forțe uriașe — 
comunitatea țărilor socialiste, cu gi
gantica sa putere materială ; clasa 
muncitoare din țările capitaliste ; 
mișcarea de eliberare națională ; sta

TEATRE ® CINEMA © TELEVIZIUN
TEATRE. — Teatrul de Operă șl Ba

let al R. P. Romine: TOSCA — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă: VĂ
DUVĂ VESELA — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. 1.. Caragiale“ (Sala Come
dia): MARIA STUART — (orele 14,30), 
ȘTAFETA NEVĂZUTĂ — (orele 20): 
(Sala Studio): O FEMEIE CU BANI — 
(orele 15,30), NORA — (orele 19,30). Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (Sala din bd. Ma- 
gheru): ESTE VINOVATA CORINA? — 
(orele 19,30); (Sala Studio): CASA CU 
DOUA INTRĂRI — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra" (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): RĂZBOI Șl 
PACE — (orele 19,30); (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 76 A): OMUL CARE 
ADUCE PLOAIE — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie: RINOCERII — (orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești: AS
CENSIUNEA LUI ARTURO UI POATE 
FI OPRITA — (orele 19,30). Teatral pen
tru copil și tineret (Sala din str. C. 
Miile): CHIRIȚA IN PROVINCIE - (ore
le 20); (Sala pentru copii, din str. Ere- 
mia Grlgorescu nr. 24): NU PREA ALBA 
CA ZĂPADA ȘI MOTANUL DESCĂL
ȚAT — (orele 16). Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase“ (Sala Savoy): ȘAPTE PĂ
CATE - (orele 17). REVISTA DE ALTĂ
DATĂ — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S.: O CARTE 
DESPRE FRUMUSEȚE — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (Sala Academiei): CAR
TEA CU APOLODOR — (orele ÎS), EU 
ȘI MATERIA MOARTA - (orele 20,30). 
Circul de stat: BERLINER ATRACTION 
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. — Aventurile unul 
tlnăr — cinemascop: Patria (9; 12; 15; 
18; 21). Liturghia dé la miezul nopții: 
Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21). Nu se 
poate fără dragoste: Carpați (10; 12; 14; 
16), Victoria (10; 12, 14; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,15). Frații 
corslcanl — cinemascop: București (9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Seara prieteni
lor filmului: Carpați (orele 19). Zile do 
fior și rîs: Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15;
20,30),  Modern (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Kaloian: Festival (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flamura (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver: Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Glulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 
20,15). Intre maluri — cinemascop: Lu
mina (de la orele 10 la 14 rulează în 
continuare; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). O zi ca leii: 
Union (16; 18,15; 20,30). Program de fil
me pentru copii: Doipa (orele 10). Dez- 
rădăcinații: Cosmos (16; 18; 20), Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). întoarce
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PÎNĂ-N SPLAI
Sub acest titlu, în „Scînteia“ nr. 

6173 a apărut un articol care semna
la unele deficiențe în gospodărirea 
cartierului bucureștean Sg. Nițu Va
sile. în răspunsul său Direcția ge
nerală construcții-moritaj a Sfatului 
popular al Capitalei ne-a scris între 
altele : „Pentru cartierul Sg. Nițu 
Vasile s-a prevăzut construirea a trei 
complexe comerciale. Acum, com
plexul nr. 2 e recepționat și predat 
beneficiarului. La celelalte două com
plexe — 1 și 3 — lucrările sînt foarte 
avansate și în curînd vor fi predate 
pentru instalarea mobilierului".

La același articol ne-a răspuns și 
întreprinderea de drumuri și poduri 
București : „Cele publicate în articol 
corespund situației de pe teren. Lo
catarii sînt îndreptățiți să-și exprime 
nemulțumirea față de proasta întreți
nere a căilor de acces. Strada Secui
lor, arteră principală, a fost transfor
mată de constructori în drum de șan
tier. După terminarea construcțiilor 
ea a fost refăcută de întreprinderea 
noastră și pregătită pentru asfaltare 
După executarea fundației însă, 
I.C.H.F. a început săpături pentru a 
instala gurile de scurgere, cei de la 
întreprinderea Teleconstrucția pentru 
a instala cablurile telefonice, iar cei 
de la I.C.M.E. nr. 1 — pentru a plan
ta stîlpii de iluminat. In această si
tuație, întreprinderea noastră a fost 
împiedicată să-și continue lucrările. 
Pentru a evita în viitor situații ase
mănătoare, propunem ca între cele 3 
întreprinderi amintite și noi să exis
te o colaborare mai strînsă“.

tele care și-au dobîndit recent in
dependența ; larga mișcare pentru a- 
părarea păcii. Mobilizarea tuturor 
acestor forțe, unirea lor în cel mai 
larg front, lupta lor hotărîtă fac ca 
imperialismul să nu mai poată ac
ționa după bunul său plac pe arena 
internațională, pot zădărnici încer
cările cercurilor imperialiste de a 
arunca omenirea într-un nou război 
mondial, pot impune și consolida 
pacea.

Voința de pace a popoarelor devi
ne mai hotărîtă pe măsură.ce în opi
nia publică mondială își face loc în
țelegerea că un nou război mondial 
ar atrage după sine calamități in
comparabil mai mari ca în trecut.

Unindu-și eforturile cu cele
lalte țări socialiste, cu toate forțelB 
păcii și progresului, R.P. Romînă mi
litează neabătut pentru destinderea 
internațională, promovarea coexis
tenței pașnice între state cu orîn- 
duiri sociale diferite, rezolvarea 
problemelor internaționale litigioase 
pe calea tratativelor. înfăptuirea de
zarmării. dezvoltarea relațiilor nor
male de prietenie și colaborare cu 
toate statele și popoarele.

Devotate cauzei păcii și securității 
internaționale, țările socialiste mani
festă vigilență neslăbită și întăresc 
capacitatea lor de apărare. Ziua 
Victoriei găsește aceste țări, popoa
rele lor, ca și masele largi populare 
de pretutindeni animate de voința 
de a face ca începutul de destindere 
ce s-a conturat în viața internațio
nală să fie consolidat și dezvoltat.

Poporul romîn sărbătorește ziua 
independenței de stat și Ziua Victo
riei sub semnul marilor realizări do- 
bîndite în anii vieții sale libere, al 
hotărîrii de a obține noi succese in 
înfăptuirea politicii partidului de 
înflorire a patriei, de ridicare con
tinuă a bunăstării maselor, în lupta 
pentru triumful cauzei socialismu
lui și păcii.

rea piraților; Lumea minunată a lui Ka
rel Zeman; Vitoșa; Fotografie cu bu
cluc; Pentru că sint tînără; Sport nr. 
2/1964: Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează in continuare). Limu
zina neagră — cinemascop: înfrățirea în
tre popoare (10; 15.45; 18; 20,15). Dragos
te lungă de-o seară: Excelsior (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Tomis (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (9,45; 12; .14,15;
16,30; 18,45; 21). Domnișoara... Barbă 
Albastră: Cultural (15; 17; 19; 21). Ger
manie, steluțele tale!: Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15; 20,30).
Rude de sînge: Buzești (14; 16,15; 18,45;
20,30),  Pacea (16; 18; 20), Viitorul (16; 
18,15; 20,30). Păpușile rid: Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Munca (15; 17; 19; 21). Ca
valerul Pardaillan — cinemascop: Uni
rea (11; 16; 18,15; 20,30). Lingă tine tră
iesc oameni: Flacăra (15,30; 19), Popular 
(16; 19,30). Secretul lui Mathias: Vitan 
(16; 18; 20). Douăsprezece scaune: Arta 
(16; 18,15; 20,30), Luceafărul (16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (16; 18; 20). Totul
rămîne oamenilor: Moșilor (16; 18,15;
20.30) . Lovitură de pedeapsă: Lira (15,30;
18; 20,15). Ucigașul și fata: Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Cum stăm, tinere?: 
Colentlna (16; 18,15; 20,30). Muguri în 
soare: Progresul (15,30; 18; 20,15). Un
surîs în plină vară: Cotroceni (16; 18,15;
20,30).  Totul despre Eva: Adesgo (15; 
18; 21).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Așa se joacă pe 
la noi — program de dansuri populare 
din diferite regiuni ale țării. 19.40 —
Montaj literar închinat zilei de 9 Mai. 
19,50 — In fața hărții. 20,00 — Teatru în 
studio: „Dragostea cea de toate zilele"— 
dramatizare după o nuvelă de Ion Bă- 
ieșu. 20,40 — Retrospectiva Al. Ciucu- 
rencu. 21,00 — Hotel Pescărușul — Trans
misiune de la Sofia. In încheiere — Bu
letin de știri, sport și buletin meteoro
logic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10,11 

șl 12 mai a.c. In țară: Vreme în general 
frumoasă la început, apoi devine ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi sub formă de averse mai ales 
în cursul după-amiezelor. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă ; minimele 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 15—25 grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme în gene
ral frumoasă la început, apoi devine 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi sub formă de averse mai ales 
în cursul după-amiezelor. Vînt potrivit, 
Temperatura ușor variabilă.

serie.de
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üaudiat după ntrugma
— Mă fem că o să dureze, zise Cotoz. 

Că am început cu retragerea mărilor.
— Cu ce ?
— Cu retragerea mărilor, repetă el. 

Știți, formarea bazinului nostru, acum 
citeva milioane de ani.

— Dar de ce ai scris-o cu trei culori 
de cerneală ?

— Trei culori? întrebă el mirat. A, nu, 
asta-i altceva. Asta-i o condică în care 
îmi însemn producția zilnică a minei. Ca 
să zboare racheta.

Dialogul ni se părea cam ciudat. Eram 
cu urechile înfundate, sosisem după un 
drum greu. Mașină. Hopur.i. Tot drumul, 
cei doi reporteri ai ziarului scoseseră 
exclamații : ba de încîntare în fața vre
unei porți maramureșene savant sculptate, 
ba de involuntară reacție în fața vreunui 
hop mai zguduitor. In plină primăvară, 
zăpada provocator de albă, abia căzută, 
se odihnea pe iarba verde. Porțile — din 
lemn înnegrit de vreme, acoperit cu zăpa
dă, sau alb-trandafirii, abia sculptate — 
păreau opera unei întregi populații am
biționate să bată Muzeul satului.

Trebuie să știți că Borșa este o comu
nă care se întinde pe vreo 19 kilometri. 
Această cifră, exprimată în porți și gar
duri, reprezintă una din cele mai lungi 
galerii de artă populară. Iar la fiecare 
cîțiva pași, de-o parte și de alfa a dru
mului, vedeai oameni trebăluind la porți. 
Atîția dintr-odată ? Zeci și sute ? Aveai 
impresia că citiseră cîteva reportaje din
tre acelea care nu văd în Maramureș de
ci! pitorescul tradițional, ulcioarele, portul 
și arhitectura, și că, în urma lecturii, or
ganizaseră un soi de demonstrație în glu
mă : „priviți-ne ; așa cum scrie în repor
taje, nu ne ocupăm decît de buciume și 
porți".

Există însă o explicație. Baia Borșa, o 
mică așezare minieră din cuprinsul comu
nei Borșa, e programată să sară curînd 
peste rangul comunei-mamă, să devină, 
din sat, oraș. Sînt programate construcții 
mari. Și orice construcție începe cu dru
mul. Așadar, se face o șosea asfaltată. 
In fața progresului, porțile n-au trebuit să 
se deschidă, ci numai să se mute cu vreo 
doi metri mai încolo, pentru ca șoseaua 
să poată fi lărgită. Spre bucuria arcurilor 
de mașină, gropile vor dispărea ; porțile 
vor rămîne însă : pe anul ce vine, excla
mațiile sînt programate să exprime doar 
admirație pentru peisaj.

Ce frumos arafă undele cenușii-oțelite 
(ale Borșei), undele verzi (ale Cislei ; de 
fapt, bănuiesc că amîndouă apele au a- 
ceeași culoare; pînă să trecem însă de a 
doua, a ieșit soarele din nori) I Și iată-ne 
în Baia Borșa, la comitetul de partid al

întreprinderii miniere. Francise Cotoz, se
cretarul comitetului, scoate capui pe fe
reastră, apoi se întoarce spre noi.

— N-afi văzut afară racheta de pe aco
periș ?

Cum să n-o vedem. Pe rachetă scrie 
„cu planul la zi". Iar becurile dinăuntru 
nu se aprind decît în serile cînd între
prinderea este într-adevăr cu planul la 
zi. Vă închipuiți că întreg orășelul (sau 
satul ?) trăiește într-un fel sau altul de pe 
urma mineritului. Cei 600 de tineri care 
ies de la cinemascopul unde tocmai au 
văzut „Harakiri" (era programat în ziua 
cînd am trecut pe acolo), încă înainte de 
a-și aprinde țigara, privesc spre emble
mă, dacă-i luminată sau nu. Soția care se 
întoarce de la cumpărături (magazin uni
versal nou), copiii care se joacă (mai a- 
les cu materiale de construcție, ce se iro
sesc din cauza neglijenței sau a întîrzierii 
unor proiecte), bătrînii care duhănesc 
pe-o bancă în fața'casei (la vîrsfa lor, ra
poartele medicale contra fumatului nu 
mai produc impresie) toți cunosc tîlcul 
emblemei, toți așteaptă. Iar Cotoz, secre
tarul, scrie în registru (ar putea încredința 
această muncă vreunui ajutor, dar nu 
vrea), transcrie în cerneală albastră,,roșie 
și verde tot felul de cifre, iar la urmă 
vede dacă e posibil să se aprindă becu
rile.

Dar ce legătură are asta cu retragerea 
mărilor ?

A
Secretarul comitetului de partid este 

istoric. Amator. Dacă există grădinari a- 
mafori, pescari și fotografi amatori, de ce 
n-ar exista și cronicari amatori ? Legat de 
producția zilnică a minei, Cotoz conside
ră însă că treaba la care s-a înhămat nu 
este o simplă destindere cum ar fi cuvin
tele încrucișate sau vreun joc, ci o trea
bă caro trebuie să lase urme. Nu e preo
cupat atît de istorie în general, cit de 
istoria locului în care trăiește. Cum e fi
resc, el vede în istoria Băii Borșa mai în- 
tîi un fel de istorie a mineritului prin 
partea locului. Există aici o mină care 
poartă numele lui Cotoz, precum și Pî- 
rîul Cotozenilor. Secretarul comitetului de 
partid s-a grăbit să ne asigure însă că a- 
ceste nume n-au fost date în cinstea lui, 
ci că au o vechime de decenii și secole.

— Avem prin partea locului zeci de fa
milii Cotoz. Galeriile vechi și părăsite 
poartă tot felul de nume. O galerie se 
cheamă „Domnișoara", pentru că patro
nul de atunci o dăduse în zestre la mă
ritișul fiicei lui. Alta, „Ecaterina", și-a că
pătat numele de la o prezicătoare din 
secolul trecut care le spunea oamenilor 
pe unde vor găsi metal de preț și dacă 
vor mai ieși vii din mină.

Cuprins de nerăbdare, am luat dosarul 
voluminos care promitea să ascundă atî- 
tea drame, în vreme ce Cotoz — un om 
înalt și blond, cu o figură puțin lungărea
ță și ochi verzi copilăroși parcă, încadrați 
înfr-o față ce poartă 40 de ani — a în
ceput iar să se scuze :

— Nu-mi rămîne destul timp, nici ma
terialul de care dispun nu e încă aranjat.

Am lăsat dosarul.
— Iubești istoria din copilărie ?
— Nu, a zis el, nu mi-a ars de istorie. 

Era cam multă mizerie prin aceste locuri. 
Am. lucrat de la 12 ani. (Și, brusc, se în
toarce la subiectul care-l preocupă). Toți 
oamenii care vin pe aici pun mereu ace
leași întrebări. Altădată, Baia era cam ui-, 
fată. Pe urmă au început să vină oameni 
de la minister, activiști, poeți, geologi., 
întrebările lor mi s-au amestecat în cap. 
M-am gîndit să facem un material care 
să-i lămurească odată pe toți. Cîteva file, 
o expunere acolo. Am trasat unui geo
log un fel de sarcină de partid. M-am

simțit obligat să-l ajut : cunoșteam bă
trînii satului mai bine decit el, am vorbit 
cu taică-meu (are acum 71 de ani), cu 
bunicu-meu, miner și el, cu frații și suro
rile (sintern 11, cei mai mulți răspîndiți 
tot prin mine), cu un moș în vîrstă de o 
sută de ani, cu o femeie de peste o sută. 
Pe nesimțite, m-am pomenit înhămat la 
treabă : geologul a fost transferat, dar eu 
aici trăiasc și am rămas cu patima asta.

Există oameni care abia așteaptă să-și 
ia vreo diplomă pentru a înceta orice 
studiu. Și invers, există autodidacți care 
se simt obligați să studieze mai departe, 
își formează o obișnuință care nu înce
tează nici la bătrînețe. Lui Cotoz, munca 
de istoric îi provoacă o vizibilă plăcere. 
In vreme ce mă scufund în dosar, el îmi 
studiază reacțiile feței, ca un poet dornic 
să vadă efectul versurilor sale asupra 
auditoriului.

Și iată, mările se retrag. încep mari 
frămintări ale pămîniului : meleagurile a- 
cestea, pe care încă nu există oameni, 
pregătesc în subterane mineralul de care 
vor avea mîine nevoie oamenii. Trecem 
printre urmele fugare ale antichității și 
facem un scurt popas în 1650, ca să ve
dem cum se lucra pe atunci. (Sînt docu-

mente rămase din perioada dominației 
otomane). Nu se făceau găuri : se făceau 
focuri mari, frontul de lucru era încălzit 
la maximum și, după ca pereții se încin
geau, se arunca peste ei apă cu oțet. Da, 
oțet. Crăpa roca ! Urma scormonirea cu 
tîrnăcopul. Intre minerale, oamenii cău
tau în primul rînd aurul, dar foarte puține 
dintre frumoasele vremii auziseră că în 
cerceii lor s-au amestecat oțetul și apa, 
sudoarea și lacrimile. De pe atunci găsim 
primele urme ale Cotozenilor și ale altor 
familii de mineri aflați azi pe schema în
treprinderii socialiste și pe tabelele de 
locatari ale primelor blocuri de mare oraș 
din satul Borșa.

Și, așa’cum în adîncuri se amestecă 
mineralele, sub stăpînirea turcească se a- 
mestecă națiile, aurul atrage prin partea 
locului, alături de romîni, pe sîrbi, un
guri, germani și alții. O surpriză : mă aș
teptam să aflu, ca de obicei, despre ex
ploatarea sălbatică a muncii copiilor, dar 
dimpotrivă. Tinerii n-au voie să intre în
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Șoferul nostru, un om de o mare 
măiestrie rutieră, ne privea mirat.

— Pentru prima oară în Maramu
reș, așa-i ?

— Nu... Pentru a patra oară... Te 
rugăm să oprești... Ce priveliște for
midabilă I

Șoferul opri. La început se uita 
mereu după aparatul de fotografiat: 
bănuia motivul opririi. Dar nu, cel 
care-i ceruse să oprească rămăsese 
lîngă mașină și privea, se uita pur 
și simplu. Nici măcar nu-și desena 
ori nota ceva în vreun blocnotes. 
„Fotografiază cu sufletul !" își zise 
omul de la volan, amuzat el însuși 
de această idee, și, pe nesimțite, de
veni mai vorbăreț: oprea uneori ma
șina din proprie inițiativă și dădea 
explicații felurite, ca un ghid cu 
mare debit verbal și informat cum 
numai un om din arta cutiei de vi
teze poate fi !

— Uite, zise șoferul, acolo e as
cunzătoarea lui Pintea Viteazul !

Ceilalți priviră în direcția arătată 
de degetul lui, cu interes. O ușoară 
dezamăgire îi umbrea. Ascunzătoa
rea de taină a haiducului era ca o 
scorbură în piatră, ca intrarea în- 
tr-o peșteră mică. La cîțiva metri 
deasupra șoselei.

Un baraj nou lîngă capitala maramureșeană : barajul de pe Firiza, lîngă Baia Mare

— Pe vremea lui nu trecea nici un 
drum pe-aici, preciză șoferul, mirat 
că nu-și închipuiseră una ca asta. 
Puține picioare călcau pe-aici. Pin
tea Viteazul obișnuia să meargă el 
însuși la cei ce aveau nevoie de ell 

Am pornit mai departe.
Uluitor e muntele Gutin 1 L-am 

trecut toamna într-un vîrtej de cu
lori cum nu-mi închipuiam că exis
tă pe lume. Nu știu cîte soiuri de 
copaci cresc pe pantele lui aven
turoase, dar nuanțele de toamnă ale 
frunzișurilor îl pot aduce la dispera
re pe un pictor: de la verdele abia 
atins de o dungă de galben, la 
portocaliu, la cărămiziu, toate cu
lorile în alternare și dans neconte
nit sub razele, piezișe ale soarelui. 
Dar culoarea de toamnă pe Gutin a 
copacilor este un roșu profund, ga
leș, cum găsești numai în imaginile 
aduse din adîncul oceanelor de a- 
paratele de filmat, ale unei vegeta
ții ciudate, mișcătoare.

Urci, urci... O cumpănă : sîntem în 
vîrful Gutinului și începem să cobo- 
rîm. Lîngă șosea se ivește un 
pîrîu care crește cu fiecare ki
lometru. Este Mara, atît de cîntată 
în folclorul maramureșean, alături 
de Iza. Dar Iza apare cu puțin îna
inte de Sighet, teritoriul udat de ea 
fiind la răsăritul acestui oraș, spre 
Moldova. Și pentru a nu știu cîta 
oară aud stihurile cîntecului popu
lar : „Cîte flori pe Iza-n sus, / Cîte 
flori pe Iza-n sus, / Tot cu mîndra 
le-am pus".

Și ori de cîte ori l-aș asculta 
nu-mi- pare destul, versul popular 
avînd acea -„tinerețe fără bătrînețe" 
care te fqce să-T töt repeți.

...De pș/ serpentinele Gutinului 
coborîm în satele maramureșene, a- 
șezări armonioase și primitoare. Nu
mele comunelor pe drumul către Si
ghet îți răsună ca muzica în urechi: 
Ferești, Hărnicești, Șugatag, Vad... 
Mara acestei primăveri nu te pără
sește nici o clipă, învolburată.

Satele Maramureșului... O trecere 
necontenită de porți monumentale. 
Fiecare casă are poartă de palat. 
Nu știu d9 unde se trage acest o- 
bicei .al maramureșenilor de a-și 
făuri în lemn asemenea capodopere 
arhitecturale : e cu putință să avem 
de-a face cu tradiții neînchipuit de

vechi. Nici nu îndrăznesc să în
cerc vreo descriere a unei porți 
maramureșene. Nici fotografia a- 
dusă nu va reuși să spună prea 
multe. Pentru ca să înțelegi des
pre ce e vorba trebuie să mergi 
în aceste sate, să le vezi defilînd 
de-<? parte și de alta a șoselei, în- 
tr-o succesiune fantastică. Oamenii 
de pe-aici sînt primitori, fiecare 
poartă e un arc de triumf prin care 
pășesc oaspeții. O bucurie mare te 
cuprinde cînd vezi că cele mai multe 
din aceste porți sînt noi, lemnul lor ■ 
e încă fierbinte de mușcăturile secu
rii, lemnul e alb-galben încă, timpul I 
abia a început să-l pătrundă. Meș
teri neîntrecuți prelungesc și per- i 
fecționează tradiția în anii noștri, | 
exprimă în unghiurile generoase ale 
porților Maramureșului viața nouă a i 
locuitorilor de aici. Cele noi sînt ’ 
mai înalte, mai mari, mai puternice i 
decît vechile porți, iar dincolo de I 
ele au apărut case pe măsură. Ici- i 
colo mai vezi cîte-un semn al ve- : 
chilor nepotriviri cînd după o poar
tă impunătoare (mîndria dintotdeau- 
na a maramureșenilor 1) vezi o că
suță veche, frumoasă dar neîncă
pătoare. Alte monumente de seamă 
ale ținutului sînt vestitele biserici d9 
lemn (una din ele a fost adusă la 
Muzeul satului din Capitală). Nu 
știu ce fel de oameni vor fi fost 
meșterii ce le-au durat, dar siluetele 
acestor micuțe monumente te urmă
resc multă vreme, evocator: par mai 
de grabă niște nave de zburat, ori 
niște păsări măiastre cu gîtul lung, 
nesfîrșit, cu ciocul muiat în nori.

E primăvară deplină (deși pe 
Gutin nu s-a topit încă zăpada). Șo
seaua trece prin comune printre și
ruri de oameni. Au ieșit cu toții din 
case. îndreaptă gardurile strîmbe, 
lărgesc șoseaua și plantează pomi. 
Munça aceasta le provoacă o mare 
plăcere : simțul lor artistic înnăscut 
le spune că prin aceasta satul se 
înfrumusețează.

Ai un sentiment de satisfacție pri- 
vindu-i pe acești oameni : bărbații 
sînt pietroși, potriviți de statură, au 
trăsăturile tetei regulate, drepte, în-
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GHEORGHE NAUM „La G.A.S. Măxineni"

Scriitorul Ion Pas lucrează in momentul 
de față la un nou volum intitulat „Carte des
pre drumuri lungi“, în paginile căruia sînt 
înfățișate aspecte din. cîteva țări pe care le-a 
vizitat de-a lungul anilor. Publicăm cîteva 
fragmente din capitolul privitor la Finlanda.

1
împrejurările m-au purtat, In trei rîn- 

duri și în trei împrejurări diferite, pe pă- 
mintul atît de întretăiat de lacuri și aco
perit de păduri al Finlandei, îneît aș pu
tea spune că țara mi-este îndeajuns 
cunoscută.

Simt imboldul să depun mărturie că 
mi-a devenit și mult apropiată prin fru
musețea originală a locurilor ei, prin tră
săturile de caracter ale unui popor care, 
in luptă veche, permanentă cu vicisitudi
nile istoriei, cu dificultățile puse în calea 
sa de particularitățile unor condiții na
turale ingrate, și-a păstrat încrederea în 
destinul său, a arătat și arată, vieții și 
oamenilor de pretutindeni, o figură prie
tenoasă.

Nu i-a fost ușor să-și apere ființa na
țională de-a lungul multelor secole trăite 
sub înfeudarea Suediei și, mai mult de 
o sută de ani, sub aceea a imperiului ța
rilor. Cu toate acestea și-a dezvoltat cul
tura, iar una dintre cele mai vechi uni
versități din Europa, datînd de la 1640, 
e finlandeză.

Nu i-a fost ușor poporului, astăzi în 
număr de abia patru milioane și jumă
tate, să-și agonisească traiul, să ajungă 
pe plan material și spiritual la un nivel 
destul de ridicat, comparativ cu alte așe
zări ale Nordului, dacă avem în vedere 
că țara cuprinde pe o întindere de 60 la 
sută din suprafața sa păduri, 10 la sută 
lacuri și 30 la sută pămînt din care numai 
o treime e cultivabil.

Să ne gîndim pe de altă parte că 
sînt lungi, foarte lungi lunile ploioase și 
cele- ale iernii, cu zăpezi care cad une
ori în cantități enorme, cîteodată însoțite 
de geruri aspre, stinjenind circulația, 
munca pe o bună parte din întinderea 
anului Cu totul excepționale au fost 
primăvara pe care am întîlnit-o prima 
dată la sfîrșitul lunii aprilie 1956 și toam
na încă însorită, surîzătoare din septem
brie 1961 cînd m-am găsit acolo ultima 
oară. „La data aceasta a calendarului — 

ni se spusese în '56 — aveam troiene, ge
rul era tăios, marea era înghețată; acum 
sloiurile zăbovesc în port numai pe o 
porțiune redusă". „Ați avut noroc — ni se 
adusese la cunoștință peste cinci ani ; de 
obicei ploile, ceața se aștern cam de pe 
la jumătatea lui august și țin aproape 
neîntrerupt pînă prin decembrie“.

Am avut noroc într-adevăr. Am avut 
noroc și în iulie '59, cînd am trăit sub 
farmecul nopților albe — e drept, pînă 
la urmă obositoare căci te împiedică să 
dormi, iar cînd, către ziuă, reușești să 
inchizi ochii, somnul este întrerupt de 
vuietul orașului. Finlandezii, ca, de alt
minteri, celelalte popoare scandinave, ca, 
de altminteri, leningrădenii, nu au sen
zația noastră de plumb și toropeală. Ei 
s-au deprins. Ei ar putea să doarmă fără 
ca lumina alburie și neverosimilă să-i 
tulbure.

Cei mai mulți, însă, refuză să tragă 
la ferestre perdele groase și să-și pună 
capul pe pernă. Hoinăresc pe străzi, fac 
popasuri și întrețin conversații la răspîn- 
tii de drumuri. Umplu aleile parcurilor. 
La Helsinki este un spectacol obișnuit să 
vezi tineri, vîrstnici și chiar bătrîni, băr
bați, femei, copii îndrepfîndu-se în cos
tume sumare spre numeroasele locuri de 
pe marginea mării amenajate pentru 
scăldat.

Voluptatea înotului este prețuită de ei 
mai mult decît toate celelalte plăceri pe 
care le poate dărui existența terestră. De 
aceea în întrecerile internaționale nautice 
sînt aproape întotdeauna cîșfigăfori. Ca, 
este știut, și la al*e  discipline sportive. 
La alergările pe jos, de exemplu (ani 
după ani) Paavo Nurmen a fost o cele
britate universală ; și la schi — președin
tele statului însuși a fost, în tinerețea sa. 
unul dintre schiorii imbatabili.

Rigorile timpului nu constituie o pie
dică în luarea contactului cu apa. Sfre
delesc, în gheața lacurilor sau a golfuri
lor mării, copci și se-nfundă în ele. Im
presia mea cea mai puternică, sosind la 
Helsinki întîia oară, a fost cînd am vă
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zut ' cetățeni zvîrlindu-se de pe-o tram
bulină în ochiul scobit al mării care, la 
țărm, era plină de sloiuri.

O altă voluptate, ținînd de tradiție și 
ridicată la rang de instituție, este baia 
cu aburi — ceea ce, în finlandeză, se 
cheamă sauna. Nu e locuitor de cătun 
sau oraș, țăran, muncitor, demnitar, să 
nu-și aibă amenajată o sauna în condi
țiile potrivite stării materiale a fiecăruia : 
primitivă, rezumîndu-se la o baracă d9 
seînduri, sau foarte confortabilă. Tempe
ratura se dobîndeșfe, fie prin cărămizi 
încinse, fie prin sistemul încălzirii cen
trale. Temperatură destul de ridicată ca 
sa provoace sudația, iar celor mai puțin 
antrenați tăierea respirației.

Una dintre formele ospitalității po
porului este de-a te ihvita la o sauna. Te 
invită, se înțelege, și la masa modestă 
sau îmbelșugată, în funcție de situația 
fiecăruia, dar in prealabil ești poftit la o 
baie de aburi care, numai cu invocarea 
unor motive într-adevăr temeinice, poate 
fi refuzată. In caz contrariu îi lași amfi
trionului regrete, ba chiar impresia unei 
nepolitețe.

Există și o asociație a persoanelor 
care practică sauna. Și un ordin care se 
acordă persoanelor în măsură să treacă 
proba la temperaturile cele mai înalte 
sau... mai coborîte — acestea din urmă 
in aer liber, iarna, în locurile despre care 
am pomenit.

Sauna este și un loc de conversații, de 
negocieri în materie de afaceri ; chiar de 
tratative politice. Cu alte cuvinte, este 
și-un fel de club.

Gorki își exprima cîndva uimirea că 
„această țară mică a dat atîția oameni 
mari" și iși exemplifica admirația citîn- 
du-l pe arhitectul Eliel Saarinen pe care 
îl considera un geniu.

Lumea celor de o meserie cu Saari
nen, și a urbaniștilor în genere, împăr
tășește intrutotul părerea marelui scriitor.

Au rămas de pe urma lui Saarinen 
cîieva construcții monumentale — printre 
altele clădirea din granit a gării din 
Helsinki, precum și locuința lui proprie ; 
de asemenea, palatul ziarului „Chicago 
Tribune" de ia New York. A rămas, mai 
cu seamă, concepția sa în materie de 
construcție a edificiilor publice, a locuin
țelor și de dezvoltare a marilor așezări 
prin alăturarea la ele a „orașelor-saieliți", 
adică a unor vaste cartiere, într-o mă
sură autonome, într-alta legate de orașul 
central.

Grija lui a fost omul, care, chiar în
tr-un spațiu mic, are dreptul să benefi
cieze de liniște, de lumină, de căldură 
și de culoare ; care nu trebuie să se 
simtă strivit și sufocat în cuprinsul vas
telor aglomerări moderne citadine.

Artistul s-a transplantat în urmă cu 
vreo patruzeci de ani în Statele Unite, 
dar dorința-i din urmă a fost să fie în- 
mormînfat în patrie, în crîngul de pini 
care alcătuiesc cadrul îneîntătoarei, ori
ginalei sale locuințe, situată nu departe 
de capitală.

Ideile lui Saarinen sînt și azi aplicate 
în urbanistica multor țări. Orașele-sate- 
!iți pe care le-am văzut în preajma 
Stockholmului îl au ca inspirator pe el. 
Inspirate de el sînt, cu deosebire în 
Finlanda, construcțiile ridicate, după ul
timul război, la Tampere, la Lahti și în 
alte orașe. Cînd admiri, la Helsinki, noul 
cartier Tapiola, unde casele răsar în pă
durea de pini, pe stînci, pe țărmul mă
rii, înfr-o dezordine aparentă, formînd 
totuși, în fapt, un ansamblu armonios, ți 
se spune : „Le-am clădit pe baza ideilor 
lui Saarinen. ■ Remarcați : stilul unei case 
nu seamănă cu al celei învecinate. Re
marcați : clădirile mai mari, legate una 
de alta acolo unde terenul nu îngăduia 
separarea lor, sînt construite în zig-zag 
pentru ca toate să se împărtășească din 
lumina și din razele soarelui. Remarcați 
diversitatea materialelor : de la beton, 
piatra din sfincă, bîrne, lemn lăcuit, plăci 
da aramă, la cărămida simplă. Și mai 
remarcați că balcoanele au forme felu
rite ; că diferă și coloritul lor".

3
Poetul venerat a! Finlandei, autorul 

imnului național al țării, lohan-Ludvig 
Runeberg, este, oricît de curios ar părea, 
de origină suedeză. S-a născut la în
ceputul secolului trecut și a trăit 73 de 
ani — ultimii patrusprezece însemnînd 
pentru el un martiriu căci a fost nevoii 
să-i petreacă, paralitic, țintuit într-un jilț 
Cu toate a'cestea a creat și atunci spo- 
rindu-și opera durată în epoca validă. A 

scris o tragedie, o comedie, dar presti
giul și popularitatea i le-au adus poeziile 
sale lirico-epice inspirate, în majoritatea 
lor, de luptele pentru libertate și inde
pendență ale poporului său.

Localitatea Porvoo se află la aproxi
mativ 80 km de Helsinki. Este permanent 
vizitată de oamenii din capitală și din 
alte locuri. In grupuri compacte, sub 
conducerea profesorilor, vine tineretul 
școlar. Ca un obiectiv interesant Porvoo 
figurează și-n programul străinilor, pen
tru așezarea lui pitorească pe litoral și 
pentru faptul că este înzestrat cu o ca
tedrală înaltă, construită în urmă cu mai 
mult de cinci sute de ani, dominînd prin 
masivitate și înălțime. In această cate
drală a convocat Alexandru I, după vic
toria asupra Suediei, Seimul finlandez 
luîndu-și angajamentul că legile de bază 
ale țării vor fi respectate.

Nota de atracție a orășelului constă și 
în împrejurarea că într-însul au trăit trei 
glorii ale țarii : pictorul Edelfeld, sculp
torul Valgren, poetul Runeberg. Porvoo 
posedă totodată și un muzeu de istorie 
foarte interesant.

Trecem de la acest muzeu la muzeul 
pictorului ale cărui lucrări le-am înfîl- 
nit și în muzeul național din Helsinki, de 
acolo la muzeul sculptorului cu opere 
care înfrumusețează, în Finlanda, multe 
parcuri și piețe. Zăbovim însă mai înde
lung în casa poetului a cărui figură, așa 
cum apare într-un tablou, cu barba-i 
mare, albă, cu frunfea-i lucioasă, o amin
tește pe-a lui Tolstoi. Încăperile — ne 
încredințează două doamne vîrstnice, că
lăuze — sînt păstrate întocmai ca în 
timpul vieții lui Runeberg care a locuit 
aici douăzeci și cinci de ani, pînă la 
moarte. Dulapuri cu cărți, tablouri, bus- 
turi, fotografii, obiecte, unele de uz cas
nic, altele care i-au aparținut poetului. 
Ediții în multe limbi ale operelor lui — 
cele mai multe în suedeză. Manuscrise. 
Călimara. Pana lui. Diploma de membru 
de onoare al Academiei de Științe din 
Petersburg. Scrisoarea în versuri săpate cu 
litere de aur pe pergament prin care îl 
omagiau studenții de la Universitatea din 
Uppsala.

Dar iată și alte mărturii de iubire, de 
admirație, mai modeste dar cu atît mai 
impresionante. Ele vin din partea oame
nilor simpli de pretutindeni, dar mai cu 
seamă de la concetățenii săi din Porvoo, 
sub forma de scrisori întocmite stîngaci, 
cuprinzînd urări de sănătate, sau sub 
lorma unor daruri mărunte : un obiect de 
birou, o învelitoare de sofa, o împleti
tură de mînă.

Tovarășă devotată de viață i-a fosl 
Frederika Charlotta Tengsfröm, ea în
săși scriitoare. O vedem în fotografiile 

de pe pereți și cînd era foarte tînără, 
foarte frumoasă, cu ochi surîzători, și la 
doi ani după moartea soțului ei, cu pă
rul alb, rărit, împletit în două cozi sub
țiri, cu obrazul devastat de vîrstă și de 
suferințe, cu un zîmbef trist pe buze, 
cu expresia privirilor — stinsă.

Cînd mîna poetului n-a mai putut ține 
o carte, i-a fost lectoră ea. Dar anii și 
ceasurile de veghe lîngă patul și fotoliul 
bolnavului, și lacrimile tăinuite i-au slă
bit vederea. Nu a mai putut să citească. 
Atunci, printr-un efort deosebit, așezîn- 
du-i-se cartea sub ochi într-un anume 
mod, a devenit el, pînă în ceasul din 
urmă, lectorul ei.

Era ingenios în găsirea mijloacelor de 
a-și atenua infirmitatea. Un dispozitiv pe 
care îl născocise singur îi dădea putința 
să-și miște fotoliul pe rotile de la pat la 
masă, de acolo la fereastră. Cînd a tre
buit să rămînă țintuit în pat, a putut să-și 
contemple, printr-un joc de oglinzi, gră
dina cu flori rare ; a putut să urmărească 
viața de-afară.

In luna aprilie a fiecărui ’ an, în ziua 
comemorării morții lui, se organizează 
pelerinaje la casa și la mormîntul lui. 
Seara se aprind ruguri, sună prelung, 
melancolic, trompete.

4
Ne întîmpină politicos în holul Teatru

lui Național din Helsinki domnul Arvi Ki- 
vimaa, directorul lui, ne conduce, pînă 
cînd începe spectacolul, în cabinetul său 
unde ne oferă țigări, dulciuri, coniac. In 
antracte ne poftește din nou la el, ne face 
cunoștință cu ajutoarele sale principale, a- 
tingem subiecte felurite.

II cunoscusem cu cîteva zile mai înain
te, avusesem o convorbire mai îndelungă, 
rămăsesem cu o impresie foarte bună. 
Bărbat ca la cincizeci de ani, bine con
struit, aer sportiv. Oarecum obosit și 
blazat.

Este eseist și poet ; este și regizor. E 
președintele Pen Club-ului din țara sa.

— Mi-ar fi făcut plăcere să pun eu în 
scenă comedia „Scrisoarea pierdută" ; 
mi-a luat-o înainte Puurunen de la Tam
pere.

A călătorit mult, cu popasuri mai mari 
în America și în Anglia. Stăpînește cîteva 
limbi.

O destăinuire care-mi face plăcere :
— Am tradus, înainte de război, ceva 

din Eminescu servindu-mă de o versiune 
germană. Poet, gînditor de valoare uni
versală. Poate că, înfr-o zi, voi reveni 
la el.

Am asistat la premiera „Ultimei ore" 
a lui Mihail Sebastian, jucată pe scena 
Teatrului Popular din Helsinki. în decurs 

de cîteva săptămînl, a doua importantă 
prezență a literaturii noastre dramatice în 
Finlanda — și a doua izbîndă confirmata 
de unanimitatea elogiilor presei. Aplauze 
după fiecare act, ovații, flori, la sfîrșitul 
reprezentației, pentru actori și pentru re
gizorul romîn care pusese piesa în scenă, 
artistul poporului Sică Alexandrescu.

Alte acțiuni, în sectoare nu numai ale 
culturii, un șir de vizite și înfîlniri la ni
veluri diferite, pînă la acela al conducă
torului de stat, au contribuit, în acel an, 
la o mai bună cunoaștere a țării noastre, 
a sufletului, simțămintelor, înfăptuirilor, 
valorilor poporului romîn.

De atunci, prin tot mai frecvente con
tacte și manifestări reciproce, ajungîn- 
du-se pînă la schimbul de delegații parla
mentare, legăturile de prietenie și colabo
rare s-au dezvoltat spre folosul comun.

E mîngîietor și reconfortant cînd simți 
că te înconjoară prietenia ; cînd ceea ce 
dăruiești ființelor din apropierea ta — 
căldură, încredere, iubire și respect — se 
restituie cu măsură egală. E cu atît mai 
plăcut și reconfortant gîndul că, departe, 
la mii de kilometri, ai prieteni pe care 
nu-i poți uita și care, la rîndu-le, nu te-au 
uitat — urările de bine la un sfîrșit de 
an, sau într-o împrejurare sărbătorească, 
întîlnindu-se pe lungul drum pe care îl 
parcurg, grăbite să-și transmită mesajul.

Prietenii pe care ți i-ai făcut sînt, în 
primul rînd, ai țării tale, și de aceea îți 
sînt mai prețioși. S-au apropiat de fine 
știind că vii din mijlocul unui popor ale 
cărui năzuințe și strădanii sînt, ca și ale 
lor, pașnice, constructive.

Te încearcă emoția cînd vezi înălțat la 
un edificiu sau la locul unde ești găzduit, 
steagul patriei tale ; cînd, la Universitatea 
din Turku, spre exemplu, rectorul ei, pro
fesorul Tauno Nuurmela, te întîmpină, te 
salută și continuă conversația în limba 
romînă ; cînd constați că directorul Mu
zeului de Artă din același oraș, respecta
bilul și ca vîrstă și ca înfățișare domn 
Bergh Erik, e un cunoscător adîne al lui 
Grigorescu, Andreescu și Luchien, al lui 
Ciucurencu și Baba ; cînd mulțumește 
pentru expoziția de grafică romînă recent 
prezentată acolo și pentru faptul că i-au 
fost dăruite muzeului, cu prilejul acela, 
cîteva lucrări ale lui Gy Szabo Béla. Prie
teni statornici, devotați, militează de a- 
proape cincisprezece ani în rîndurile aso
ciației de prietenie cu țara noastră, pe 
care au creat-o. Se găsesc la conducerea 
și-n rîndurile ei un membru al guvernu
lui, personalități ale artei, culturii, oameni 
politici din toate partidele, oameni ai co
merțului, industriei, finanțelor și ai muncii.

Avem prieteni buni și numeroși in Fin
landa ; au și ei (unii s-au putut încredința 
direct) în țara noastră.
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Fizica solidului
După natura și modul de aranjare 

a atomilor care le alcătuiesc, corpu
rile solide sînt cristaline sau amorfe, 
elastice sau plastice, mai mult sau 
mai puțin rezistente la rupere, dure 
sau moi, casante sau maleabile, bune 
sau rele conducătoare de electrici
tate și căldură, magnetice sau nu, 
transparente sau opace etc. Obiec
tul fizicii solidului este de a explica 
aceste proprietăți ușor observabile, 
tnacroscopice, prin fenomenele mi
croscopice. ascunse sau greu accesi
bile observației noastre. în bună 
parte proprietățile corpurilor solide 
cristaline pot fi explicate astăzi prin 
modul în care sînt aranjați, se miș
că și se influențează reciproc atomii 
din rețeaua cristalină a solidelor.

Punctul de plecare: 
un mănunchi de raze

Se poate spune că „actul de naș
tere“ a fizicii solidului a fost semnat 
în anul 1911, cînd fizicianul Laue a 
descoperit că un mănunchi îngust 
de raze. Roentgen, după trecerea 
printr-un cristal, se desface în mai 
multe mănunchiuri de diferite in
tensități, îndreptate în diferite 
direcții care depind de natura și 
așezarea cristalului. Din figura 
de puncte negre care apare pe o 
placă fotografică așezată în spatele 
cristalului, fizicienii au reușit să cal
culeze cu mare exactitate cum sînt 
aranjați atomii în cristal, constatînd 
că întreg cristalul rezultă dintr-o re
petare regulată a unui grup relativ 
simplu de cîțiva atomi. Astfel. în 
cristalul de clorură de sodiu fiecare 
atom de sodiu este înconjurat de 6 
atomi de clor așezați la colțurile u- 
nui octaedru regulat și, invers, fie- 
çire atom de clor este înconjurat în 
t celași fel de 6 atomi de sodiu. Dar 
aceste cunoștințe nu au fost sufi
ciente pentru înțelegerea proprietă
ților corpurilor solide cristaline. Se 
punea, de exemplu, întrebarea : de 
ce electronii se mișcă aproape ne
stingheriți în interiorul unui metal, 
dar nu și într-un cristal de cuarț ? 
Abia aplicarea mecanicii cuantice la 
teoria solidului de către F. Bloch și 
L Brillouin (în 1927) a deschis calea 
acestei înțelegeri și astfel fizica so
lidului a luat un nou avînt. în- 
tr-adevăr. de cînd mecanica cuanti
că a arătat că. de pildă, electronii 
în mișcare se comportă în multe 
privințe ca și undele, s-a înțeles că 
trecerea razelor Roentgen și a elec
tronilor printr-un cristal prezintă o 
serie de asemănări datorite aceleiași 
cauze, și anume : regularității așeză
rii atomilor în interiorul corpului, 
în plus, electronii contribuie la le
garea între ei a atomilor. De aceea 
proprietățile corpurilor solide depind 
și de natura legăturii chimice dintre 
atomi Nu este deci de mirare că în 
stingă tabloului periodic al lui Men-

Care este structura protonilor 
și neutronilor ?

Experienfele efectuate în ultimii ani cu 
ajutorul acceleratoarelor de electroni de 
foarte mare energie au dus la concluzia 
ca particulele din care sînt formate nu
cleele atomice — protonii și neutronii — 
ar avea o altă structură spajială decît 
electronii și mezonii miu. In prezent, tot 
mai mulji fizicieni cercetează dacă în 
structura spațială finită a protonilor și 
neutronilor există un „simbure" centrai 
compact sau dacă structura acestor parti
cule are un caracter de „gelatină''. Re
cent. revista „Science News Letter“ a re
latat că fizicianul dr. Richard Wilson de la 
Universitatea Harward a emis ipoteza că 
protonii și neutronii ar avea structură „ge
latinoasă". Din experiențele efectuate de 
el cu ajutorul acceleratoarelor de elec

Radu GRIGOROVICI 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romine

deleev găsim metalele bune condu
cătoare de electricitate și căldură, în 
dreapta dielectricii buni izolatori 
electrici și termici, iar la mijloc se- 
miconductorii care au, din acest 
punct de vedere, însușiri interme
diare. Astfel, în metale atomii sînt 
îngrămădiți unii într-alții, ca bilele 
sferice într-o cutie de formă regu
lată. în aceste condiții, electronii a- 
llați la periferia atomilor trec ușor 
de la un atom la altul și formează 
totodată „cimentul“ care leagă , ato
mii între ei. Dimpotrivă, în izolatori, 
cum este clorura de sodiu, atomii 
sînt în general mai depărtați unii de 
alții. Legătura dintre atomii de so
diu și cei de clor se realizează prin 
trecerea electronilor periferici de la 
atomii de sodiu la cei de clor, primii 
rămînînd încărcați pozitiv, iar cei
lalți negativ. între acești ioni cu sar
cini electrice de semn opus apare o 
forță de atracție care-i leagă unii de 
alții. Dar, firește, electronii nu-și mai 
pot părăsi locul fără a dezmembra 
cristalul. El va fi prin urmare rău 
conducător de electricitate. în cazul 
semiconductorilor — de exemplu, 
germaniul și siliciul — întîlnim o si
tuație intermediară. Electronii sînt 
legați de anumiți atomi, dar această 
legătură se desface relativ ușor. Este 
suficient să încălzim sau să ilumi
năm semiconductorul pentru a da 
electronilor posibilitatea să circule 
prin cristal. Așa se explică de ce re
zistența electrică a semiconductori
lor scade cînd ei sînt încălziți sau 
iluminați.

De la monocristal! 
la mașina de calcul 
electronică

în felul acesta au putut fi înțelese 
multe, dar nu toate proprietățile so
lidelor. De exemplu, un cub de si
liciu perfect curat, cu latura de un 
centimetru, este un bun izolator, el 
avînd o rezistență electrică de 
100 000 ohmi. Este suficient să-l im- 
purificăm doar atît ca la fiecare 
10 000 atomi de siliciu să revină un 
atom de. fosfor, pentru a-1 transfor
ma intr-un material bun conducător, 
cu o rezistență de numai 0,001 ohmi. 
Acest fenomen arată că proprietățile 
corpurilor solide sînt influențate în 
mod hotărîtor de defectele rețelei 
cristaline. Frenkel și Schottky au 
fost cei dinții fizicieni care au de
monstrat că la baza înțelegerii com
plete a fizicii solidului nu stă crista
lul ideal, de o perfecțiune nereali
zabilă, ci cristalul real, cu defecte 
fie nedorite, fie provocate intențio
nat. Cu aceasta fizica solidului a in

troni nu a rezultat nici un indiciu că înă
untrul protonilor și neutronilor ar exista un 
miez solid, așa cum se consideră în gene
ral. Descoperirea structurii de „gelatină" 
a protonilor și neutronilor poate însemna, 
a relatat R. Wilson, sfirșitul căutărilor unor 
„sîmburi1' cu dimensiuni tot mai reduse, 
deoarece în prezent nimic nu justifică 
presupunerea că protonii s-ar compune 
din substructuri mai mici. Alt fizician, dr. 
Roy Weinstein de la Universitatea Nord- 
Est din Boston, a comunicat că folosind 
un fascicol de electroni de energie înaltă 
pentru objinerea de mezoni miu nu a 
reușit să descopere substructuri la aceste 
particule. La distanta de 1—4 miimi din
tr-o trilionime de fol, mezonii miu s-ar 
comporta ca particule punctiforme.

trat în a treia etapă a dezvoltării ei. 
în care se află în prezent, noile re
zultate ale studiilor teoretice găsin- 
du-și importante aplicații tehnice 
care, la rîndul lor, stimulează cerce
tările fundamentale.

O aplicație industrială importantă 
a fizicii solidului este obținerea mo- 
nocristalelor artificiale de mare per
fecțiune. Alături de cristalele de 
mare duritate ca diamantul, rubinul 
și recent descoperita nitrură de bor 
și de monocristalele de sare, bro- 
mură de potasiu, fluorură de litiu și 
altele, folosite la construirea unor 
aparate optice, aplicația care oferă 
cele mai importante avantaje tehni- 
co-economice este fără îndoială uti
lizarea monocristalelor de germaniu 
și siliciu la fabricarea diodelor și 
tranzistoarelor. Aceste monocristal 
se cresc din materialul topit, scufun- 
dînd un mic cristal în creuzetul cu 
topitură și ridicîndu-1 apoi cu o vi
teză mică, de exemplu, un centi
metru pe oră. Pe această „sămînță“ 
crește un monocristal de cîteva sute 
de grame. Materialul de la care se 
pornește este purificat pînă ce nu 
'conține mai mult de un atom străin 
la un miliard de atomi ai cristalului 
de bază. Aceasta se realizează topind 
la un capăt o bară de germaniu sau 
de siliciu și deplasînd apoi în
cet zona topită pe toată lungimea 
barei. Operația respectivă, de pu
rificare zonară, se repetă de mai 
multe ori ; impuritățile sînt antrena
te de zona topită către un capăt al 
barei care se îndepărtează. Materia
lului purificat i se adaugă o cantitate 
de impuritate bine cunoscută și ast
fel se obține, prin creștere, un mono
cristal cu proprietăți bine precizate. 
Pe această bază s-a creat o indus
trie nouă, a dispozitivelor cu semi- 
conductori, cercetarea luînd un avînt 
neîntîlnit. A fost revoluționată nu 
numai radiotehnica, dar s-au deschis 
posibilități nebănuite în realizarea 
mașinilor de calcul electronice, în 
automatizarea proceselor de pro
ducție.

Dezvoltarea cercetărilor a înlesnit, 
de asemenea, valorificarea proprie
tăților specifice ale unor corpuri so
lide noi. O astfel de proprietate — 
feromagnetismul — fusese atribuită 
pînă acum două decenii doar cîtorva 
metale și aliaje bune conducătoare de 
electricitate. Cercetarea unor com
puși ai fierului și ai altor metale, cu 
structură cristalină specială, a arătat 
însă că mulți dintre aceștia — așa- 
numiții feriți * — au și ei proprietăți 
magnetice remarcabile. Proprietățile 
deosebite ale metalelor feromagne- 
tice au putut fi explicate prin orien
tarea într-un singur sens a micilor

*) în ceea ce ne privește, preferăm denu
mirea de „feriți" celei încetățenite, de „feri
te”, deoarece toți compușii chimici analogi ai 
altor metale — manganiți, cobaltiți etc. — 
au terminația de genul masculin.

La noua uzină atomoelectrică sovietică de la Eeloiarsk, pentru prima 
dată în practica mondială supraîncălzirea aburului se face direct în 
reactor. De la punctul central de comandă, operatorii pot urmări și regla 

procesele din reactorul aflat la adîncimea de 30 m.

TEHNICII
magneți elementari — electronii în 
rotație în jurul propriei lor axe. A- 
ceastă orientare paralelă a „spinuri- 
lor“ electronilor este înlocuită în 
feriți printr-o orientare antiparalelă: 
adică, în timp ce unii magneți ele
mentari sînt îndreptați cu polul nord 
într-un sens, alții sînt îndreptați cu 
acest pol în sens opus. în feriți a- 
ceste două categorii de magneți ele
mentari nu sînt în număr egal, ast
fel că predomină acțiunea unora 
dintre ei. Feriții au pătruns rapid 
în tehnică datorită rezistenței electri
ce mari pe care o au, ceea ce permi
te folosirea lor la frecvențe ridicate. 
Fiind mai economici și ușori, ei tind 
să înlocuiască aliajele magnetice 
oriunde este vorba de curenți varia
bili : în construcția echipamentului 
de telecomunicații, a difuzoarelor 
pentru aparate de radio, a miezurilor 
magnetice.
Direcții noi de cercetare

Monocristalele de oxizi și de să
ruri, unele sticle și, recent, semicon- 
ductorii formează baza generatorilor 
cuantici de radiații vizibile sau invi
zibile, cunoscuți sub numele de laseri 
și maseri ; undele electromagnetice 
de frecvență ridicată sînt emise în 
mănunchiuri extrem de înguste și 
concentrate, prin care energia și in
formațiile pot fi transmise în mare 
cantitate chiar la distanțe interpla
netare. Semiconductorii formează și 
o bază promițătoare pentru trans
formarea directă a energiei calorice 
și radiante în energie electrică, una 
dintre problemele majore ale ener
geticii moderne. Alimentarea cu e- 
nergie solară a sateliților artificiali 
ai Pămîntului este doar prima apli
cație practică a acestei noi ramuri a 
energeticii.

în prezent, în fizica solidului se 
conturează destul de clar cîteva di
recții noi de cercetare. Fizicienii își 
îndreaptă eforturile spre studiul 
comportării solidului în condiții ex
treme : la temperaturi foarte ridi
cate și foarte joase, la presiuni foar
te ridicate, în condiții de perfecțiune 
cristalină extremă etc. Aceste studii 
pot contribui la realizarea de noi 
materiale și procedee tehnice, care 
vor da posibilitatea construirii unor 
mașini industriale cu înalte perfor
manțe și vor deschide căi noi în cu
cerirea spațiului cosmic. O altă di
recție de cercetare explorată tot mai 
mult este aceea a corpurilor amorfe, 
necristaline. Lipsa regularității per
fecte în așezarea atomilor modifică 
profund proprietățile acestor corpuri 
în comparație cu cristalele. Se în
trevede, de asemenea, o întărire a 
legăturii între chimie și fizica soli
dului, de exemplu în domeniul ma
selor plastice. Acestea vor deschide 
poate o eră nouă în tehnică atunci 
cînd proprietățile lor le vor permite 
să înlocuiască mai mult decît în 
prezent metalele și materialele de 
construcție. Fizica solidului — do
meniu al cercetării moderne — chiar 
dacă nu atacă problemele cele mai 
profunde ale cunoașterii structurii 
intime a materiei, are în schimb ră
dăcini adinei în practică și poate 
contribui nemijlocit la progresul 
științei și tehnicii.

Cabana Bîrcaciu

Cu ochii turistului

Cabane noi 
în Făgăraș

Munții Făgăraș, cu cela mai înalte 
vîrfuri din Carpații noștri, cu peste 70 
de iezere cuibărite în căldările care a- 
mintesc ghețarii de altă dată, atrag tot 
mai numeroși drumeți pe potecile lor. 
Pentru a ușura accesul în unele zone 
atrăgătoare, noi baze turistice au fost 
construite recent pe versantul nordic 
al acestor munți. Este vorba de două 
cabane menite să ușureze accesul — 
una pe frumoasa vale a Podragului, 
cealaltă pe Valea Avrigului. Cabanele 
sînt relativ mici, intrînd în ca
tegoria bazelor de trecere, adică a ace
lora care oferă turiștilor un popas în 
drumul spre cabanele principale. Ast
fel, cabana „Turnuri" — care va fi da
tă în folosință la începutul acestei veri — 
este la jumătatea drumului spre cabana 
situată sub creasta Făgărașilor în călda
rea Podragului la 2136 m altitudine și 
la care se putea ajunge pînă acum doar 
după șase ore de urcuș susținut, iarna 
fiind necesare uneori chiar 12 ore de 
mers. Cabana Bîrcaciu, construită pe 
locul unei cabane mai vechi, ușu
rează accesul turiștilor într-o zonă 
a munților Făgăraș cu drumuri mai 
ușoare și cu numeroase atracții. 
Ea este situată pe un picior al 
muntelui Scara (1550 m altitudine), la 
o importantă încrucișare de drumuri. 
Accesibilă de la cabana Poiana Neam
țului -(13 km pe șosea de la Avrig) pe 
drumul marcat cu cruce roșie (circa 3 ore 
de mers), cabana Bîrcaciu oferă drume
ților posibilitatea de a face în împre
jurimi cîteva excursii deosebit de atră
gătoare. In 2 ore, urmînd poteca mar
cată cu punct albastru, se ajunge la 
frumosul lac al Avrigului (altitudine 
2011 m). Tot două ore necesită și par
curgerea drumului care duce la noua 
cabană-hotel Negoiul, drum care tra
versează Valea Porumbăcelului și Va
lea Șerbotei pe deasupra cascadei 
Șerbota. Două ore și jumătate sînt 
necesare pentru a ajunge de la Bîrcaciu 
la vîrful Scara (2313 m), peste care tre
ce drumul dintre Surul și Negoiul de pe 
creasta munților Făgăraș.

Iată deci, în pragul actualului sezon 
de drumeție, noi repere pentru întoc
mirea unor itinerare interesante în fru
moșii munți ai Făgărașului.

SFATUL MEDICULUI

ANTIBIOTICELE
S-a observat încă în antichitate 

că anumite mucegaiuri împiedică 
dezvoltarea unor procese de putre
facție. Dar au trecut secole pînă s-a 
descoperit că atît aceste mucega
iuri, cît și bacteriile care acționează 
în procesul de putrefacție sînt, de 
fapt, microorganisme. Savantul ro- 
mîn dr. Victor Babeș a emis păre
rea că unele microorganisme l-ar 
putea ajuta pe om în lupta împo
triva microbilor. Intr-adevăr, după 
cîteva decenii savantul englez dr. 
Robert Fleming a observat că în 
jurul mucegaiului pénicillium, apă
rut întîmplător pe o cultură micro- 
biană, se producea distrugerea mi
crobilor. El a reușit să extragă din 
acest mucegai o substanță foarte 
activă, penicilina — primul anti
biotic.

Astăzi se cunosc mii de antibio
tice cu care sînt tratați anual zeci 
de milioane de oameni. Datorită 
acțiunii lor unele boli infecțioase 
au dispărut, iar altele au devenit 
curabile sau se prezintă în forme 
ușoare, mai ales dacă sînt tratate 
din timp. Fiecare antibiotic are 
spectrul lui antimicrobian, adică o 
sferă de acțiune precisă, cu efect 
exclusiv asupra anumitor microbi. 
Este deci nu numai inutil, dar 
poate fi chiar dăunător să se pre
scrie bolnavului un antibiotic cînd 
agentul patogen respectiv nu este 
sensibil la acesta. Acțiunea antibio
ticului constă, de regulă, în influ
ențarea proceselor vitale ale mi
crobilor. Forma și însușirile lor pot 
fi modificate, procesul de înmulțire 
poate fi frînat fără ca ei să fie 
omorîți și fără ca toxinele — sub
stanțele otrăvitoare pe care le se
cretă — să fie distruse. Lichidarea 
microbilor, neutralizarea și elimi
narea toxinelor, vindecarea leziu
nilor rămîn în seama organismului. 
Doar puține antibiotice și numai în 
concentrații mari au acțiune bacte- 
ricidă, adică pot suprima existența 
microbilor. Asupra febrei antibioti
cele nu au, prin ele însele, efect.

Utilizarea antibioticelor poate a- 
vea însă și urmări nedorite. Trata
mentele în doze insuficiente sau 
rău conduse pot crea două situații: 
alterarea microbilor, adică schim
barea aspectului lor, astfel îneît 
bacteriologii nu mai au posibilita
tea să-i identifice, sau creșterea 
rezistenței microbilor care supra
viețuiesc la acțiunea antibioticelor. 
Trebuie deci bine cunoscute sfera 
de acțiune a fiecărui antibiotic și 
doza indicată pentru a se obține o 
concentrație activă maximă și to
tuși lipsită de efecte nocive. Cu
noașterea modului de răspîndire a 

antibioticelor în țesuturile și orga
nele corpului, a vitezei și căilor de 
eliminare din organism permit me
dicului să precizeze calea și ritmul 
de administrare a medicamentului, 
durata tratamentului. Este evident 
că antibioticul nu trebuie indicat 
fără a se ține seama de particula
ritățile organismului bolnav, de 
vîrstă etc. In viroze este greșit să se 
recurgă la antibiotice întrucît de 
regulă nu le influențează în bine, 
ele putînd provoca agravări prin 
apariția de suprainfecții cu microbi 
rezistenți. Abuzul de antibiotice 
poate determina perturbarea echi
librului biologic dintre microbii 
saprofiți din organism, ducînd la 
tulburări destul de grave. Asistăm 
astăzi și la o schimbare a patologiei 
infecțioase în sensul că dispar mi
crobii sensibili și se înmulțesc, mi
crobii rezistenți, apărînd boli care 
nu mai răspund la antibiotice. Un 
alt efect negativ este mascarea 
unor boli. Angine și infecții pulmo
nare, inițial neidentificate, dar 
tratate cu antibiotice pot evolua în 
mod ascuns, evidențiindu-se apoi 
ca o infecție difterică sau tubercu
loasă gravă. Utilizarea abuzivă a an
tibioticelor poate da loc la intole
ranță, hipersensibilitate și alergii ; în 
S.U.A., de exemplu, s-au înregiș^ 
trat pînă la o mie de decese anual 
ca urmare a șocurilor alergice .pro
vocate de acestea.

Acțiunea antibioticelor devine 
cunoscută tot mai bine, iar indica
țiile, contraindicațiile și limitele de 
utilizare a lor se conturează mai 
precis. Se fac numeroase studii de 
îmbunătățire a antibioticelor exis
tente pentru ca acestea să devină 
mai active, mai ușor de administrat 
și mai puțin toxice. Intre altele, 
noile cercetări urmăresc prepararea 
lor pe cale sintetică și cu acțiune 
mai favorabilă. In ultimii ani, s-a 
obținut sinteza unor peniciline sin
tetice cu însușiri antimicrobiene și 
farmacologice deosebit de prețioase. 
Se lucrează intens și la reali
zarea de antibiotice cu acțiune 
anticanceroasă, antivirală și anti- 
fungică.

Antibioticele reprezintă o victo
rie a medicinei în lupta împotriva 
bolilor infecțioase. Ele au dus la 
schimbări profunde în patologia 
infecțioasă, dar pot provoca și ac
cidente. Este deci recomandabil ca 
aceste medicamente să fie utilizate 
rațional, evitîndu-se prescrierea lor 
întîmplătoare, empirică, de către 
persoane neinițiate.

Prof. dr. Matei BALȘ >

Separarea produselor 
petroliere 
prin ultrasunete

într-o rafinărie de pe malul Mării 
Caspice, un aparat cu ultrasunete, 
construit de doi ingineri sovietici, 
triază și dirijează spre conducte di
feritele produse petroliere. Aparatul 
se bazează pe utilizarea variației de 
viteză cu care ultrasunetele străbat 
lichidele sau sînt reflectate de ele. 
Un contor foarte sensibil înregis
trează datele și declanșează un an
samblu electronic. Acesta din urmă 
comandă niște valve care dirijează 
scurgerea produselor petroliere spre 
cuvele corespunzătoare. Aparatul de 
triat cu ultrasunete indică și tem
peratura de aprindere spontană a 
fiecărui produs, înlăturînd astfel 
pericolul de incendiu sau explozie.

® În Antarctida centrală, pe ghe
țarul Shackleton, au fost des
coperite insecte din specia 
„collembola“. Sînt reprezentan
ții cei mai sudici ai regnului 
animal. Exploratorii consideră 
că aceste insecte, care fac par
te dintre speciile cele mai vechi, 
au ajuns aici încă în era paleo- 
zoică.

© Specialiști din R. S. Ceho
slovacă au înlocuit la un nou 
tip de troleibuz arcurile obiș
nuite de oțel prin perne de cau
ciuc cu aer comprimat, așezate 
în cilindri metalici cu ulei. Pre
siunea aerului poate fi reglată 
automat sau manual, corespun
zător sarcinii vehiculului. Prin 
evacuarea parțială a aerului din 
perne caroseria se înclină mult, 
ușurînd înlocuirea anvelopelor.

• Radioheliograful aflat în curs 
de construcție în Australia.

Pe urmele unui virus al leucemiei umane?
Revista „British Medical Journal" 

relatează că din măduva osoasă a 
unor bolnavi de leucemie specialiș
tii au izolat corpusculi virali, pre
supuși. agenți patogeni ai leucemiei. 
Existența lor a fost pusă în eviden
ță pe cale biologică și la micro
scopul electronic. Astfel, inocularea 
unor probe de măduvă osoasă pro
venită de la bolnavi de leucemie în 
culturi de țesut renal embrionar 
uman a determinat distrugerea a- 
cestor culturi. Lichidul nutritiv re
coltat de pe culturile distruse, diluat 
de milioane de ori, a acționat identic 
asupra mai multor culturi proaspete 
în care a fost introdus succesiv. Era 
deci vorba de un agent care se mul
tiplică și nu de un efect toxic. Ino
cularea de măduvă osoasă de la bol
navi suferinzi de. alte boli decît de 
leucemie nu a avut asupra culturilor 
efectul specific arătat.

va permite să se obțină un 
tablou detaliat al suprafeței 
Soarelui. Cele 9G de antene în 
formă de disc ale instalației vor 
fi dispuse într-un cerc cu dia
metrul de 2 mile.

® La sud de șantierul bara
jului de la Assuan (R.A.U.), o 
expediție olandeză a descoperit, 
sub nisipul deșertului, două sate 
bine conservate. Primul datează 
din secolele IÏ-IH ale e.n., iar 
în al doilea exista, după apre
cierea arheologilor, o viață în
floritoare în secolul al XII-lea.

® Doi ingineri din U.R.S.S. i au 
experimentat recent o mașină 
pentru tăierea copacilor. Ea se 
bazează pe utilizarea unui jet 
fin de apă Ia o presiune de 3 500 
kg/cm p, proiectat pe trunchiul 
copacului cu o viteză de aproa
pe trei ori mai mare decît cea a 
sunetului. Avantaje : viteză de

La microscopul electronic s-a 
constatat existența în culturile ino
culate cu măduvă osoasă de la bol
navi de leucemie a unor corpusculi 
virali asemănători ca aspect și di
mensiuni virusurilor leucemiei șoa
recilor și păsărilor, cît și particulelor 
descrise de alți cercetători în leu- 
cemiile umane. In culturile de 
control nu au apărut astfel de 
corpusculi virali. Cercetătorii en
glezi avertizează însă că nu dis
pun încă de probe definitive pri
vitoare la rolul acestui virus în 
provocarea leucemiei umane. S-ar 
putea ca el să fie un virus de 
asociație, care apare și în alte ca
zuri. Urmează ca boala să fie repro
dusă pe animale de experiență, în
tre care maimuțe antropoide. Tre
buie cercetat totodată dacă în serul 
bolnavilor se produc anticorpi neu- 
tralizanți împotriva acestui virus. I

tăiere mare, cantitate de așchii 
redusă, posibilitatea utilizării ei 
la curățirea trunchiurilor și a 
tăierii lor în planșe.

© în Canada a fost experi
mentată o metodă de însămîn- 
țare a pomilor. Semințele sînt 
închise în capsule de material 
plastic umplute cu pămînt, iar 
după încolțire aceste capsule se 
introduc în pămint cu ajutorul 
unui aparat.

© Lucrările unui oftalmolog din 
Rochester (S.U.A.) au dus la 
concluzia că opacificarea crista
linului la cataractă s-ar datora 
insuficienței de acid desoxiribo- 
nucleic (ADN). Rezultatele obți
nute sînt confirmate de lucră
rile unui specialist sovietic care 
a reușit să regenereze cristali
nul unui ochi de iepure grefîn- 
du-i țesuturi embrionare bogate 
în A.D.N.

imediat după retragerea măritor
(Urmare din pag. IlI-a)

mine. De ce ? Să fi fost atît de avansată 
proteejia muncii in secolele 17, 18, 191
Protecția, da, dar a proprietății. Bătrimi 
țineau în mare taină locul unde se afla 
gura fiecăreia dintre micile galerii. Ca 
țăranul care lucrează pe ogorul lui, băfri- 
nul avea cîte o galerie micufă, iar în cea
sul morții, drept testament, nu făcea de
cît să șoptească amplasamentul galeriei, 
cum se poate ajunge acolo și mai ales 
cum se poate ieși, cu metal și cu viajă.

Minereul era încărcat în saci de piele, 
cărat afară pe spinările oamenilor, apoi 
ale catîrilor, și transportat la Baia Mare, 
unde exista o monetărie. Am văzut la 
muzeul din Baia Mare zeci și sute de 
monezi, precum și lăzile în care le pă
strau breslele de meseriași din vremea 
aceea, lăzi care erau un fel de strămoașe 
ale caselor de ajutor reciproc. Cea mai 
mare parte a aurului însă, bineînjeles, in
tra în lăzile seniorilor.

Mi-i închipui pe nobilii feudali aruneînd 
o privire — pe care o vor plictisită, dar 
care este avidă — peste dealurile pe 
care le-au luat în stăpînire de la micii 
proprietari, lafă-l, învelit într-o mantie 
larga pe Mantz, cavaler de Mariensee, pe 
la 1866 proprietar al tuturor minelor din 
partea locului. El părăsește dosarul lui 
Cotoz, înlocuit de Peter Huberst Fahsben- 
der, ultimul dintre stăpînitorii nobiliari. 
Apar societăfile capitaliste și, odată cu 
ele, diferite planuri de închidere a unui 
orizont sau a altuia al minelor.

— Există pe aici și un mic funicular, 
spune Cotoz văzînd că m-am oprit la un 
pasaj. Pe la 1925 — cu patru ani înainte 
minele fuseseră preluate de U.D.R. — di
rectorul de aci primește un șperj serios 
ca să declare mina nerentabilă. In scurtă 
vreme însă, funicularul a reapărut la Her- 
ja. De aceea închisese Baia Borșa : ca să 
capete cel din Herja funicular pe un prej 
de nimica.

Galeria 23 August, de peste 2 000 de 

metri, galeria 6 Martie (1 700 de metri), 
Emeric I și II și multe altele s-au deschis, 
după cum arată și numele unora din ele, 
după eliberare.

— Caut să descopăr combinațiile, pun
gășiile, crimele, luptele murdare dintre 
ăștia dinainte, zice Cotoz, și ochii lui stră
lucesc ca la un copil naiv, făcîndu-te să 
zîmbești.

— De ce ? Nu este prezentul mult mai 
interesant? Clubul acesta al vostru, cu o 
sală de cinema mai frumoasă decît multe 
din București, cu încă o sală de 200 de 
locuri, cu...

Mă întrerupe.
— Tocmai, spune el. Cînd le spun unor 

tineri cum, după 12 ore de muncă, ca să 
putem dormi, ardeam cu lămpile de mi
ner stelnițele care mișunau pe ziduri, le 
vine greu să creadă. Anul trecut s-au 
deschis ori exploatat peste 5 000 metri 
de galerie. Cînd vine vorba de vreo 
deschidere nouă și de muncă, mai scot 
cîte un plan din ăsta din trecut, de închi
dere a unui orizont, să știe cum a fost.

— Așadar, ești istoric în scopuri educa
tive...

— In scopuri de plăcere mai întîi, pre
cizează el zîmbind. E și un sentiment. 
Uite, am cîteva poze, nu e mare lucru, 
dar simt că mîine vor fi un lucru rar.

Privesc fotografiile, din păcate mici, 
șterse de vreme, greu de reprodus în 
ziar. Un fioros plutonier de operetă, cu 
mustățile în furculiță.

— Asta dădea 25 la partea simțitoare.
Pe o uliță golașă, doi militari și un 

cîine privesc toți trei spre obiectiv. Decor 
dezolant.

— Așa arăta Borșa de altădată.
Un chip de mir.er.
— El a fost primul secretar al organi

zației de bază după eliberare. De la el 
am învățat totul. A murit acum 11 ani.

Cotoz mă privește fix de pe înălțimea 
unui deal abrupt. E mai tînăr cu vreo 

10-15 ani ; alături, încă un tînăr și o stea 
cît ei de mare.

— Amintire de la punerea emblemei 
care se vede acolo sus, pe deal.

Hofărît, Cotoz are dreptate. înainte, 
Baia Borșa era așezată puțin cam peste 
mînă și imaginea trecutului putea fi bine 
conservată. Acum a fost atrasă în circui
tul dezvoltării moderne socialiste și vite
za este destul de mare. Mii de turiști po
posesc la complexul turistic, vin sau plea
că pe aici la Prislop trecînd spre Suceava, 
pe drumul lui Dragoș ; porțile vechi fac 
loc șoselei moderne ; apar blocuri, 
iar legătura cu ministerul se face 
prin telex (cînd poșta nu-l lasă defect), 
astfel că munca minerului care intră în 
Burloaia sau la alt orizont poate fi ra
portată zilnic : nu ne-am îndeplinit sar
cina de plan la cantitatea de minereu ex
tras și minereu prelucrat, dar am lucrat 
pe alese, am făcut pușcare selectivă, am 
scos minereu ceva mai puțin dar mai bun, 
făcînd astfel o economie mare.

Funicularul cel nou, care va urca oa
menii pe Toroioaga, este în probe. In
tr-un articol de analiză economică am 
spune că probele sînt tărăgănate și că te
lexul n-are voie să se defecteze. Aici 
însă, unde e vorba de istorie, spunem 
altceva : Cotoz trebuie să se grăbească, 
să tacă socoteală cîte ore le răpește oa
menilor drumul pînă sus la locul de mun
că și îndărăt, să surprindă fot ce-i de 
surprins din vechi, pînă nu dispare. Căci 
secretarul comitetului de partid lucrează 
de zor pentru a șterge urmele care îl pa
sionează pe istoricul amator.

Și cînd te gîndești că alții, cu o expe
riență de viață nu mai puțin tumultuoasă 
— știu eu constructori de hidrocentrale 
sau economiști — cîieodată au impresia 
că e mai interesant să scrie poezii fără 
legătură cu cele trăite de ei, imitații ale 
celor citite prin reviste. Eu votez pentru 
formule în genul aceleia a lui Cotoz.

Baia Mare—Sighet, 
peste Gutin
(Urmare din pag. III-a)

dulcite ds lumină. Femeile sînt do-a 
dreptul frumoase, cu obrajii ca ves
titele mere de pe aici. Sînt și îm
brăcate într-un fel deosebit, cu aso
ciații de culori surprinzătoare ca 
niște metafore. Poartă un fel de 
fotă cu dungi orizontale, late, pe 
nuanțe de grenat și portocaliu și 
niște sumăiașe țesute în casă, vop
site într-un verde după a cărui rețe
tă un fabricant de stofe întreprinză
tor ar umbla multă vreme. Nici 
primăvara nu realizează pe cîmpil 
și coline prea ușor această culoare.

Dar copiii... Ii întîlnim pretutin
deni. Privesc cu interes mașina șt 
sînt convins că în urma noastră 
schimbă aprecieri asupra ei, neli- 
mitîndu-se a-i indica numai „marca", 
ci intrînd în detalii tehnice. O văd ca 
pe un obiect de studiu, dintre ei mulți 
vor fi tractoriști, mecanici, tehnicieni. 
Copiii, chiar și cei de 3—4 ani, sînt 
îmbrăcați exact ca părinții lor, ceea 
ce le dă un farmec aparte, ca unor 
jucării.

Șoseaua e animată. Brusc ne întîl
nim cu un tractor roșu, puternic, un 
U 650, plecat din Brașov. Peisajul 
maramureșean îl prinde de minune, 
așa cum pe frații lui nenumărați îi 
prind peisajele din India, din Cuba 
ori de aiurea... îl salutăm ca pe un 
cunoscut cu pălăria, iar șoferul clac- 
sonează. Dar tractoarele sînt tot mai 
multe, plecînd în direcții diferite. Ne 
apropiem de Sighet. O galbenă ma
cara, cu brațul lung întins în față 
peste botul autocamionului ce o 
transportă, ne vine în întîmpinare...
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Manifestări consacrate Zilei independenței 
de stat a Romîniei si Zilei Victoriei->

TELEGRAMĂ CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NATIONALE A R. S. CEHOSLOVACE

La clubul Uzinelor „Republica“ din 
.Capitală, numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri au participat vineri 
după-amiază la o conferință consa
crată Zilei independenței de stat a 
Romîniei și Zilei Victoriei asupra ar
matei hitleriste. Despre importanța 
acestei sărbători a vorbit general- 
maior Horia Morariu. La clubul Uzi
nelor „Vulcan“ a vorbit contraami
ralul Teodor Simion, la clubul mun
citorilor sanitari a conferențiat ge- 
neral-maior Eugen Mareș, iar la 
clubul Constructorul, general-colonel 
în rezervă Ilie Crețulescu. Astfel de 
conferințe, la care au luat cuvîntul 
ofițeri ai armatei noastre, au avut

loc și la clubul Uzinelor „Grivița 
Roșie“, clubul învățămîntului, al Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor, Fabricii de țigarete, la 
Casele de cultură ale tineretului „Ni
colae Bălcescu“, „23 August“ și „30 
Decembrie“ din Capitală, la cluburile 
„Solidaritatea“, „Avîntul" și Trustul 
regional de construcții din Oradea, 
ale Fabricii de antibiotice și Atelie
relor de reparat material rulant 
„Nicolina“ din Iași, Uzinelor „Elec- 
troputere“ din Craiova și în nume
roase alte întreprinderi, instituții, 
școli, case de cultură și cămine cul
turale din diferite localități ale țării.

(Agerpres)

Ministrului Apărării al U.R.S.S., 
Tovarășului mareșal al Uniunii Sovietice

RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI
Stimate tovarășe ministru,
In numele militarilor Forțelor Armate ale Republicii Populare Ro

mîne și al meu personal, vă transmit dumneavoastră și tuturor militari
lor glorioasei armate sovietice sincere și cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a 19-a aniversări a victoriei asupra Germaniei hitleriste.

Militarii armatei noastre populare acordă o înaltă prețuire frăției 
de arme romîno-sovietice, care s-a cimentat în luptele grele purtate în 
comun împotriva cotropitorilor hitleriști și care se dezvoltă continuu pe 
bazele trainice ale prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTIN SĂLĂJAN

Recepfie oferită de ambasadorul
R. S. Cehoslovace

TELEGRAME

Conferirea unor ordine 
ale R. P. Romîne

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine a fost 
conferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine“ clasa I generalu
lui de armată Iacob Teclu, pentru 
activitate în mișcarea muncitorească 
și pentru merite deosebite în opera 
de construire a socialismului și de

întărire a forțelor armate ale 
blicii Populare Romîne.

Ziaristului și scriitorului 
Teodorescu-Braniște, pentru 
lungată activitate și merite
meniul ziaristicii și creației literare, 
i-a fost conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa I. (Agerpres)

Repu-

Tudor 
înde- 

în do-

comisiilor naționale

15 ani de la aparifia ziarului 
„Steagul Roșu

Ziarul „Steagul Roșu“, organul 
Comitetului regional București al 
P.M.R. și al Sfatului popular al re
giunii București, împlinește 15 ani 
de la apariție.

De-a lungul acestui deceniu și 
jumătate, ziarul a oglindit în pagi
nile sale, alături de întreaga presă 
din țara noastră, mărețele victorii 
dobîndite de poporul romîn, sub 
conducerea partidului, în făurirea 
unei economii înaintate și a unei 
culturi înfloritoare puse în slujba 
creșterii bunăstării celor ce mun
cesc. „Steagul Roșu“ a adus o con
tribuție importantă la mobilizarea 
oamenilor muncii din regiunea Bucu
rești pentru traducerea în viață a 
politicii partidului și guvernului, 
întărindu-și rolul organizator și lăr- 
gindu-și sfera tematică și activul de

La
u

colaboratori și corespondenți volun
tari, abordînd în diferite genuri pu
blicistice problemele economiei și 
culturii regiunii, ziarul și-a cîștigat 
prețuirea cititorilor, își aduce a- 
portul la consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective, la creșterea rentabilită
ții gospodăriilor de stat și spori
rea producției agricole vegetale și 
animale în regiunea București.

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a apariției, redacția „Scîn- 
teii“ transmite redactorilor, colabo
ratorilor, corespondenților volun
tari, personalului tehnic al ziarului 
„Steagul Roșu“ spor la muncă și 
noi succese în rodnica lor activitate 
pusă în slujba cauzei socialismului 
și păcii.

Ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, Jaroslav Sykora, a 
oferit vineri la amiază o recepție în 
saloanele ambasadei cu ocazia sărbă
torii naționale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ștefan Voitec, Alexandru 
Bîrlădeanu, Mihai Dalea, Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale șl 
organizații obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Romî-

nă șl alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul celei de-a 19-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei, Jaro
slav Sykora, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace în R. P. Romînă, însoțit de 
membrii ambasadei, a depus vineri 
dimineața o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei. In dimi
neața aceleiași zile, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace a depus o coroa
nă de flori la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Piața Victoriei. La so
lemnități au luat parte reprezentanți 
al Ministerului Afacerilor Externe și 
Ministerului Forțelor Armate. La 
Monumentul Eroilor Sovietici au fost 
de față I. K. Jegalin, 
Uniunii Sovietice în R. 
membri ai ambasadei.

Cu ocazia celei de-a 19-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei da 
sub jugul fascist, tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, a trimis 
o telegramă de felicitare tovarășu
lui Zdenek Fierlinger, președintele 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace.

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

ambasadorul
Romînă, șip.

(Agerpres)

esIa" în imagini
a

U.N.E.S.C.O. din țările balcanice INFOR
vineri Iu- 

a comisii-
In Capitală au început 

crările primei consfătuiri 
lor naționale U.N.E.S.C.O. din țările 
balcanice.

La lucrări participă : Misto Treska, 
președintele Comisiei naționale alba
neze, și Hamid Beqja, membru; Petar 
Vutov, președintele Comisiei națio
nale bulgare, și Boris Milev, secretar 
general; Lina Tsaldaris, vicepreșe
dintă a Comisiei naționale elene, și 
G. Kournoutos, secretar general; Mi
los Zanko, președintele Comisiei na
ționale iugoslave, și Drago Govorosic; 
secretar general ; Bahri Savci, vice
președintele Comisiei naționale turce, 
și Zeki Karabuda. secretar general. 
Delegația romînă este alcătuită din 
acad. Mihail Ralea, președintele Co
misiei naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O., conducătorul dele
gației, acad. Șt. Milcu, vicepreședin
te, și conf. univ. Valentin Lipatti, di
rectorul secretariatului Comisiei. Din 
partea U.N.E.S.C.O. la consfătuire 
participă Jean Chevalier, director 
adjunct în Biroul relațiilor cu statele 
membre, reprezentantul Directorului 
general al U.N.E.S.C.O.

„ucrările consfătuirii au fost des
chise de acad. Mihail Ralea, care a 
salutat pe participant, arătînd că 
Comisia națională a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. a luat inițiativa 
organizării acestei consfătuiri în

scopul cunoașterii 
movării înțelegerii 
coexistenței pașnice.

A luat apoi cuvîntul Jean Cheva
lier care a relevat interesul pe care 
îl reprezintă pentru U.N.E.S.C.O. ac
tivitatea comisiilor naționale din ță
rile balcanice.

în salutul lor, conducătorii delega
țiilor participante la consfătuire au 
subliniat însemnătatea acestei mani
festări și au urat succes lucrărilor.

Conf. univ. Valentin Lipatti a pre
zentat apoi ordinea de zi a consfă
tuirii care a fost adoptată în unani
mitate. Ea prevede prezentarea unor 
rapoarte asupra structurii, metodelor 
și activității comisiilor naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. din țările balca
nice, precum și a proiectelor de ac
țiuni comune U.N.E.S.C.O. pentru 
1965-1966.

în cursul după-amiezii, la primul 
punct al ordinei de zi, au prezentat 
rapoarte comisiile naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. : 
elenă.

reciproce, al pro- 
internaționale și

romînă, bulgară și

À

Comisiei naționale a 
pentru U.N.E.S.C.O.,

Președintele
R. P. Romîne
acad. Mihail Ralea, a oferit vineri un 
cocteil în cinstea participanților la 
consfătuire.

(Agerpres)

Cu același prilej, tovarășul Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a adresat 
felicitări tovarășului David Vaclav, 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace.

★
Vineri seara, cu prilejul celei 

de-a 19-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, Jaroslav Sykora, a 
rostit o cuvîntare la posturile noas
tră de radio și televiziune.

(Agerpres)

și cifre

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ELIBERĂRII GERMANIEI DE SUB 

JUGUL FASCIST
Cu prilejul aniversării a 19 ani de 

la eliberarea Germaniei de sub jugul 
fascist, ambasadorul R. D. Germane 
în R. P. Romînă, Anton Ruh, însoțit 
de membri ai ambasadei, a depus vi
neri dimineața coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici. La so
lemnități au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Ministerului Forjelor Armate. La 
Monumentul Eroilor Sovietici a fost 
de față ambasadorul Uniunii Sovie
tice în R. P. Romînă, I. K. Jegalin, și 
membri ai ambasadei.

rea Adunare Națională, și de 
membri ai ambasadei Austriei în 
R. P. Romînă, s-a înapoiat în Capi
tală.

Directorul general al întreprinde
rii n-are o sarcină prea ușoară: în 
întreaga R.S. Cehoslovacă nu există 
o întreprindere mai dispersată. Cînd 
spui „Tesla", te gîndești la apara
tele de radio construite în unitatea 
de la Bratislava sau în aceea de la 
Litovel, te gîndești la aparatele de 
calculat produse la Brno și Liberec, 
la magnetofoanele de la Prelouc, la 
televizoarele de la Pardubice și O- 
rava. Pe drept cuvînt, directorului 
general i se zice aici „creierul e- 
lectronic". In cabinetul său și 
subalternilor săi se gospodărește 
tivitatea a șapte întreprinderi 
care lucrează aproape 18 000 de 
meni.

De la telefonul construit în urmă 
cu 42 de ani — pe vremea „Socie
tății de telegrafie, societate pe ac
țiuni" — pînă la televizoarele de azi, 
au trecut parcă veacuri. Dar 
asta trebuie văzut în muzeul între
prinderii de la Prelouc. Unele a- 
parate — niște cutii diforme și gro
tești — și-au pierdut pînă și nu
mele. De la „Zenit" pînă la „Big ben 
Salon", a domnit aici concernul „Te
lefunken“. Apoi a apărut primul a- 
parat produs de „Tesla“: „Maj". Dar 
de la „Maj" pînă la „Stereofonia", 
drumul parcurs este de asemenea 
lung. De altfel, pe vremea lui „Tele-

al 
ac-

la 
oa-

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTULUI AUSTRIAC
Continuîndu-și călătoria în regiu

nea Brașov, delegația Parlamentu
lui austriac, condusă de Rosa 
Jochmann, a vizitat vineri diminea
ța gospodăria agricolă colectivă din 
Codlea. Parlamentarii austrieci au 
fost apoi oaspeții colectivului de 
muncă al uzinei „Tractorul“ unde 
i-a întîmpinat ing. Emil Oniga, di
rectorul general al uzinei. Aci, au 
fost vizitate principalele sectoare de 
producție.

Seara, delegația Parlamentului 
austriac, care a fost însoțită în 
timpul vizitelor de Filip Geltz și 
Mircea Rebreanu, deputați în Ma-

Aspecte ale asimilării de mașini și utilaje
(Urmare din pag. I-a)

a-

vin cadrelor de conducere din minis
ter și din uzine, proiectanților, tu
turor acelora care lucrează în indus
tria construcțiilor de mașini, con
stau în concentrarea eforturilor
supra alegerii și introducerii în fa
bricație a celor mai perfecționate 
tipuri, asupra bunei însușiri a do
cumentațiilor tehnice și a licențelor, 
în scopul realizării de produse la 
nivelul modelelor de referință și îm
bunătățirii continue a caracteristici
lor lor tehnico-funcționale. In pe
rioada de însușire, cel mai impor
tant lucru este obținerea de produ- 

de calitate ridicată, prin execu
tarea în condiții optime a prototi
purilor și verificarea lor minuțioa
să în faza de omologare, înainte de 
a se trece la producția de serie.

In ultimii ani, exigența față de 
calitatea produselor nou asimilate a 
sporit continuu. Dovadă sînt nume
roasele mașini și utilaje introduse în 
fabricație și realizate în conformita
te cu cerințele tehnicii moderne. 
.Printre acestea se numără tractorul 
U-650, autocamionul „Carpați“ SR 
131, seria de instalații de foraj de 
diferite sarcini și adîncimi, linia de 
ciment cu o capacitate de 800 tone 
în 24 ore, familia de motoare Die
sel de la 1000—2100 CP și multe al
tele. Sînt însă și situații cînd anu
mite produse au fost asimilate fără 
a fi supuse tuturor probelor de în
cercare. Așa a fost cazul cu reduc- 
toarele de mare putere de la Uzi
na „Progresul“-Brăila. Consecințele: 
noile produse nu au dat rezultatele 
cele mai bune în exploatare, creînd 
greutăți în utilizarea lor.

Paralel cu acțiunile întreprinse 
pentru asimilarea în fabricație a u- 
nor noi tipuri de mașini și utilaje, 
vom acorda în continuare o și mai 
mare atenție modernizării și perfec
ționării produselor aflate în fabrica
ția curentă. Dintre utilajele mai im
portante ce vor fi perfecționate con
structiv amintim autoutilitara 
T.V.-4, la care se vor îmbunătăți 
parametrii tehnico-funcționali, mași
na de frezat vertical FV-320, în 
Scopul îmbunătățirii performanțelor 
și echipării cu cuplaje electromag
netice, carda de bumbac, căreia i se 
va mări productivitatea de la 8 la 
12 kg bumbac pe oră etc. Merită a 
fi menționată și preocuparea pentru 
perfecționarea producției de sape cu 
role și scule de foraj. Se ridică ne
cesitatea ca acțiunea de moderniza-

re să fie intensificată mai ales aco
lo unde se continuă fabricația unor 
mașini și utilaje depășite din punct 
de vedere tehnic, cum sînt mașinile 
de rabotat cu cuțit mobil de 425 și 
700 mm, produse de întreprinderea 
„Infrățirea“-0radea, care, deși par
țial îmbunătățite, au rămas în urma 
nivelului tehnic mondial. Pentru în
lăturarea deficiențelor arătate s-au 
luat măsuri în vederea reproiectării 
și modernizării produselor depășite, 
construirii de bancuri de probă și 
încercare, revizuirii vechilor norme 
privind omologarea produselor, ela- 
borîndu-se totodată instrucțiuni a- 
daptate noilor cerințe.

In asimilarea noilor produse, în
tocmirea proiectelor și executarea 
prototipurilor ocupă o perioadă în
semnată de timp. Măsurile luate în 
ultimii ani pentru organizarea de 
noi institute de proiectări și pentru 
întărirea serviciilor de concepție din 
uzine au ușurat considerabil reali
zarea documentației tehnice. In con
tinuare stă în atenția noastră crea
rea de noi centre de proiectări, pe 
specialități mai înguste, cum ar fi 
pentru proiectarea de autovehicule 
și tractoare, mașini-unelte, hidroa- 
gregate, mașini de ridicat etc.

Conducerea ministerului și direc
țiile generale productive urmăresc ca 
peste tot execuția prototipurilor să 
se bucure de aceeași atenție ca rea
lizarea produselor din fabricația cu
rentă. In ultima vreme, ministerul 
nostru a hotărît ca în principalele 
uzine să se organizeze ateliere sepa
rate de prototipuri. Acestea vor fi 
amenajate cu investiții minime sau 
prin credite pe termen scurt, în spa
țiile existente ale halelor de fabrica
ție. In uzinele unde nu se pot ame
naja asemenea ateliere se organi
zează grupe speciale de dispeceri, 
tehnologi, proiectanți, care urmăresc 
execuția pieselor și subansamblelor 
pentru produsele noi în curs de a- 
similare.

O atenție mai mare va trebui a- 
cordată scurtării la maximum a 
timpului de omologare care, în une
le cazuri, se prelungește nejustificat 
peste termenele planificate. La înce
putul acestui an s-au luat măsuri ca 
direcțiile generale și uzinele să în
tocmească grafice de lucru trimes
triale, în care să se prevadă concret 
termenele de realizare a diferitelor 
faze de omologare, atrăgînd la a- 
ceasta și pe beneficiarii produselor. 
Pentru a lărgi posibilitatea de veri
ficare a performanțelor prototipuri-

lor supuse omologării, sînt în curs 
de amenajare, în unele uzine, noi 
standuri de probă, înzestrate cu a- 
paratură modernă. încă din luna ia
nuarie 1964 a început să funcțione
ze, ia Uzina „Progresul“-Brăila, stan
dul de probat și rodat reductoarele 
de mare putere pentru liniile de ci
ment.

In ce privește pregătirea tehno
logiei pentru introducerea în fabri
cație de serie a produselor noi, este 
necesar ca uzinele să prevadă de la 
început folosirea unor procedee mo
derne atît în sectoarele calde, cît și 
în' cele de prelucrări mecanice. Din 
vreme trebuie asigurat necesarul de 
scule, dispozitive și verificatoare, lu
cru deosebit de important pentru 
creșterea productivității muncii și 
realizarea unor produse de calitate 
superioară. La Uzina „Semănătoa- 
rea“-București, gradul de echipare 
cu SDV-uri la combina de cereale 
Cl a crescut de la 2,32 la 2,78, iar 
la cositoarea purtată CPM — de la 
1,76 la 3,92. De asemenea, noul tip 
de tractor ce se fabrică la Uzina 
„Tractorul“-Brașov are un grad de 
utilare cu SDV-uri de 11,5, față de 
numai 10,4 cît avea vechiul tip, iar 
noul autocamion aflat în fabricație 
la Uzina „Steagul Roșu“-Brașov are 
un grad de utilare de 10,2, față de 
8,2 cît avea vechiul tip.

Deoarece în multe întreprinderi 
sculăriile sînt suprasolicitate, au fost 
luate măsuri pentru accelerarea pu
nerii în funcțiune, la capacitatea 
completă, a sectoarelor de scule și 
aparate de măsurat lungimi de la 
Uzina de mecanică fină din Bucu
rești. Aici vor fi realizate în serie 
numeroase SDV-uri necesare uzine
lor constructoare de mașini din în
treaga țară. în același timp se au 
în vedere dezvoltarea și dotarea 
sculăriilor uzinelor cu mașini-unelte 
specializate, de mare productivitate 
și înaltă precizie.

Asimilarea de produse la nivelul 
celor mai noi realizări ale tehnicii 
moderne este o sarcină de mare 
însemnătate pusă de partid în fața 
întreprinderilor constructoare de 
mașini. Cu eforturi unite, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din uzine, 
specialiștii din institutele de proiec
tări vor realiza în acest an tipuri din 
ce în ce mai perfecționate de mașini 
și utilaje, adueîndu-și o contribuție 
sporită la promovarea largă a pro
gresului tehnic în toate ramurile e- 
conomiei naționale.

SOSIREA
TRIMISULUI EXTRAORDINAR 

ȘI MINISTRULUI 
PLENIPOTENȚIAR AL OLANDEI 

ÎN REPUBLICA 
POPULARĂ ROMÎNĂ

La 7 mai a sosit la București Joost 
Bernard Haverkorn van Rijsewijk, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Olandei în Republica 
Populară Romînă.

La sosire, Joost Bernard Haver
korn van Rijsewijk a fost salutat de 
Dionisie Ionescu, ambasador, direc
torul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

funken“, la Prelouc lucrau 500 de 
oameni. Azi sînt de patru ori mai 
mulți. In întreprinderea vecină, la 
Pardubice, lucrează aproape cinci mii 
de muncitori.

De două ori pe zi, oameni din 60 
de sate se îndreaptă spre Pardubice 
cu autobuze, trenuri, troleibuze, mo
tociclete. Sînt muncitorii „Teslei". 
Spre unitatea din Prelouc se revarsă 
locuitori din alte zeci de localități.

— Cum s-au calificat ? am între
bat. Doar este o muncă gingașă, care 
cere multă precizie.

Directorul tehnic al unității de la 
Pardubice, Jaroslav Sikora, mi-a 
vorbit despre școala lor, din care în 
fiecare an ies 150 de specialiști pen
tru partea electrică și partea meca
nică a televizorului. Directorul Bo- 
huslav Stverak, de la Prelouc, mi-a 
vorbit despre cei 280 de ucenici ai 
școlii lor de calificare. „Profesorii" 
sînt maiștri și lucrători din fabrică. 
Dar mai sînt și ingineri, ingineri di- 
plomați care asigură calitatea aces
tor produse atît de complicate.

Un magnetofon, care nu este mai 
mare decît o trusă ușoară de voiaj, 
are nu mai puțin de 1100 de repere. 
Piesele sînt atît de minuscule, îneît 
asamblarea lor cere o măiestrie e- 
gală cu aceea a făuritorilor de bi
juterii. Karel Husicka, tehnicianul

venit din Pardubice, a lucrat

ȘTIRI CULTURALE
In ciclul organizat de filiala Bucu

rești a Societății de științe istorice 
și filologice cu prilejul comemorării 
a 75 de ani de la moartea lui Mihail 
Eminescu, vineri după-amiază a a- 
vut loc la Muzeul de istorie a ora
șului București conferința intitulată 
„Măiestria artistică a rimei emines
ciene“.

La tragerea Loto-Central din seara zilei 
de 8 mai 1964, au fost extrase din urnă ur-

LOTO-CENTRAL

mătoarele numere :
79 16 4 56 47 90 52 63 1 86

Premii suplimentare : 8 69 23

Campionatd repub!

șef
mult cu noii muncitori. Laolal
tă cu ceilalți tehnicieni și cu 
cei opt tineri ingineri specializați la 
Praga în tehnica imprimărilor au 
trecut curînd de la aparatele de ra
dio cu tranzistori la producția de 
magnetofoane cu patru piste și trei 
viteze.

La Pardubice, secția de montaj 
este condusă de Zdenek Vacek. li 
place munca, pentru că — după cum 
spune el — „televizorul îți aduce în
treaga lume în casă, fără ca măcar 
să-ți reclame osteneala cumpărării 
unui bilet de tren". Este și el ab
solvent al unei școli tehnice. Deși 
n-are decît 38 de ani, observă cu 
mîndrie: „Are cine să mă înlocuias
că. Bozena Reznickova, Vlasta Bri- 
xova, Josef Letacek sînt muncitori 
vrednici. Au învățat bine meseria".

In atelier sînt patru linii auto
mate. Fiecare linie este deservi
tă în medie de 65 de lucră
toare. Materialele evoluează spre 
benzile rulante. Piese abia vizibile și 
piese mai mari devin repede blocuri 
de înaltă frecvență, imagine și su
net. La capătul ciclului, Josef Bar- 
tak verifică — înainte de a fi am
balate automat — piesă după piesă, 
ca un medic care măsoară pulsul 
unui pacient. Iar în capătul celălalt 
al atelierului, un ecran luminos ves
tește că un nou televizor a intrat în 
subsolul expediției.

„Tesla". Televizoare la Pardubice, 
Orava și Strasnice-Praga. Transfor
matoare se produc la Orava, pentru 
Orava ca și pentru Pardubice, după 
cum cei de la Pardubice produc co
mutatoare pentru canale atît pentru 
ei, cît și pentru fabrica de la Orava.

— In viitor, mă informează Ja
roslav Sikora, televizoarele vor fi 
construite numai la Orava, apara
tele de radio numai la Bratislava, 
magnetofoanele numai la Prelouc.

Am nimerit, așadar, la „Tesla" 
într-un moment de răscruce.

Remarc : Adaptarea este un pro
ces sensibil.

Mi se răspunde : „Însăși munca 
noastră este o muncă de sensibili
tate".

Horla LIMAN

A
In aceeași zi, la Casa de cultură 

a sindicatelor din Iași a avut loc 
un medalion „Mihail Eminescu“.

(Agerpres)

Intr-un raion din Praga

icara masculin de baschet
Turneul final al campionatului 

republican masculin de baschet a 
fost reluat vineri în sala Floreasca. 
Liderul clasamentului, Steaua, a dis
pus cu 79—77 
Cluj. Novacek

Adunări festive

(46—28) de Știința 
a înscris 30 de punc-

te. In deschidere, Dinamo București 
a întrecut cu 74—64 (41—28) pe Ra
pid. Astăzi, de la orele 18, au loc 
meciurile : Dinamo-Știința Cluj și 
Steaua-Rapid.

in R. D. Germană
VIZITA DELEGAȚIEI
ALGERIENE ÎN R. P. BULGARIA

Astăzi începe „Cursa Păcii“
Astăzi, la Varșovia se dă plecarea 

în cea de-a XVII-a ediție a „Cursei 
Păcii" (Varșovia-Berlin-Praga). La 
startul marii competiții cicliste inter
naționale se vor alinia 16 echipe re
prezentative. Echipa țării noastre 
este formată din : Gabriel Moiceanu, 
Constantin Dümitrescu, Ion Ardelea- 
nu, Walter Ziegler, Ion Stoica și 
Ludovic Zanoni. De această dată, 
caravana celor 96 de cicliști urmează 
să străbată, în 14 etape, un traseu 
lung de 2 229 km. întrecerea promite 
să fie deosebit de disputată. In rîn- 
dul concurenților, care au sosit cu 
toții la Varșovia, se află numeroși 
campioni ai șoselei. Pe lista partici- 
panților, figurează numele unui cam
pion mondial (Gustav Schur), al

unui campion olimpic (Viktor Kapito
nov) și al altor cîștigători de mari 
competiții cicliste. Prima etapă a 
„Cursei Păcii" are ca traseu un cir
cuit de 10 km pe străzile varșoviene. 
Circuitul va fi străbătut de 9 ori, cu 
plecarea și sosirea pe marele sta
dion „Dziesienciolecia". în timpul 
acestei etape, cicliștii vor intra de 
opt ori pe pista stadionului pentru 
a-și disputa sprinturile intermediare, 
iar a noua oară vor lupta pentru 
sprintul final. Pe stadion, în tribunele 
căruia vor putea lua loc circa 
100 000 de spectatori, vor fi urmări
te între timp diferite programe artis
tice, precum și sărituri cu parașuta 
cu aterizare la punct fix.

BERLIN 8 (Agerpres). — Vineri 
s-a sărbătorit în Republica Demo
crată Germană, Ziua eliberării Ger
maniei de sub fascism de către ar
mata sovietică. In numeroase orașe 
din R.D.G. s-au desfășurat adunări 
și întruniri festive. A fost inaugu
rată Săptămîna prieteniei germano- 
sovietice.

In parcul Treptow-Berlin au fost 
depuse coroane de flori la Monu
mentul ostașilor sovietici. Au fost 
de față conducători ai P.S.U.G., 
membri ai guvernului și ai Consi
liului de Stat, conducători ai parti
delor democratice și ai organiza
țiilor obștești, mii de oameni ai 
muncii.

SOFIA 8 (Agerpres). — B.T.A. a- 
nunță că vineri dimineața au în
ceput tratativele dintre delegația 
guvernamentală bulgară în frunte 
cu Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și delegația gu
vernamentală algeriană, in frunte 
cu Ahmed Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, secretar general al parti
dului Frontul de Eliberare Naționa
lă din Algeria. Tratativele au de
curs într-o atmosferă prietenească, 
cordială. Tot vineri oaspeții alge
rieni au vizitat combinatul metalur
gic Kremikovțî. în după-amiaza a- 
celeiași zile, în piața „9 Septembrie“ 
din Sofia a avut loc un miting al 
prieteniei bulgaro-algeriene. Au luat 
cuvîntul Todor Jivkov și Ahmed 
Ben Bella.

cu poporul chilian
© Campionatul cat. A de fotbal se reia 

duminică. în Capitală, pe stadionul „23 
August“, vor avea loc în program cuplat 
meciurile : Rapid-Progresul (ora 15,15) și 
Steaua-Dinamo (ora 17). Iată întîlnirile din 
tară : Farul Constanta-C.S.M.S. Iași ; Pe
trolul Ploiești-Siderurgistul Galati ; U.T. 
Arad-Crișul Oradea ; Steagul Roșu Brașov-

C. Popovici, Gh. Boaghe, S. Dron, I. Năs- 
tase, I. Korekes și C. Dumitrescu, în vîrstă 
ele 15 ani, care s-a remarcat cu prilejul ul
timelor concursuri de selecție.

® Performanțe de valoare au fost înre
gistrate în ultima zi a concursului interna
țional de tir de la Plsen. Nakowski (R. S.airtu-uiqui vrauea ; oceagui noșu nrasov- Ăi i i , i i • . iȘtiința Cluj; Știința Timi50ara-Dina.no Pi- Cehoslovacă) a c știgat proba de piste v.- 

tești. Stațiile noastre de radio vor transmi- te™ 588 P',nct®’ *"  Proba a™ă llbe-
te aspecte din repriza a 2-a a întîlnirilor 
Steaua-Dinamo și Steagul Roșu-Știința Cluj. 
Transmisia se va face pe programul 1.

O între 12 și 17 mai se vor desfășura 
pe terenurile clubului Progresul din Capita
lă întrecerile întîlnirii internaționale de te
nis dintre echipele de tineret ale R. P. 
Romine și R. P. Ungare. întîlnirea consti
tuie o primă verificare a celor două for
mații înaintea „Cupei Galea”. Echipa ma
ghiară, oare urmează să sosească luni în 
Capitală, va deplasa pe Varga, Kovacs, 
Cziraki și Gadi. Din lotul nostru fac parte

ră calibru redus 3x40 focuri (poziția ge
nunchi) polonezul 'Korschi a realizat 391 
puncte. Caban (R. P. Romînă) s-a clasat 
pe locul doi cu 390 puncte. Proba de pistol 
liber a revenit cehoslovacului Kudra — 563 
puncte.

© în meci retur pentru semifinalele „Cu
pei campionilor europeni“ la fotbal, Real 
Madrid a învins cu 6—0 (3—0) pe F. C. 
Ziirich și s-a calificat în finala competiției 
oare va avea loc la 27 mai la Viena. Fot
baliștii spanioli vor întîlni echipa Interna- 
zionale Milano, calificată în dauna formației 
Borussia Dortmund.

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — Intelectuali de faimă mon
dială ca pictorul David Alfaro Si
queiros, laureatul Premiului Nobel 
pentru literatură, Avo Andric, poe
tul Nicolas Guillen, scriitorul Pa
blo Neruda și alți scriitori și artiști 
vor participa prin operele lor 
„Expoziția de solidaritate cu 
porul chilian“, pe care o va pre
zenta în curînd Frontul de acțiune 
populară din Chile. Comunicarea a 
fost făcută de Salvador Allende, 
candidatul prezidențial al partidelor 
de stînga din Chile. „Dorim, a spus 
Allende, ca cultura să ajungă pînă 
la masele populare chiliene, la sec
toarele cele mai înapoiate, care nu 
au acces la aceste manifestări spi
rituale“.

Printre operele care vor figura la 
expoziție se află o carte cu autograf

a cunoscutului luptător pentru pace 
Bertrand Russel, o gravură a lui 
Siqueiros, discuri conținînd poemele 
lui Guillen și altele.

la 
po-

Congresul sindicatelor 
din Columbia

BOGOTA 8 (Agerpres). — La Bo
gota și-a desfășurat lucrările primul 
Congres al sindicatelor din Colum
bia, care s-a pronunțat cu hotărîre 
pentru majorarea salariilor, stăvili
rea creșterii scumpetei, lichidarea 
șomajului, împroprietărirea țărani
lor. Participanții la congres au spri
jinit în rezoluțiile lor principiul co
existenței pașnice între state cu o- 
rînduiri sociale diferite, dezarma
rea generală și totală, lupta popoa
relor pentru eliberare națională.

Dina.no
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u S u a ° barbatorirea 
Zilei Victoriei

NEW YORK 8 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei Victoriei — relatează 
TASS — Organizația veteranilor de 
război americani „Mîinile priete
niei“ a adresat veteranilor de război 
din Uniunea Sovietică un mesaj de 
salut. Mesajul cheamă la colaborare 
pentru destinderea încordării și sta
bilirea de relații strînse de înțele
gere reciprocă și de încredere.

•Ar

PARIS 8 (Agerpres). — în întrea
ga Franță a fost aniversată vineri 
împlinirea a 19 ani de la victoria a- 
supra Germaniei fasciste. Manifes
tațiile au început încă de joi seara 
cînd, potrivit tradiției, la sediul A- 
sociației foștilor combatanți și pri
zonieri de război au fost aduse șta
fetele purtate de foști combatanți. 
Vineri, cu prilejul ceremoniei ani
versării Zilei Victoriei, președintele 
republicii, generalul de Gaulle, a 
trecut în revistă trupéle adunate în 
Place de l’Etoile și a reaprins fla
căra de la mormîntul soldatului ne
cunoscut. La Mont-Valerien lîngă 
Paris a avut loc o ceremonie ofi
cială la Monumentul ridicat în me
moria luptătorilor și participanților 
la mișcarea de rezistență.

★

BRUXELLES 8 (Agerpres). — La 
8 mai în Belgia s-a sărbătorit Ziua 
Victoriei asupra Germaniei hitleris- 
te. Ca în fiecare an au fost organi
zate demonstrații și mitinguri îm
potriva războiului și. pentru apărarea 
păcii la Bruxelles, precum și în alte 
orașe la care au participat sute de 
mii de oameni.

în fața participanților la mitin
guri și demonstrații s-a dat citire 
unui manifest al organizației „Miș
carea 8 Mai“. Documentul cheamă 
la lupta pentru apărarea păcii, se 
pronunță în favoarea încetării ime
diate a experiențelor nucleare, a fo
losirii energiei atomice exclusiv în 
scopuri pașnice, pentru reglementa
rea tuturor problemelor litigioase pe 
calea tratativelor și pentru încheie
rea unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală sub un 
strict control internațional.

Evoluția problemei cipriote
© CONSULTĂRI PENTRU UN ACORD DE ÎNCETARE A FOCULUI 
© PRECIZĂRILE PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL GUVERNULUI GREC

NICOSIA 8 (Agerpres). — în Ci
pru continuă să fie semnalate inci
dente sporadice între ciprioții greci 
și turci îndeosebi în regiunea trecă
torii Kyrenia și a localității Luru- 
jina unde în tot cursul săptămînii 
s-au produs grave tulburări între 
membrii celor două comunități. Vi
neri ca urmare a intervenției forței 
O.N.U., s-a reușit ca în această lo
calitate să se încheie un acord de 
încetare a focului între ciprioții greci 
și turci.

Comandantul forței O.N.U. în 
Cipru, generalul P. S. Gyani, l-a vi
zitat pe Sakari Tuomioja, mediato
rul O.N.U. în Cipru, cu care a avut 
convorbiri în legătură cu reglemen
tarea conflictului dintre ciprioții 
greci și turci. în cursul întrevederii 
au fost discutate o serie de proble
me menite să pună capăt luptelor 
și să restabilească ordinea în Cipru.

Președintele Makarios, care a în
treprins o călătorie în unele locali
tăți din vestul Ciprului, s-a reîntors 
vineri seara în capitala insulei.

★
ATENA 8 (Agerpres). — „Guver

nul grec nu cere unirea Ciprului cu 
Grecia, ci independența acestuia 
fără îngrădiri“ a declarat vineri 
seara purtătorul de cuvînt al guver

nului grec, referindu-se la zvonurile 
potrivit cărora Anglia și S.U.A. ar fi 
favorabile aderării Ciprului la Gre
cia,

★
După cum anunță agenția Reuter, 

la Atena a fost dată publicității o 
declarație a Comitetului executiv al 
E.D.A. în care se cere guvernului 
grec să apere cu fermitate cauza in
dependenței Ciprului, să se pronunțe 
împotriva intervenției N.A.T.O. în 
problema cipriotă.

Aceste cereri au fost formulate și 
de participanții la o demonstrație 
care a avut loc în portul Pireu.

Cei peste 1 000 de tineri și tinere 
care au luat parte la această demon
strație, după ce au străbătut străzile 
centrale ale orașului au organizat un 
miting la care a fost adoptată o re
zoluție în sprijinul autodeterminării 
Ciprului.

★
ANKARA 8 (Agerpres). '— William 

Fulbright a părăsit Ankara în cursul 
dimineții de vineri, cu destinația 
Haga. Agenția France Presse subli
niază că el a înmînat primului mi
nistru turc, Ismet Inönü, o scrisoare 
din partea președintelui S.U.A., Lyn
don Johnson.

IN PREAJMA SESIUNII DE LA HAGA
A CONSILIULUI N.A.T.O.
© France Presse despre stadiul relațiilor dintre partenerii atlantici
® Poziții divergente față de problemele in discuție

PARIS 8 (Agerpres). — Intre 12 și 
14 mai urmează să se întrunească la 
Haga sesiunea de primăvară a Con
siliului ministerial al N.A.T.O.

Potrivit agenției France Presse, 
sesiunea de la Haga va fi consacrată 
în principal stadiului actual al rela
țiilor dintre membrii N.A.T.O., ceea 
ce va antrena „anumite schimbări în 
conducerea comandamentului“. In a- 
celași comentariu, agenția relevă că 
miniștrii vor discuta despre oportu
nitatea menținerii principiului una
nimității în adoptarea hotărîrii. „Nici 
un articol al Cartei Atlanticului, 
transmite agenția, nu prevede apli
carea unanimității; ea însă este a- 
plicată la adoptarea hotărîrilor, dar 
acum cele mai înalte instanțe consi
deră că ar trebui revizuită această 
regulă. Revizuirea însă trebuie să fie 
limitată de teamă să nu se producă 
răsturnări în cadrul alianței“.

Printre problemele ce vor fi luate 
în discuție de cei 15 miniștri de ex
terne, asistați de miniștri ai apărării 
și comandanți militari, figurează 
hotărîrea Franței de a-și retrage o- 
fițerii de marină din comandamen

tele N.A.T.O., relațiile statelor mem
bre ale N.A.T.O. cu Cuba (se știe 
că în S.U.A. au fost exprimate 
nemulțumiri față de relațiile co
merciale între Anglia, Franța și 
Cuba), relațiile economice Est-Vest, 
problema Angolei, unde colonialis
mul portughez suferă înfrîngeri din 
partea forțelor de eliberare naționa
lă, precum și problema Ciprului.

Guvernul francez — relatează 
France Presse — consideră că „pe 
plan politic membrii N.A.T.O. pot 
avea poziții diferite, în funcție de 
problema aflată în discuție“.

In legătură cu problema Ciprului, 
France Presse transmite: „Situația 
din Cipru pare a fi gravă, ceea ce a 
motivat călătoria lui Stikker la An
kara și Atena. In această privință 
se confirmă că guvernul francez a 
remis un memorandum secretariatu
lui general al N.A.T.O. In acest do
cument, a cărui copie a fost remisă 
guvernelor grec și turc, guvernul 
francez consideră că secretarul ge
neral nu a primit din partea N.A.T.O. 
mandat să facă această călătorie.“

Pavilionul R.P. Romine la Tîrgul internațional de la Casablanca (Maroc)

Prezențe romînești

LA O.N.U.
GUVERNUL ENGLEZ NU SE ALĂTURĂ

Dezbateri în legătură cu situația 
din Aden

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării de
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a reluat vineri dezbaterile 
în problema situației din Aden.

Reprezentantul Irakului, Pachachi, 
a prezentat în numele a opt țări 
membre ale comitetului (Cambodgia, 
India, Irak, Mali, Siria, Tanganica, 
Tunisia și Iugoslavia) un proiect de 
rezoluție în care se cere încetarea 
acțiunilor militare britanice pe teri

toriul Adenului. Proiectul de rezo
luție atrage, de asemenea, atenția 
Consiliului de Securitate asupra si
tuației periculoase care s-a creat în 
această regiune ca urmare a trimi
terii de trupe engleze și a acțiunilor 
acestora împotriva poporului din A- 
den.

Reprezentantul Irakului a cerut 
Comitetului Special al O.N.U. să ia 
măsuri hotărîte pentru încetarea 
acțiunilor militare împotriva popu
lației din Aden care luptă pentru 
libertate și independență.

REZULTATELE ALEGERILOR MUNICIPALE :
Laburiștii au obținut 911 locuri—conservatorii 467

LONDRA 8 (Agerpres). — Potri
vit rezultatelor preliminare, alege
rile din Anglia pentru consiliile 
municipale urbane și rurale, precum 
și alegerile pentru consiliile celor 
32 de districte care alcătuiesc Marea 
Londră, s-au încheiat cu victoria 
Partidului laburist.

La aceste alegeri peste 20 de mi- ale alegerilor, agenția France Presse 
lioane de alegători au fost chemați 
se desemneze pe cei 4 409 consilieri 
ai municipalităților urbane și rurale 
din Anglia.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, laburiștii au obținut un cîștig 
net de 254 de locuri în comparație 
cu numărul celor deținute după ale
gerile trecute. O victorie și mai ca
tegorică a înregistrat Partidul la
burist în cele 32 de districte ale Ma
rii Londre.

Potrivit rezultatelor incomplete, 
transmise de agenția Reuter, repar
tizarea locurilor este următoarea : 
Partidul laburist — 911, Partidul 
conservator — 467, Partidul liberal 
— 16, independenții — 51, comu
niștii — 3.

Comentînd rezultatele preliminare

subliniază îndeosebi victoriile obți
nute de laburiști în consiliile muni
cipale al orașelor Portsmouth, 
Ramsgate, Kent și Margate „orașe 
considerate pînă în prezent ca fie
furi ale conservatorilor“. La rîndul 
ei, agenția Reuter subliniază că nu
mai cu cinci luni înainte de alege
rile generale rezultatele în alegerile 
pentru consiliile municipale urbane 
și rurale din Anglia indică o conti
nuă orientare a corpului electoral 
spre partidul laburist.

„Die Welt“ despre campania 
electorală

Ziarul vest-german „DIE WELT*  înfr-un 
articol intitulat „Fierbere în fabăra con
servatorilor" se referă la situația partidu
lui conservator în campania electorală.

Prin hotărîrea sa de a amîna pînă la 
toamnă alegerile pentru Camera Comu
nelor, primul ministru Sir Alec Douglas- 
Home avizează un record. Cu excepția 
perioadelor de război, guvernul său va 
putea privi înapoi asupra celei mai lungi 
perioade în oficiu, de cînd limita maximă 
de exercitare a mandatului parlamentului 
a fost redusă, în anul 1911, de la șapte 
la cinci ani. Opoziția a și pus în circu-

lafie cuvintele ironice că Sir Alec vrea 
să guverneze „pînă la sfîrșitul crud“.

Această lance nimerește la țintă, întru- 
cît prelungirea guvernării constituie o 
recunoaștere a slăbiciunii. Rezultatul ale
gerilor comunale și, în primul rînd, grava 
înfrîngere a partidului de guvernămînt la 
Londra au arătat că alegeri pentru Ca
mera Comunelor în iunie ar fi însemnat, 
probabil, sfîrșitul guvernării de 13 ani a 
conservatorilor. Nimeni nu poate prezice 
cu siguranță dacă alegerile din octom
brie vor avea un alt rezultat. Dar argu
mentele cu care se caută acum, în lagă-

rul conservator, de a justifica amînarea 
verdictului alegătorilor trebuie să dea de 
gîndit. Ele s-au îndepărtat destul de mult 
de realitatea politică.

Se poate probabil explica numai prin 
necesitatea urgentă a auto-încurajării 
faptul că un partid politic ține seama în 
calculele sale pînă și de mersul vremii și 
speră că o vară călduroasă și vacanțe 
plăcute vor aduce o schimbare în starea 
de spirit a alegătorilor...

Prea puțin convingătoare este și afir
mația că guvernul ar putea impresiona 
opinia publică în cursul celor trei luni ră
mase din actuala sesiune a parlamentului 
prin rezolvarea completă a programului 
său legislativ. Partea sa esențială este 
legea care urmează să interzică acordurile 
prin care fabricanții pot obliga pe co- 
mercianfii individuali să nu vîndă 
anumit preț minim.

Această lege nu a devenit un măr al 
discordiei între guvern și opoziție, ci în
tre guvern și partizanii săi. Adoptarea di
feritelor clauze din legea controversată 
a și dus la o revoltă a fracțiunii conser
vatoare din Camera Comunelor, în gene
ral afît de disciplinată. Guvernul era cît 
pe aci să sufere o înfrîngere. Un singur 
vot a fost hotărîtor.

Conservatorii s-au dezbinat nu numai 
din cauza legii referitoare la prețuri. In 
partid a izbucnit 
cît se poate de 
siune mai adîncă în probleme principia
le... Ca în orice partid, care nu se ba
zează pe o ideologie precisă, dorința de 
putere a constituit legătura cea mai pu
ternică între conservatori. Cu atît mai sur
prinzătoare este, de aceea, curajul cu 
care unii conservatori de frunte folosesc 

. tocmai lunile dinaintea alegerilor pentru 
a dărîma în public aproape toate coloa
nele pe care se sprijină concepția despre 
lume a partidului lor. In orice caz, cuvîn- 
fările fostului ministru al sănătății Enoch 
Powell și articolele anonime, semnate de 
„un conservator", apărute în „Times", 
erau pe un ton ca și cum conservatorii ar 
fi și pierdut alegerile, ca și cum ar fi fost 
vorba de a dezvălui într-o manevră cri
tică necruțătoare cauzele înfrîngerii.

sub un

acum, înfr-un moment 
nepotrivit, și o disen-

EMBARGOULUI AMERICAN ÎN COMERȚUL CU CUBA
In curînd va pleca spre Havana prima tranșă de autobuze cumpărate 

din Anglia

LONDRA 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al societății engleze 
„Leyland Motor Corporation“ a a- 
nunțat că în curînd prima tranșă de 
30 de autobuze din cele 450 cumpă
rate de Cuba în Anglia vor fi expe
diate spre Havana. El a adăugat că 
societatea ar putea să înceapă nego
cieri în vederea unui nou contract, 
prin care să fie livrate un număr de 
alte autobuze Cubei.

După cum transmite agenția U.P.I., 
în Cuba se află, în prezent, o delega
ție de oameni de afaceri britanici, 
printre care și reprezentanți ai fir
mei „Leyland“. Corespondentul din

Londra al agenției subliniază faptul 
că guvernul englez a explicat cu cla
ritate că Anglia va continua politica 
de a întreține relații comerciale cu 
Cuba. „Surse engleze, arată U.P.I., 
au declarat că guvernul nu se poate 
alătura embargoului american în 
comerțul cu Havana și nu intențio
nează să împiedice schimburi comer
ciale între firmele particulare engle
ze și societățile cubane“.

Potrivit agenției și alte țări occi
dentale, în afară de Anglia și Fran
ța, au sporit în ultimele luni comer
țul cu Cuba. Printre acestea au fost 
menționate Belgia și Spania.

De cîteva zile și-a început lucrările la Londra Conferința pentru acorda
rea independenței Rhodesiei de nord

CANADA
Șl TRATATIVELE G.A.T.T.

OTTAWA 8 (Agerpres). — „Apli
carea reducerii lineare cu 50 la sută 
propusă de S.U.A. la conferința 
G.A.T.T. este inacceptabilă pentru 
Canada, iar noi ar trebui să com
pensăm această pierdere într-un alt 
mod“, a declarat joi primul ministru 
canadian Lester Pearson. El a adău
gat, de asemenea, că ministrul co
merțului, Mitchel Sharp, care se va 
întoarce luni de la Geneva, unde a 
reprezentat Canada la conferința 
G.A.T.T., va face o declarație oficia- 

1 lă în această privință.

Reuniunea Consiliului 
ministerial 
al Pieței comune

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Vi
neri dimineața, Consiliul ministerial 
ăl Pieței comune s-a întrunit, sub 
președinția ministrului adjunct al 
afacerilor externe al Belgiei, Henry 
Fayat, într-o sesiune consacrată dis
cutării relațiilor C.E.E. cu o serie de 
țări.

După cum transmite agenția France 
Presse, sesiunea va mai lua în dez
batere și chestiunea fuzionării exe
cutivelor celor trei organisme 
vest-europene — Piața comună, 
E.U.R.A.T.O.M. și C.E.C.O. — proble
mă care a constituit pînă în prezent 
obiectul a numeroase tratative în 
cadrul Pieței comune. După cum se 
știe, pînă în prezent nu s-a ajuns la 
nici o soluție în această direcție din 
cauza divergențelor existente între 
Franța, R.F.G. și Italia, pe de o par
te, și Olanda, Luxemburg și Belgia, 
pe de altă parte.

Agenția menționată subliniază că 
se așteaptă ca în cursul acestei se
siuni miniștrii afacerilor externe ai 
celor „șase“ să aibă și un schimb de 
vederi asupra unor probleme legate 
de „runda Kennedy“.

Delegația 
de energeticieni 
și-a încheiat vizita 
în S.U.À.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — La 
sfîrșitul vizitei în capitala S.U.A. a 
delegației de energeticieni romîni 
condusă de ing. Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului industriei 
minelor și energiei electrice, Lega
ția R. P. Romîne la Washington a 
oferit un cockteil la care au partici
pat reprezentanți ai Departamentu
lui de Stat, Departamentului Inte
rior și Comisiei Federale de Energie 
a S.U.A.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai diferitelor Instituții și 
întreprinderi energetice vizitate de 
delegație în timpul călătoriei sale 
prin S.U.A.

Presa din Milano 
despre spectacolele 
balerinilor din bucurești

ROMA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, G. Pastore, transmite: Tur
neul în Italia al grupului de balerini 
de la Teatrul de Operă și Balet din 
București continuă cu succes. La 
Milano artiștii romîni au dat o se
rie de spectacole la „Teatro Nuovo“. 
Ziarele milaneze subliniază succe

sul repurtat de balerinii romîn" 
„II Corriere Lombardo" scrie: „So
liștii baletului clasic de la Opera din 
București aparțin unuia dintre cele 
mai cotate ansambluri de acest gen 
pe plan internațional". Ziarul „II 
Giorno" după ce face o expunere 
largă despre istoria baletului romî- 
nesc scrie : „Balerinii romîni au 
obținut numeroase premii la con
cursuri internaționale și au dansat 
pînă acum de două ori în Italia 
obținînd de fiecare dată un deose
bit succes“. „II Corriere della Sera" 
scrie ; „Baletul clasic în Romînia 
are aproximativ un secol de exis
tență, dar a devenit conștient de 
propriile posibilități numai după 
ultimul război. în prezent Opera din 
București, scrie ziarul, are un re
pertoriu propriu de balet și a atins 
o deosebită maturitate artistică".

Presa din Milano arată că publi
cul a primit cu multă căldură pe 
balerinii romîni.

■k
PARIS 8 (Agerpres). — Ambasa

dorul R. P. Romîne la Paris, dr. Vic
tor Dimitriu, a oferit joi în saloa
nele Ambasadei un cocteil cu oca
zia prezenței la Paris a Ansamblu
lui „Rapsodia Romînă“. Au partici
pat numeroși reprezentanți ai vieții 
muzicale și artistice franceze, zia
riști și impresari. Cocteilul s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească.

FLORENȚA

Comitetului
8 (Agerpres). — Vi
s-a deschis la Flo-

FLORENȚA 
neri dimineața 
rența (Italia) cea de-a șaptea sesiune 
plenară a Comitetului de cercetări 
spațiale (Cospar). Sesiunea a fost 
deschisă de către prof. Maurice Roy 
(Franța), președintele acestei organi
zații internaționale, care a luat naș
tere cu șase ani în urmă la Nissa.

După cum relatează trimisul spe
cial al agenției France Presse, la se
siune participă aproximativ 500 de 
delegați reprezentînd 26 de țări și 10 
organizații științifice, printre care 
Uniunea astronomică, Uniunea geo
dezică, geofizică etc., precum 
și observatori din partea O.N.U., 
U.N.E.S.C.O., și din partea Federației 
internaționale pentru astronautică.

In ședința de vinari a început pre-

de cercetări spațiale
•x s 

zentarea rapoartelor naționale *su-  
pra activității spațiale din fiecare 
țară membră.

In timpul sesiunii, care va dura 
10 zile, vor fi dezbătute o serie de 
probleme privind zborurile omului 
în Cosmos, pericolul radiațiilor cos
mice, precum și condițiile de viață în 
spațiul extraterestru, căile de detec
tare a vieții pe celelalte planete și 
alte probleme.

O atenție deosebită va fi acordată 
și fizicii spațiale, problemelor iono- 
sferei, centurei de radiații Van Al
len care înconjoară Pămîntul, pre
cum și spațiului interplanetar. Mai 
multe comunicări științifice se vor 
referi la radiațiile emise de Soare, la 
plasma spațială etc.
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SCURTE ȘTIRI
ANKARA. Joi a fost dat publicită

ții la Ankara un comunicat al Mini
sterului Apărării Naționale al Turciei, 
în care se anunță că, începînd de la
7 mai, în regiunea Iskenderun, din 
sudul Turciei, au început manevre 
militare ale celor trei armate turce, 
navală, aeriană și de uscat.

NEW YORK. Din însărcinarea gu
vernului sovietic, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., N. T. 
Fedorenko, a înmînat la 7 mai se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
o declarație în problema Rhodesiei 
de sud. După cum anunță agenția 
TASS — guvernul Uniunii Sovietice 
consideră necesar ca Națiunile Unite 
să adopte măsuri urgente și eficiente 
pentru a împiedica înfăptuirea planu
rilor ce urmăresc permanentizarea 
regimului colonial din Rhodesia de 
sud.

VIENTIANE. Agenția U.P.I. anun
ță că luni se va deschide la Vien
tiane sesiunea parlamentului laoțian. 
Primul ministru, Suvanna Fumma, a 
plecat joi la Luang Prabang pentru 
a-1 invita pe regele Savang Vathana 
sau pe prințul moștenitor, Vong Sa- 
vong, să prezideze lucrările sesiunii.

PRAGA. Președintele R. S. Ceho
slovace, Antonin Novotny, a primit la
8 mai delegația Skupștinei Federa
tive a R.S.F.I. în frunte cu Edvard 
Kardeli, secretar al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și mem
bru al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al U.C.I. în cursul 
întrevederii au fost discutate unele 
probleme ale construcției socialiste 
în Cehoslovacia și Iugoslavia.

KAMPALA. Guvernul Ugandei a 
anunțat că pe teritoriul acestei țări au 
sosit în ultimele 10 zile circa 7 000 de 
refugiați din Sudanul de sud. Se a-

firmă că acest exod s-ar datora tul
burărilor care au loc în Sudanul de 
sud și represiunilor organizate de au
toritățile sudaneze.

CAIRO. Referindu-se la comunica
tul oficial publicat la Tel-Aviv, privi
tor la încheierea principalelor lucrări 
în vederea devierii de către Iz- 
rael a unei părți a apelor Ior
danului, secretarul general al Li
gii Arabe, Hassuna, a declarat că 
țările arabe „continuă să execute pla
nurile stabilite de Conferința arabă la 
nivel înalt din ianuarie", menite să 
contracareze planul izraelian. Presa 
arabă condamnă acțiunile izraeliene, 
afirmînd că ele lezează interesele ță
rilor arabe.

NAIROBI. Delegații parlamentare 
ale Kenyei și Tanganicăi s-au întîlnit 
joi la Nairobi pentru a discuta for
marea Federației Africii de Răsărit. 
Agenția Reuter relevă că din partea 
Ugandei nu a sosit încă o delegație. 
Această întîlnire a fost organizată din 
inițiativa grupului parlamentar al par
tidului Uniunea Națională Africană 
din Kenya.

SANTO DOMINGO. Donald Reid 
Cabrai, președintele juntei guverna
mentale din Republica Dominicană, a 
amenințat pe muncitorii greviști din 
transporturi că, dacă nu se vor îna
poia la lucru, vor fi traduși în fața 
tribunalului și condamnați la pedepse 
cu închisoarea pînă la șase luni pen
tru „participarea la o grevă ilegală". 
Curtea de apel a ordonat greviștilor 
să reia lucrul, dar aceștia nu au dat 
curs ordinului.

BUENOS AIRES. 635 de deținuți 
de drept comun din închisoarea din 
orașul Mendoza s-au răsculat luînd ca 
ostateci 12 gardieni, pe directorul în
chisorii și pe unul din ajutorii săi.

Deținuții protestează împotriva noului 
regulament al închisorii. Autoritățile 
locale au chemat în ajutor importan
te forțe polițienești și armate care au 
reușit să înăbușe răscoala.

BONN. Agenția France Presse re
latează că fostul ofițer S.S., Hans 
Zech-Nenntwich, care a evadat din 
închisoarea Brunswick, la numai trei 
zile după condamnarea sa pentru cri
me de război și care, potrivit decla
rațiilor guvernului federal vest-ger
man, se afla la Cairo, a dispărut din 
nou.

NEW YORK. Un avion bimotoi 
„Fairchild F-27“, aparținînd compa
niei „Pacific Airlines", s-a prăbușit pe 
ruta Reno — San Francisco, cu puțin 
timp înainte de aterizare. Cele 44 de 
persoane aflate pe bordul avionului 
și-au pierdut viața.

PARIS. Vineri au început în loca
litatea Touquet (departamentul Pas 
de Calais) lucrările congresului M.R.P.

SAO PAULO. Guvernatorul statu
lui brazilian Sao Paulo, Adhemar de 
Barros, care a jucat un rol important 
în evenimentele de luna trecută din 
Brazilia, a anunțat că nu va mai vi
zita Europa occidentală la sfîrșitul 
lunii mai. El a arătat că „situația din 
Brazilia necesită prezența sa în țară".

BERLINUL OCCIDENTAL. S-a 
anunțat oficial că primarul Berlinului 
occidental, Willy Brandt, va face în
tre 13 și 20 mai o vizită oficială în 
S.U.A. In cursul acestei călătorii 
Brandt va avea o serie de întrevederi 
cu președintele S.U.A., Lyndon John
son, și cu alte oficialități ale adminis
trației americane.
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