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20 de ani pe șantiere. Acesta este bilanțul de muncă al dulgherului Vasile Ciumacov. Pe șantierul IV construcții Balta Albă, din Capitală, 
unde lucrează acum brigada sa depășește sarcinile de plan cu 45 la sută, asigurînd un ritm înalt de muncă. In fotografie ; Vasile Ciumacov 

și cițiva din membrii brigăzii
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Douăzeci de mii de constructori 
pregătiți într-un. singur an! Cifra 
aceasta vrea parcă să ne vorbească 
despre marile fonduri de investiții 
alocate de stat sectorului de con
strucții industriale și de locuințe ; 
despre creșterea permanentă a vo
lumului producției în industria ma
terialelor de construcții ; despre în
zestrarea șantierelor cu cele mai fe
lurite mijloace mecanizate. Cînd un 
singur șantier — bunăoară cel de
numit „Brazda lui Novac“, din Cra- 
ioVa — își permite să atace simul
tan lucrările la 11 blocuri totalizînd 
700 de apartamente, înțelegi lesne că 
activitatea de construcții, pe scară 
națională, are temei solid, se spri
jină pe o industrie în plină dezvol
tare, profilată pentru acest domeniu. 

In tehnica și organizarea construc
tor au intervenit, în ultimii ani, 
mari transformări. S-au introdus 
multe metode industriale de execu
ție, cunoscuta forfotă a oamenilor pe 
șantiere a fost înlocuită treptat cu o 
intensă mișcare de utilaje și mașini, 

‘ s-a trecut la folosirea pe scară lar- 
. gă a materialelor noi de construc
ții. Toate acestea au determinat mo
dificări în structura meseriilor și ce
rința de ridicare continuă a califică
rii. La fel ca în marea industrie. Zi
darul'cedează locul montorului de 
panouri prefabricate ; alături de 
parchetari au apărut montorii de 
pardoseli din 'mase plastice, mozaica
rii, dulgheri de tipare pentru prefa
bricate, manipulanți de utilaje, su
dori. Cei 20 000 de tineri care sînt 
pregătiți azi în școlile profesionale 
din sectorul construcțiilor îmbrăți
șează mai mult de 20 de meserii, 
dintre care o bună parte au apărut 
în anii din urmă.

Munca pe marile șantiere capătă 
tot mai mult un pronunțat caracter 
industrial. Pe multe din marile șan
tiere industriale sau de locuințe, 
partea cea mai însemnată din volu
mul de lucrări se execută mecanizat, 
în aceste condiții, în acest cadru își 
duc activitatea constructorii, azi. A- 
ceeași oameni care se dovediseră 
odinioară mari meșteri în arta mis
triei folosesc acum cu înalt randa
ment panourile prefabricate, vibra
toarele, macaralele și stațiile 
canizate 
toanelor, 

, strucții.
mobilitate a cadrelor noastre de 
constructori care se adaptează repe
de condițiilor șantierelor mari, stă- 
pînind elementele tehnicii moderne 
a construcțiilor. Se realizează astfel 
și în construcții acea cunoscută ce
rință a muncitorului din marea in
dustrie — viziunea de ansamblu asu
pra meseriei, capacitatea de a folosi 
repede și bine tehnologiile cele mai 
avansate. O seamă de întreprinderi 
noi — uzina de anvelope „Danu
biana“,. fabrica pentru prelucrarea 
maselor plastice de la Iași — au in
trat în sfera producției naționale 
înainte de termen, datorită grăbirii 
execuției ; aflăm mereu că noi 
1 icuri de locuințe sînt terminate în- 
tx -un timp scurt. Aceasta denotă ex
periența de organizare a conducăto
rilor de șantiere, previziune clară, 
efort concentrat în direcțiile princi- vieții noastre economice 
pale ale producției, denotă în ultimă 
analiză înțelegerea intereselor eco
nomiei naționale.

Avem în rîndul constructorilor o 
sumedenie de oameni de o excepțio
nală valoare, care au acumulat ex
periența multor șantiere. Nicolae 
Petcu, șef de echipă pe șantierul 
Combinatului chimic din Tg. Mureș, 
om care a lucrat pînă acum la con
strucția altor zeci de unități indus- 

. triale; Dumitru Ciobanu, de pe șan
tierul marelui combinat de îngrășă
minte chimice de ■ la Tr. Măgurele, 
care a lucrat mulți ani la obiecti
vele industriale ale Hunedoarei ; 
Mihai Mănucă, șeful unei vrednice 
brigăzi de montori de prefabricate 
de pe șantierele de locuințe ale la
șului ; Constantin Mareș și Matei 
Tamaș care lucrează cu cofraje gli
sante în larg desfășuratul cartier de 
locuințe Țiglina, din Galați, ajun- 
gînd să folosească cofrajele „tego“ 
de 35 de ori. Sînt oameni pe care în
trecerea socialistă, activitatea de 
construcții i-a scos la supra
față din anonimat, impunîndu-i 
atenției . generale. Mulți dintre 
muncitorii șantierelor au ajuns

me
de preparare a be- 
întregul utilaj de con- 

Este vorba aici de o

un consum cocs
la un asemenea nivel de califi
care, de pătrundere a meseriei în 
ceea ce are ea esențial și particular, 
îneît colaborează cu proiectanții, 
cadrele inginerești, sugerîndu-le 
propunînd soluții de concepție și 
execuție. Nu-i deloc de mirare 
condițiile cînd din ce în ce 
mulți muncitori constructori urmea
ză cursurile serale ale școlii medii, 
iar cei mai înzestrați se pregătesc 
în facultăți. Raportul dintre munci
torii necalificați și cei calificați s-a 
schimbat sensibil, în numai cițiva 
ani, în favoarea acestora din urmă.

O întreprindere, o hală industria
lă, a cărei ridicare dura, în 1957, 24 
de luni, se realizează azi în numai 12 
luni ; pe șantierul ansamblului de 
locuințe Lunca Bîrzavei din Reșița 
cîteva brigăzi au montat o mie de 
apartamente din prefabricate, ajun- 
gînd la un randament de patru a- 
parlamente în 24 de ore. Un sfert, 
pînă la jumătate din efectivul de 
cadre de pe șantierele mari este al
cătuit din oameni care au muncit 
ani de-a rîndul la alte construcții 
din diferite regiuni; ale țării; Lucrîhd 
pe șantiere, unde munca se apropie 
din ce în ce mai mult de caracterul 
și formele activității din întreprin
dere, constructorii au deprins tradi
ția, experiența, ritmul muncitorilor 
din industrie, au deprins aceleași 
rodnice relații de întrajutorare și, 
educați la școala schelelor desfășu
rate, s-au integrat pe de-a întregul în 
rîndurile clasei muncitoare. Dintr-o 
meserie întîmplătoare, la cerere, la 
bunul plac al industriașului sau pa
tronului de imobil, meseria de con
structor a devenit o profesie stator
nică și cuprinzătoare, de utilitate 
socială, de o eficiență în care este 
interesată întreaga noastră colecti
vitate. De aceea ne și adresăm ei cu 
seriozitate și încredere, ca oricărui 
colectiv al altei ramuri industriale, 
amintind că toți oamenii muncii aș
teaptă de la constructori să fructifi
ce cu maximum de pricepere și efi
ciență fondurile considerabile de 
investiții încredințate de stat. E lo
cul aici să amintim că cifra investi
țiilor din acest an, destinat^ dezvol
tării în continuare a bazei tehnice- 
materiale a producției, însumează 
38,6 miliarde lei — sumă care echi
valează cu costul a 19 combinate chi
mice de mari proporții, ca cel ce se 
construiește lîngă Craiova ; este bine 
de asemenea, să amintim că numai 
în acest an se ridică în Capitală 
15 000 de apartamente.

După cum se știe, problema prin
cipală a planului de investiții din 
acest an constă în creșterea eficien
ței acestora prin grăbirea ritmului 
execuției și punerii în funcțiune a 
obiectivelor industriale ; prin darea 
în folosință, înainte de termen, a 
locuințelor. încerci un sentiment de 
satisfacție cînd vezi cît de prompt, 
cît de inimoși răspund constructorii 
chemării partidului la o și mai ri
dicată eficiență a investițiilor. An
gajamentele lor luate în cinstea îm
plinirii a 20 de ani de muncă liberă 
sînt orientate spre realizarea prin
cipalelor sarcini puse de partid în 
fața acestui sector important al 

extinde
rea metodelor industriale pentru o 
cît mai mare productivitate a mun
cii, concretizarea și aplicarea unor 
măsuri care să garanteze înalta ca
litate a lucrărilor de montaj și fi
nisaj, scurtarea termenelor de exe
cuție. și economii, economii făcute 
gospodărește.

Colectivele șantierelor au strîns o 
experiență bună. Ceea ce se cere a- 
cum este valorificarea din plin a 
acestei experiențe, folosirea — co
respunzător condițiilor fiecărui șan
tier — a metodelor înaintate de lu
cru, a inițiativelor valoroase veri
ficate în practica acestor ani, 
pentru a grăbi ritmul lucrărilor. E- 
fortul colectivelor de șantier, dublat 
și întărit de o atentă urmărire a 
graficelor, de un control pe teren 
și la timp din partea organelor care 
poartă răspunderea îndeplinirii vo
lumului de construcții din acest an 
— și înainte de toate a acelor 
cini importante ale planului 
trebuie realizate pînă la 23 
gust — vor duce la rezultate 
teptate de toți.

Ștefan ZIDĂRIȚĂ
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In marile întreprinderi siderurgice 
continuă să se desfășoare o largă 
acțiune pentru reducerea consumu
lui de cocs folosit la elaborarea 
fontei. Printre măsurile aplicate în 
acest scop, se numără modernizarea 
unor instalații de insuflat aer cald 
în furnale, îmbunătățirea indicilor de 
exploatare a cuptoarelor de cocsifi
care, folosirea unor șarje raționale 
din punct de vedere al compoziției 
și pregătirii, fabricarea aglomera
tului cu bazicitate mărită. Ca urma
re a acestor măsuri cocsarii au li
vrat furnalelor în acest an cocs cu 
o rezistență mecanică și cu o ener
gie calorică sporită, ceea ce a con-

tribuit la reducerea consumului de 
cocs. Furnaliștii de la Reșița au reu
șit astfel ca în cursul acestui an să 
reducă consumul de cocs în- medie 
lunar cu 34 kg pe tona de fontă 
elaborată.

Rezultate bune au obținut și side- 
rurgiștii hunedoreni care și-au pro
pus să producă lunar cel puțin 1 000 
tone de fontă cu cocs economisit.

De la începutul anului și pînă 
acum în întreprinderile siderurgice 
au fost economisite aproape 20 000 
tone de cocs metalurgic, cu care se 
pot elabora în plus mii de tone de 
metal. (Agerpres)

Pregătiri h !
Autobuzele I.R.T.A. vor porni de la 

31 mai pe mai multe trasee noi : Bucu- 
reșți-Grindu (cu ‘plecarea. clin Obor), 
București-Tîntavu (blocarea de la auto
gara 7 Noiembrie), București-Mihăilești- 
Epurești (plecarea de la autostația Ra
hova), Drăghinești-Videle, Tătărăștii de 
sus-Videle etc. Pe alte trasee s-a mărit 
numărul curselor, s-au pus în circulație 
autobuze de mare capacitate, s-au în
ființat stații noi. Noul orar asigură le
gături mai bune între autobuze și tre
nuri.

De la 1 mai s-au înființat curse zil
nice în direcția Snagov. Duminica și în 
alte zile de sărbătoare, spre acest loc 
pitoresc de recreere va circula un nu
măr sporit de mașini. Pentru evitarea 
aglomerației, po ruta București-Snagov

Unități sanitare 
moderne

Recent au fost terminate construcțiile 
unor noi policlinici modeme la Cîmpu- 
lung Muscel, Galați și Pașcani. Alte po
liclinici urmează să fie date în curînd 
în folosință în raionul „23 August“ din 
Capitală,' la Giurgiu și Buzău.

Printre obiectivele de asistență me- 
dico-sanitară, aflate în lucru, se numără, 
de asemenea, spitalele de la Hunedoa
ra, Suceava, Constanța, Medgidia, O- 
nești, Slobozia și Baia Mare, care vor 
avea în total peste 3 000 de paturi. La 
Cluj se construiește un institut de on
cologie, la Bacău o maternitate, iar la 
Institutul de oncologie din București se 
fac lucrări de extindere.

pentru

se vînd bilete dus-întors și cu antici
pație.

Acum,. în,- preajma, sezonului căl
duros, se fac intense pregătiri pen
tru _ .......
mai bune de transport, 
baza nr. * 
de autobuze au fost proaspăt vopsite, 
la alte 50 li s-au montat motoare noi. 
Au fost alcătuite echipe de întreținere, 
care acordă asistență tehnică la orice 
oră din zi și din noapte.

asigurarea unor condiții tot
La auto-

3 din șoseaua Viilor, zeci

Tranzistorul, această bijuterie a tehnicii 
moderne, e aproape nelipsit din aparatura 
electronică. El e posesorul a două cali
tăți principale : dimensiuni reduse și pro
prietăți funcționale ridicate. Locul de naș
tere — noua întreprindere de piese de 
radio și semiconductoare, ridicată lingă 
pădurea Băneasa. Așezarea n-a fost a- 
leasă întâmplător. Piesele care se execută 
aici au nevoie de un aer cit mai curat, 
in care să nu existe praf, fum, gaze ; apa 
folosită in procesul de produejie trebuie 
să confina cit mai pujine substanfe alca
line. Coiful acesta împădurit, de la mar
ginea Capitalei, a oferit condifii optime. 
In prezent, întreprinderea funcționează 
din plin, pe porfiie sale au ieșit milioane 
de semiconductoare și piese de radio. 
Multe dintre ele se află chiar la dum
neavoastră acasă, sau le purtafi de braf, 
în acele „franzistoare" care au început 
să împrumute adevărata denumire a apa
ratelor de radio.

Uzina pieselor miniaturale oferă privi
rilor cea mai modernă imagine de cons- 
truefie industrială. Nouă hale mari, con
cepute unitar sub aspect arhitectonic, to
tuși specifice fiecărei fabricații distincte, 
blocul fehnico-administrațiv, clădirea cu 
perefi de sticlă a cantinei și alte pavili
oane mai mici, închid un adevărat păr- 
culef cu alei, peluze și trandafiri. Aspec
tul reconfortant al exteriorului îl aflăm 
și în interior. Nu s-a uitat nici un amă
nunt care ar putea contribui la crearea 
celor mai bune condifii de muncă. Fie
care linie de fabricafie are culorile sale 
proprii, în nuanfe odihnitoare. Oamenii, 
îmbrăcafi în elegante halate de relon, 
lucrează la mese. Prin ferestrele largi pă
trunde din belșug lumina, peste tot o 
curăfenie desăvîrșifă. Este o cerinfă im
perioasă a procesului tehnologic,
care s-ar putea adăuga și exisfenfa unei 
manechiuri ireproșabile și a unei coafuri 
ordonate. Pe coridoare, instalatorii mon
tau frigidere de o construcție specială, urmări numai în sala 
Este de ajuns să apeși pe o pedală și 
robinetul îfi oferă apă rece, de la ghea
tă. Căldura nu vine oricum ci prin ta
van sau perefi. Instalațiile sînt, undeva, 
în afară, aerul încălzit pătrunde în în
căperi prin nișfe plăci poroase. Deoa
rece anumite faze ale procesului de pro
ducție cer un anumit climat s-a prevă
zut un sistem adecvat de condiționare a 
aerului, care asigură, în seefiile respec
tive, umiditatea și temperatura necesare, 
menfinute în limite de 
sfrînse.

Majoritatea operafiilor 
de mașini automate sau 
care se înșiruie 
flux fehnologic. 
înaltă tehnicitate 
fice, dimpotrivă, 
niind parcă finefea execufiei și a piesei 
pe care o fabrică, încap chiar pe cîte 
o .singură. tjiesă. ;■ Cei care le'mînuiesc.... .... .... ... _ ____ ___ _____ _
trebuie să aibă o bună calificare, să le dar și aici buletinul meteorologic e fără

La

folosesc însușirile unor metale rare 
ca germaniul; indiul, siliciul etc., au cele 
mai diverse aplicații. Ele înlocuiesc tu
burile electronice, care au dimensiuni 
mari, în radio-comunicații, telefonie, 
tomatizare, electrotehnică. Avantaje : 
rată de funcționare de 100 de ori mai 
mare, dimensiuni de zeci de ori 
mici. Sînt foarte ușoare și pot fi folosite 
la surse slabe de curent electric. O ma
șină de calcul cu tuburi electronice ocu
pă spațiul unei camere. Aceeași mașină 
tranzistorizată încape intr-un geamantan. 
Aceasta mai înseamnă că tranzistorii din 
aparatul de radio au o funcționare garan
tată care depășește 10 ani.

laiă-ne, deci, la locul de naștere al 
tranzistorului. Tot ce poate avea curățe
nia la superlativ se intilnește aici. Nici 
un firicel de praf, nici o impuritate nu 
trebuie să plutească în aer. Dacă există, 
ea’ schimbă caracteristicile funcționale 
ale semiconductoarelor. Tranzistorul e 
sensibil, cu el se umblă numai cu mî- 
nuși, iar cînd îl ridici întrebuințezi pen
seta. După cum e firesc, multe dintre 
părțile lui componente sînt de diriiensi- 
unile micronilor. Sudura firului de 0,01 
mm din nichel aurit, cu bila de iridiu, 
se poate efectua numai privind prin mi
croscop. Bila de indiu, care poate avea 
un diametru de 0,17 
plăcuța 
niu cu 
aparat 
soarbe 
rificii 
un fel 
los, care cere aten
ție și pricepere. De
sigur, sînt multe fa
zele prin care trec 
tranzistorul sau dio
da, pînă ajung pro
duse finite. Le vom

folosesc însușirile

de germa- 
ajutorul unui 

care o ab- 
prin niște o- 
minuscule. E 

de joc migă-

mai

au- 
du-

O lampă de radio și... 50 dintre în
locuitorii săi — tranzistorii

200 de subtipuri de piese de radio. Nu
meroase linii de fabricație, dotate cu uti
laje dintre cele mai moderne, ocupă 
spațiul a nu mai puțin de 6 hale. Se 
execută aici cablaje imprimate, care vor 
înlocui firele și conexiunile care se văd 
în mod obișnuit în aparatele de radio și 
televiziune, condensatori, rezistențe chi
mice cu peliculă de carbon și altele. Se 
spune că, în momentul de față, nu există 
domeniu al electricității în care să nu fio 
nevoie de condensatori. Ei se găsesc în 
aparatura electrică a

varia|ie foarte

sînt executate 
semiautomate, 

de-a lungul întregului 
Utilajele acestea de 
nu au proporții gigan- 
unele dintre ele subli-

cunoască toate secretele.
Întreprinderea fabrică două grupe 

mari de produse și anume semiconduc
toare (diode, tranzistori) și piese de ra
dio (rezistenfe, diferite tipuri de con
densatori, circuite imprimate etc.). Semi
conductoarele — piese minuscule care

de triere și sortare, 
unde dau examenul 
decisiv înainte de a 
porni în 
spre 
deri. 
posit 
piese 
au trecut toate probele iar acum dau... 
maturitatea. Numeroase aparate de con
trol se înșir'uie în încăperea aceasta lar
gă — alfadiodmetre, pantometre trifunc- 
fionaleși multe altele, care verifică toate 
însușirile pe care trebuie să le aibă un 
tranzistor. Există aici și un buletin meteo
rologic. Unul care nu greșește niciodată. 
El arată că temperatura e „invariabilă" 
(25 de grade), umezeala constantă și că, 
clima va rămîne neschimbată. Sînt con
dițiile speciale în care sînt verificaji 
tranzistorii. E adevărat, mai înainte au 
trecut și prin temperaturi variabile — 
-de la minus 10 la plus 80 de grade,

calăiorie 
alte întreprin- 
Au mai po- 

odată aici, ca 
componente,

autoturismelor, înmm, se prinde de

Tranzistorul e mai mic decît irisul ochiului

greș.
Minusculi, fini, ca niște agrafe cu or

namentații, tranzistorii pornesc spre alte 
fabrici spre a da viață la mii de aparate 
electronice.

A doua mare secție a întreprinderii 
produce peste 30 de tipuri cu peste

aparatele de radio, televizoare, în tele
fonie, ba chiar și la tuburile fluores
cente și lămpile cu mercur. Condensa
torul e un fel de portar... electric, care 
lasă liberă trecerea curentului alternativ 
și-l oprește din circulate pe cel conti
nuu. întreprinderea fabrică peste 10 ti
puri constructive diferite de asemenea 
„portari".

O tînără operatoare ne-a rugat să vor
bim și de vîrsta colectivului. S-ar părea 
că nu e lucru tocmai ușor, deoarece 
majoritatea celor care lucrează în între
prindere o formează femeile. Totuși, 
vîrsta medie -a- colectivului se poate des
tăinui, căci e în jur de 20-—22 de ani. 
Nivelul calitativ la care se execută pie
sele reflectă insă maturitate tehnică. 
Numeroasele cursuri de calificare și spe
cializare sînt trepte 
tineretul pășește în 
stria profesională.

obligatorii pe care 
drumul spre mSie-

v

Primirea de către Președintele Consiliului de Miniștri

Vaslle TINCU

al Republicii

în audiență pe

•a®i

ittii

sacrat eforturile luptei pentru interesele vitale 
elvețieni, pentru pace, democrație și socialism.

Urăm succes deplin Congresului dv. și noi 
continuă a partidului.

Cu sprijinul mecanizatorilor de la S.M.T. Caracal, colectiviștii din Făr- 
cașele, raionul Caracal, prăluiesc lanurile de porumb în vederea preîn

tâmpinării atacului dăunătorilor

TELEGRAMĂ

Vineri 15 mai, președintele Con
siliului de Miniștri
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit 
ambasadorul extraordinar și pleni-

potențiar al Franței la București, 
Pierre Paul Bouffanais, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Repu
blica Populară Romînă.

(Agerpres)

Celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Muncii 
din Elveția

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează dele- 
gaților la cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Muncii din Elveția 
un cald salut frățesc.

In cei 20 de ani de existență, Partidul Muncii din Elveția și-a con- 
' : ale oamenilor muncii

realizări în întărirea

sezonul cald

cald. Totuși, stadiul pregătirilor a- 
cestor utilaje nu este pretutindeni 
același. La Constanța.și în stațiuni
le de pe litoral, instalațiile frigori
fere au fost revizuite și reparate; pe 
măsură ce se termină rea menaj area 
unităților sezoniere, și aici, se mon
tează asemenea utilaje. In alte 
locuri, lucrările de punere la punct 

, a instalațiilor frigorifere au rămas 
însă în urmă. Potrivit ultimelor date 
primite la Ministerul Comerțului In
terior, în regiunea Banat mai sînt de 
reparat peste 100, în regiunea Hu
nedoara — mai bine de 60, la Cluj, 
Ploiești, Iași — circa 40. Buna func
ționare a acestor agregate în unită
țile comerciale ieșene este împiedi
cată și de lipsa clorurei de metil, 
pe care fabrica de produse chimice 
„Sinteza“-Oradea n-a livrat-o la 
timp direcției comerciale, potrivit 
contractului încheiat.

Capitala are cea mai întinsă re-
; de ciale regionale 

frig. Cum funcționează ele acum, în 
pragul lunilor calde ? Conducătorii utilajul necesar, 
organizațiilor comerciale bucurește- 
ne au cuvinte de laudă la adresa 
colectivului întreprinderii „Precizia“ 
pentru calitatea reparațiilor făcute, 
dar nu și în privința operativității. 
Capacitatea de lucru à acestei 
întreprinderi nu mai face față nu
mărului sporit de utilaje frigorifere 
existente. Din cele peste 200 de a- 
gregate ale Trustului de alimentație 
publică, care trebuiau puse la punct 
în primul trimestru al anului, pînă 
de curînd circa 50 mai erau încă în 
atelier. Adesea, lucrările durează de

Apropiata sosire a zilelor fierbinți 
de vară pune în actualitate buna 
funcționare a instalațiilor frigorifi
ce cu care sînt dotate unitățile ali
mentare și de alimentație publică, 
în vădit progres față de anii tre- 
cuți, cea mai mare parte a maga
zinelor de specialitate, restaurante
lor, bufetelor, cofetăriilor sînt în
zestrate cu asemenea instalații. In 
acest an alte două mii de astfel de 
utilaje, printre care și unele de ti
puri noi : camere frigorifice de- -,
montabile, baruri de răcit băuturi țea ^e instalații producătoare 
îmbuteliate etc. vor îmbogăți in
ventarul existent.

Pe baza experienței cîștigate, or
ganele de resort nu se limitează 
doar la înzestrarea magazinelor cu 
agregate frigorifere, ci urmăresc 
permanent buna lor funcționare, va
lorificarea lor deplină. In centrele 
de regiune au fost create ateliere 
de reparat utilaj comercial, în care 
lucrează cadre de specialitate. .

Așadar, rețelei comerciale i s-au 
asigurat condiții corespunzătoare 
pentru păstrarea și desfacerea măr
furilor ușor perisabile în sezonul

două ori mai mult decît prevede 
contractul. Situații asemănătoare se 
întîlnesc nu numai în Capitală. Deși 
înființarea A.R.U.C.-urîlor — a- 
teliere de reparații subordonate di
recțiilor comerciale — constituie un 
însemnat pas înainte în acest dome
niu, totuși în privința operati
vității se semnalează dese rămînerl 
în urmă. Pentru ca în săptămînile 
miezului de vară să nu fie scoase 
din uz, timp îndelungat, agregate 
care au nevoie de reparații, ar fi 
necesar ca A.R.U.C.-urilor să li se 
acorde de pe acum, din parțea co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare, sprijin în cadre și mate
riale.

Unele magazine noi nu sînt încă 
utilate cum se cuvine cu spații fri
gorifere. Evident că din această pri
cină activitatea lor va avea de su
ferit. Este un rezultat al lipsei de 
grijă din partea unor direcții comer- 

între care Banat 
și Oltenia — de a comanda din timp

Paralel cu rezolvarea problemelor 
amintite, este important să se urmă
rească și instruirea lucrătorilor din 
comerț care mînuiesc utilajele fri- 
gorifere pentru a se preîntîmpina 
numeroase neajunsuri.

Depinde de spiritul gospodăresc al 
direcțiilor comerciale regionale — ca 
tuturor instalațiilor frigorifere, spo
rite ca număr, îmbunătățite calita
tiv, să li se asigure o bună funcțio
nare în sezonul cald.

COMITETUL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

CENTRAL

Ieri
Haga Conferința femeilor din 15 
țări membre ale N.A.T.O. A fost 
adoptat „Apelul către lume" în 
care se exprimă convingerea că 
în prezent sînt posibile 
sare măsuri care să 
dezarmare.

ți-a încheiat lucrările Ia al independenței din 
portugheză și insulele 
Verde

Guineea
Capului

și nece- 
duca la

între ci-S-a ajuns la un acord 
prioții greci și turci ca în timpul 
lucrărilor agricole de primăvară 
cetățenii ambelor comunități să 
se bucure de toată libertatea 
pentru a-și lucra pămîntul. Forța 
O.N.U. din Cipru va supraveghea 
menținerea ordinei în această pe
rioadă. (Alte amănunte in pag. 
a Vl-a).

Patriofii din Guineea portu
gheză controlează în momentul 
de față o treime din teritoriul 
țării, a relevat într-o declarație 
făcută la Paris A. Cabrai, secre
tarul general al partidului african bodgiană—sud-vietnameză.

pentruLa Londra, comitetul 
problemele apărării și pentru po
litica externă referitoare la teri
toriile de peste mări al cabinetu
lui britanic, a avut o ședinjă con
sacrată situației din Aden. Șe
dința a fost prezidată de premie
rul Alec Douglas-Home.

S-a încheiat prima etapă a 
lucrărilor la canalul de deviație, 
la tuneluri și la hidrocentrală o 
dată cu devierea apelor Nilului 
în sectorul de construcție a bara
jului de la Assuan.

Conslliul de Securitate se va 
întruni la 19 mai pentru a exa
mina la cererea Cambodgien si
tuația creată la frontiera carn
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Ma^rsioti si fszaizorid
• Metode noi în execuția construcțiilor me
talice ® Cum sînt respectate unele obligații 
contractuale ® Termene de livrare, calitate

In uzina noastră construcțiile 
metalice ocupă o pondere însemnată 
în volumul producției. Zilnic, pe 
poarta întreprinderii pleacă spre 
șantierele mari ale țării diverse pie
se și fabricate, de la grătarele sim
ple din tablă, pînă la impunătoa
rele macarale și poduri rulante. La 
realizarea acestora avem legături 
economice cu zeci de întreprinderi. 
Unele ne livrează diferite materia
le ; çu altele sîntem în relații de co
laborare. Cum își respectă aceste 
întreprinderi contractele economice 
încheiate cu uzina noastră ? Livrea
ză la timpul prevăzut materialele, 
piesele și subansamblele necesare ? 
Calitatea acestora corespunde ce
rințelor impuse de tehnicitatea pro
duselor finite ? Iată cîteva întrebări 
la care vrem să dăm răspunsul în 
cele ce urmează.

Cunoscînd sarcinile importante 
care ne revin anul acesta, noi ne-am 
ocupat din vreme de organizarea te
meinică a procesului de fabricație, 
încă din trimestrul IV al anului 
trecut au fost emise întreprinderi
lor colaboratoare comenzi ferme 
pentru produsele pe care le avem 
de executat în prima parte a noului 
an. Pe baza propunerilor făcute în 
consfătuirile de producție,, a analize
le întreprinse pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne, 
am trecut la aplicarea în procesul 
de producție a celor mai eficiente 
măsuri, care să contribuie la reali
zarea în termen și în bune condiții 
a sarcinilor. Din cele 75 măsuri teh- 
nico-organizatorice stabilite la în
ceputul anului, 30 au și fost aplica
te, printre care amintim : introduce
rea turnării în forme întărite cu 
bioxid de carbon la încă 15 repere, 
extinderea matrițării în locul forjă
rii, echiparea mașinilor-unelte cu 
diferite dispozitive etc. în pre
zent, sînt în lucru 5 poduri 
rulante de 5—10 tone, care se mon
tează în halele de fabricație. Podu
rile se execută din fonduri de mică 
mecanizare. Toate aceste măsuri au 
condus la creșterea productivității 
muncii, la realizarea unor produse 
de bună calitate și, în același timp, 
la respectarea în mai mare măsură 
a planului nostru de livrări. Astfel, 
au fost expediate la termen cazanele

Hala de compresie a secției de amoniac din cadrul Combinatului de îngrășăminte cu azot de la Piatra Neamț

și viața școlii
In cele mai multe școli din re

giunea noastră activează organizații 
de partid puternice care, îndepli- 
nindu-și rolul de conducător politic 
în școală, sprijină colectivele didac
tice în realizarea scopului principal 
al învățămîntului — însușirea te
meinică de către elevi a cunoștințe
lor culturale și științifice, legarea 
strînsă a lecțiilor cu cerințele prac
ticii construcției socialiste.

După Plenara C.C. al P.M.R. din 
aprilie 1962, peste 800 de cadre di
dactice, dintre cei mai buni învăță
tori și profesori au cerut și au fost 
primiți în rîndurile partidului. Nu
mărul organizațiilor de bază din 
școli a crescut de la 130 în anul 
1962, la peste 200 în prezent. Prezin
tă interes experiența comitetelor ra
ionale de partid Cîmpina, Buzău, 
Tirgoviște și Rîmnicu Sărat în mun
ca cu cadrele didactice. Pentru acei 
care lucrează în școli s-au pregătit 
expuneri și conferințe despre princi
palele aspecte ale politicii interne și 
externe a partidului nostru, ținute 
de activiști de partid, cadre din e- 
conomie și cultură. Membri ai bi
roului comitetului regional, ai co
mitetelor raionale și orășenești au 
mers mai des în școli, au participat 
la adunări si dezbateri ale cadrelor 
didactice asupra diferitelor proble
me ale muncii instructiv-educative. 
Birourilor organizațiilor de bază din 
școli li s-a recomandat să inițieze 
vizite și excursii la locuri istorice 
legate de trecutul de luptă al parti
dului, vizionarea de spectacole și 
filme ; comuniști cu bune rezultate 
în munca de instruire și educare a 
tineretului au fost îndrumați să se 
ocupe de acei dintre colegii lor care 
se pregătesc să ceară intrarea în 
rîndurile candidaților de partid.

Concomitent cu aceste acțiuni, a 
existat o grijă permanentă pentru 
educarea partinică a noilor membri 
și candidați de partid, pentru for
marea conștiinței lor comuniste. 
Organizațiile de bază se îngrijesc ca 
noii membri și candidați de partid 
să aibă fiecare sarcini concrete. 

duplex-basculante și elevatoarele 
pentru industria alimentară, o se
rie de construcții metalice pentru 
Uzina de alumină-Oradea și altele.

Colectivul nostru apreciază efor
turile depuse de unele întreprinderi 
colaboratoare de a- ne livra la timp 
piesele șj semifabricatele comanda
te. Printre acestea se numără Uzi
nele de vagoane Arad, „Vulcan"- 
București și Uzinele constructoare 
de mașini Reșița. De aici noi primim 
piese turnate și forjate din oțel, de 
bună calitate și în mod ritmic. Cu 
alte întreprinderi, relațiile de cola
borare nu decurg însă în mod cores
punzător. Așa se întîmplă cu I.M.U.- 
Medgidia. De la această uzină pri
mim reductoarele necesare la con
strucția podurilor rulante și maca
ralelor turn. I.M.U.-Medgidia nu 
respectă termenele de livrare stabi
lite în planul de colaborare. în luna 
ianuarie a.c. trebuia să ne sosească 
de aici 2 reductoare, dar ele au fost 
livrate abia la 17 februarie. Ase
menea situații se repetă. în al doi
lea rînd, calitatea utilajelor execu
tate de uzina din Medgidia nu este 
întotdeauna corespunzătoare. La 
unele produse de slabă calitate se e- 
xecută remanieri în uzină la noi. 
Aceasta este totuși o situație anor
mală, dat fiind că ne cere timp in 
plus și se consumă suplimentar can
tități însemnate de materiale.

Majoritatea utilajelor și mecanis
melor executate în uzina noastră 
sînt înzestrate cu motoare și echi
pament electric. Pentru obținerea 
acestora am încheiat planuri de co
operare cu uzinele subordonate Di
recției generale a industriei electro
tehnice din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Unele u- 
nități din cadrul acestei direcții și 
îndeosebi Uzina de mașini electrice 
din București, nu-și respectă însă 
întotdeauna sarcinile de livrare. A- 
cest lucru ne creează greutăți în 
realizarea la timp a construcțiilor 
metalice și — într-o măsură — 
scumpește costul produselor.

în ce privește furnizorii de mate
riale, majoritatea întreprinderilor 
cu care avem încheiate contracte e- 
conomice își îndeplinesc conștiincios 
obligațiile. Totuși, unele întreprin
deri cum sînt „Laminorul“-Brăila și

Primirea în partid a noi membri 
și candidați dintre cele mai bune 
cadre didactice a dus la întărirea 
organizațiilor de bază din școli. Co
mitetul regional de partid are în 
vedere, în prezent, consolidarea or
ganizațiilor de bază existente și 
constituirea de organizații de bază 
în școlile unde nu s-au creat încă.

în centrul preocupărilor 
colectivelor didactice

în ultimul timp, organizațiile de 
partid din școli și-au îmbunătățit 
conținutul activității lor. Aceasta se 
datorește și îndrumării mai con
crete și mai operative de către or
ganele de partid. Periodic, pe baza 
unor studii efectuate de colective 
formate din activiști de partid și 
pedagogi, biroul comitetului regio
nal, comitetele raionale și orășe
nești de partid au analizat diferite 
aspecte ale muncii organizațiilor 
de bază din școli, adoptînd hotărîri 
corespunzătoare. Dintre problemele 
dezbătute amintim : activitatea des
fășurată de comitetele raionale și 
orășenești de partid pentru îndru
marea organizațiilor de partid și 
U.T.M. din școli în scopul îmbună
tățirii muncii politice și cultural- 
educative în rîndul elevilor, perfec
ționarea conținutului educativ al 
procesului de învățămînt, preocupa
rea organizațiilor de bază pentru 
pregătirea ideologică, și științifică a 
cadrelor didactice etc.

Biroul comitetului regional de 
partid a indicat comitetelor raionale 
și orășenești să informeze periodic 
activul de.partid despre problemele 
principale ale muncii în învățămînt, 
să asigure instruirea diferențiată a 
secretarilor organizațiilor de bază 
din școli. Merită evidențiată iniția
tiva comitetelor de partid ale raio
nului Cîmpina și orașului Buzău, 
care, în mai multe rînduri, au orga
nizat schimburi de experiență cu se
cretarii organizațiilor de bază din 

fabrica de cherestea din Zăvoiu li
vrează cu întîrziere materialele con
tractate.

La aceste neajunsuri o parte din 
vină are și uzina noastră. Nu întot
deauna am trimis la timp documen
tația tehnică necesară, iar în pro
cesul de producție din cadrul uzi
nei mai sînt încă unele deficiențe. 
Noi aveam de livrat Combinatului 
chimic Borzești 2 poduri rulante. Ele 
nu au fost livrate la timp pentru că 
instalația electrică pe care trebuia 
s-o. facem, a fost asigurată cu o .în
tîrziere de peste 2 săptămîni.

Am avut întîrzieri și în livrarea 
a patru cărucioare pentru diferite 
poduri rulante'necesare la export 
Pe care le execută U.C.M.M.A.-Boc
șa. Pentru , că nu am'urmărit fabri
cația și nu s-au asigurat cele nece
sare procesului de producție, acește 
produse au fost livrate cu aproape 
o lună mai tîrziu. Am întîrziat în -a- 
ceșt an și expedierea unor utilaje și 
construcții metalice . pentru șantie
rele de la Galați, Combinatul chi
mic de alumină de la Oradea, ter
mocentrala Paroșeni etc.

întregul nostru colectiv este ho- 
tărîț să înlăture aceste lipsuri, să-și 
îmbunătățească metodele de muncă. 
Uzina dispune de cadre cu o înaltă 
calificare, oameni pricepuți, capabili 
să rezolve toate sarcinile ce le sînt 
încredințate. Totuși nu vom putea 
realiza operativ și în bune condiții 
construcțiile metalice, utilajele ce
rute de marile șantiere ale țării, 
dacă întreprinderile colaboratoare 
nu se vor strădui să ne asigure la 
timp piesele și subansamblele și să 
respecte întocmai contractele în
cheiate.

în ce ne privește, noi vom căuta 
să analizăm în continuare posibili
tățile noastre, să descoperim rezer
vele interne, să folosim rațional u- 
tilajele și capacitatea de producție 
din întreprindere, într-un cuvînt să 
facem tot ce depinde de noi pentru 
a respecta planurile de cooperare 
cu alte întreprinderi din țară. Pe a- 
ceastă linie, vom trece la organiza
rea mai bună a procesului de pro
ducție, vom căuta să antrenăm la 
cursurile de ridicare a calificării un 
număr tot mai important de mun
citori și maiștri, pentru realizarea 
unor produse de un înalt nivel ca
litativ și la termenul stabilit.

Incj. Gheorghe BOȘNEAC 
director
al Uzinelor mecanice Timișoara

școli, făcînd astfel mai larg cunos
cute metodele bune și eficiente de 
muncă. Un asemenea schimb de ex
periență a organizat și comitetul re
gional de partid în vacanța de pri- 

' măvară, cu care prilej s-au ținut 
expuneri despre problemele actuale 
ale politicii partidului, despre sarci
nile cadrelor didactice în pregătirea 
și educarea elevilor. Unele comitete 
raionale și orășenești de partid — 
Cîmpina, Tîrgoviște, raionul Ploiești, 
Buzău — folosesc cu bune rezultate 
în activitatea de îndrumare și con
trol instructori nesalariați, din rîn
dul cadrelor didactice cu înaltă pre
gătire politică și pedagogică.

Cu prilejul ședințelor de lucru cu 
secretarii organizațiilor de partid 
din școli, s-a atras atenția în mod 
deosebit că directorul este conducă
torul unic al școlii, că organizațiile 
de partid sînt chemate să sprijine 
munca acestuia, axîndu-și activita
tea pe problemele centrale, de con
ținut ale procesului instructiv-edu- 
cativ. Biroul organizației de bază de 
la Școala medie nr. 1 din Ploiești, 
bunăoară, sesizînd că în unele con
silii pedagogice nu se dezbate în su
ficientă măsură problema elevilor 
rămași în urmă la învățătură 
a sprijinit conducerea școlii în 
adoptarea unor măsuri corespun
zătoare de ajutorare a acestora în 
vederea completării și îmbogățirii 
cunoștințelor. Pornind de la constata
rea că la clasele mari numeroși elevi 
obțin rezultate slabe la fizică și chi
mie, biroul organizației de bază de 
la Școala medie nr. 2 din Ploiești a 
propus conducerii școlii formarea 
unui colectiv care să studieze cau
zele acestei situații. Membrii co
lectivului — cadre didactice cu ex
periență, inclusiv membri ai con
ducerii școlii și ai biroului — 
au asistat la orele de clasa, de labo
rator, au analizat lucrările scri
se ale elevilor, verificarea o- 
rală și notarea cunoștințelor etc. Re
zultatele au fost apoi dezbătute în
tr-o ședință a comisiei metodice a 
profesorilor de fizică și chimie, cînd

In cel mai frumos parc din Galați a fost dat în folosință, la începutul acestui an, cazinoul „Brateș", care oferă condiții de recreere din cele 
mai plăcute. Din sălile și de pe terasele sale, gălățenli șl turiștii au posibilitatea să admire peisajul înconjurător

Pe urmele materialelor publicate
® „PE ȘANTIERE, URMĂRIND 

GRAFICELE DE EXECUȚIE"
In raidul-anchetă publicai sub acest 

titlu, în „Scînteia" nr. 6206 și 6215 
erau semnalate, pe lingă experiența 
bună, unele deficiențe în respectarea 
graficelor de execuție pe cîteva șan
tiere de construcții industriale și de 
locuințe.

Răspunzînd ziarului, Trustul construc- 
ții-montaje minereuri arată că pe șan
tierul uzinei de preparare a minereu
lui de la Teliuc au fost luate noi mă
suri pentru grăbirea ritmului de execu
ție a lucrărilor. S-a întărit colaborarea 
între unitățile care contribuie la con
strucția uzinei. Graficul director de e- 
șalonare a execuției este îndeaproape 
urmărit, iar desfășurarea lucrărilor este 
analizată la scurte" intervale de timp. 
Cu acest prilej sînt stabilite măsuri 
concrete pentru impulsionarea lucră
rilor în scopul respectării termenelor 
de dare în funcțiune a uzinei. Pe șan
tier s-a trecut la folosirea mai rațio
nală a utilajelor. Referindu-se la rea
lizările obținute în acest an, conduce
rea șantierului Teliuc arată în răspunsul 
său : „Pe trimestrul I sarcinile de plan 
au fost depășite cu 15,98 la sută, cre- 
îndu-se condiții pentru intrarea în ro
daj tehnologic a uzinei înainte de fer
men".

In urma publicării raidului, redacția 
a mai primit răspunsuri de la T.R.C. 
lași, Trustul 5 construcții-montațe Bra
șov și Fabrica de mase plastice Bucu-. 
rești.

® „PREGĂTIRI PENTRU 
IRIGAȚII"

în ziarul „Scînteia“ din 3 aprilie a 
apărut un articol în care se analiza 
stadiul pregătirilor pentru irigații în 
mai multe regiuni. Răspunzînd ziaru
lui, Consiliul agricol regional Crișana 
arăta că : „în urma apariției artico
lului, s-a analizat în mod amănunțit 
desfășurarea lucrărilor în fiecare uni
tate. Pentrp terminarea la timp a

au fost adoptate și măsuri practice. 
In trimestrul următor, numărul ele
vilor corijenți la aceste discipline a 
scăzut la jumătate. La cele mai 
multe adunări de partid din școli 
participă secretari și membri ai co
mitetului regional, ai comitetelor 
raionale și orășenești de partid, 
contribuind la aprofundarea proble
melor puse în discuție, la tratarea 
lor la un nivel înalt, principial și 
partinic, la întărirea exigenței ca
drelor didactice față de munca lor. 
S-au întîmplat însă și cazuri cînd, 
din dorința de a rezolva operativ cît 
mai multe probleme, unele organi
zații de bază și-au depășit atribu
țiile, substituindu-se conducerii șco
lii — fie analizînd în adunări gene
rale probleme administrativ-gospo- 
dărești, fie munca comisiilor meto
dice sau probleme similare cu cele 
dezbătute în consiliile pedagogice — 
așa cum s-a întîmplat la Școala pe
dagogică din Buzău, Școala medie 
din Sinaia etc. Este lesne de înțeles 
că un asemenea stil de muncă nu 
duce la bune rezultate.

Comitetul regional de partid în
drumă cu grijă și buna desfășurare 
a studiului ideologic al cadrelor di
dactice, mijloc important de perfec
ționare a pregătirii lor politice și 
științifice. Prin intermediul cabine
tului regional se asigură temeinica 
pregătire a propagandiștilor, spriji
nirea cursanților în studierea bi
bliografiei indicate, buna desfășurare 
a seminariilor. Periodic se inițiază 
expuneri și conferințe în cadrul că
rora sînt prezentate aspecte actuale 
ale politicii partidului și statului 
nostru, sarcinile ce revin comuniști
lor din școli în opera de desăvîrșire 
a construirii socialismului.

Formarea profilului moral
al tinerilor

însușirea unui bogat bagaj de cu
noștințe, dezvoltarea interesului ti
nerilor pentru studiu, pentru lec
tură, întărirea disciplinei elevilor, 
educarea lor în spiritul moralei co
muniste sînt îndatoriri de mare răs
pundere ale cadrelor didactice și ale 
organizațiilor de partid și de tineret 
din școli. Comitetul regional de 
partid a recomandat birourilor or
ganizațiilor de bază să se ocupe 
permanent de conducerea și în
drumarea activității organizațiilor 
U.T.M. Din sondajele efectuate 
în școli în anii trecuți s-a constatat 

acestora, consiliul agricol regional a 
întocmit un plan de acțiune stabilin- 
du-se măsuri concrete. Totodată, în 
această perioadă, organele regionale 
și raionale ajută în permanență con
siliile de conducere în realizarea sar
cinilor prevăzute“.

S-a primit răspuns și din partea 
Consiliului agricol regional Banat. 
„Pentru suprafețele de teren ce se iri
gă au fost întocmite la timp proiec
tele. S-a asigurat și apa necesară prin 
despotmolirea canalelor principale de 
aducțiune și verificarea stațiilor de 
pompare. Pregătirile pentru amenajări 
au fost într-adevăr rămase în urmă. 
Măsurile luate de consiliul agricol re
gional au făcut însă ca în prezent lu
crările să fie aproape terminate“.

• „ÎN NOILE CARTIERE, 
UNITĂȚILE DE DESERVIRE 
NECESARE"

In urma publicării în „Scînteia-" nr. 
4970 a articolului purtînd acest titlu 
a răspuns ziarului Direcția comercială a 
Capitalei, care ne informează între al
tele : „In cazul ansamblurilor de 
locuințe menționate în articol — Dru
mul Taberei, Balta Albă și. Giulești — 
arătăm că încă de la prima fază de 
proiectare a blocurilor de locuințe — 
detaliu de sistematizare, s-au prevăzut, 
alături de unitățile cpmerciale, și acti
vități de prestări, servicii în măsură să 
asigure buna deservire a populației, 
Realizarea cu prioritate a magazinelor 
care ‘desfac mărfuri, de cerere zilnică 
(articole de băcănie, carne, pîine, le- 
gume-fructe etc) creează în anumite 
perioade o rămînere în urmă în ce pri
vește construirea celorlalte activități de 
deservire. Această situație se va regle
menta o dată cu încheierea sistematizării 
zonelor respective, cînd se vor termina 
și da în folosință toate dotările social- 
culturale necesare".

A răspuns ziarului și Secția comercia
lă a Sfatului popular orășenesc Oradea. 
„Problema îmbunătățirii rețelei coope
rației meșteșugărești și în cartierele

că unele organizații de bază se 
mulțumesc să ceară rapoarte de ac
tivitate organizațiilor de tineret și 
doar pe baza acestora se preocupă 
de îndrumarea tinerilor. Atrăgînd 
atenția asupra lipsei de eficacitate 
a acestei metode, comitetele de 
partid au orientat birourile organi
zațiilor de bază să dezbată, în cadrul 
adunărilor generale de partid, felul 
cum muncesc comuniștii din școli 
pentru sprijinirea organizațiilor de 
tineret, să inițieze studierea mai a- 
tentă a particularităților muncii cu 
utemiștii și pionierii. Comuniștii — 
profesori și diriginți — cu o bogată 
experiență pedagogică au primit 
sarcina să-i ajute pe elevi în orga
nizarea unor activități mai vii, inte
resante, cu un bogat conținut edu
cativ, potrivite cu preocupările lor. 
să sprijine învățămîntul politic al 
tinerilor. In cele mai multe școli, cu 
regularitate, la adunările generale 
ale organizațiilor U.T.M. participă 
membrii birourilor de partid, profe
sori și diriginți. Cu bune rezultate 
se realizează și îndrumarea comite
telor raionale și orășenești U.T.M. 
— acestea inițiază unele acțiuni in
teresante pe linia sprijinirii muncii 
organizațiilor U.T.M. din școli. în 
orașul Buzău și raionul Cîmpina, 
bunăoară, are loc lunar „ziua secre
tarilor U.T.M. din școli“, cu scopul 
răspîndirii experienței bune în mun
ca educativă.

Perioada încheierii anului de în
vățămînt pune în fața organizațiilor 
de partid sarcini importante. La șe
dințele de lucru cu secretarii orga
nizațiilor de partid din școli, inițiate 
în majoritatea raioanelor și orașelor 
la începutul trimestrului III, au fost 
stabilite o seamă de măsuri concrete 
dintre care amintim: sprijinirea 
conducerii școlii, profesorilor și în
vățătorilor în realizarea integrală a 
prevederilor programelor școlare, 
respectarea și buna folosire a timpu
lui de studiu al elevilor, evitarea 
supraîncărcării cadrelor didactice cu 
sarcini obștești. Credem că înfăptui
rea acestor măsuri ca și întreaga 
muncă de partid din școli va con
tribui în tot mai mare măsură la 
obținerea unor rezultate bune în 
pregătirea și educarea tineretului 
școlar.

Sfelian ALEXANDRU
șeful Secției de propagandă 
și agitație a Comitetului 
regional de partid Ploiești 

mărginașe ale orașului este în atenția 
sfatului popular orășenesc și a uniunii 
regionale a cooperativelor meșteșugă
rești. In acest an, în sfr. Karl Marx va 
începe construirea unui microcomplex, 
iar pînă în anul 1966 se vor construi 
încă 5 microcomplexe în diferite părți 
ale orașului. Considerăm că prin mă
surile ce se vor lua, activitatea coope
rativelor meșteșugărești din Oradea se 
va îmbunătăți simțitor' și în cartierele 
mărginașe".

La același articol a mai răspuns și 
Comitetul executiv, al Sfatului popular 
orășenesc Constanța, arăiînd, printre 
altele căi în . cartierele Tăbăcărie, Fiii- 
mon-Sîrbu și A. Mihail, cooperația a 
organizat secții care asigură deservi
rea populației în condiții satisfăcă
toare.

® „CÎNTECUL LEBEDEI
DE PORȚELAN"

Referindu-se la articolul cu titlul de 
mai sus, publicat în „Scînteia" nr. 6 218, 
Ministerul Industriei Ușoare ne răs
punde : „Problemele creației și calită
ții produselor stau în centrul preocu
părilor colectivelor din întreprinderile 
industriei ușoare. In industria de por
țelan, de pildă, se revizuiesc nomen
clatoarele de două ori pe an, înlocuin- 
du-se modelele vechi, depășite, cu 
noile creații. La „Porțelanul“ Cluj, în- 
cepînd de anul trecut și pînă în pre
zent, au fost înlocuite cu modele și 
decoruri noi 34 articole. Numă
rul noilor articole și decoruri create și 
omologate începînd de anul trecut se 
ridică la 122.

Critica pe care o face „Scînteia" 
privind unele produse nereușite este 
justă. Nu toate modelele și decorurile 
s-au ridicat la nivelul cerințelor actuale. 
Pentru a elimina lipsurile existente, în 
fabrică s-a întărit serviciul de creație, 
au fost luate măsuri pentru sfrîngerea 
legăturilor cu Uniunea artiștilor plas
tici, precum și pentru procurarea mate
rialelor. documentare“.

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

mîne : Cavalerul rozelor — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 14,30), Ștafeta nevăzută
— (orele 20); (Sala Studio) : O femeie cu 
bani — (orele 15,30), Adam și Eva — (o- 
rele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
din bd. Magheru) : Carieră pe Broadway
— (orele. 19,30) ; (Sala Studio) : Bucătă
reasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Tache, Ianke și Cadir
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Rinocerii — (orele 19,30). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giulești : Ascensiunea lui 
Arturo Ui poate fi oprită — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala din 
str. C. Miile) : Ruy Bias — (orele 20); (la 
Sala pentru copii din str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Nu prea Albă ca zăpada 
și Motanul descălțat — (orele 16). Insti
tutul de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" : Cum vă place — (o- 
rele 16), Hamlet — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzlcal „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : Șapte păcate — (orele 17), Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Concert de mu
zică ușoară — (orele 20). Teatrul „Țăn
dărică" (Sala din str. Academiei) : 
Nazbîtllle lui Țăndărică — (orele 16). 
Circul de stat : Berliner Atraction — (o- 
rele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Aventurile unui tînăr — cinemascop : 

Patria (9; 12; 15; 18; 21), Festival (9; 12; 
15; 18; 21), Grlvița (9; 12; 15; 18; 21). Li
turghia de la miezul nopții — cinema-, 
scop : Flamura (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Anotimpuri : Republica (10; 12;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Un om care nu 
există : Carpațl (10; 12; 14; 16), București 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Modern (10; 12;, 1'4; 
16; 18,30; 20,30). Anaconda: Canitol (9,39; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Excelsior (M; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia (10; 12) 
14,30; 16,45; 19; .21), Adesgo (15; 17; 19; 21). 
Nu pleca : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Seara prietenilor filmului : Car-
pați (orele 19). Rude de singe : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga 
(16; 18,15; 20,30). Dragoste lungă de-o sea
ră : Lumina (de la orele 10 la orele 14 
rulează în continuare ; 16; 18,15; 20,30),
Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). Program de fil
me documentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 21 rulează în conti
nuare). Cum stăm, tinere ? : înfrățirea 
între popoare (14; 16; 18; 20), Munca (15; 
17; 19; 21). Totul despre Eva : Cultural 
(10; 14,30; 17,30; 20,30), Arta (15; 17,45;
20.30) , Cotroceni (15; 18; 20,45). Kaloian : 
Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Limuzina neagră — cinemascop : Buzeștl 
(16; 18,15; 20,30). Dezrădăcinații : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Privește înapoi cu mî- 
nle : Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Totul 
rămîne oamenilor : Unirea (16; 18; 20). 
Zile de fior și rîs : Tomis (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora (9,30; 11,45; 
14; 16,15; .18,30; 20,45), Lira (15; 17; 19; 21). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Flacăra
(14; 16,15; 18,30; 20,45), Viitorul (14,15;
16,30; 18,45; 21). Domnișoara... Barbă
Albastră : Union (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program de filme pentru copil : Doina 
(orele 10). Un suris în plină vară : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Vitan (16; 
18,15; 20,30). Nu se poate fără dragoste : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). în
drăgostitul : Popular (15; 17; 19; 21), Cos-, 
mos (16; 18; 20). Douăsprezece scaune : 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Germanie, stelu
țele tale ! : Colentina (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Frații corslcani — ci
nemascop : Volga (9,30; 11,30; 13,30), Flo- 
reasca (10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul
Sării (10,45; 15,15; 17,30; 19,45), Ferentari 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Păpușile 
rid : Progresul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE
In jurul orei 16,15 — Transmisie de la 

Stadionul Republicii din Capitală ; re
priza a Il-a a întîlnlrii de fotbal dintre 
echipele Dlnamo București — Crișul șl 
întîlnirea de fotbal dintre echipele 
Steaua — Petrolul (în întregime). 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Album ar
tistic în interpretarea unor formații 
artistice de elevi. 19,40 — Filmul docu
mentar „Seceriș sub zero grade". 20,10 
— Păcală, Nastratin, et. comp. — Emi
siune de L. Sărățeanu șl Anton Iorda- 
che. 21,10 — In fața hărții. 21,20 — Mu
zică distractivă. In încheiere : Buletin 
de știri, sport și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, exceptînd jumătatea de 
nord-vest a țării, unde a devenit in
stabilă. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în Banat, Ardeal și nordul Mol
dovei, unde au căzut ploi intermitente 
șl averse însoțite de descărcări electrice. 
In restul țării s-au semnalat averse izo
late. Vîntul a suflat potrivit cu intensi
ficări locale, predominînd din vest și 
nord-vest. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 28 
grade la Băllești și Giurgiu și 12 grade 
Ia Săcueni, orașul dr. Petru Groza șl 
Sulina. In București: Vremea a fost fru
moasă șl călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin dimineața. Vîntul a su
flat slab pînă Ia potrivit din nord-vest. 
Temperatura maximă a aerului a atins 
23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17,18 
Șl 19 mai. In țară: Vreme în general in
stabilă cu cerul variabil. Innourări mat 
accentuate se vor produce în cursul 
după-amiezelor, cînd vor cădea ploi lo
cale sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit, din 
sectorul nord-est. Temperatura mai în- 
tîi în scădere, apoi în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 12 șl 22 grade, 
local mai ridicate. In București: Vreme 
instabilă cu cerul temporar noros, favo
rabil averselor de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.
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VALACHE
Păvălache Goarnă nu se împăcase nici- 

nu 
Era 
că

odată cu munca la cîmp și asta 
pentru că nu-i plăcea să muncească, 
un om harnic, vesel, dar considera 
sapa nu-i de el, nu-i de obrazul lui.

Pină la armată încercase tot felul 
meserii : a fost ucenic într-un atelier 
mecanic, a intrat apoi lucrător la C.F.R., 
într-un atelier de dulgherie — dar nici
odată n-a rămas într-un loc mai mult de 
două-trei luni. După armată s-a întors 
în sat și-aproape jumătate de an s-a 
zbătut să obțină postul de picher pe la 
Direcția județeană a șoselelor și drumu
rilor. Era o meserie care nu-i cerea bă
taie de cap și-l situa undeva mai sus, 
față de consăteni. Cum a obținut postul 
de picher și-a făcut uniformă ; pantaloni 
gri cu vipușcă roșie, tunică încheiată 
pînă sus cu nasturi strălucitori de alamă, 
pe care erau gravate un tîrnăcop și-o lo
pată, șapcă din același material cu tunica 
și pantalonii ; deasupra cozorocului avea 
un șnur din fir auriu și-o insignă pe care 
erau gravate lopata și fîrnăcopul pe fond 
roșu, emailat.

Citeva săptămîni după ce și-a luat 
postul de picher în primire a întoc
mit o adresă către Direcția județeană a 
drumurilor și șoselelor naționale — să-i 
pună la dispoziție fonduri pentru repara
rea și înfrumusețarea șoselei. I s-a răs
puns în termeni oficiali că se lua în con
siderație inițiativa de înfrumusețare a șo
selei, totodată i se atrăgea atenția că Di
recția județeană nu avea prevăzute fon
duri pentru lucrări de felul amintit în a- 
dresa. Lucrările de felul acesta erau de 
competența comunelor în raza cărora se 
găseau drumurile sau șoselele ce necesi
tau înfrumusețări sau reparații. Văzîn- 
du-se cu o astfel de adresă în mînă, Pă- 
vălache Goarnă a început să scrie tot 
felul de procese verbale de constatare : 
„La kilometrul 6 șoseaua a fost ruptă de 
ploi’ ; „Podul de lemn de la kilometrul 
8 are nevoie de reparații. Două bîrne 
sînt lipsă, alte trei sînt rupte". Fiecare 
proces verbal .scris cu creion chimic în 
dublu exemplar era însoți* de cîte o a- 
dresă către primărie. Intîi, ca să pară 
mai oficial, a pus adresele și procesele 
verbale de constatare în plicuri, le-a 
timbrat și le-a dat factorului poștal.

Dacă a văzut că nu i se răspunde Pă- 
vălache Goarnă n-a mai întocmit nici un 
oroces verbal și nici o adresă. S-a dus 
în sat, a intrat în biroul primarului, și-a 
tras un scaun și a întrebat ca și cînd el 
ar fi fost mai mare :

— Ce facem, bădie, cu drumurile as
tea ? Vin acuși ploile. Nici n-o să mai 
putem ieși din casă.

Miluță lonescu, primarul, era un ins 
uscat, cărunt și cam fonfăit.

— Care drumuri ?
— Șoseaua națională... Drumurile veci- 

nale...
— Trebuie reparate, nu ?
— Da.
— Intocmește-mî frumos un deviz și 

mtine ai fot ce-ți trebuie. Fără deviz nu 
pot? Trebuie să am și eu justificare.

A.jdoua zi Păvălache Goarnă i-a adus 
devitul. Prevăzuse pe-o porțiune de ju
mătate de km sădirea unor puieți ; plopi 
sau castani. Miluță lonescu s-a uitat peste 
deviz, o dată, de două ori. l-a spus după 
asta nemulțumit :

— Ce să faci cu castanii pe marginea 
șoselii ? Cred c-ar fi mai nimerit dacă 
am sădi tei... îs mai scumpi, nu-i vorbă, 
dar merită...

A scris cu creion roșu prețul unui pu
iet și-n loc de 500 a trecut 5 000, expli- 
cînd că dacă se pornește la o treabă ca 
asta sa se înțeleagă ceva. A mărit pre
țurile de cîte două, trei ori la fiecare ru
brică : materiale, mînă de lucru, frans-

singur aer.

Combinatul chimic Onești

coșarele și

I

La bufet nu vrei 
nu. Atunci pentru 
batem drumurile ?

dar 
pu-

lor- 
ex-

să aștep- 
cerere, le sfrîngem 

vorbim cu

Ai auzit ? Grigore Țurcaș își face 
casă.

Punea întrebarea cu-o bucurie zgomo
toasă și-l privea pe om drept în ochi de 
parcă ar fi vrut să-i spună : Tu ce mai 
aștepți ? Grăbeșle-fe că nu-i timp.

După ce a fost la Fabrica de cără
midă (se hotărîse să-și ridice și el casă, 
deși încă nu spusese nimănui) i se părea 
că descoperise în Grigore Țurcaș alt om. 
Așa cum umblase treizeci și opt de ani 
pe uliță și nu știuse că-i cea mai largă 
și mai dreaptă din sat, tot așa nu putuse 
să-și dea seama că de fapt Grigore Țur
caș ar putea fi altfel.

Ii plăcuse planul lui de a-și înălța casă 
de cărămidă și era sigur că dacă i-ar 
fi spus că-i vine uneori să aprindă coșa
rele lui Ion Paion nu s-ar fi mirat și nici 
nu l-ar fi întrebat da ce vrea să le a- 
prindă.

Descoperirea asta il înveselise, îi stre
curase în suflet un fel de neastîmpăr.

Dacă se întîlnea cu careva de pe altă 
uliță, se prefăcea îngrijorat sau necăjit, 
zicea că nu știe ce să mai facă. Cei de 
pe ulița lui își făceau toți case noi. Asta 
n-ar fi fost nimic. Poate că și-ar fi făcut 
și el. N-ar fi rămas el cel de pe urmă. 
Da, dar ei aveau planuri și mai serioase. 
Voiau să îndrepte ulița, să-l determine 
pe Ion Paion să-și strice coșarele și să-și 
pună gardul unde a fost înainte.

— Păi, de ce ? Ce rost are toată po
vestea asta ?...

— Ei spun că ulița asta-i largă și 
dreaptă și se pretează la un bulevard.

— Ce fel de bulevard ?
— Un bulevard ca toate bulevardele... 

Cum sint bulevardele la oraș. Vor să-l 
paveze cu granit, să-i facă trotuare, să 
sădească tei... Știu eu ce vor ei să facă ?

Oamenii se întîlneau, vorbeau între 
ei ; ce se spunea acum la bufet sau în 
cămin, la o partidă de șah, într-o jumă
tate de ceas făcea ocolul satului de trei 
ori. Cei de pe uliță cu Păvălache Goar
nă și cu Grigore Țurcaș se întîlneau și 
se întrebau mirați :

— Iți faci casă, Dumitre ?
Celui întrebat nu-i venea să spună nu. 

Se scărpina sub căciulă și zicea într-o 
doară :

— Să mai văd... Cred că-mi fac. 
Da’ tu îți faci... Așa am auzit...

Intr-o seară erau strînși la cămin, în 
sala de șah, vreo douăzeci de inși. Pă
vălache Goarnă asculta ce spune unul și 
altul și-n sinea lui se amuza, dar era și 
încurcat. El juca table cu Bou-bătrîn, și 
pierdea partidă după partidă pentru că 
nu era atent. Chi) lordache pusese o în
trebare :

— Cui i-o fi venit ideea asta cu bule
vardul, dacă noi sîntem aici douăzeci de 
inși și nu știm nimic. Am impresia că a 
vrut careva să rîdă de noi...

Oamenii tăceau și se priveau. Păvă
lache Goarnă a stricat jocul și s-a întors 
spre Chiț lordache spunînd fără convin
gere :

— S-ar putea să fie inițiativa condu
cerii. Strada noastră, (nu spusese uliță, 
spusese stradă și accentuase cuvîntul) e 
cea mai frumoasă din tot satul. Largă, 
dreaptă, se poate oricînd pietrui. Oame
nii începeau să-și vină de-acasă. Chiț 
dache nu se arătă însă mulțumit de 
plicație. Spuse tăios :

— Bine, inițiativa conducerii, 
nouă de ce nu ne spun nimic? Am 
tea să știm și' noi ce se întîmpla.

Păvălache Goarnă rise :
— Poate că așteaptă să mergem 

In definitiv e strada noastră. Am putea 
să luăm inițiativa noi. De ce 
făm ? Facem fiecare
și mergem doi sau trei să 
președintele...

Chiț lordache nu-l contrazise, dar nici 
nu se entuziasma. Ceilalți tăceau. Păvă
lache Goarnă se ridică și spuse nepăsă
tor :

— Asta-i soluția cea mai bună. Alta 
nu văd...

port, diverse. A dat să se bată la ma
șină devizul și cînd a fost gata l-a pus 
pe Păvălache Goarnă să semneze, pro- 
mițîndu-i că-n timp de-o săpfămînă are 
să aibă fot ce-i trebuia. Și-ntr-adevăr, 
n-au trecut nici trei zile și Păvălache 
Goarnă s-a trezit cu 15 mii de puieți de 
tei și cu elevii școlilor din trei sate la 
dispoziția lui.

Miluță lonescu a venit, l-a luat cu ga- 
brioleta de-acasă și l-a rugat să aibă 
grijă să supravegheze lucrările cum 
buie. Dacă vroia, el se putea lipsi 
gabrioletă pe două trei zile cît dura 
direa puieților.

— Poate că era mai bine dacă-i 
deam la primăvară... Se prindeau mai 
bine. Acum să ne fi apucat de astupa
tul gropilor și de poduri...

Miluță lonescu
— Nu-i nimic, 

acum, or 'ă fie 
Iar cu gropile și 
atît de interesat...

Abia peste patru sau cinci ani, cînd a 
venit primar Jenică Bodron, a aflat că 
toate lucrările se făcuseră prin munca 
sătenilor, dar banii îi băgase în buzunar 
Miluță lonescu. In plus, fostul primar 
vînduse din pădurea nevestei 25 000 de 
puieți de tei la preț de speculă. Jenică 
Bodron îi spusese totul cu felul lui scîr- 
bos și disprețuitor de a vorbi și-l între
base : Tu cît ai băgat în buzunar ? 
mine poți să fii sincer...

— Nimic... De unde să bag ?...
— Chiar nimic ?
— Dacă spun ! ?
Jenică Bodron și-a ridicat

pe frunte și-a mîrîit :
— Nimic ! Dar dacă ți-aș 

acte și te-aș deferi justiției ai
Au venit 

boiul. S-a 
măvara lui 
nea șoselii 
roane mari, 
tei și se gîndea că poate și el îmbătri- 
nise. Deși, așa, nu putea să-și dea seama. 
Se simțea la fel ca atunci, cînd se urca 
în gabrioleta primarului și umbla de la 
un sector la altul să vadă cum merg lu
crările de sădire. Pe drum, s-a întîlnit 
cu-n băiat de-al lui Ion Paion. Purta tu
nică sură închisă pînă la gît cu nasturi de 
alamă și geantă (un porthart din pînză) 
pe șoldul stîng. N-avea pantaloni cu vi
pușcă și nici șapcă. Băiatul ori nu-l re
cunoscuse, ori aștepta să spună el ceva. 
L-a privit în treacăt și s-a îndreptat po- 
trivindu-și porthartul pe șold. Păvălache 
Goarnă și-a dat seama că se întorsese 
tîrziu. Cînd era pe front se gîndea une
ori la sectorul lui de șosea și la puieții 
de tei pe care-i sădise. Era îngrijorat că 
dacă plecase el n-avea cine să-i mai ude 
sau cine să-i păzească de vite.

In gospodărie s-a înscris printre 
■ ■ primii. In anul acela pentru în- 

' tîia oară în viața lui a fost la arat. 
O zi a ținut coarnele plugului și alfa a 
mers peste brazde și-a aruncat boabele 
de grîu. Atît. După aceea și-a găsit 
mereu de lucru la fierărie, în atelierul 
de dulgherie, la tunsul oilor, în echipa 
de constructori. Se arătase foarte dibaci 
la băfut tabla pe acoperișuri sau la po
trivit țigla. Două din grajdurile gospodă
riei aveau desenat pe acoperiș niște 
mînji. Făcuse treaba asta mai mult în 
joacă. Fuseseră aduse țigle de culori di
ferite. Și verzi (adică nu fuseseră arse 
bine) și galbene și roșii. Ca să nu iasă 
acoperișul bălțat, el alesese țiglele și se 
gindise să facă ceva, un desen. Făcuse 
un mînz și reușise. După aceea a mai 
făcut unul. Oamenilor ie-a plăcut. Cei 
care-și rid'cau case noi au început să-l 
roage să vină să le lucreze acoperișurile 
și să le deseneze ceva. De obicei, desena 
flori sau cocoși. Unii vopseau țiglele în

de

tre- 
de 
să-

să-

l-a asigurat :
Cei care nu se prind 

înlocuifi la primăvară... 
cu podurile... sînt tot

apoi 
întors 
'45. 
erau î 

Se uita

Cu

pălăria de

face colo 
spune fot... 

concentrările, răz- 
în sat abia în pri- 

Teii de pe margi- 
întloriți și-aveau co- 
i aproape la fiecare

Fragment din romanul „Liniștea“ aflat 
în lucru la E.P.L.

BORDEN DEAL

ANTE
Scriitorul american Borden Deal s-a născut în anul 1922 în micul 

orășel Pontotoc din statul Mississippi. El a scris cîteva romane : „Dru
mul presărat cu stele“, „Neamul cutezător" și altele. Borden Deal a fost 
distins cu mai multe premii pentru literatură. Nuvela „Anteu“, pe care 
o reproducem cu unele prescurtări, a apărut în culegerea „Best Ameri
can Short Stories 1962“.

Era în timpul războiului. Oamenii 
porniseră puhoi spre Nord. Copiii, 
vrînd-nevrînd, se pomeneau, uneori, 
în situații cu totul neobișnuite. Mi- 
aduc aminte de un puștan dintre ei. 
Se numea T.D. și era originar de 
undeva din Sud. Familia lui sosise 
cu un automobil antediluvian. In 
casa noastră locuiau pe atunci cel 
puțin douăzeci-treizeci de copii de 
vîrsta mea. De fapt, eu am fost ace
la care l-am introdus pe T.D. în 
banda noastră. De aici s-a tras 
toată povestea.

Zid în zid cu casa noastră, se afla 
fabrica de păpuși. Era o clădire 
înaltă, cu acoperișul plat. Banda 
noastră și-a ales acest acoperiș 
drept sediu al statului său major.

Mi-aduc bine aminte cum l-am 
dus pe T.D. să-l prezint bandei. T.D. 
era un puștan vînjos, cu o claie de 
păr bălai, aproape alb. Vorbea cîn- 
tat și domol, cu totul altfel decît noi 
— și vocea lui te frapa din capul 
locului.

Am ajuns sus, pe parapet, și de 
acolo am sărit pe acoperiș. Se adu
nase toată banda.

— Noroc 1 spuse Blackie. De unde 
ești de fel ?

— Din Marion-county, răspunse 
T. D. ■

Toată banda izbucni în rîs.
— Și cum te cheamă ? — întrebă 

Charlie.
— T.D.
— T.D. ? se miră 

tea-s inițiale. Cum 
treg ?

— T.D. Așa-mi 
nume.

T.D. privi în jurul lui, apoi se uită 
în jos, cercetînd stratul negru de 
gudron de pe acoperiș.

— La noi, acolo de unde am ve
nit, ne jucam mai mult în pădure, 
spuse el. Pe aici nu-i nici o pă
dure ?

— Nu-i nicăieri, răspunse Blackie; 
doar un parc. Dar te-mpiedici la tot 
pasul de plozi, de babe și polițiști.

— La Marion-county, spuse el, 
aveam doi acri de pămînt pe care 
puneam bumbac și porumb. Lucram 
singur pămîntul și strîngeam recol
ta în fiecare an.

— Dumnezeule ! exclamă Blackie. 
Asta ne-ar mai lipsi 1 Să ne înhă- 
măm singuri la așa treabă 1 Ia spu
ne, mă rog, la ce ți-au folosit bum
bacul și porumbul ăla ?

— De pe un acru poți strînge o 
treime de balot de bumbac, spuse 
el foarte serios. Iar cu porumbul 
am crescut un vițel.

T.D. apăsă cu piciorul stratul 
gudron.

— Am putea să înjghebăm și 
un ogor, aici, rosti el gînditor, 
glasul scăzut. La primăvară, o
putem semăna orice... pepeni verzi, 
sau tot felul de legume.

Cei din jur rîseră cu poftă.
Dar T.D. continua să rămînă grav.
— S-ar putea aduce pămînt, zise 

el, pămîntul ar trebui nivelat și stro
pit... Ar fi grozav, ce ziceți ? 1

— Ascultați, băieți, m-am adresai 
eu bandei. Nu-i rău ce spune dîn- 
sul. Haideți să facem o grădină a-

răspunse el.
Blackie. Păi 
ți-e numele

zice : n-am

culori diferite să iasă desenele mai bine. 
Cînd se afla sus pe acoperișuri, satul se 
vedea pînă departe. Nu vedea decît aco
perișurile caselor și ulițele. Multe din 
uliți erau strîmbe și întortocheate. Une
ori îi spunea lui Vasile Bou-bătrîn care se 
pricepea tot atît de bine la acoperișuri.

— Vezi tu ulița asta, Vasile? Ce-aș 
mai avea chef s-o îndrept.

— Cum s-o îndrepți ?
— Uite așa. Ca pe-o bucată de fier... 
Duminica după-amiază își punea hai

nele noi (avea un costum gri, ca cel de 
picher, fără vipușcă roșie și nasturi de 
alamă) și-i spunea nevestei :

— Tu nu vrei să ieșim puțin la plim
bare ?

— Unde să ieșim ? 
să mergi, la cămin, 
ce ieșim ? Numai să

Păvălache Goarnă n-o lua în seamă :
— Ieșim să luăm aer. După aceea, tre

cem și pe la bufet.
— Lasă, du-te și ia
Ieșea din sat și mergea cîțiva kilo

metri pe sub tei. Se uita cu atenție la 
coroanele înalte și rotunde, la pietrele ki
lometrice și cînd se întorcea spunea fu
rios :

— La kilometrul trei sînt două gropi. 
De jumătate de an stau acolo și nu se 
găsește nimeni sa le astupe...

Alteori spunea iot atît de furios :
— Am să iau o cutie de chibrituri 

și-am să-i dau foc lui Ion Paion...
Nevasta îl întreba :
— Iar nu ai loc de gardul lui ?
Tot lucrînd acoperișuri de case și ui- 

tîndu-se peste sat, descoperise că ulița 
cea mai dreaptă și mai largă era ulița 
pe care stătea el. Numai. în dreptul gos
podăriei lui Ion Paion se 
cauza gardului și a celor 
de nuiele așezate în 
dată nu-l supăra nici 
rele. Numai de cînd 
că ulița lor era cea 
larga îl irita toată 
odată, stînd sus pe 
vindu-și ulița, se 
rău niște tei...

Cind i s-a spus că Grigore Țurcaș își 
face casă mare de cărămidă (nu-și mai 
amintea cine-i spusese) a vrut să răs
pundă „Ce folos că-și face ? își face el 
da’ n-o să se vadă de coșarele lui Ion 
Paion". S-a dus repede acasă, a pus scara 
și s-a urcat pe grajd. într-adevăr, dincolo 
de coșarele lui Ion Paion înalte de cîte 
cinci metri fiecare nu se mai vedea nimic. 
S-a dat jos și s-a îndreptat spre gospo
dăria lui Grigore Țurcaș. îi părea rău 
pentru el. Iși face omul casă și n-are să 
i-o vadă nimeni din cauza unor coșare. 
Vroia să-l prevină sau măcar să-l întrebe. 
El nu vedea coșarele lui Ion Paion ? După 
aceea și-a dat seama că n-are rost. Poate 
că Grigore Țurcaș văzuse 
nu-i păsa de ele. Poate că-și făcea casă 
mare de cărămidă tocmai cu intenția de 
a-i arăta lui Ion Paion că nu ținea seama 
de coșarele lui. L-a văzut pe Grigore 
Țurcaș, dar narni-a spus nimic. S-a în
tors acasă. Pexlrum și-a dat seama că fă
cuse atîtea acoperișuri, zugrăvise pe ele 
tot felul de cocoși, de mînji și de fiori, 
— dar la el nu se gîndise niciodată. La 
urma urmei putea să-și ridice și el casă. 
Dacă și-ar ridica și el, și altul și altul, 
Ion Paion n-ar mai avea încotro, și-ar da 
seama că-i caraghios și-ar strica dracului 
coșarele. S-a urcat iar pe grajd și s-a ui
tat în susul și-n josul uliței, vrînd să-și 
dea seama cum ar arăta dacă toate ca
sele ar fi fost noi... Pe ulița dreaptă și 
largă (coșarele lui Ion Paion dispăreau 
bineînțeles) se puteau sădi tei. La în
ceput aveau să fie subțiri, cu cîteva 
frunze în vîrf, dar casele toate trebuiau 
să aibă acoperișuri de țiglă, cu desene. 
Pe drum, tocmai atunci trecea Vasile 
Bou-bătrîn. L-a întrebat :

îngusta, din 
două coșare 

mijlocul uli|ei. Altă- 
gardul și nici coșa- 
făcuse descoperirea 
mai dreaptă și mai 
povestea asta. Cîte 

acoperișuri și pri- 
gîndea că nu i-ar sta

Costache ANTON

Concursurile „Ion Vidu 
și „Vasile Âlecsandri

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă organizează, prin Casa cen
trală a creației populare, ediția 1964 
a concursului anual de creație „Ion 
Vidu“ de cîntece de masă pentru for
mațiile corale și soliștii vocali, pre
cum și de cîntece pentru pionieri și 
școlari. Lucrările se depun cu motto 
la Casa centrală a creației populare- 
Bucureșli, strada Snagov nr. 21—23, 
pînă la data de 1 august 1964. Toto
dată, se organizează concursul anual 
„Vasile Alecsandri" pentru piese în
tr-un act, pentru piese destinate pio
nierilor și școlarilor, precum și tea
trului de păpuși. Lucrările se depun 
sub motto la aceeași adresă, pînă la 
data de 1 septembrie 1964.

Pentru cele mai bune lucrări pre
zentate la ambele concursuri se a- 
cordă numeroase premii și mențiuni.

Premiile festivalului 
filmului de la Cannes

14 (Agerpres). — La 14 
a anunțat premiile atri- 

celui de-al 17-lea 
al filmului

CANNES 
mai, juriul 
buite în cadrul 
Festival internațional 
de la Cannes.

Marele premiu (Palme d'Or) a re
venit filmului muzical francez „Um
brelele din Cherbourg", iar Premiul 
special al juriului — filmului japo
nez „Femeia nisipurilor“.

Premiul pentru cea mai bună in
terpretare feminină a fost atribuit 
actriței engleze Ann Bancroft pen
tru rolul, jucat în filmul „Min'căto- 
rul de dovl^ci“ și actriței americane 
Barbara Bufrie pentru interpretarea 
din filmul „Un cartof, doi cartofi".

Pentru cea mai bună interpretare 
masculină au fost distinși actorul 
maghiar Antal Pager pentru rolul 
din filmul „Ciocîrlia“ și italianul 
Saro Urzi pentru rolul jucat în fil
mul „Sedusă și abandonată“.

Marele premiu pentru filmele de 
scurt metraj a fost atribuit filme
lor „Farmecul satului“, realizat de 
regizorul francez François Reichen
bach, și „Prețul victoriei“ al regi
zorului japonez Nobuko Shibuya.

Premiul internațional al criticii a 
revenit filmului polonez „Pasagera“,
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Portretul unui mecanic
Desene de IOSIF SANTH'A

cîte înti9ceri, paștiu
pe scenele mici, una 
mai știu care, Lina sau 
așa și de-abia după

Cîntecul se împlinea neasemuit de 
frumos, parcă se trăgea din „Mio
rița". înainte, în timp, oierii l-au 
potrivit cu fluierul lor, fiecare altă 
generație i-a adăugat cîte o seîn- 
teiere din limpezimea izvoarelor, de 
a ajuns pînă Ia Mărica Șușu în 
transparența aceea tulburătoare.

— O asculți pe Mărica, o asculți 
și nu te-ai mai sătura niciodată. Te 
poartă și te duce lin, prin locuri pe 
unde n-ai mai fost, dar nu știu cum, 
parcă nici străine nu-ți sînt.

O lăuda unul din cei care abia 
coborîse de pe scenă, ostenit de în- 
vîrtitura umăr la umăr cu cei 102 
soți de joc cîți are echipa năruje- 
nilor din Vrancea și lauda merita 
să fie luată în seamă. Aici, la faza 
raională a celui de-al VH-lea con
curs artistic, ei aduseseră jocul 
sală, aduseseră o întreagă lume 
veacuri, vie, în port și obiceiuri 
au străbătut pînă la noi.

Cîntecul Măricăi vorbea și el
ceeași limbă pe care nu se putea să 
nu o înțelegi și să nu te cuprindă. 
Pe această melodie adîncă, adusă 
parcă de izvoare din locurile ascun
se în inima munților unde a fost 
păstrată, Mărica pusese vorbele ei, 
cîntecul ei de bucurie și dor așezat 
de ea pe hîrtie, așa, dintr-o 
nire

M-am uitat la T.D. Aveam în față un 
Anteu modern, la izvorul forțelor dă
tătoare de viață.

— A sosit vremea semănatului, 
spuse T.D. Trebuie să facem rost de 
semințe.

— Ce avem de făcut ? întrebă 
Blackie.

— Intîi și-ntîi, o să mărunțim bul
gării ; nu-i greu de loc. Apoi o să 
punem semințele în pămînt și, foarte 
curînd, o să încolțească. După a- 
ceea, o să strîngem recolta. Pămîn- 
țul trebuie să-l afinăm, să îngrijim 
semănăturile ; o să crească mereu, 
zi și noapte, chiar și atunci cînd 
toată lumea doarme. Cînd semănă
turile o să fie mari, nu-i bine

și la re-

a Șasea 
intervenii 
de acolo

Și după nu 
la concursuri 
dintre ele, nu 
Mărica, a zis
aceea s-a înfiorat de curajul cu 
care a zis :

— Ce-ar fi oare să facem noi vor
bele cîntecelor?

Mulți alții au încercat înaintea lor 
potrivirea cuvintelor prin aceste 
locuri și au ieșit minuni din aseme
nea potriviri.

Au trecut sfiala dintîi și, cînd s-au 
liniștit, au scris fiecare într-un ca
iet despărțit gospodărește în două, 
o parte din foi pentru cîntecele au
zite la radio, alta pentru cele fă
cute de ele. Și nu știu cum s-a bro
dit, dar parcă de data asta, cînd 
nu-i mai zicea din gură, Mărica a 
fost întrecută de Lina Potop. Cîn
tecele Linei încredințate albei hîrtii 
s-au rotunjit mai ușor, gîndurile ei 
au fost așezate mai firesc, dintr-o 
răsuflare :

atingi de ele, ci să le lași să se 
coacă. Și așa am ajuns 
coltă.

— Am văzut în Strada 
niște depozite de semințe, 
eu, am putea să șterpelim
cîte ceva pentru gazonul nostru.

T.D. privi ogorul.
— Văd că țineți neapărat să se- 

mănați iarbă, zise el, nu știu... Ei, 
firește, o să punem și pepeni... Nici 
nu știți cît sînt de gustoși cînd îl 
mănînci la iarbă verde...

Rîserăm cu toții.
— Bine, am aprobat eu. Punem și 

pepeni... '
T.D. ne arăta cum să pregătim 

pămîntul : sfărîmam bulgării, nete
zeam ogorul, apoi puneam semin
țele. Acum pămîntul ne părea și 
gras, și negru, și reavăn — și col
țul ierbii dădu într-adevăr, cît ai 
clipi din ochi. Nu ne mai săturam 
privind firicelele delicate de iarbă 
și nu ne venea să credem că nouă 
ne datorează viața.

T.D. căută peste tot semințe de 
pepeni. Pregătise trei mușuroaie de 
pămînt la marginea peluzei. Totul 
era gata, numai semințele lipseau.

In cele din urmă, văzînd că 
n-aveam încotro, luarăm hotărîrea 
să le cumpărăm. Era contrar prin
cipiilor noastre, dar nu aveam altă 
soluție. T.D. reuși să obțină un ca
talog de semințe și, într-o seară, 
veni cu el pe acoperiș.

— Le putem comanda — zise el. 
arătîndu-ne catalogul. Ia uitați-vă 
aici !

Adunați roată în jurul lui, priveam 
cu nesaț pozele în culori înfățișînd 
niște pepeni verzi uriași. Erau acolo 
și pepeni tăiați — cu miezul roșu, 
zemos, de ne lăsa gura apă.

— Trebuie să strîngem bani pen
tru semințe, spuse T.D. Eu am două
zeci și cinci de cenți. Voi cît aveți ?

Se strînseră aproape doi dolari 
T.D. dădu din cap mulțumit.

— E mai mult decît avem nevoie, 
declară el. Și acum, hai să hotărîm 
ce soi cumpărăm. Eu aș zice că 
n-ar fi rău să luăm „Clackly zaha- 
ros". Ce ziceți ?

Propunerea depășea sfera înțele
gerii noastre. Nici nu bănuiam că 
există mai multe soiuri de pepeni 
verzi. De aceea am dat doar din 
cap și am răspuns că tot la soiul 
„Clackly zaharos" ne-am gîndit si

devărată, cu flori, iarbă, copaci... Să 
fie numai și numai a noastră. N-o 
să primim decît pe cine vrem noi.

Vorbeau toți de-a valma, care mai 
de care. Știam cu toții că numai oa
menii bogați au grădini pe acope
rișuri și ideea de a avea grădina 
noastră ne răscolise adine.

— O să cărăm pămîntul cu sacii 
și cu cutiile, spuse Blackie. Să fim 
însă cu ochii în patru, să nu afle 
nimeni.

Idei grozave s-au zămislit și îna
inte în capetele noastre. Nu există 
bandă de puștani care să nu născo
cească idei grozave. Numai că, de 
obicei, din pricina lipsei de orga
nizare și a unei conduceri pricepu
te, aceste idei sînt repede abando
nate. De astă dată însă, lucrurile au 
mers cu totul altfel.

Ogorul nostru creștea încet, dar 
creștea. Pămîntul adus pe acoperiș 
era depozitat într-un colț, apoi îm
prăștiat și nivelat peste tot.

T.D. era extrem de pretențios. Co
linda toate locurile virane, cerceta 
împrejurimile, sfărîma bulgării de 
pămînt în mînă, îi mirosea — chiar 
dacă erau înghețați bocnă — apoi 
rostea sentința : cutare pămînt e bun, 
roditor, cutare nu e bun de nimic.

Veni și prima ploaie. „Ogorul" 
prinse viață. T.D. trase adînc în 
piept mirosul pămîntului reavăn.

— E primăvară 1 rosti el.
Atunci, pentru prima oară în viața 

mea, primăvara și pămîntul au în
ceput să însemne ceva pentru mine.

de

Desen de EUG. TARU

noi 
cu 
să ■

O să fac comanda chiar astăzi.

(Continuare în pag. IV-a)

în 
de 
ce

a-

Foicica de pe vatră
Ce frumoasă-i Vrancea noastră.

poi-

Foicica de-o cicoare 
Năruja-i comună mare 
Cu cinci sate-ndepărtate 
Și frumos radioficate.

Foicică-a
Mulțumim partidului 
Că ne-a-ntins mina frățește 
Dorul ni-l călăuzește.

bobului

Mărica e cunoscută în Vrancea de 
azi. Are vreo douăzeci și cinci de 
ani. Faima Măricăi este cîntecul, 
sînt cîntecele făcute de ea. La în
ceput „spunea” numai cîntece vechi. 
Le asculta la tors în serile fumurii, 
le prindea iarna de la bătrîni, ră- 
mînea uimită în fața fluierașilor care 
„ziceau” și ei pe munte vara, și 
muntele luneca melodia pe piatră 
pînă în sat. Deschidea radioul și 
nu de puține ori setea ei de cîn- 

liniștită de zborul

s-a întîlnit cu Lina 
vîrstă, tot de aici, 

din Valea

tec vechi era 
ușor, pe unde.

Apoi Mărica 
Potop, tot de-o
de la obîrșia Mioriței, 
Sării. Lina cînta și ea, poate nu fer
meca într-atît, dar nici urît nu cînta.

De aici, Lina s-a adresat munților, 
i-a întrebat ca pe niște oameni care 
și-au uitat ei vîrsta dar au ținut 
minte, au strîns toate cîntecele cîte 
s-au petrecut pe aici :

Foaie verde alior
Spuneți-mi voi munților
Cîte vremuri în trecut
Au bătut ploaie și vînt
Pe al Vrancei scump pămînt 1

Invocația trece de la piatra cu e- 
cou adine la apa Putnei, martoră 
statornică a timpului :

Putnă tu cu vadul lin
Nu mai verși acum venin
Varsă apă limpede
Și-ți adună undele 
Să ne einte binele.
Nu mai plînge doina-n munți 
Cîntec mîndru-n Vrancea-auzi.

Mai departe, Lina Potop își spune 
gîndul curat de unde au izvorît vor
bele acestea dăruite hîrtiei și nu 
numai ei, pentru că flăcăii și fetele 
de la Năiuja au prins cîntecele Linei 
și ale Măricăi și le spun și ei, le 
spun și alții care le duc mai de
parte.

Iile TÀNÀSACHE
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„Scumpii mei părinți... să știți că am 
fost operat. A reușit. O să mă întorc 
acasă. Să-i spuneți și bunicii și tova
rășei profesoare...“ In martie 1963, La
zăr E., autorul acestor rînduri scrise la 
șase zile după operație, avea doar 13 
ani. Suferise de o boală cardiacă con
genitală : cele mai mici eforturi îl obo
seau, nu putea participa la jocurile co
piilor, pielea îi era albăstrie. Examene
le au arătat că inima lui prezenta un 
orificiu anormal între cei doi ventriculi, 
unul dintre aceștia fiind chiar îngustat. 
Copilul, operat de prof. dr. Voinea Ma
rinescu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, asistat de colabo
ratorii săi, este acum sănătos, merge la 
școală, învață, își permite să facă efor
turi. A fost o operație dificilă, oare a 
reușit datorită metodelor moderne folo
site astăzi în 
țara noastră.

In astfel de cazuri, specialiștii recurg 
la utilizarea i 
chiar de la precizarea diagnosticului. 
Printr-o venă a brațului, micului pacient 
i s-a introdus pînă în inimă o sondă 
cu ajutorul căreia au fost măsurate pre
siunile din cavitățile ei și s-au recoltat 
probe de sînge pentru determinarea 
conținutului în oxigen al acestuia. La 
operație, pentru ca inima să fie golită 
și oprită, a fost necesar să se recurgă 
la aparatul de circulație extracorporală. 
Prin canule introduse în cele două vene 
mari, care duc sîngele spre inimă, a- 
cesta a fost preluat și dirijat în afara 
organismului, fiind menținut în mișca
re de pompe. Trecut printr-un oxige- 
nator, el a fost réinjectât într-o arteră 
a coapsei de unde s-a răspîndit în în
treg sistemul arterial. Sonda, cămilele, 
tuburile aparatului de circulație extra- 
corporală, unele piese ale pompelor și 
oxigenatorului sînt din materiale plas
tice. In cele 45 de minute cînd sînge
le a ocolit inima, s-a efectuat operația: 
obturarea orificiului dintre ventriculi și 
lărgirea zonei de strîmtorare, aplicîn- 
du-se la inimă, prin coasere, „petece“ 
tot din material plastic.

Obținerea de materiale pentru repa
rarea unor defecte congenitale sau a 
celor dobîndite în timpul vieții consti
tuie o veche preocupare a medicinii. 
Uneori, aceste materiale pot fi recoltate 
chiar din organismul celui operat — 
fragmente din piele pentru acoperirea 
unei zone arse, de venă pentru com
pletarea unui segment de arteră distrus, 
de os pentru repararea a diferite frac
turi etc. „Autogrefarea“ oferă însă po
sibilități limitate : recoltarea fragmen
telor se poate face numai cînd nu sînt 
prejudiciate funcții importante ale or
ganismului.

Utilizarea grefelor de la alt om sau 
de la animal este mai dificilă, deoarece 
introducerea unui țesut străin în orga
nism provoacă reacții care duc la eli
minarea grefei sau la accidente grave 
în organismul gazdă. Sînt așa-numitele 
reacții imunologice prin care organis
mul opune rezistență oricărei proteine 
străine, fie ea un microorganism infec
tant, fie un țesut străin. In unele cazuri 
însă, piedicile din calea grefării „țesutu
rilor“ de la un individ la altul au fost 
înlăturate. Astfel, descoperirea grupelor 
sanguine — fiecare avînd caractere 
proprii — permite astăzi larga practica
re fără accidente a transfuziilor de 
sînge. Relativ recent au fost introduse 
metode de combatere a opoziției față 
de grefe străine: procedee fizice —

con
fie

unitățile medicale clin

noilor metode începînd

doze foarte mari de raze X, chimice — 
administrarea dé imuran (o substanță 
chimică ce frînează reacțiile imuno- 
logice), biologice — un fel de vaccina
re a organismului primitor cu un extras 
din țesuturile care urmează a-i fi trans
plantate. Grefarea de țesuturi și organe 
de la indivizi de aceeași specie sau de 
specie diferită întîmpină însă și alte 
dificultăți. Recoltarea materialului de 
la omul viu — firește, în afară de sîn- 
ge — nu este posibilă decît în cazuri cu 
totul excepționale, deoarece nu 
fi preluate țesuturi sau organe 
primejduirea vieții donatorului.

Materialul de grefat, conservat în 
diții corespunzătoare, trebuie să
oricînd la dispoziția chirurgului pentru 
a-1 utiliza în cazuri de urgență și în 
orice scopuri. Pe lîngă că este necesa
ră o gamă variată de „piese“, acestea 
trebuie să aibă dimensiuni diferite. De 
exemplu, în cazul unor grefe arteriale 
nu se pot cunoaște exact dinainte lun
gimea și diametrul arterei care trebuie 
înlocuită. Realizarea unor materiale de 
grefaj care să poată fi utilizate într-o 
gamă variată de modele și dimensiuni, 
să nu necesite condiții speciale de con
servare, să nu creeze reacții între gre
fă și organismul gazdă, să poată fi ste
rilizate perfect și ușor — iată cerințe 
pe care chirurgia modernă le pune în 
fața chimiei. Materialele plastice, care 
sub influența diferitelor situații fiziolo
gice sau patologice nu-și modifică 
structura chimică și rezistența în contact 
cu organismul, corespund în prezent cel 
mai mult acestor condiții. Ele sînt folo
site curent în medicină doar de cîțiva 
ani, unele — ivalonul, dacronul, teflo- 
nul — avînd calități superioare.

Materialele plastice își găsesc nume
roase utilizări și în construcția apara
turii medicale, ca înlocuitori ai sticlei, 
metalului, cauciucului. Intrucît nu alte
rează structura sîngelui, ele sînt folosi
te cu succes la aparatele cu care este

vehiculat acest lichid în afara organis
mului, ca cel de circulație extracorpo- 
rală amintit mai sus, sau cel de epura
ție extrarenală, care suplinește temporar 
funcția unui rinichi bolnav.

Din materiale plastice pot fi confec
ționate și alogrefe, piese care rămîn in
cluse în organism. Ele sînt utilizate 
pentru umplerea cavității toracice după 
rezecția unui plămîn, iar 
zuri înlocuiesc chiar 
fragmente ale acestora, 
după rezecția maxilarului 
spațiul gol se introduce o piesă asemă
nătoare din material plastic, omul ope
rat avînd în continuare posibilitatea de 
a mesteca;. în ortopedie a devenit 
posibilă înlocuirea unor fragmente o- 
soase sau de oase rezecate cu piese 
asemănătoare preformate, conservîn- 
du-se statica și mobilitatea.

Un domeniu în care materialele plas
tice s-au dovedit de mare utilitate este 
chirurgia cardio-vasculară, mai ales că 
încercările de înlocuire a vaselor san
guine cu tuburi de argint, aluminiu, vi- 
taliu nu au dat rezultate. Nu este sim
plă nici confecționarea tuburilor de 
material plastic pentru înlocuirea unor 
segmente de artere. Aceste tuburi, rea
lizate din substanțe din grupul polieste- 
rilor și nu al celor poliamidice, care își 
pierd rezistența după un timp, trebuie 
să aibă o anumită porozitate și suplețe, 
să fie ușor de suturât de pereții fria
bili ai arterelor. Dintre diferitele solu
ții experimentate — tuburi din mate
rial plastic buretos, din fire sintetice 
țesute sau tricotate — și-au dovedit su
perioritatea cele tricotate. După implan
tare, în ochiurile dintre fire se depozi
tează fibrina (substanță care intră în 
conținutul sîngelui și contribuie la coa
gularea lui), apoi organismul o înlocu
iește treptat cu țesut conjunctiv, iar 
tubul capătă o constituție mixtă — ma
terial plastic și țesut propriu al organis
mului. El devine astfel o „proteză" pe

în unele ca- 
organe sau 
De exemplu, 
superior, în

care se formează un vas de construc
ție nouă. Pentru a fi cît mai flexibile 
și a preveni întreruperea curentului san
guin prin înlocuirea lor, acestor tuburi 
îi se dă forma unui burduf elastic. 
Pot fi înlocuite astfel segmente de ar
tere, aortă, carotide, arterele membru
lui superior pînă la cot sau ale mem
brului inferior pînă la genunchi, pe lun
gimi de 3—40 cm.

Una dintre cele mai interesante și în
drăznețe idei ale chirurgiei contempo
rane este înlocuirea valvulelor cordului. 
Se știe că sîngele circulă în inimă me
reu în același sens, trecerea lui dintr-o 
cameră într-alta a cordului sau din a- 
ceasta în arterele mari (aorta, artera 
pulmonară) fiind dirijată de un sistem 
de valvule. în unele boli cardiace, mo
dificările patologice ale valvulelor 
creează dificultăți în funcționarea ini
mii, ducînd la epuizarea ei. Astăzi 
există tendința de înlocuire a acestora, 
cînd sînt grav modificate, cu altele de 
material plastic. Merită relevate, pen
tru perspectiva pe care o deschid unor 
aplicații practice, și experiențele ce se 
fac în prezent în vederea înlocuirii 
cordului animal cu unul mecanic rea
lizat din piese de material plastic.

In țara noastră, masele plastice con
stituie obiectivul a numeroase cercetări 
științifice, ele găsindu-și aplicații și în 
chirurgie. De exemplu, acad. I. Făgără- 
șanu și dr. I. Athanasescu au studiat, 
împreună cu colectivele respective, po
sibilitățile de realizare a protezelor vas
culare, precum și diferite metode de 
utilizare a acestora în practică. La cli
nica chirurgicală Fundeni sînt cerce
tate caracteristicile poliuretanilor, iar în 
unele intervenții cardio-vasculare sînt u- 
tilizate grefe de material plastic.

Deși utilizarea materialelor plastice 
chirurgie oferă avantaje importante, 
nu constituie încă o soluție lipsită 
imperfecțiuni, deoarece este posibil 
includerea lor în organism să dea

Așa arată în imaginația constructorilor avionul viitorului, cu... „geome
trie variabilă“, în stare să adopte lorma cea mai potrivită decolării, 

aterizării și zborului

în 
ea 
de 
ca
uneori loc la reacții dăunătoare. Se re
curge la ele numai în cazurile cînd nu 
există alte posibilități. De aceea, con
comitent cu cercetările care tind să a- 
sigure chirurgiei materiale plastice cu 
proprietăți superioare, se urmărește e- 
laborarea unor metode menite să înles
nească utilizarea de materiale biologice, 
recoltate de la indivizi de aceeași spe
cie sau de specie diferită. Cercetările 
din ultimii ani au deschis în această 
privință perspective noi, apropiindu-ne 
tot mai mult de o țintă importantă : 
realizarea transplantării de organe 
inimă, plămîni, rinichi, care au un 
atît de important în viața omului.

Dr. Dan SETLACEC
Clinica chirurgicală 
a Spitalului clinic Fundeni

Cu ochii turistului

A

Dunărea, băfrinul fluviu care a purtat 
pe undele lui — cum spun legendele 
— și corăbiile argonauților, parcurge 
peste 1 000 de km pe teritoriul patriei 
noastre. Pînă la Turnu Severin, călătoria 
va fi un preludiu. Dar de aici excursia 
începe să întreacă obișnuitul. începutul îl 
tace chiar orașul Turnu Severin, orașul 
trandafirilor. Mai sus, sînt Por)ile de Fier. 
Vom trece apoi de Gura Cernei și vom 
pătrunde în minunatul defileu al ,,Caza- 
nelor“. Peisajul este aci deosebit de fru
mos și dacă ne grăbim vom mai vedea 
pădurile de liliac sălbatic ce împodobesc 
acum, la început de vară, pantele munte
lui Sucarul mare. Pe apele bătrînului flu
viu, de pe punfile motonavelor „Carpafi“ 
sau „Oltenifa", vom putea admira in voie 
toate frumusețile pe care le oferă o ex
cursie pe Dunăre in sus.

Criptonul 85 
trasor universal

La Institutul unional de instru
mente și aparatură medicală din 
Moscova s-au realizat dintr-un 
nou material plastic plombe den
tare. Deși foarte maleabile la în
ceput, plombele din acest mate
rial devin cu timpul tot mai re
zistente.
Un motor de 40 C.P., fără car
buranți, acționat cu aer sau gaz 
fierbinte, a fost construit în O- 
landa. Aerul sau gazul, încălzit 
în afara cilindrului, este introdus 
sub presiune în motor și apoi 
răcit.
în prezent pot fi măsurate și va
riații de temperatură de numai 
0,000 003 grade C. Metoda, pusă 
la punct în S.U.A., se bazează pe 
măsurarea cu precizie a vibra
țiilor electromagnetice pe secun
dă ale unui cristal de cuarț, dat 
fiind că vibrațiile acestuia se mo
difică sub influența temperaturii. 
La Dresda s-a construit o ma
cara acționată prin telecomandă. 
Comenzile sînt date cu ajutorul 
unui aparat de radioemisie de 
mică greutate, cu tranzistori și 
circuite imprimate.
Peste o sută de milioane de 
nuanțe de culori poate distinge o 
instalație electronică realizată în 
Japonia. Ea este formată dintr-un 
fotometru de înaltă sensibilitate, 
conectat la o mașină electronică 
de calcul, și un imprimator care 
comunică rezultatul. Compararea 
a două nuanțe de culori durează 
numai două minute.
La Londra a (ost expus un auto
turism electric. Roțile lui sînt 
amplasate astfel : două în mijloc, 
una în față și una în spate. Aces
tea din urmă se află în legătură 
cu motoare răcite cu aer, care 
sînt conectate între ele. Energia 
necesară este furnizată de acu
mulatoare care se încarcă de la 
rețea. Viteza mașinii este de 
50—55 km pe oră, acumulatoa
rele încărcate servind însă nu
mai 65—85 km. Specialiștii con
sideră că prin perfecționarea a- 
cestui tip de automobile s-ar pu
tea realiza reducerea impurifică- 
rii aerului prin gaze de eșapa
ment, precum și a zgomotului. 

© în Austria a fost construit un 
submarin cu... secerătoare. înde- 
părtînd vegetația de pe fundul 
lacurilor alpine, submarinul pre
vine accidente ale înotătorilor.

A.

TARCTICA
Sub titlul de mai sus ziarul francez 

„Le Monde" publică un articol despre 
încheierea cu succes a lucrărilor unei mi
siuni glaciologice franco-soviefice în An
tarctica t

Odată cu sosirea la le Havre a spărgă
torului de gheață „Obi", expediția glacio- 
logică 
încheiat. „Obi", 
Mirnîi, a readus 
francezi care 
glaciologică.

După ce a sosit la Mirnîi 
rie, expediția 
stațiunea

de gheață „Obi
franco-sovieiică în Antarctica s-a 

plecat la 4 aprilie din 
în Franja 

participatau
pe cei cinci 
la expediția

la 16 ianua- 
avionul spre 

stațiunea sovietică Vostok. Aici ea a 
pus la punct partea materială, pregătind 
pînă spre sfîrșitul lunii februarie reîntoar
cerea la Mirnîi cu 9 tractoare puternice. 
Stațiunea Vostok este situată la o altitu
dine de 3 500 m și pînă în prezent ea 
deține recordul frigului cu —88,3° C. Trei 
sferturi din drum trebuiau parcurse la o 
altitudine de peste 3 000 m. Aceasta dă o 
noțiune despre condițiile de muncă. Ele 
au fost foarte dificile în tot lungul par
cursului Vostok—Mirnîi de 1 600 km, fără 
a mai socoti cei 700 de km în plus 
străbătuți datorită zigzagurilor pe care le 
impune munca glaciologilor. Temperatura 
cea mai coborîtă care a fost înregistrată în 
timpul celor 48 de zile ale raidului a fost 
de —68°C, dar niciodată termometrul n-a 
arătat mai puțin de —42° C ! Echipa 
științifică condusă de M. Șumski (U.R.S.S.) 
și A. Bauer (Franța) a fost compusă din 
8 specialiști : trei sovietici și cinci fran
cezi. De șase ori pe parcurs au fost făcu
te, cu o extremă precizie, măsurători de 
pentagoane cu raza de 5—10 km. Dato
rită telurometrelor — aparate electronice 
asemănătoare tadarului — eroarea ma
ximă a fost de 2—3 cm la 10 km. Utilate

a zburat cu 
Vostok.

In partea centrală a deșertului 
Sahara, în regiunea munților Djebel 
Bengnema, care aparține Libiei, au 
fost descoperite rămășițe ale unor 
așezări omenești din epoca de pia
tră, cit și multe mii de desene exe
cutate pe stînci. Desenele, a căror 
vechime a fost apreciată de specia
liști la 2 000—10 000 de ani, repre
zintă oameni, vaci, struți, maimuțe, 
rinoceri, elefanți, girafe, antilope și 
gazele. în afara gazelelor, toate ani
malele enumerate au dispărut de 
mult din această regiune.

care depășesc în prezent cucu repere
5—6 m suprafața platoului glaciar, aceste 
pentagoane, vor putea fi regăsite ma; tîr- 
ziu cu ușurință. Ele vor trebui măsurate 
din nou după doi ani. Din deformările 
observate se vor putea trage concluzii 
importante cu privire la dinamica ghețu
rilor în Antarctica, domeniu încă puțin 
cunoscut. In afară de aceasta au fost 
luate o serie de probe ale calotei gla
ciare spre a fi analizate.

Toți participanții s-au felicitat pentru 
înțelegerea care a domnit în timpul ex-. 
pediției. Armonia a fost perfectă cu ex
cepția unui singur punct și anume încăl
zirea. Francezilor le-a fost prea cald. 
Fiecare cabină se încălzea cu o sobă cu 
cărbuni (combustibilul era parașutat). In 
unele cazuri temperatura ajungea în inte
rior pînă la +43° C. Dacă francezii ce
reau să nu se mai facă așa de cald, rușii 
protestau, dar după cîteva minute ieșeau 
liniștiți să muncească afară unde tempe
ratura era de —60“ C.

Sovieticii speră să îmbunătățească cu- 
a calotei 

în special în ceea ce privește

In aplicațiile biologice și în spe
cial în cele medicale, nu este indi
cat ca elementul radioactiv să 
subziste mult timp 
în anumite 
este necesar 
mențină o 
proprietățile 
cuprul 64 se 
țin de 13 ore, 
experiențe mai prelungite. O viață 
scurtă au și izotopii radioactivi ai 
fierului. Intr-un articol apărut re
cent în revista americană „Nucleo
nics“ este descrisă o metodă care 
permite să se confere aproape tutu
ror substanțelor 
dioactivitate bine 
ferite aplicații, 
se recurge la 
cripton 85, care
dă de 10,6 ani și emite electroni cu 
o energie de 0,7 MeV. Cercetătorii 
au încorporat criptonul 85 în dife
rite produse : aliaje metalice, mine
reuri, sticlă, materiale plastice, cau
ciucuri și chiar în proteine. S-a cons
tatat că radioactivitatea se menține 
chiar dacă criptonul este supus la 
temperaturi ridicate, de 900—1 000° 
C. Avînd multiple aplicații, acest 
izotop radioactiv este prezentat ca 
„trasor universal", atribut care nu 
este însă valabil decît în domenii 
bine definite.

radioactiv 
în organism, 

aplicații industriale, 
ca, dimpotrivă, el să-și 
perioadă îndelungată 
inițiale. De exemplu, 
descompune în mai pu- 

ceea ce nu permite

solide o ra- 
adaptată la di- 

In acest scop 
gazul radioactiv 

are o perioa-

Toți părinții doresc să-și vadă co
piii dezvoltîndu-se normal, sănătpși 
și viguroși. OțelirecOorganismdlui 
lor cere aplicarea sistematică și con
tinuă a unui întreg complex de mă
suri, începînd chiar din primele zile 
de după naștere.

Un principal factor care influențea
ză starea de sănătate a copilului 
este încăperea în care se dezvoltă ; 
ea va ii riguros curățită și aerisită, 
copilul însă ferit de praf și de cu- 
renți prea puternici de aer.

Programul zilnic al copilului mic, 
întocmit de medic, trebuie respectat 
cu strictețe, menținîndu-se alternarea 
regulată a somnului, alimentației, 
stării de veghe. Alcătuită rațional, 
alimentația trebuie să țină seama 
de vîrsta și particularitățile fie
cărui copil, pentru a-i furniza ele
mentele de bază de care are nevoie, 
cum sînt 
harurile, 
minerale 
voltării.

Un mijloc sigur și la îndemîna 
oricui pentru călirea copilului este 
aerul curat. Copiii ținuți prea mult 
în casă și la lumină slabă, artificia
lă, tînjesc, sînt palizi, nu au poftă de 
mîncare, se îmbolnăvesc frecvent.

Nou-născutul, de la vîrsta de 2 
săptămîni vara, și de la o lună iarna, 
trebuie scos la aer curat. Bineînțeles 
că va fi obișnuit treptat, cu pruden
ță, începînd cu 5—10 minute. Nu vom 
scoate copilul pe timp ploios sau ps 
vînt prea puternic. 11 vom îmbrăca 
în raport cu anotimpul iără a-1 în-

proteinele, grăsimile și za- 
cît și vitaminele, sărurile 
și apa, indispensabile dez-

(Urmare din pag, III-a)

fofoli, fără a-i astupa nasul și gura, 
căci obținem efecte contrarii. Cînd 
este scos afară, sugarul va fi ținut 
la început în brațe ; după ce s-a 
obișnuit, va putea fi lăsat să doarmă 
în aer liber, vara la umbră, iar iarna 
la un loc adăpostit, progresiv, înce
pînd cu 10—15 minute.

Un rol important revine soarelui 
care prin razele sale, mai ales cele 
ultraviolete, distruge microbii și în
lesnește formarea în piele a vitami
nei D, deosebit de necesară pentru 
întărirea oaselor, a dinților și pentru 
creștere. Nu vom ține însă copilul în 
bătaia directă a soarelui timp în
delungat, neadaptat, nici cu capul 
descoperit.

Baia de soare se poate face vara 
oriunde, însă e preferabil dimineața, 
cînd temperatura aerului este de cel 
puțin 25—26“ C și numai după ce co
pilul a trecut de 3 luni. La cel puțin 
două ore după hrănite, copilul va 
fi expus la soare progresiv, 
în prima zi un timp scurt și 
numai cu unele părți ale corpului. Se 
începe, de pildă, în prima zi, cu pi
cioarele pînă la glezne — 5 minute ; 
a doua zi la fel și încă 5 minute, pi
cioarele cu gambele. Restul corpului 
și capul vor fi acoperite. Și așa 
treptat mai departe, pînă se expune 
soarelui tot corpul, în afară de cap, 
care trebuie protejat cu o pălărioa
ră albă cu bor lat.

La copii mai mari se poate expune 
tot corpul, la început un minut pe 
față și un minut pe spate (capul a- 
coperit), mărindu-se zilnic expunerea 
cu cîte 1 minut.

Apa constituie și ea un bun mijloc 
de călire, utilizabil în tot cursul a- 
nului sub forma de frecții sau băi, cu 
care copilul se obișnuiește treptat. 
Frecțiile se pot face zilnic, chiar de 
două ori, dimineața și seara, întîi cu 
apă căldicică, iar apoi, paralel cu

obișnuirea copilului, cu apă din 
în ce mai rece, pînă se ajunge 
temperatura camerei de 20—22“

la 
_________ ____ __ C 

(apă stătută). Se va frecționa pr’elea 
copilului pe spate, pe trunchi, pe 
burtă, pe mîini și picioare. Baia zil
nică de curățenie contribuie la întă
rirea și dezvoltarea copilului.

Un rol important revine și exercl- 
țiilor fizice — gimnastica și masa
jul — începute la sugarii sănătoși la 
vîrsta de 2—3 luni, potrivit cu 
prescripția medicului. Gimnastica se 
va face pe o masă pe care s-a 
așternut o pătură acoperită cu cear
șaf, în cameră fiind o căldură plă
cută, de 18—22 grade. Vara se poate 
face gimnastică afară, în aer liber. 
Mișcările vor fi executate calm, fără 
să bruscăm copilul. Nu-1 vom prinde 
niciodată de încheieturi, ci de dea
supra lor. Gimnastica și masajul vor 
fi făcute zilnic, cam la aceeași oră. 
La sugarii mici cu 15—20 de minute 
înainte de supt, iar la cei mai mă
rișori cu 1/2—3/4 oră înainte de masă 
sau 1—114 oră după ce au mîncat. 
Se începe cu 2—3 minute de gim
nastică și masaj, mărindu-se treptat 
timpul fără a se depăși 10 minute.

Călirea organismului copilului in
clude, totodată, ferirea lui de con
tact infectant, de copii sau adulți bol
navi, de aglomerații. îmbolnăvirile 
pot fi îngrădite prin măsuri profilac
tice, prin imunizări cu ajutorul vacci
nărilor. în prezent se practică vacci
narea B.C.G. (împotriva tuberculo
zei), antivariolică (împotriva vărsa
tului negru), antidifterică, vaccinarea 
antipoliomielitică, vaccinări asociate, 
ca vaccinul D.P.T (împotriva difte- 
riei, tusei convulsive și tetanosului)

Folosind rațional metodele de câ- 
lire a organismului, vom contribui la 
întărirea sănătății copiilor noștri.

rînd condițiile de explorare 
polare, 
grosimea ghefei. Pînă în prezent metoda 
seismică este principalul mijloc de a cu
noaște grosimea ghejei. Dar rezultatele 
objinute după o muncă enormă sînt 
fragmentare și dificile de exploatat din 
cauza proprietăților fizice încă slab cu
noscute ale ghe|ei. In prezent se studia
ză un sistem analog radarului, funejio- 
nînd cu unde metrice. Cînd el va fi pus 
la punct, un simplu zbor de avion va pu
tea înlocui un raid terestru de trei luni 
și — avantaj suplimentar — se va obține 
totodată profilul continuu al rocii care 
găsește sub stratul de ghea|ă.

se

Desene de același gen, precum 
rămășițe ale unor așezări omenești, 
cu unelte, cioburi de vase, brățări 
din argilă și alte obiecte de artă 
primitivă din perioada neolitică, au 
fost găsite și într-o regiune vecină, 
la Dor el Goussa.

Dacă arheologii vor reuși să de
termine cu exactitate vîrsta vesti
giilor descoperite, geologii vor pu
tea, la rîndul lor, trage concluzii cu 
privire la timpul și cauzele trans
formării acestei regiuni în deșert.

spuse T.D. O să primim semințele 
peste cîteva zile.

— Ce-i cu voi aici, băieți ? — se 
auzi deodată un glas în spatele 
nostru.

Am tresărit cu toții. De cînd eram 
stăpîni pe acoperiș, nu se suise, 
niciodată, nimeni pînă aici. în fața 
noastră se aflau trei bărbați, lîngă 
luminator. Nu erau nici polițiști, nici 
paznici, ci pur și simplu trei bărbați 
îmbrăcați cu haine de culoare 
chisă. Ne priviră cîteva clipe, 
veniră spre noi.

— Ce faceți aici, băieți ? se 
din nou vocea celui din mijloc.

Stăteam locului împietriți. Cei trei 
necunoscuți se uitau nedumeriți la 
covorul de iarbă de pe acoperiș.

— Dar asta ce-o mai fi ? întrebă 
primul. Cum a ajuns aici ?

— Frumoasă iarbă, nu-i așa ? în
trebă T.D. Noi am semănat-o.

Bărbații continuau să privească 
iarba de parcă nu le venea să-și 
creadă ochilor.

— Cine v-a dat voie ? E acope
rișul vostru ? Vi s-a făcut de pușcă
rie ? — se răsti unul din ei.

T.D. se fîstîci. Noi, ceilalți, tăceam 
chitic, speriați de tonul lui porun
citor.

— Bine, dar dumneavoastră tot 
nu folosiți acoperișul, spuse el. Tăcu 
o clipă și adăugă șiret : ei, și 
ne-am gîndit să-1 împodobim un pic.

— Și să mi-1 găuriți, ca să am ce 
repara 1 i-o 
iul. Apoi se 
și zise peste 
în urma lui :

— Luați măsuri ca tot gunoiul 
ăsta să fie dat jos chiar mîine 1

des- 
apoi

auzi

reteză scurt proprieta- 
întoarse spre luminator 
umăr celui care venea

— Pămîntul e al nostru, spuse 
T.D., deznădăjduit. Nu aveți nici un 
drept...

Se întoarse spre noi.
— N-o să-l dăm 1 strigă el, înfu

riat la culme. N-o să ne urnim de 
aici nici mîine, nici poimîine.

Continuam să-l privim în tăcere. 
Știam că totul e zadarnic. Lumea 
celor mari se năpustise asupra 
noastră și spulbera visul nostru cel 
mai drag. Unul cîte unul ne-am în
dreptat spre scară.

— Stați puțin 1 rosti el deodată, 
cu vocea gîtuită. Și ziceți că nu-1 
putem opri ?

— Nu, răspunse categoric Blackie. 
E casa lui.

— N-o să se atingă de pămîntul 
meu 1 rosti el cu ură în glas. Hai
deți înapoi 1

Pornirăm cu 
am ajuns, l-am 
pămîntul de pe 
ne-a molipsit pe toți. Aruncam pă
mîntul peste parapet, nimiceam iar
ba pe care o crescusem cu atîta 
dragoste. Isprăvirăm foarte repede. 
Se lăsă o liniște adîncă. Am privit 
gudronul gol și sterp... Furia ne tre
cuse, lăsînd în loc o durere surdă.

T.D. porni fără veste spre scară 
și dispăru după parapet. L-am zărit 
jos, în curticica betonată, lîngă gră
mada de pămînt. Apoi ieși în stradă 
și dispăru.

A fost căutat de ai lui două 
tămîni încheiate. Însfîrșit, a 
găsit de poliția din Nashville, 
nise de-a lungul 
miază-zi. Acasă.

Cît despre noi, 
mai cățărat pe 
spre acoperiș.

toții după el. Cînd 
găsit aruncînd jos 
parapet. Mînia lui

liniei ferate

săp- 
fost 
Por- 
spre

nici unul nu s-a 
scara ce ducea

Conf. dr. Onoriu COMAN

Din creația meșterilor olari din Oboga, raionul Ealș

Mg
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Un procedeu modern

In industria mobilei, finisajul constituie 
o parte importantă a procesului tehnolo
gic, hotărîtoare pentru aspectul și calita
tea produselor. Operațiile de finisare de
țin aici o pondere mare în volumul to
tal de lucrări — ele reprezentînd aproa
pe 50 la sută din cheltuielile necesare 
fabricării mobilei, Reducerea cheltuielilor 
de finisaj influențează deci într-o mă
sură însemnată prejul de cost al mobi
lei. De curînd, la C.I.L. „București"-Pi- 
pera un colectiv de specialiști — com
pus din ing. Marin Constantin, ing. Ele
na Oprea, ing, Petre Ștefan și chimist 
Eugenia Barna — a pus la punct un nou 
procedeu de finisare a mobilei, care re
duce simțitor volumul de lucrări și, in 
același timp, îmbunătățește calitatea pro
duselor.

In ce constă, în esență, noul 
deu l Spre deosebire de metoda 
nuită de finisare a mobilei, după care 
operațiile de umplere a porilor 
lustruire a peliculei de 
ceau manual, prin noul procedeu s-au 
mecanizat complet aceste operații. Suc
cesiunea operațiilor în noul proces de fi
nisare este următoarea : pregătirea su
prafețelor, hărțuirea, grunduirea, lăcui- 
rea și lustruirea peliculei de nitrolac.

proce- 
obiș-

ii de 
nitrolac se fă-

Mecanizarea operației de umplere a po
rilor (grunduirea) s-a realizat prin folo
sirea unui grund alchido-carbamidic, 
care se aplică cu ajutorul mașinii de tur
nat lac sau prin pulverizare. Operația de 
lustruire se realizează prin șlefuire cu 
pastă în trei trepte de granulații din ce 
în ce mai fine. In final, pelicula de nitro
lac se lustruiește cu lichid de lustruit, 
folosindu-se niște dispozitive portative, 
acționate electric.

Aplicarea noului procedeu a permis 
întreprinderii să îmbunătățească și să 
simplifice structural procesul tehnologic 
de finisare a mobilei, să folosească mai 
judicios forța de muncă și capacitatea 
mașinilor, să utilizeze rațional spațiul in
dustrial, materiile prime și materialele 
auxiliare. Economiile ce se realizează a- 
nual, prin aplicarea noului procedeu de 
finisare a mobilei — în cadrul C.I.E. 
„București''-Pipera, — se ridică la circa 
2 000 000 lei. Folosirea grundului alchi
do-carbamidic la umplerea porilor a fost 
experimentată cu rezultate bune 
fabrica de scaune de la 
Noua metodă prezintă o 
fanfă pentru industria 
derea ei în celelalte 
contribui la realizarea

PLECAREA AMBASADORULUI 
FRANȚEI

Vineri seara a părăsit definitiv 
țara noastră Pierre Paul Bouffanais, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Franței în Republica 
Populară Romînă. La plecare, în 
Gara de Nord, a fost de față Dioni- 
sie Ionescu. directorul protocolului 
din M.A.E., precum și membrii Am
basadei Franței, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai Corpului diplomatic.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
NAȘTERII LUI TARAS SEVCENCO

Vineri după-amiază a avut loc în 
Capitală, la recomandarea Consiliu
lui Mondial al Păcii, o festivitate 
consacrată sărbătoririi a 150 de ani

MAIM
*

de la nașterea marelui poet ucrai
nean, Taras Sevcenco, organizată de 
Comitetul național pentru apărarea 
păcii și Uniunea Scriitorilor din R.P. 
Romînă. Festivitatea a fost deschisă 
de acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Romî
nă. Despre viața și opera lui Taras 
Sevcenco a vorbit scriitorul Euse- 
biu Camilar, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, după 
care Victor Tulbure a citit în tra
ducere proprie versuri, iar actori ai 
teatrelor bucureștene au interpretat 
fragmente din opera poetului. Au 
participat reprezentanți ai conduce
rii Comitetului național pentru apă
rarea păcii și Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă.

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
O arhivă a persecuțiilor"
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După noul procedeu, aplicarea grundului se execută prin turnare la ma
șini cu înaltă productivitate. Necesarul producției zilnice este astiel asi
gurat în numai o oră și jumătate. în fotografie : muncitoarea Vasilo 
Elena, prinzînd piesele grunduite sub perdeaua de lac de la mașina de 

turnat

După festivitățile Shakespeare din Anglia 
Declarațiile tov. D. Popescu, 
de Stat pentru Cultură și Artă

După cum s-a mai anunțat, o dele
gație de oameni de artă și cultură din 
țara noastră a făcut o vizită de două 
săptămîni în Anglia, invitată de 
Consiliul britanic să participe la 
manifestările artistice și festivitățile 
prilejuite de cea de-a 400-a aniver
sare a nașterii lui Shakespeare și 
pentru a cunoaște mai îndeaproape 
cultura și arta poporului englez.

La înapoierea în țară, Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
conducătorul delegației, a avut o 
convorbire cu redactorul Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres“, Nico
lae Vamvu, împărtășindu-i unele 
impresii din această vizită.

„Am putut constata și aprecia în 
mod deosebit, în tot cursul șederii 
noastre la Londra și în alte orașe 
britanice, a declarat tov. Dumitru 
Popescu, respectul pe care îl păs
trează Anglia 
speare.

Spectacolele 
Anglia există 
certă valoare, 
direcția valorificării 
istorice naționale, dar la care se a- 
daugă și preocuparea cîtorva drama
turgi și regizori de a aborda proble
me sociale contemporane.

Delegația oamenilor de artă și 
cultură din țara noastră a fost pri
mită și înconjurată în timpul vizi
tei, atît de către oficialitățile brita
nice, cît și de către artiști, cu o 
ospitalitate atentă. In aceasta am 
văzut stimă față de poporul romîn, 
față de arta sa, dorința de lărgire

vicepreședinte al Comitetului

memoriei lui Shake-

văzute arată că în 
o mișcare teatrală de 
orientată mai ales în 

dramaturgiei

Lucrările Conferinței Sindicale Internaționale 
cu privire ia problemele femeilor muncitoare

și intensificare a relațiilor culturale 
cu Romînia. Am putut înregistra 
ecoul deosebit de favorabil pe care 
l-a avut în rîndul oamenilor de artă 
englezi contactul Teatrului „Royal 
Shakespeare" cu publicul romîn, a- 
precierile elogioase făcute de actorii 
englezi privitoi- la receptivitatea, 
competența și sensibilitatea specta
torilor din Romînia. Artiștii englezi 
au fost impresionați de răspîndirea 
operei lui Shakespeare în Romînia, 
de locul pe care îl ocupă drama
turgia shakespeareană în repertoriul 
teatrului nostru, de valoarea trans
punerii scenice a operelor genialului 
scriitor englez. Intr-un interviu luat 
unor membri ai delegației, ziarul 
„Times“ a relatat pe larg cititorilor 
englezi date care exprimă dezvolta
rea multilaterală a teatrului romî
nesc în condițiile regimului socialist.

La întîlnirile avute cu conducă
tori ai Ministerului de Externe și ai 
Consiliului britanic, am purtat dis
cuții în legătură cu perspectiva co
laborării culturale dintre cele două 
țări. Am avut un rodnic schimb de 
păreri cu Consiliul britanic asupra 
posibilităților concrete de desfășu
rare a schimburilor culturale pe pe
rioada 1965—1967, stabilind astfel, în 
domeniul artei, o bază bună de pro
puneri pentru încheierea viitorului 
acord cultural dintre R. P. Romînă 
și Marea Britanie.

Vizita delegației noastre în Anglia, 
întîlnirile și discuțiile cu persoane 
oficiale care se ocupă de artă și de 
schimburile culturale, cu unele co
lective artistice și personalități cul
turale, au fost, cred, de natură să 
contribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă pe acest tărîm, la strîn- 
gerea legăturilor culturale dintre 
cele două țări“.

Sub titlul de mai sus ziarul vesf-ger- 
man „Süddeutsche Zeitung“ publică o 
corespondență din Londra a lui Egon 
Larsen, în care se spune :

„Mulți oameni, studenfi și scriitori, ju
riști și istoricieni, oameni de stat și con
ducători ai unor organizații internaționale, 
pentru care istoria Germaniei în cea de-a 
doua pătrime a secplului nostru mai pre
zintă astăzi un interes de o însemnătate 
arzătoare, cunosc clădirea mare din De
vonshire Street, situată in cartierul medi
cilor din Londra, sau cel pufin adresa 
„Librăriei Wiener“, deoarece legăturile 
prin corespondentă ale acestei arhive re
numite se extind peste întreaga lume.

Arhiva poartă numele fondatorului ei, 
Dr. Alfred Wiener, născut la Potsdam, 
care a murit cu cîteva luni în urmă în 
vîrstă de 79 de ani. El a studiat limbile 
orientale la Berlin și Heidelberg, iar în 
primul război mondial, datorită cunoștin
țelor sale în domeniul limbilor arabe, el 
a fost trimis în Orientul Apropiat îm
preună cu corpul expedifionar germano- 
turc 
rată

„Pașa I.1'. El a dus o luptă dispe- 
împotriva forțelor întunecate ale an

tisemifismului, a avertizat, a sfrîns ma
terial. In 1934, după ce a emigrat la 
Amsterdam, Dr. Alfred Wiener s-a dedi
cat unei munci sistematice pe care a con
siderat-o cu atit mai importantă cu cit 
unii oameni de știință o conside
rau inutilă, ba chiar nedemnă de ei : 
Dr. Wiener s-a dedicat activității de cu
legere a literaturii naziste, începînd cu 
colecțiile ziarelor „Völkischer Beobach
ter“, și „Stürmer“ și mergind pină la cel 
mai murdar manifest al isteriei antisemite, 
începînd cu cărfile și discursurile condu
cătorilor naziști și pînă la decretele lor 
ministeriale din anii de după 1933.

In 1938 el 
nu-i oferă un 
colecției sale. 
Londra, luînd 
material strins 
nirii războiului 
Wiener“ 
forităfile britanice 
ritafe, deoarece 
valoarea acestui 
triva hitlerismului.

Astăzi, arhiva cuprinde circa 50 000 de 
cărți, circa 600 de colecții de ziare și 
reviste, 750 000 de decupări din ziare, 
multe mii de fotografii și nenumărate do
cumente originale ; în timpul războiului 
„Librăria Wiener" s-a dovedit atit de 
indispensabilă combaterii propagandei

și-a dat seama că Olanda 
refugiu sigur nici lui, nici 
De aceea s-a mutat la 

cu sine 150 de lăzi de 
pină atunci, in ziua izbuc- 

el a deschis „Librăria 
un nume neutru, ales de au- 

din motive de secu- 
ele știau să aprecieze 
arsenal în lupta împo-

naziste, incit după 1945 aliații i-au în
credințai administrarea unor cantități gi
gantice ds documente din vremea hitle- 
ristă, pe care le-au confiscat. O parte 
din aceste documente a fost folosită și 
la procesul criminalilor de război de la 
Nürnberg, îndeosebi în cazul Streicher.

Numeroși istoricieni nu ar fi putut să 
scrie operele lor fără ajutorul „Librăriei 
Wiener“, care deține rapoartele martori
lor oculari din perioada nazistă.. „Cele 
trăite de martori oculari nu dezvăluie 
numai psihologia celor ce oprimau“, a 
declarat o dată Dr. Wiener cînd am stat 
de vorbă cu el asupra muncii depuse 
pentru strîngerea acestor rapoarte, „ci și 
psihologia celor persecutați".

Printre declarațiile martorilor, aflate în 
materialul documentar nepublicat, se pot 
găsi multe date despre mișcarea de re
zistență germană. Numai catalogul „Li
brăriei Wiener" care tratează persecuția 
și revolta în „cel de-al treilea Reich“ cu
prinde peste 200 de pagini. Aici există 
o culegere de 70 de exemple de litera
tură ilegală, de rezistentă, care a apărut 
sub titluri inofensive ca : „Marca poștală 
în oglinda lumii“, „Vapoarele cu pînză 
germane", „Țăranul în noua Germanie" 
sau „Pericolele în gospodărie“. Toate a- 
cestea țintuiau la stîlpul infamiei crimele 
naziste".

In încheierea articolului se arată că 
Alfred Wiener a ridicat un monument 
mișcării de rezistentă împotriva nazismu
lui.

Federație șubredă
KkMy Worker
Intr-un articol recent, ziarul „Daily 

Worker" analizează situația din Federația 
Malaeză.

In recentele alegeri generale din Ma
laya, Partidul alianfei condus de primul 
ministru Tenku Abdul Rahman, a cîștigat, 
din 104 locuri în parlament, 89 de locuri, 
iar partidele de opoziție 15. Pare a fi o 
victorie pentru reacfiunea din Malaya. 
Dar înainte de a accepta prea ușor a- 
ceasta, să analizăm lucrurile. Nici un fel de 
alegeri în Malaya nu sînt libere în ade
văratul sens al cuvînfului. In primul rînd 
guvernul folosește amenințarea decrete
lor securităjii publice pentru a restrînge 
participarea la campania electorală a ad
versarilor, în special a celor de stînga. 
In al doilea rînd, regulamentul riguros 
cu privire la cetățenie exclude pe mulți 
■locuitori de la vot. In al treilea rînd, 
Partidul Comunist Malaez este ilegal 
e împiedicat de a participa la vot.

Dacă în Malaya s-ar ține adevărate 
legeri libere și toate aceste restricții
fi îndepărtate ni s-ar înfățișa un tablou 
diferit. Nu putem spune că tactica „dez
bină și stăpînește“, folosită de administra
ția colonială britanică pînă in 1957 și apoi 
de guvernul alcătuit de Partidul alianței, 
nu a lăsat urme. Ea a determinat pe 
mulți țărani din Malaya (așa săraci cum

a- 
ar

în cadrul lucrărilor celei de-a 
II-a Conferințe Sindicale Internațio
nale cu privire la problemele fe
meilor muncitoare, au continuat vi
neri discuțiile la rapoartele prezen
tate. .

în ședința de dimineață au luat 
cuvîntul Hélène Dazy, secretar al Fe
derației Internaționale a Sindicate
lor lucrătorilor din învățămînt 
(F.I.S.E.), delegate din R. S. Ceho
slovacă, Ghana, R. P. Bulgaria, Fin
landa, Sudan, Belgia, Congo (cu ca
pitala la Leopoldville).

în ședința de după-amiază, Re
nato Bitossi, președintele F.S.M., a 
anunțat că pe adresa conferinței au 
sosit numeroase mesaje de salut din 
diferite țări.

în continuare, la discuții au parti
cipat delegate din Argentina, R. P. 
Albania, Chile, Australia, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P.D. Coreeană și Co
lumbia.

Lucrările conferinței continuă.
★

în cuvîntul rostit la Conferință, 
tovarășa Elena Lascu, conducătoarea 
delegației romîne, a spus printre 
altele :

Această importantă întîlnire in
ternațională constituie un minunat 
prilej pentru un bogat schimb de 
păreri privind problemele comune 
ale femeilor muncitoare și se înscrie 
pé linia luptei duse de F.S.M. pen
tru unitate, apărarea intereselor ce
lor ce muncesc, pentru pace, demo
crație, independență națională și 
progres social.

Am ascultat aici relatări impre
sionante cu privire la situația grea 
a femeilor muncitoare dintr-o serie 
de țări capitaliste și de curînd eli
berate, dar mai ales ne-a impresio
nat profund situația femeilor din 
țările coloniale care duc încă o via
ță de înapoiere și umilire.

în contrast cu această situație, a- 
pare și mai izbitor exemplul grăitor 
ti țărilor socialiste unde clasa mun- 
itoare este claaă conducătoare în 

stat, unde femeile se bucură de 
toate drepturile, de stimă și respect, 
unde spiritul lor de inițiativă își gă
sește cîmp liber de desfășurare.

Femeile muncitoare, oamenii mun
cii din țara noastră își reafirmă cal
da solidaritate cu surorile de clasă 
și întregul proletariat din țările ca
pitaliste care luptă cu fermitate îm
potriva ofensivei monopolurilor, 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor legitime, pentru pace. Ne expri
măm simpatia profundă și calda so
lidaritate cu lupta 
toare, a popoarelor 
și America Latină, 
înlăturarea tuturor 
minație colonialistă și imperialistă, 
pentru independența politică și eco
nomică a țărilor lor.

Carta Drepturilor economice și 
sociale supusă spre dezbatere Con
ferinței reflectă revendicările speci
fice și generale ale femeilor munci
toare și corespunde Programului de 
Acțiune sindicală adoptat de cel 
de-al V-lea Congres Sindical Mon
dial. Carta constituie o,platformă 
largă pe baza căreia se poate dez
volta și întări unitatea de acțiune a 
femeilor muncitoare și a organiza
țiilor sindicale în lupta pentru drep
tul la muncă și suprimarea oricăror 
discriminări, pentru lărgirea și îm
bunătățirea securității sociale, pen
tru crearea condițiilor necesare pre
gătirii lor profesionale.

în continuare, vorbitoarea a înfă
țișat pe larg realizările poporului 
romîn, sub conducerea P.M.R., în cei 
20 de ani care au trecut de la elibe
rarea țării.

Socialismul — a spus ea — a adus 
împreună cu celelalte prefaceri 
adînci revoluționare din țara noas
tră, schimbarea radicală a situației 
femeii în societate. Lichidînd_ com
plet și pentru totdeauna rădăcinile 
inegalității, asupririi și umilirii 
femeilor, puterea populară le-a asi
gurat, o dată cu deplina egalitate în 
drepturi, respectarea demnității de 
om și cetățean, posibilități nelimi
tate de dezvoltare și afirmare a ap
titudinilor și capacității lor crea
toare. Dînd dovadă de eroism în 
muncă, de devotament față de pa
tria lor, femeile muncitoare, țărăn- 
cile și intelectualele din țara noas-

femeilor munci- 
din Asia, Africa 
îndreptată spre 
formelor de do-

tră aduc un aport valoros la victo
riile obținute de poporul nostru pe 
drumul construcției socialiste.

Oamenii muncii din patria noas
tră, care își consacră toate forțele 
desăvîrșirii operei mărețe de con
struire a socialismului, sînt profund 
interesați și luptă activ pentru apă
rarea păcii. Strîns uniți în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn și gu
vernului, oamenii muncii sprijină cu 
înflăcărare și hotărîre politica con
secventă de pace a țării noastre, de 
prietenie și colaborare frățească cu 
toate țările socialiste, de întărire a 
unității lagărului socialist, de soli
daritate cu lupta de eliberare națio
nală a popoarelor, de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare cu celelalte 
țări, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice.

Relevînd că existența sistemului 
mondial socialist înrîurește profund 
toate laturile vieții societății con
temporane, și subliniind importanța 
schimbării raportului de forțe pe a- 
rena internațională în favoarea so
cialismului și păcii, vorbitoarea a 
arătat că forța clasei muncitoare in
ternaționale constă în unitatea su
telor de milioane de oameni ai mun
cii de pretutindeni. în numele inte
reselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, în interesul cauzei pro
gresului social, al păcii, ne revine o 
•înaltă îndatorire de a depune toate 
eforturile pentru întărirea unității 
mișcării muncitorești și sindicale in
ternaționale.

Ne-am întîlnit la această Confe
rință reprezentante a milioane de 
femei muncitoare din țări cu re
gimuri sociale diferite, cu convingeri 
politice și ideologice diferite. Pe toa
te însă ne unesc și trebuie să ne u- 
nească lupta comună pentru intere
sele vitale ale clasei muncitoare, 
pentru drepturi democratice ale ma
selor populare, lupta împotriva im
perialismului și colonialismului sub 
toate formele sale. Ne unește țelul 
comun al statornicirii unei păci trai
nice în lume, sarcină vitală a zilelor 
noastre. Ne unește lupta pentru vii
torul prosper al întregii omeniri.

Premiera fsîmuSui 
romînesc „Anotimpuri“

La cinematograful „Republica“ din 
Capitală a avut loc vineri seara pre
miera noului film romînesc .„Ano
timpuri“. Scenariul și regia sînt sem
nate de Savel Stiopul, decorurile de 
Ion Oroveanu, iar imaginea aparține 
lui Ion Anton. Din distribuție fac 
parte Luminița Zaharia, Mircea 
Athanasiu, Eugenia ’Popovici, Magda 
Popovici, Cornel Dumitraș, Dana 
Comnea, Cristea Avram, Ștefan 
Braborescu, Tanți Cutava-Barozzi.
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LOTO CENTRAL
tragerea specială Loto-centralLa

ziua de 15 mai 1964, au fost extrase 
umă următoarele numere :

10 81 49 31 7 53 46 22 29 41 
Premii suplimentare : 57 37 40. 
Premii suplimentaro in obiecte și 
Extragerea I : 29 3 85 ; 
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a VII-a : 
Extragerea a VIII-a 
Extragerea a IX-a ; 33 67 88 73 76 ; 
Extragerea a X-a : 60 34 71 64 74 ; 
Extragerea de 2 numere : 65 62.

II- a :
III- a
IV- a
V- a :
VI- a

„CURSA PĂCII"

din 
din

bani

39 88 38 ;
59 40 87 14 ;
39 71 85 75 ;

74 51 58 70 ;
78 88 18 51 19 ;
49 19 46 68 27 ;

: 75 66 11 63 52 ;

tai

HAGA 15 (Agerpres).— După tur
neul încheiat cu succes la Paris, 
unde a prezentat un număr de 27 
spectacole, Ansamblul Rapsodia ro
mînă a sosit la 14 mai la Haga. 
Membrii ansamblului s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai Radioteleviziunii și 
presei olandeze în cadrul unei con
ferințe de presă.

*
BRUXELLES 15 (Agerpres).— Re

vista belgiană „Journal des Poètes“ 
consacră numărul său din mai 1964 
poeziei romînești. 50 de poeți romîni 
clasici și contemporani figurează în 
acest număr cu biografii și fragmen
te din operele lor. Revista cuprinde, 
de asemenea, o prezentare intro
ductivă asupra poeziei romînești, 
precum și un mesaj al poetului Tu
dor Arghezi.

„Gratie, frumusețe“
Turneul ansamblului folcloric al studenților 
bucureșteni în Grecia

La începutul lunii mai, Ansamblul fol
cloric al studenților din Centrul univer
sitar București a participat la Festivalul 
folcloric al asociațiilor studențești din 
țările balcanice și din regiunea Méditera- 
nei răsăritene, organizat de către Uniu
nea națională a studenților din Grecia, în 
orașul Levadia. Au participat la acest fes
tival și ansambluri artistice din Cipru, 
Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia și din țara gaz
dă, La înapoierea în Capitală, conducă
torii ansamblului, Constantin Arvinte și 
Apostol Turbatu, au avut o convorbire cu 
redactorul ziarului nostru, Aurelia Golianu.

„Formația folclorică a studenților 
bucureșteni a susținut mai multe specîa- 
cole — ne-a spus tovarășul Apostol Tur
batu, membru în Comitetul executiv al

U.A.S. din R. P. Romînă. Programele, 
care s-au bucurat de un binemeritat suc
ces, au cuprins unele din cele mai cu
noscute cîntece și dansuri populare. Dan
surile, din diferite regiuni ale țării, au 
cucerit admirația publicului prin măiestria 
cu care au fost executate. Primele spec
tacole au avut loc pe scena in aer liber 
din orașul Levadia. Pînă la 10 mai, grupul 
folcloric romîn împreună cu formațiile ar
tistice din celelalte țări au prezentat 
spectacole în aer liber la Atena, la Nea 
Filadelfia și la Megara. In seara de 12 
mai, ansamblul romînesc a susținut, la 
cererea conducerii Uniunii naționale a 
studenților din Grecia, un spectacol de 
gală în sala de teatru „Diana“ din A- 
fena".

1n continuare ne-a împărtășit impresii 
în legătură cu participarea grupului stu
dențesc la acest festival tovarășul Con
stantin Arvinte.

„Spectacolele prezentate în Grecia au 
trezit interes în rîndul publicului, fapt pe 
care l-a relevat și presa. Ziarele „Avghi" 
„Ta Nea" și „Elefteria“ au consacrat 
ticole elogioase grupului nostru, lată 
scria cronicarul ziarului „Avghi". „In or
chestra, oarecum ciudată, predomină vi
oara, (ambalul, clarinetul și un nai ferme
cător, care te răpește“. Iar despre dan
satori se spune : 
deosebită și o 
Dansatorii își fac apariția în costume na
ționale, de culori sclipitoare, care impre
sionează. Dansul, cîntecul, muzica, totul 
degajă grație, frumusefe“. Vreau să subli
niez că am fost foarte bine primiți, cu 
multă ospitalitate. La încheierea Festiva
lului de folclor, primarul orașului Leva
dia, Andriodachis, a oferit o masă în 
cinstea participanților. Am avut întîlniri 
rodnice cu studenții fării-gazdă și cu cei 
invitaji".

• /<
I , 
ar
ce

„Acești tineri au grafie 
noblețe fermecătoare.

sînt și năpăsfuiti de feudali și datorii) să 
voteze pe buletinul comunal pentru Or
ganizația Națională Malaeză Unită, con
dusă de feudali — cea mai puternică 
secție a Partidului alianfei.

Nu este de mirare că guvernul folo
sește orice presiune posibilă împotriva 
oricărui partid progresist de opoziție, ca 
de exemplu Partidul Ra’ayat din cadrul 
Frontului Socialist — care se străduiește 
să militeze activ în rîndurile jărănimii 
malaeze.

Cum a luat naștere această situație ? 
Fiind cel mai mare producător de cauciuc 
și cositor din lume (capitalistă), Malaya 
oferă mari profituri acționarilor britanici. 
La aceasta se adaugă faptul că Singapore 
rămîne o bază strategică importantă. Pen
tru a men(ine această bază și pentru a-și 
păzi investijiile, imperialismul britanic a 
restabilit dominația colonială în 1945 și 
apoi, cînd poporul malaez a cerut inde
pendența, autoritățile coloniale au răspuns 
cu un război pe scară mare care a durat 
din 1948 pină în 1957.

In același timp guvernul britanic a sti
mulat cu grijă Partidul alianfei, compus 
din feudali locali și capitaliști care erau 
gata să colaboreze cu colonialiștii.

In august 1957 „independenta" a fost 
„înminafă“ guvernului alcătuit de acest 
partid, Tenku Abdul Rahman fiind numit 
prim ministru în schimbul promisiunii 
de a proteja investițiile britanice, de a 
admite în continuare bazele și forjele mili
tare britanice pé acest teritoriu, fn 1963 
pentru a propti acest stat instabil, guver
nul britanic a inspirat crearea Federajiei

Malaeze, o grupare adunată la repezea
lă din Malaya, Singapore, Sarawak și Sa
bah (Borneo de nord).

Federafia Malaeză este în esenjă o 
marionetă. Cele citeva batalioane de in
fanterie ale armatei Malaeziei (fostă Ma
laya) sînt cu totul incapabile de a susți
ne singure operajiile din Borneo. Au pu
ține arme și nu există o forfă aeriană și 
navală malaeziană demnă de pomenit, în 
afara unor avioane ușoare și a unor vase 
de patrulă. Totul depinde de puterea ar
mată britanică, (plus cea australiană și 
neozeelandeză) din acea regiune. înde
părtați aceste forje și Malaezia va cădea 
ca o casă din cărți de joc I

Opozijia fa(ă de Malaezia continuă să 
crească. Trebuie să amintim, de aseme
nea, că poporul englez plătește din greu 
pentru ca un număr mic de persoane să 
se bucure de profiturile de pe urma ce
lor 400 milioane lire sterline investite a- 
colo. Menfinerea Malaeziei îl costă pe 
contribuabilul britanic cel puțin 1 000 mi
lioane lire sterline, și acum, deși Minis
terul apărării a aprobat „numai“ 3 500 000 
Bre sterline pentru acțiunile din Sarawak 
și Sabah, ziarul „Times“ a apreciat recent 
că săptămînal acolo se cheltuiesc de fapt 
1 milion lire sterline.

Această sumă va crește o dată cu in
tensificarea acfiunilor. Noua bază la Bukit 
Terendak din Malaya l-a costat pe contri
buabilul britanic 5 milioane lire sterline, 
plus perspectiva unor noi sume. Tinerii 
englezi își pierd viefile în Borneo.

In aceste circumstanțe unica ieșire con
stă în aceea ca Anglia să se retragă din 
S.E.A.T.O., să înceteze sprijinirea Federa
ției Malaeze, să se retragă trupele stră
ine din teritoriul „malaez", paralel cu 
lichidarea bazelor militare.

în străinătate
MILANO 15 (Agerpres).— La Bi

blioteca civică din Milano a. fost 
deschisă expoziția cărții romînești. 
Expoziția face parte din cadrul pro
gramului de schimburi culturale cu 
Italia.

★
PARIS 15.— Corespondentul Ager

pres, G. Dascal, transmite : După o 
călătorie în sudul Franței, delegația 
de ziariști romîni, care vizitează 
Franța, s-a înapoiat la Paris. Mem
brii delegației au fost primiți la Mi
nisterul Afacerilor Culturale de se
cretarul general Jacques Jaujard. Ei 
au avut o întrevedere cu André 
Chanson, membru al Academiei 
Franceze și director general al Arhi
velor Franței.

'r

BERLIN 15 
(Agerpres). — 
Cicliștii 
continuă 
succeselor 
„Cursa 
Varșovia - Bei
lin - Praga. E 
tapa a 6-a, des 
fășurată ieri pe 
traseul Berlin - 
Leipzig (194 km), 
a fost cîștigată, 
într-un stil ma
gistral de repre
zentantul nostru 
Ion Stoica, învingător la sprint asu
pra unui pluton de valoroși rutieri. 
Primind un minut bonificație pen
tru victoria sa în etapă, Stoica a 
urcat pe locul 5 în clasamentul ge
neral individual, la 1’54” de lider. 
Gabriel Moiceanu își păstrează lo
cul doi, iar echipa R. P. Romîne se 
menține mai departe pe locul 3 în 
clasamentul pe țări. Etapa s-a des
fășurat pe un timp răcoros. Vîntul a 
bătut lateral, destul de tare, dar 
media orară a fost de peste 43 km 
în prima jumătate a cursei.

în apropiere de sosire evadează 
Kapitonov și Mickein. Cei doi fugari 
sînt prinși de pluton. Apoi Stoica

Sportivi romîni in întreceri internaționale
HALTERE. în orașul italian Vicenza 

s-a disputat un concurs internațio
nal de haltere rezervat celor 
valoroși halterofili europeni de ca
tegorie „pană". O comportare re
marcabilă a avut reprezentantul ță-

romîni 
seria

Păcii

demarează de unul singur, intră pe 
stadion cu un avans de 25 de m și 
cînd trecea victorios linia de sosire 
este ajuns, dar prea tîrziu, de 
Cerepovici, care conduce grosul plu
tonului.

Clasamentul etapei : 1. — Ion Stoi
ca (R. P. Romînă) a parcurs 194 km 
în 4h47'24” (medie orară 40,500) ; 
2. — Cerepovici (U.R.S.S.) ; 3. —
Schejbal (R. S. Cehoslovacă) ; 4. — 
Spruyt (Belgia) ; 5.— Van Den Nes
te (Belgia) ; 6. — Gazda (R. P. P.) ; 
7. — Smolik (R. S. C.) apoi, crono
metrat în același timp cu Stoica, un 
pluton numeros care cuprindea și pe 
ceilalți cicliști romîni.

Clasamentul general individual : 
1. — Smolik (R. S.
19h 35'37” ; 
(R. P. R.) la

Cehoslovacă) 
G. Moiceanu

3.— Zielinski 
(R.P.P.) la 1’38” ; 4.— Gazda (R.P.P.) 
la 1’54” ; 5.- Stoica (R.P.R.) la 1’54” ; 
6.— Hoffmann (R.D.G.) la 2'06' ’

2. —
1’18”;

6.— Hoffmann (R.D.G.) la 2'06”; 7.— 
Mickein (R.D.G. la 2’14” etc. Ziegler 
se află pe locul 12 la 2’54".

Clasamentul general
1. — R. D. Germană ; 
Cehoslovacă la 2'20” ; 
Romînă la 3’23” ; 4. — 
lonă la 3'54”; 5.— R.P. Ungară etc.

Astăzi etapa a 7-a — Leipzig— 
Erfurt (162 km).

pe echipe :
2. — R. S.
3. — R. P. 
R. P. Po-

mai

rit noastre Fiți Balaș, care a obținut 
victoria cu un total de 357,500 kg.

MOTOCICLISM. Duminică, de la 
ora 16,30, pe pista stadionului Di
namo va avea loc al doilea concurs 
internațional de motociclism (dirt- 
track).

Pe stadionul „23 Äugust“

0 IPOTEZĂ DESPRE ENERGIA 
CÎMPURILOR MAGNETICE

La Moscova 
rile sesiunii Institutului de fizică al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., la 
care au fost discutate probleme ale 
astronomiei.

In referatul prezentat la sesiune, 
astrofizicianul Nikolai Kardașov a 
emis ipoteze că în Univers ar exis
ta o forță cu mult mai însemnată 
decît tot ceea ce cunoaște știința. 
După părerea lui Kardașov, cimpu- 
rile magnetice care înconjoară o- 
biectele cosmice, comprimîndu-se, 
sub acțiunea forțelor gravitaționale, 
pot deveni o sursă de energie, care 
este cel puțin de 10 ori mai mare 
decît cea termonucleară.

s-au încheiat lucră-

Preludiu la un nou sezon atletic
Concursul de primăvară al atlefilor 

noștri fruntași are loc astăzi și mîine pe 
cel mai mare stadion al Capitalei. Faptul 
că la start se vor alinia și membrii lotului 
nostru olimpic mărește și mai mult atrac- 
tivitatea concursului. In programul de as
tăzi figurează, printre alte probe importan
te, și proba de săritură în înălțime femei. 
Recordmana mondială lolanda Balaș care, 
acum cîteva zile, la un concurs disputat în 
Ploiești, a sărit 1,87 m (cea mai bună 
performantă mondială din acest sezon), 
își va face reintrarea în fafa publicului 
bucureștean.

Programul de astăzi începe la ora 15

și cuprinde următoarele probe — la 
masculin : săritura cu prăjina, triplu salt, 
disc, greutate, 10 km marș, ciocan, 400 
m garduri, 100 m plat, 1 500 m, 3 000 m 
obstacole, 400 m plat, iar pentru femei 
100 m plat, 800 m plat, lungime, înăl
țime, suliță. Mîine, începînd de la ora 
16, se dispută celelalte probe atletice.

POTBAL Etapa XXI 
are loc astăzi

Astăzi se desfășoară o interesantă 
etapă conțină pentru campionatul 
categoriei A de fotbal. Pe stadionul 
Republicii din Capitală, vor avea 
loc partidele Dinamo București-Cri- 
șul Oradea (ora 15,15) și Steaua- 
Petrolul Ploiești (ora 17). Meciurile 
din țară : Siderurgistul Galați-Stea- 
gul Roșu Brașov ; Dinamo Pitești- 
Rapid București ; Știința Cluj-Farul 
Constanța ; C.S.M.S. Iași-Progresul 
București și Știința Timișoara-U.T. 
Arad. Stațiile noastre de radio vor 
transmite în jurul orei 18 aspecte 
din repriza a II-a a meciurilor 
Steaua-Petrolul și Știința Timișoara- 
U.T. Arad.
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Solidaritate cu greviștii din Asturia
• în întreprinderile metalurgice din Bilbao
• 15000 muncitori agricoli din Andaluzia în grevă

MADRID 15' (Agerpreș). — în 
semn de solidaritate cu minerii gre
viști din Asturia, joi au încetat lu
crul, timp de două ore,, muncitorii 
de la trei din principalele întreprin
deri metalurgice din Bilbao. Cu a- 
ceastă ocazie au fost difuzate în 
rîndurile muncitorilor manifeste, 
cerîndu-le să se solidarizeze cu 
lupta dreaptă a minerilor greviști

din Asturia pentru dreptul la liber
tăți sindicale și un minim de sala
riu zilnic. Greva muncitorilor agri
coli zilieri din Andaluzia s-a extins 
și asupra muncitorilor’ agricoli an
gajați permanent. Potrivit aprecie
rilor, numărul muncitorilor agricoli 
greviști s-a ridicat în Andaluzia la 
peste 15 000.

Cancelarul Josef Klaus La Àssuan

despre neutralitatea Austriei Devierea apelor Nilului

SOSIREA LA NEW YORK A DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A R.P. ROMÎNE

NEW YORK 15 (Agerpreș). — De
legația guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne, condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,, a 
sosit la 15 mai la New York. La 
aeroportul internațional „John F. 
Kennedy“ delegația a fost întîmpi-

nată de ambasadorul M. Hașeganu, 
reprezentant permanent al R. P. Ro
mîne la O.N.U., și de membri ai mi
siunii R. P. Romîne la O.N.U. După 
o Scurtă ședere la aeroport, delega
ția a plecat spre Washington, unde 
va avea loc primirea oficială.

Anglia Rezultatele EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU

V ■upă sesiunea N.A.T.O.
HAGA 15 (Agerpreș). — „Miniștrii 

de externe ai pactului Nord-Atlantic 
și-au încheiat joi seara

VIENA 15 (Agerpreș). — Luînd cu- 
vîntul la ședința Consiliului național 
al Austriei (Camera Inferioară a 
Parlamentului), cancelarul Josef 
Klaus a reafirmat sprijinul pe care 
îl acordă guvernul federal politicii 
de neutralitate a țării. Guvernul 
Austriei, a reafirmat cancelarul, este 
convins de faptul că fidelitatea față 
de principiile acestei politici și acțiu
nile întreprinse în acest sens întăresc 
poziția Austriei pe arena internațio
nală. Actualul guvern federal, a a- 
rătat el în continuare, consideră că 
promovarea și pe viitor a acestei po
litici constituie cea mai bună garan
ție a asigurării libertății și indepen- 

. denței țării, garanție a dezvoltării 
nestînjenite a relațiilor cu alte state, 
bazate pe încredere reciprocă.

★

într-un interviu acordat ziarului 
„Wiener Zeitung“ cu prilejul celei 
de-a 9-a aniversări a semnării Tra
tatului de stat cu Austria (15 
1955), cancelarul Austriei,
Klaus, a declarat că acest pas a co
respuns nu numai intereselor 
triei

CAIRO 15 (Agerpreș). — Pe șan
tierul barajului de la Assuan a avut 
loc ceremonia aruncării în aer a ză
gazului, ceea ce a permis devierea 
apelor Nilului în sectorul de con
strucție a barajului. Prin aceasta s-a 
încheiat prima etapă a lucrărilor la 
canalul de deviație, la tuneluri și la 
hidrocentrală. Lucrările la barajul 
înalt continuă.

Cu acest prilej s-a ținut un mi
ting, la care au luat cuvîntul Moha
med Sidki Soliman, ministrul egip
tean pentru barajul înalt de la 
Assuan, Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele R.A.U., N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de miniștri 
al U.R.S.S., Abdallah as Sallal, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
Abdel Salam Aref, președintele Re
publicii Irak.

sesiunea 
anuală de primăvară fără ca cele 
mai serioase divergențe ale lor să fi 
fost aplanate“, relatează corespon
dentul din Haga al agenției Asso
ciated Press. Corespondentul subli
niază că în privința principalelor 
probleme politice, ce stau în fața ce
lor 15 țări membre ale N.A.T.O; — 
atît în Europa cît și în America și 
Asia — „miniștrii de externe au iz
butit numai să-și definească diver
gențele“.

Rezumînd bilanțul acestei sesiuni, 
A. P. relevă că a devenit încă o dată 
clar că Franța este hotărîtă să re
ziste unei comasări a forțelor mili
tare naționale.

Ministrul afaceriloi- externe al 
Franței, Couve de Murville, a arătat 
limpede că „guvernului francez, deși 
sprijină cu fermitate țelurile politice 
ale alianței, nu-i este pe plac orga
nizarea sa militară"

Referindu-se la acest discurs, a- 
genția U.P.I. arată că declarația mi
nistrului de externe al Franței „a

fost interpretată de anumiți diplo- 
mați occidentali ca o sfidare fățișă 
la adresa spiritului alianței“.

Nici în ce privește celelalte pro
bleme discutate nu s-a realizat o 
unitate de vederi în cadrul acestei 
sesiuni ministeriale a N.A.T.O. Luînd 
ca exemplu problema Ciprului, care 
a ocupat un loc important în cadrul 
discuțiilor, arată Associated Press, 
se poate spune că în afara unui apel 
Ia înțelegere adresat Greciei și Tur
ciei, nu ș-a obținut nimic. Nici chiar 
acest apel nu a foist aprobat de cei 
doi miniștri de '■ externe, fiecare vă- 
zînd rezolvarea problemei cipriote în 
felul său.

Aceste aprecieri ale agenției Asso
ciated Press sînt întregite de o serie 
de declarații ale miniștrilor de ex
terne participant la sesiune, cum ar 
fi spre exemplu cea a ministrului de 
externe al Olandei, Luns. care arăta 
că „nu se poate spune că s-a găsit 

" * asupra problemelor dîscu-

unor alegeri parțiale
LONDRA 15 (Agerpreș). — Vineri 

au fost date publicității la Londra 
rezultatele alegerilor parțiale care 
au avut loc în patru circumscripții 
electorale ale Angliei pentru com
pletarea locurilor rămase vacante în 
Camera Comunelor.

După , cum transmite agenția Reu
ter, din cèle, patru circumscripții, 
trei locuri au fost obținute de con
servatori, în timp ce al patrulea a 
revenit laburiștilor. Anterior, toate 
cele patru Jocuri aparțineau conser
vatorilor.

Ça urmare a rezultatelor acestor 
alegeri, din cele 630 locuri ale Ca
merei Comunelor, conservatorii și 
aliații lor dețin 358, laburiștii — 259, 

' liberalii — 7, independenții — 2, 
iar 4 locuri sînt vacante.

Comentînd rezultatul alegerilor, a- 
ge.nția France Presse subliniază că 
alegerile de ieri s-au soldat, în ciuda 
previziunilor, cu o „victorie psiholo
gică pentru guvern, iar pentru labu
riști cu o relativă dare înapoi“.

o soluție 
täte1'. I

mai
Josef

Aus- 
dar și intereselor destinde

rii încordării internaționale și con
solidării păcii. Austria liberă și in
dependentă este gata să participe la 
soluționarea problemelor internațio
nale, să contribuie la menținerea 
păcii, consolidării legăturilor cultu
rale și economice cu toate țările, a 
subliniat el.

Cancelarul Austriei a declarat că 
Tratatul de stat și legea privind 
neutralitatea, adoptată de Parla
ment, stau la baza existenței statu
lui austriac. în anii care au trecut, 
a conchis el, Austria și-a dovedit fi
delitatea față de obligațiile asumate 
prin tratat și ea va continua să și 
le îndeplinească și pe viitor.

Opoziția populației lață de Federația Arabie! de sud se intensifică. Fo
tografia de mai sus înfățișează un grup de insurgenți care luptă împo

triva trupelor federale

15 (Agerpreș). — într-un 
acordat radiodifuziunii 

.. ...... , ministrul afacerilor externe 
al Franței, Couve de Mur ville, a de
clarat că la Haga „a avut prilejul de 
a preciza punctele de vedere ale gu
vernului francez în cursul dezbaterii 
situației din cadrul alianței“. Couve 
de Murville a relevat că „în dome
niul militar Franța este de părere 
că lucrurile trebuie schimbate trep
tat spre a da în mai mare măsură 
fiecărei țări răspunderi proprii".

„în domeniul politic, a continuat 
ministrul de externe francez, există 
firește consultări regulate și cu acest 
prilej unii și alții exprimă melan
colie pentru faptul că pozițiile dife
ritelor țări nu sînt identice. Este o 
situație pe care noi, francezii, am 
cunoscut-o bine atunci cînd era vor
ba de Indochina sau de Algeria“.

în ce privește problema Ciprului, 
Couve de Murville a subliniat : „Tot 
ce am putut face la Haga, și am fă
cut de altfel, a fost de a invita pe 
aliații noștri greci și turci de a de
pune maximum de eforturi pentru a 
încerca să ajungă la o înțelegere 
asupra rezolvării problemei cipriote“.

PARIS 
interviu 
franceze,

Reuniunea parlamentarilor 
din țările Pieței comune

STRASBOURG 15 (Agerpreș). — 
La Strasbourg a luat sfîrșit sesiunea 
„parlamentului european“. La sesiu
ne au fost dezbătute problemele ela
borării unei politici comune a „celor 
șase“ în domeniul resurselor energe
tice.

Parlamentarii au dezbătut, de 
asemenea, problema lărgirii îm
puternicirilor parlamentului, care 
este deocamdată doar un organ con
sultativ al Pieței comune. Parla
mentul a cerut extinderea împuter
nicirilor sale în ce privește contro
lul asupra bugetului celor șase 
țări, pe baza unei proceduri care, să 
oblige consiliile de miniștri să țină 
seamă de recomandările sale. Refe- 
rindu-se la această, problemă, agen
ția France Presse arată că, în pofi
da numeroaselor discuții, perspecti
vele unui acord par a fi încă înde
părtate.

Corespondență din Geneva Un apei pentru pace 
și dezarmare

Hotărâri și discuții
la conferința pentru comerț

ajutorul aces- 
produse de ex
curs de dezvol- 
fost supusă dis-

Majoritatea delegaților la Confe
rința mondială pentru comerț și 
dezvoltare s-au arătat în ultima 
vreme preocupați dé încheierea dis- 
cuțiiloi- preliminarii pe marginea 
proiectelor de recomandări. Acest 
lucru s-a reflectat de altfel în- 
tr-o serie de hotărîri adoptate în co
misii, hotărîri care deschid calea 
spre redactarea actului final al 
conferinței.

După cum s-a mai anunțat, luni, 
comisia a 3-a a aprobat propunerea 
R. P. Romîne privind livrările de 
echipament industrial pe credit 
rambursabil prin cote părți din pro
ducția obținută cu 
tuia, sau prin alte 
port ale statelor în 
tare ; propunerea a
cuțiilor sub formă de proiect inițiat 
împreună cu Indonezia.

La ieșirea din sala de ședințe, am 
solicitat reprezentantului Algeriei, 
Mohammed Benamar, cîteva păreri 
în legătură cu această propunere. 
„Ceea ce Romînia recomandă să se 
practice în relațiile economice, a 
declarat delegatul algerian, este, o 
formă nouă de legături economice, 
menite să contribuie la înlăturarea 
uneia dintre cele mai' importante 
greutăți pe care o întîmpină statele 
în curs de dezvoltare și anume lip
sa de mijloace financiare provocată 
mâi ales de scăderea prețurilor la 
produsele lor de export“. Dl. Bena
mar a mai remarcat faptul că li
vrările pe credit contribuie atît la 
industrializarea țărilor în curs de 
dezvoltare cît și la extinderea co
merțului. internațional. Acest din 
urmă aspect, a spus el, interesea
ză și țările dezvoltate. „Iată de 
ce, a' conchis interlocutorul nostru, 
propunerea Romîniei a găsit un ecou 
larg' în rîndurile delegaților“.

Cu Benoit R. Bindzi, reprezentan
tul permanent al Camerunului pe 
lingă Națiunile Unite, am stat de 
vorbă în biroul său de lucru. „Dele
gația țării mele, a declarat dînsul, 
a sprijinit textul prezentat de Ro
mînia, considerîndu-1 ca realist și 
corespunzător cu cerințele de dez
voltare ale tinerelor state indepen
dente. Consider suficient un exem
plu pentru a argumenta punctul 
nostru de vedere : de cele mai mul
te ori, atunci cînd țările în curs de 
dezvoltare solicită mijloace finan
ciare de la statele industrializate

din Occident în vederea creării sau 
extinderii unei ramuri industriale, 
acestea refuză să facă investiții pe 
motivul că nu sînt rentabile. Și nu 
sînt rentabile, spun ei, pentru că 
statele în curs de dezvoltare nu pot 
asigura desfacerea noilor produse. 
Or, propunerea Romîniei vine toc
mai în întîmpinarea unor astfel de 
dificultăți".

Acestor opinii li s-a alăturat, de 
altfel, în timpul discuțiilor din ca
drul comisiei și alți reprezentanți, 
printre care cei ai Nigeriei, Ghanei, 
Ugandei, Tunisiei etc.

Marți, în cadrul aceleiași comisii 
au fost adoptate încă două hotărîri. 
Una dintre ele privește propunerea 
unui grup de 10 state (Chile, Dane
marca, Etiopia, Finlanda, India, Is
landa, Nigeria, Pakistan, Olanda și 
Siria) în vederea transformării 
treptate a fondului special al O.N.U. 
într-un fond de echipament. Este 
cunoscut că sub egida O.N.U. func
ționează în prezent un fond spe
cial, din care sînt finanțate lucrări 
de studiu pentru investiții, precum 
și un program de asistență tehnică 
a cărui sarcină este de a realiza u- 
nele obiective cu caracter economic. 
Proiectul celor 10 state prevede, în 
primul rînd, fuzionarea acestor or
ganisme financiare, în scopul creș
terii resurselor totale disponibile, 
a sporirii 
punct de 
unei mai 
lor. în al 
conizează 
dului special în domeniul investiții
lor propriu-zise.

O altă hotărîre adoptată este 
legată de proiectul de recoman
dări propus de Afganistan, Bir- 
mania, Etiopia, Maroc, Nigeria, 
Pakistan, R. A. U. și Iugoslavia. 
Acesta se referă la fondul de echi
pament al O.N.U. care, după cum 
se știe, există numai formal. Ță
rile în curs de dezvoltare, spriji
nite de R. P. Romînă și de celelalte 
state socialiste, preconizează prin 
această recomandare, aprobată de ' 
comisie, începerea la o dată ■ apro
piată a operațiunilor fondului de 
echipament, ale cărui rezerve să 
provină din contribuții benevole, în 
vederea finanțării în condiții favo
rabile a planurilor, programelor și 
proiectelor naționale și regionale de 
dezvoltare (în special în domeniul 
industrializării).

randamentului lor din 
vedere administrativ și a 
bune utilizări a resurse- 
doilea rînd, proiectul pre- 
lărgirea mandatului fon-

După 50 de ședințe în care au 
avut .loc cîteva mii de intervenții și 
s-au înaintat circa '30 de propuneri, 
prima comisie a conferinței a în
cheiat miercuri, fără a pune la vot, 
discuția asupra tendințelor pe ter
men lung ale comerțului cu materii 
prime provenite din gările în curs 
de dezvoltare, obstacolelor din acest 
comerț, organizării piețelor etc. Un 
comitet de redactare format din 34 
de membri, al cărui președinte este 
M. Obi (Nigeria) va face o sinteză 
a opiniilor exprimate, pe care o va 
înainta spre aprobare comisiei. în 
aceeași, zi, comitetul de ..redactare a 
actului final al conferinței, a început 
discutarea preambulului acestui do
cument.

în ședința de vineri a Comisiei 
nr. 5 (grupări economice regionale), 
19 țări latino-americane au prezen
tat textele a două rezoluții. Una se 
referă la influența pe care o are a- 
supra comerțului țărilor în curs de 
dezvoltare grupările economice ale 
țărilor dezvoltate din punct de ve
dere industrial — cum ar fi Piața 
comună — și acordurile comerciale 
preferențiale — cum ar fi conven
ția de asociere a grupului .țărilor 
africane, semnată la Yaounde. Rezo
luția .cere grupărilor țărilor dezvol
tate industrial să se abțină de a 
crea noi obstacole în' calea comer
țului și în special în calea exportu
rilor țărilor în curs de dezvoltare 
și de la practicile discriminatorii 
împotriva acestor țări.

în textul celei de-a doua, rezolu
ții se precizează poziția autorilor în 
favoarea creării de grupări econo
mice regionale între țări în curs de 
dezvoltare, care însă șă nu practice 
nici, o discriminare și să nu acorde 
preferințe unor țări dezvoltate. Pre
cizarea din urmă se referă la țările 
membre ale Commonwealthului care 
acordă preferințe Angliei, precum și 
la statele africane asociate prin tra
tatul de la Yaounde, care au con
simțit să acorde avantaje țărilor 
membre ale Pieței comune.

Hotărîrile adoptate pînă acum au 
fost apreciate pozitiv în cercurile de 
la Palatul Națiunilor. In prezent, în 
aceste cercuri se vorbește mult des
pre unele contacte lărgite între Est 
și Vest.

Gh. CERCELESCU

® Misiunea reprezentantului personal al secretarului generai al 0. N. U. 
® Ce prevede programul de zece puncte ® Călătoria președintelui 
Makarios la Famagusta ® Acord pe timpul lucrărilor agricole

NICOSIA 15 
după-amiază a

HAGA 15 (Agerpreș). — Confe
rința femeilor din 15 țări membre 
ale N.A.T.O., inițiată de grupul fe
meilor americane, membre ale orga
nizației „Femei, luptați pentru 
pace“, care a sosit la Haga pen
tru a protesta împotriva forțe
lor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., și-a încheiat lucrările. In 
cadrul ședinței de încheiere a con
ferinței a fost adoptat documentul 
„Apelul către lume“ în care se ex
primă ; convingerea că în prezent 
sînt posibile și necesare măsuri 
să ducă spre dezarmare.

„Protestăm împotriva creării 
țelor nucleare multilaterale și 
potriva tuturor propunerilor 
urmăresc extinderea armelor

care

for- 
îm- 

care 
_,T nu
cleare în țările membre ale N.A.T.O. 
sau - acordarea de arme nucleare 
oricăror altor țări sau grupări de 
state“, se subliniază în apel. „Dorim 
ca resursele mondiale să fie utili
zate pentru lichidarea mizeriei și în 
folosul întregii omeniri. Ne obligăm 
să luptăm în țările noastre pentru 
încheierea unui acord care să pre
întâmpine disiminarea armei nu
cleare, să prevadă lichidarea tuturor 
armelor nucleare, dezarmare gene
rală, sub un strict control interna
țional“. Omenirea are nevoie de 
pace, de respectul reciproc între toa
te popoarele, se spune în încheierea 
apelului.

La sfîrșitul acestei întrevederi, 
au 

fost discutate căile de restabilire a 
unei vieți normale la Famagusta. 
„Sper, a spus comandantul forțelor 
O.N.U., că această întrevedere va fi 
urmată de rezultate concrete“. Pre
ședintele Makarios și generalul 
Gyani au vizitat în cursul zilei por
tul. In același timp, în capitala Ci
prului s-a făcut cunoscut că, în 
urma intervenției făcute de coman
dantul forței O.N.U. în Cipru, s-a a- 
juns la un acord între ciprioții greci 
și turci ca în timpul lucrărilor agri
cole de primăvară cetățenii ambelor 
comunități să se bucure de .toată li
bertatea pentru a-și lucra pămîntul. 
Forța O.N.U. din Cipru va suprave
ghea menținerea ordinei în timpul 
desfășurării lucrărilor agricole.

★
HAGA 15 (Agerpreș). — Sensul 

poziției N.A.T.O. față de problema 
Ciprului, așa cum se reflectă în co
municatul final al sesiunii de la 
Haga, este interpretat diferit la 
Atena și la Ankara. Ziarul grec „To 
Vima“ apreciază că „datorită opozi
ției ferme a Greciei, amestecul 
N.A.T.O. a fost evitat“, în timp ce 

• ziarul turc „Cumhurriyet“ apreciază 
că au fost exercitate presiuni asupra 
delegației Greciei astfel îneît aceas
ta să accepte intervenția N.A.T.O. în 
relațiile dintre Turcia și Grecia.

★

Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Spyros Kyprianu, a remis la 
15 mai ambasadorului Turciei la 
Nicosia o notă de protest împotriva 
violării spațiului aerian al Ciprului 
de către două avioane militare a- 
parținîrid forțelor aeriene turce.

Potrivit agenției France Presse, 
guvernul cipriot a însărcinat, în a- 
celași timp, pe reprezentantul său 
permanent la O.N.U., Zenon Rosi- 
des, să informeze pe secretarul ge
neral al O.N.U. și pe președintele 
Consiliului de Securitate despre 
noua acțiune a Turciei.

(Agerpreș). — Joi 
sosit la Nicosia, ve- generalul Gyani a declarat că 

nind de la New York, Galo Piaza, 
reprezentantul personal al secreta
rului general al O.N.U., U. Thant, și 
consilier politic; pe lingă comandan
tul forței O.N.U. în Cipru. , în 
declarația făcut^.la sosire, el a ară
tat că misiunea sa în Cipru este de 
a contribui, alături de generalul 
Gyani, la încetarea imediată a 
luptelor dintre cele două ( Comuni
tăți. Totodată, reprezentantul perso
nal al secretarului general al 0-N.U. 
a menționat că în timpul șederii sale 
în capitala Ciprului va avea o serie 
de întrevederi cu președintele Ma
karios și vicepreședintele Kuciuk, 
precum și cu conducătorii celor 
două comunități din insulă în legă
tură cu punerea în practică a pro
gramului de zece puncte prezentat 
de secretarul general al O.N.U. A- 
cest program, a subliniat Galo Pia
za, prevede îndepărtarea . tuturor 
fortificațiilor din insulă, restabilirea 
libertății de circulație ' rutieră, 
dezarmarea tuturor ciprioților care 
sînt prinși purtînd ilegal arme asu
pra lor, reîntoarcerea la posturile 
lor a tuturor funcționarilor ciprioți 
turci.

NICOSIA 15 (Agerpreș). — Vineri, 
președintele Republicii Cipru,. ' Ma
karios, însoțit de generalul Gyani, 
comandantul forței O.N.U. în Cipru, 
a sosit la Famagusta pentru a stu
dia personal posibilitatea de a se 
pune capăt situației încordate din 
acest oraș.

După cum menționează agenția 
France Presse, vizita lui Makarios 
la Famagusta are loc ca urmare a 
demersurilor 'făcute de consilierul 
politic special al comandantului for
ței O.N.U. în Cipru, Alejandro Flo
res.

Potrivit agenției, președintele Ci
prului și comandantul forțelor 
O.N.U., Gyani, au avut o întrevede
re cu reprezentanții comunității 
grecești din oraș.

1

anunțat la 13 mai că Brazilia a rupt 
relațiile diplomatice cu Cuba.

pedepsirea celor ce conspiră împotri
va statului.

LEOPOLDVILLE. Partizanii con
golezi care, după cum sc știe, acțio
nează în provinciile Kvvilu și Kivu 
și-au extins acțiunile și în capitala 
țării. Autoritățile congolezii, mențio
nează agenția A.P., au Iliat măsuri 
speciale de pază. în jurul clădirilor 
publice au fost postate trupe în stare 
de luptă.

BUDAPESTA. Vineri a fost inau
gurat Tîrgul internațional de la Buda
pesta pe anul 1964. La deschiderea 
festivă au participat : Istvan Dobi, 
președintele Consiliului prezidențial 
al R. P. Ungare, Jânos Kâdăr, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., repre
zentanți ai vieții politice și economice, 
delegații guvernamentale străine. Din 
partea R. P. Romîne a participat de
legația guvernamentală condusă de 
Victor Ionescu, ministrul comerțului 

• exterior.

WASHINGTON. Consiliul ameri
can de securitate al Departamentului 
de Stat s-a reunit vineri dimineața la 
Casa Albă, pentru a asculta raportul 
secretarului de stat, Dean Rusk, pri
vind lucrările recentei sesiuni a Con
siliului ministerial N.A.T.O. de la 
Ilaga și raportul ministrului apărării 
al S.U.A., McNamara, privind vizita 
întreprinsă în Vietnam.

ANKARA. Senatul turc a aprobat 
vineri în unanimitate proiectul de lege 
prevăzînd extinderea apelor teritoriale 
ale Turciei de la 3 la 6 mile marine 
și a apelor destinate pescuitului de la 
6 la 12 mile. Acest proiect a fost vo
tat și de Adunarea Națională a Tur
ciei.

/
/

TOKIO. Camera Reprezentanților 
a Parlamentului japonez a ratificat 
vineri Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea parțială a experi
ențelor nucleare.

MOGADISCIO. Ministrul informa
țiilor al Somaliei, Aii Mohamed Hi- 
rave, a anunțat că în regiunea de 
nord, la frontiera cu Kenya, s-au pro
dus recent noi incidente. In declara
ția dată publicității de guvernul so
malez se subliniază că dacă situația 
de la frontieră va continua să se în
răutățească, Somalia va apela la Or
ganizația Unității Africane și, dacă va 
fi necesar, la Organizația Națiunilor 
Unite.

KHANG KHAI. Prințul Sufanu- 
vong, vicepremier în guvernul de coa
liție națională al Laosului și pre
ședintele Partidului Neo Lao Haksat, 
i-a primit vineri pe reprezentanții ce
lor doi copreședinți ai Conferinței de 
la Geneva și pe membrii Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol. Prințul Sufanuvong a explicat in- 
vitaților săi poziția partidului Neo Lao 
I-Iaksat față de situația creată după re
centa lovitură de stat și a examinat 
cu ei posibilitățile de stabilizare a 
situației.

WASHINGTON. Statele Unite au 
efectuat vineri o nouă experiență nu
cleară subterană pe poligonul din de
șertul Nevada, anunță Comisia ameri
cană pentru energie atomică. Aceasta 
este a noua la număr din seria de 
experiențe nucleare subterane efectua
te în S.U.A, de la începutul anului.

NAIROBI. In capitala Kenyei au 
sosit J. Nyerere, președintele Repu
blicii Unite Tanganica și Zanzibar, și 
Milton Obote, primul ministru al U- 
gandei, în vederea unor tratative cu 
primul ministru al Kenyei, Jomo Ke
nyatta.

ROMA. S-a anunțat oficial că joi 
seara a fost arestată, în apropiere de 
Palermo, una din cele mai importan
te căpetenii ale Mafiei siciliene, Lu
ciano Liggio.

BONN. Joi s-a înapoiat la Bonn, 
dintr-o călătorie prin țările Americii 
Latine, președintele R. F. Germane, 
Heinrich Lübke. Timp de trei săptă- 
mîni el a vizitat Peru, Chile, Argen
tina și Brazilia.

BAMAKO. A fost dat publicității 
comunicatul cu privire la încheierea 
lucrărilor celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei de arbitraj a Organizației 
Unității Africane pentru soluționarea 
conflictului de frontieră algero-maro- 
can. în comunicat se spune că, între 
30 aprilie și 12 mai, Comisia de ar
bitraj a examinat raportul Comisiei 
mixte de supraveghere a încetării 
focului la frontiera algero-marocană. 
precum și materialele puse la dispo
ziție de către cele două părți (Algeria 
și Maroc). Următoarea sesiune a Co
misiei de arbitraj va avea loc la Al
ger.

BRUXELLES. Ministrul de externe 
al Libanului, Fouad Ammoun, a 
acordat un interviu corespondentului 
agenției France Presse în care a ară
tat că probabil, „acordul economic și 
comercial în prezent în curs de nego
ciere între Liban și Piața comună va 
fi semnat la sfîrșitul lunii iunie sau 
în cursul lunii iulie“.

BAGDAD. Presa irakiană a anunțat 
că trei foști miniștri și 8 directori ge
nerali care au funcționat în timpul 
regimului lui Kassem au fost deferiți 
tribunalului în baza legii cu privire la

RIO DE JANEIRO. Agenția Asso
ciated Press- relatează că Ministerul 
brazilian al Afacerilor Externe a

pentru Basutoland

La Tokio a avut Ioc o demonstratio a oamenilor mun cii pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață

LONDRA 
trul pentru

încheierea Conferinței

15 (Agerpreș). — Minis- 
problemele Common- 

wealthului și pentru colonii, Duncan 
Sandys, a anunțat în Camera Comu
nelor încheierea lucrărilor conferin
ței pentru stabilirea viitorului cons
tituțional al Basutolandului, protec
torat englez în Africa de sud. El a 
subliniat că în cadrul acestei confe
rințe s-a realizat un acord asupra 
instituirii unei noi constituții pen
tru Basutoland.

Potrivit acestui acord, după un an 
de la încheierea alegerilor care se 
vor desfășura conform noii constitu
ții, Basutolandului i. se va acorda 
independența. Data desfășurării ale
gerilor nu este însă stabilită prin 
acord.

In perioada 'de tranziție — pînă 
la acordarea independenței — gu
vernul englez, potrivit agenției 
Reuter, își va menține controlul în 
probleme ca politica externă, apă
rarea, securitatea internă, finanțele.
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