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Lucrările agricole de toamnăPE TEMELE ZILEI

A P R 0 VIZI 0
între activitățile gospodărești spe

cifice sezonului de toamnă-iarnă 
este și asigurarea combustibilului 
necesar cetățenilor. Dat fiind numă
rul mare de cumpărători interesați 
în aprovizionare^ cu lemne de foc, 
cît și timpul relativ scurt în care 
trebuie efectuată această operațiu
ne, e necesar ca toate direcțiile re
gionale de economie forestibră, în
treprinderile de combustibil să or
ganizeze temeinic această acțiune, să 
urmărească desfășurarea ei în rit
mul prevăzut, să intervină operativ 
pentru înlăturarea eventualelor 
neajunsuri ivite pe parcurs.

O primă latură a acțiunii are în 
vedere aducerea lemnelor din par
chetele de exploatare în centrele de 
desfacere. Iată ce am aflat în a- 
ceaștă privință la Direcția generală 
de aprovizionare și desfacere din 
Ministerul Economiei Forestiere. Po
trivit planurilor întocmite din timp, 
se livrează orașelor lemne de foc, 
completate cu combustibil negru. 
Direcțiile regionale și întreprinderile 
de economie forestieră au luat mă
suri pentru alimentarea sistematică, 
eșalonată, a platformelor, organi- 
zînd cu grijă transportul de la par
chetele de exploatare la întreprin
de* i și, de aici către beneficiari, 
pentru respectarea cu strictețe a 
graficelor de livrare. Multe din ele 
și-au îndeplinit de pe acum sarci
nile contractuale, iar cele din Ar
geș, ~ Mureș-Autonomă Maghiară, 
Bacău etc. le-au și depășit. Deși în 
linii mari livrările se desfășoară în 
condiții bune, trebuie să atragem a- 
tenția asupra încetinelii cu care în
treprinderile din subordinea direc
țiilor de economie forestieră Olte
nia, București, Banat, etc. trimit 
lemnele unităților de desfacere.

Buna aprovizionare cu combustibil 
depinde în mare măsură și de acti
vitatea depozitelor. Cum stau lu
crurile la unitățile din Capitală, de 
exemplu ? La întreprinderea „Com
bustibilul“ am aflat că în București 
e prevăzut ca pînă la 30 noiembrie 
cel mai țîrziu — cu o lună înainte de 
termen — să-.se încheie livrările de

Din timpuri străvechi, Bistrița ne 
este cunoscută ca un rîu vijelios, 
năpraznic. Cînd se revărsa, nimic 
iiu-i putea sta în cale.

Acum Bistrița este de nerecu
noscut. Supuse, îmblînzite de om, a- 
pele ei sînt conduse prin albii de 
beton spre siluetele zvelte ale noi
lor hidrocentrale : Pîngărați, Roznov 
I, Roznov II, Zănești — deocamdată 
— unde își lasă o bună parte din 
energie în turbinele uzinelor de aici.

Imblînzirea Bistriței nu s-a realizat 
însă ușor. Construirea celor 12 hi
drocentrale ce formează „Cascada*, 
a unor canale în lungime totală de 
peste 60 km, a 7—8 noi lacuri de 
acumulare, a prilejuit și prilejuiește 
o dîrză încleștare între om și natu
ră. In focul acestei bătălii ies zilnic 
la iveală minunate fapte de muncă, 
de eroism, se afirmă noi și noi con
structori.

ÎNCREDERE

a- 
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Pînă anul trecut, Haralambie Var
variuc era un tînăr care trecea 
proape neobservat. Numele lui 
necunoscut în afara formației 
care lucra.

S-a întîmplat ca șeful brigăzii 
fie trimis pe un alt șantier. Cine 
fie numit în locul lui ?

In fruntea brigăzii a fost nu
mit Haralambie, un simplu muncitor 
betonist. Faptul a produs desigur 
surpriză. La început, noul șef de bri
gadă vădea oarecare stîngăcie. în
cetul cu încetul s-a încadrat

sâ 
să

zi întreagă Ion Horotan n-a 
chip de găsit. A doua zi, la o- 
6, l-am aflat în fața atelierului

O parte din echipajul excavatorului SE 3. (De la stingă la dreapta). Constantin Munteanu, Gheorghe Roșea și 
Gheorghe Blaga

a»

combustibil pe 1964 către populație, 
răspunzîndu-se astfel unor cerințe 
exprimate de cetățeni anul trecut, 
îndeplinirea acestei prevederi este 
înlesnită de faptul că depozitele dis
pun de un număr sporit de fie
răstraie și autocamioane. In spri
jinul populației vine și extinderea 
deservirii la domiciliu : peste 95 la 
sută din cumpărători au posibilita
tea să achite anticipat prețul lem
nelor care li se cuvin și să le aștepte 
acasă în ziua programată. In felul 
acesta, autobazele I.T.B. au posibi
litatea să-și planifice judicios mași
nile, să grupeze livrările pe străzi, 
să evite drumuri inutile atît pentru 
cetățeni, cît și pentru mijloacele de 
transport.

Aprovizionarea Cu combustibil se 
desfășoară corespunzător și în alte 
orașe — Bacău, Tg. Mureș etc. Pe 
alocuri însă, o bună parte din lem
nele de foc se distribuie cu întîr- 
zieri nejustificate. La Timișoara, 
Galați, Craiova, Rm. Vîlcea etc., nu 
se respectă uneori programările, 
mijloacele de transport nu sînt folo
site rațional în raport cu cerințele.

Ținînd seama de cerințele cetățe
nilor, direcțiile regionale de econo
mie forestieră, întreprinderile de 
combustibil și unitățile de desfacere 
au datoria să-și îndeplinească neîn- 
tîrziat sarcinile ce le revin, recupe- 
rînd rămînerile în urmă semnalate 
pe alocuri. Cît privește pe cetățeni, 
este în propriul Tor interes să folo
sească timpul prielnic'.- din aceste 
zile pentru a-și ridica combustibilul, 
respectînd programările depozitelor, 
deoarece spațiile de depozitare tre
buie degajate și reaprovizion-ate con
tinuu.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și orășenești sînt 
chemate să controleze în amănunt 
activitatea întreprinderilor de com
bustibil, a depozitelor, să urmăreas
că folosirea rațională a mijloacelor 
de transport, ,a mașinilor de tăiat, să 
extindă deservirea la domiciliu și 
orice alte metode menite să econo
misească timpul cumpărătorilor, să 
le^ițțțgsoească' aprovizionarea.

noua muncă, devenind un conducă
tor cu reale calități organizatorice.

In timpul acela, lucrările la lotul 
Vaduri erau rămase în urmă. Tre
buia întreprins ceva pentru reali
zarea planului. Varvariuc s-a con
sultat cu membrii brigăzii. S-au an
gajat să betoneze pînă la sfîrșitul 
trimestrului 23 000 m p taluz. Scepti
cii au sărit în sus. Un volum așa 
ridicat într-un timp atît de scurt nu 
se mai realizase pe șantier. Și totuși 
angajamentul brigăzii a fost înde
plinit cu 3 zile mai devreme. Ca să 
atingă o asemenea performanță, Var
variuc și oamenii săi au folosit cîte- 
va soluții originale. Deoarece săgea
ta agregatului nu ajungea să be
toneze întreaga lățime a taluzei, 
Varvariuc, ajutat de conducerea lo
tului, a prelungit-o cu cîțiva metri. 
In felul acesta s-a putut lucra mult 
mai spornic și s-au economisit 6 
zile. Brigada a reușit să realizeze 
un ritm de betonare dublu față de 
cel realizat înainte.

SARCINĂ DIFICILĂ
Racova. De pe terasamentul liniei 

ferate canalul 9 se vede pînă a- 
proape de Gîrleni. Aici au fost 
unele din cele mai grele lucrări de 
excavații. S-a lucrat mai tot timpul 
sub pîhza de apă.' Greul exca- 
vațiilor l-a dus .echipajul excava
torului SE 3, format din Mihai Popa, 
Constantin Munteanu și Gheorghe 
Roșea.

Problema cea mai dificilă a fost de
plasarea excavatorului de la Piatra 

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Toate forțele de muncă din cele 
51 de gospodării agricole colective 
ale raionului Făurei se află în a- 
ceste zile pe cîmp, la recoltatul cul
turilor tîrzii. Se culege porumbul, 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr, 
se eliberează terenul și se pregătesc

Pregătiri pentru 
semănatul griului

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— In această toamnă gospodăriile 
de stat și gospodăriile colective din 
regiunea Banat vor însămînța peste 
365 000 hectare cu grîu, orz, secară 
și alte culturi. In unele raioane ca 
de exemplu Sînnicolau Mare, Arad 
și Oravița s-au executat arături Pe 
35—50 la sută din suprafețele pla
nificate. O lucrare de o deosebită 
importanță este condiționarea se
mințelor. Dacă în raioanele Sînni- 
colău Mare,- Deta, Lugoj și Arad a- 
ceastă lucrare este într-o fază avan
sată, în gospodăriile agricole, colec
tive din raioanele Caransebeș, Ora
vița și Făget, condiționarea semin
țelor se desfășoară cu încetineală. 
Este necesar să se ia măsuri pentru 
urgentarea pregătirilor de semănat.

Comitetul 
piegâtiiea 

a țărilor 
să se des-

Laboranta determină un lucru de mare importanță : conținutul de potasiu 
mobil in solLa G.A.C. Prisoaca, regiunea Argeș. Tractoriștii Ion Drăguț șl Ion Neacșu 

pregătesc terenurile destinate însămînjărilor de toamnă

B®®!
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Neamț pînă la Racova. în mod nor
mal deplasarea unui excavator de 
asemenea dimensiuni la distanțe 
mai mari se face prin demontarea despre Horotan.

E tipul constructorului căruia 
i-a. intrat în sînge viața de șantier. 
Este mereu preocupat de căutarea

lui și transportarea cu ajutorul trai- 
lerelor. Demontarea, transportul șl 
apoi montarea cer o perioadă de 
cel puțin 2 luni și jumătate. Pentru 
a se economisi timp, s-a hotărît ca 
excavatorul să se deplaseze singur, 
pe propriile-i șenile. Această ope
rație ridica însă nenumărate pro
bleme. Pe șosea nu se putea de
plasa ; s-ar fi întrerupt orice circu
lație. Nu se putea trece nici prin 
culturi și sate. S-a ales albia Bis
triței. Un traseu dificil. După ce 
i s-a adaptat o sursă proprie de e- 
nergie electrică, excavatorul s-a pus 
în mișcare. De la început a avut de 
înfruntat nenumărate piedici. Fiecare 
metru de teren pe unde a trecut ex
cavatorul a fost „cucerit* cu multă 
trudă.

Cei peste 30 km au fost parcurși 
într-o lună. Meritul principal pentru 
acest, act îndrăzneț.. revine echi
pajului, o contribuție deosebită 
avînd maistrul Șt. Dumitrăchioaia. 
Timp de o lună, ziua și noaptea, 
echipajul a fosț mereu la datorie. 
Datorită lui, excavatorul a putut în
cepe lucrul din nou cu o lună și ju
mătate mai devreme.

UNDE ESTE MAI GREU

ogoarele pentru semănatul griului. 
La G.A.C. Mircea Vodă consiliul de 
conducere a luat măsuri ca o dată 
cu recoltatul să se elibereze terenul 
și să se execute arăturile pentru 
însămînțare. La aceste lucrări sînt 
fruntașe brigăzile conduse de Ștefan 
Pitrop și Stancu Sîndăreanu. Colec
tiviștii au recoltat pînă acum în
treaga suprafață de 270 hectare cu 
floarea-soarelui și aproape 200 hec
tare cu porumb. Ziua se lucrează la 
culesul porumbului, iar seara pînă 
tîrziu se eliberează terenul. De cî- 
teva zile,, tractoriștii din brigăzile 
conduse de Ion Micu și Jipa Ruși- 
noiu, de la S.M.T. Făurei, execută a- 
rături pentru însămînțatul griului 
pe terenurile eliberate. Din cele a- 
proape 1 000 ha pe care colectiviștii 
le vor semăna cu grîu sînt pregă
tite peste 800 ha.

Lucrările de recoltare a culturi
lor tîrzii și pregătirile pentru însă- 
mînțări sînt avansate și la gospodă
riile agricole colective din comu
nele J.irlău, Ciocile, Plopu, Rușețu și. 
Găiseanca.

Din ultima situație aflată la Con
siliul agricol raional Făurei reiese 
că pînă la 16 septembrie s-a st.rîns 
floarea-soarelui de pe 90 la sută din 
suprafața însămînțată și aproape 
jumătate din sfecla de zahăr.

mecanic. Examina două betoniere 
vechi, de 1000 m c.

— Nu mai corespund ritmului ac
tual de lucru. Trebuie să le mo
dernizăm. Mai pot fi încă folosite.

Ion Sava, inginerul mecanic al 
șantierului, vorbește cu dragoste

, (Continuare în pag. IV-a)

Concertul Filarmonicii din Viena 
dirijat de Herbert von Karajan

Miercuri seara, în sala mare a Pa
latului R. P. Romîne, orchestra Fi
larmonicii din Viena, condusă de 
Herbert von Karajan, a susținut cel 
de-al doilea concert în cadrul Festi
valului internațional „George E- 
nescu“.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Leonte 
Răutu, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Rădulescu, Ion 
Pas, președintele Comitetului de or
ganizare a celui de-al III-lea Con
curs și Festival internațional „Geor
ge Enescu“, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului 
tru Cultură și Artă, 
public.

Au fost de față dr. 
ambasadorul Austriei 
mînă, alți șefi de misiuni diploma
tice și membri ai corpului diploma-

de Stat pen- 
un numeros

Paul Wetzler, 
în ; R. P. Ro

Scrisori către „Scînteia"

TERMENELE DE
Folosindu-mă de înlesnirile a- 

cordate de stat, am cumpărat, cu 
plata în rate, o garnitură de mo
bilă tip „Victoria", produsă de în
treprinderea „Arta mobilei“-Bucu
rești. La puțin timp după ce am 
dus-o acasă au apărut pete și 
fisuri pe furnir. Potrivit preve
derilor actului de garanție, m-am 
adresat O.C.L. „Mobila" care, la 
rîndul său, a anunțat fabrica pro
ducătoare pentru a remedia de
fectele. Au trecut însă aproape

★

REDACȚIEI : Ziarului 
s-a semnalat că și 

ale cooperației

NOTA 
nostru i 
unele unități 
meșteșugărești, între care „Deser- 
virea“-Craiova, „Metalo-Casnica“ 
București, nu-și îndeplinesc con
știincios obligațiile privind exe
cutarea reparațiilor în cadrul 
termenelor de garanție (la televi
zoare, aparate de radio, mașini 
de spălat rufe, frigidere).

întreprinderile producătoare și 
unitățile cooperației meșteșugă
rești, cărora le revine obligația de 
a remedia defectele ivite înlăun-

Concursul țl festivalul „George 
Enescu (pag. 2-a).

Pe șantierele de construcții 
Metode avansate de organi
zare a muncii (pag. 3-a).
Viața de partid: In sprijinul pre
gătirii propagandiștilor (pag. 
4-a).
Sport (pag. 5-a).
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Secție de placaje ceramice
La Fabrica de obiecte sanitare din 

porțelan din Capitală a intrat în 
funcțiune secția de placaje ceramice, 
cu o capacitate anuală de 385 000 
mp. Aici se produc plăcuțe ceramice 
smălțuite, în forme și culori dife
rite, care se folosesc în construcția 
de locuințe și industriale, atît în ex
terior, la fațade, cît și în interior, în

în jurul datei de 15 octombrie 
avea loc deschiderea noului an 
învățămînt la universitățile munci
torești, populare și tehnice. Comite
tele sindicatelor vor organiza uni
versități muncitorești în mari între
prinderi și instituții, in cluburi și 
case de cultură ale sindicatelor. In 
cadrul cursurilor vor fi ținute pre
legeri pe teme ale științelor sociale, 
științelor naturii, ale literaturii și 
artei. Va fi predată, de asemenea, o 
disciplină tehnică legată de profilul

Zahăr din noua producție de sfeclă
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 

Ieri, la Fabrica de zahăr din Tg. 
Mureș a început campania de pre
lucrare 
recoltă, 
au fost 
revizuit 
adus o serie de perfecționări pro
cesului de fabricație. îmbunătățirea 
tehnologiei de centrifugare a mate
riei prime, punerea la punct a in
stalației de condiționare și sor
tare a zahărului, ridicarea parame-

a sfeclei de zahăr din noua 
In acest scop, pregătirile 
făcute din vreme — s-au 
și reparat utilajele și s-au

Consiliul de Securitate a discutat 
ieri seara problema prelungirii man
datului forței O.N.U. pentru_Cipru.

La Cairo s-a întrunit 
permanent însărcinat cu 
Conferinței la nivel înalt 
neangajate care urmează 
chidă în capitala R.A.U. la începutul 
lunii octombrie. Comitetul se va în
truni din nou la 23 septembrie, pen
tru a definitiva ultimele pregătiri 
în vederea conferinței.

Congres international de chimie 
industrială. La 16 septembrie s-a 
deschis la Varșovia cel de-al 35-lea 
Congres internațional de chimie in- 

■dustrială. Participă peste 2 000 de 
chimiști din 25 de țări, printre care 
și din R. P. Romînă.

Unificarea organizațiilor politice 
din R.A.U. ți Irak. La Alexandria 
a avut loc ședința Consiliului prezi
dențial al Irakului și R.A.U., cu par
ticiparea președinților Nasser și 
Aref. Intr-o declarație dată publici
tății după încheierea ședinței se a- 
rată că participanții la discuții au 
hotărît să unifice acțiunile politice 
ale celor două țări. Organizațiile 
politice din Irak și R.A.U. urmează 
să fie subordonate unei conduceri 
unice. In declarație se arată că a- 
ceastă hotărîre constituie un pas im
portant în înfăptuirea tratatului în
cheiat la 26 mai între cele două țări.

tic, precum și oaspeți ai Concursu
lui și Festivalului.

Renumita formație ’ vieneză, sub 
bagheta celebrului dirijor austriac, 
a interpretat Serenada în sol major 
K. V. 525 de Mozart, Simfonia a 
VIII-a în si minor, Neterminata, de 
Schubert, Simfonia a V-a în do mi
nor de Beethoven.

Concertul s-a bucurat de un mare 
succes. Publicul a răsplătit cu în
delungi aplauze înalta măiestrie a 
dirijorului și orchestrei. Răspunzînd 
aplauzelor publicului, orchestra Fi
larmonicii din Viena a interpretat, 
în afara programului, valsul „Dună
rea albastră“ de Johan Strauss.

Artiștilor le-a fost oferit un coș 
de flori din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

n-a trimis

GARANȚIE
trei luni și fabrica 
oameni să execute reparațiile
cerute. Intre timp a expirat ter
menul de garanție. După cum se 
vede, întreprinderea „Arta mobi
lei" nu numai că a livrat comer
țului mobilă de slabă 
dar nu-și respectă nici 
de a remedia defectele 
cadrul termenului de

calitate, 
obligația 
ivite în 
garanție.

Constantin DINU 
maistru I.C.M.E. 1 
București

★
trul termenului de garanție, sînt 
datoare să-și asigure aproviziona
rea permanentă cu piesele de 
schimb necesare și să execute re
parațiile în timpul cel mai scurt. 
Este necesar ca ministerele tute
lare și UCECOM să analizeze pe
riodic cum își respectă unitățile 
în subordine obligațiile pe care 
le au față de cumpărători, să cer
ceteze cu exigență sesizările a- 
cestora și să ia măsuri pentru 
evitarea oricăror tărăgănări, pen
tru executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate. 

holuri, băi, bucătării etc. Datorită 
dimensiunilor mici, noile produse 
pot fi aplicate cu ușurință pe dife
rite profiluri de arhitectură. De a- 
semenea, prin combinații coloristice, 
cu ele se pot obține diverse mo
zaicuri și desene. Procesul tehnolo
gic este complet mecanizat și în 
parte automatizat.

populare și tehnice
de producție al întreprinderii din 
care provin cursanții.

Universitățile populare vor fi or
ganizate de comitetele de cultură și 
artă cu sprijinul organizațiilor ob
ștești. In cadrul acestora vor fi pre
date cursuri din diferite domenii ale 
științei, artei și culturii.

La București, Brașov, Cluj, Galați, 
Timișoara și Iași sindicatele, cu 
sprijinul comisiilor inginerilor ?i 
tehnicienilor, pregătesc deschiderea 
unor universități tehnice.

trilor funcționali la fabricarea varu
lui și a bioxidului de carbon, depozi
tarea zahărului într-un siloz cu o 
capacitate de peste 20 000 tone și 
multe alte măsuri aplicate vor face 
posibil ca în actuala campanie să se 
prelucreze zilnic cu peste 1 000 tone 
sfeclă de zahăr în plus față de cam
pania anterioară.

• Ohrana căutată o Laboratorul și cîmpul
• Planta își dezvăluie preferințele ® Folo
sirea rațională a îngrășămintelor • Cartări 
agrochimice pe 5 milioane de hectare

Vastul laborator al chimiei continuă 
să ne uimească mereu cu noi cuceriri 
care își fac vertiginos intrarea în viața 
de toate zilele. Față de atîtea produse 
noi, scoase rînd pe rînd la iveală, se 
poate spune că îngrășămintele chimice 
au o vîrstă oarecum respectabilă. Im
portanța lor, însă, crește în permanență. 
Astăzi îngrășămintele chimice constituie 
un factor important pentru sporirea 
producției agricole vegetale.

Aparent, totul e simplu : dai solului 
îngrășăminte mai multe și aștepți să ob
ții recoltă mai mare. Realitatea este 
însă mult mai complexă. în multe pri
vințe îngrășămintele chimice se asea
mănă cu medicamentele. Nu sînt uni
versale. Trebuie să știi care din ele fac 
bine plantei pe un teren sau altul, în 
ce cantități și, mai ales, cînd trebuie 
administrate ca să aibă maximum de 
eficiență. Cei care dau răspuns la toate 
aceste întrebări sînt agrochimiștii. De- 
săvîrșind munca începută de pedologi, 
cu ajutorul mijloacelor pe care Ie au la 
dispoziție- în laborator, ei caută să 
determine fertilitatea terenurilor culti
vate și să stabilească posibilitățile de 
creștere a acesteia.

La fiecare 2-3 ha se ia cîte o probă 
de sol, care este trimisă laboratorului 
de agrochimie. Acolo probele respec
tive sînt supuse unui lung șir de ana
lize chimice pentru ca, rînd pe rînd, 
să fie determinate elementele nutritive 
de bază pe care le conține solul. O 
muncă pe cît de complicată, pe atît de 
utilă. Nu e deloc ușor să găsești, de 
pildă, în numai trei grame de pămînt 
conținutul de fosfor mobil. în mod 
obișnuit, acesta cîntărește cu mult sub 
un miligram. Dar, în nutriția și dezvol
tarea plantei, alături de alte elemente, 
are'o mare importanță. în funcție de 
rezultatele analizelor agrochimiștii știu 
ce elemente nutritive sînt sau nu sufi
ciente în solurile respective. Ei pot re
comanda astfel, în deplină cunoștință de 
cauză, ca pe o anumită suprafață de 
teren să se folosească o categorie de 
îngrășăminte sau alta, precum și doza 
necesară.

Unele terenuri sînt mai acide ; nu
mai îngrășămintele nu sînt deajuns 
să le sporească fertilitatea. Agrochi- 
mistul își dă seama de aceasta tot 
în laborator, analizînd gradul de 
aciditate ’ a solului. Dacă acidita
tea este prea mare, trebuie corectată. 
In acest scop sînt prescrise, în doze 
corespunzătoare, amendamente — pia
tră de var, piatră de var dolomitizată, 
mame, carbonat de calciu (deșeu in
dustrial), zgură de furnal etc. Abia în 
felul acesta aplicarea îngrășămintelor pe 
asemenea terenuri va putea da roadele 
așteptate. Cu ajutorul datelor obținute 
în urma analizelor de laborator se alcă
tuiesc hărțile agrochimice care, împreu
nă cu recomandările respective, sînt tri
mise unităților agricole, unde se întoc
mesc pe baza lor planurile concrete de 
îngrășare a culturilor și de ameliorare a

a

La multe restaurante și bufete din 
Capitală s-au deschis ieri mustării — 
ca în fiecare toamnă. Asemenea uni
tăți s-au amenajat la 8 mari restaurante 
— „Grădinița“ — bd. Magheru, „Șire
tul“ — șos Ștefan cel Mare, „Zori de 
zi“ — bd. Republicii, „Obor" piața 
Obor, „București“ — podul Izvor, „Vul
can“ — podul Basarab, „Bran“ — șo
seaua Colentina, „Păcii“ — piața Co- 
troceni — unde consumatorii vor putea 
găsi, pe lîngă mustul dulce, și prepara
tele culinare, tradiționale. La alte 26 
unități ale alimentației publice din Ca
pitală s-au amenajat centre pentru vîn- ' 
zarea mustului. Toate aceste mustării 
au un decor deosebit — sînt îmbrăcate 
în stuf și ghirlande de flori, cu servicii 
din ceramică populară, butoaie din 
lemn încrustat etc. De la centrele de 
vinificație au sosit ieri primele cantități 
de must din acest an, urmînd ca în 
zilele viitoare unitățile să primească 
must proaspăt în permanență.

a’ îngră-

solurilor acide. Aplicîndu-le în practică, 
numeroase gospodării agricole au reușit 
să sporească fertilitatea solului, obținînd 
recolte tot mai mari. Anul trecut, co
lectiviștii din comuna Mădăras, regiunea 
Maramureș, au obținut pe această cale 
un spor de recoltă de 1 400 kg porumb 
la hectar.

Activitatea agrochimiștilor nu se 
oprește aici. Ei caută să stabilească și 
perioada optimă pentru folosirea cu 
cea mai mare eficacitate a’ îngră
șămintelor. Pentru aceasta sînt ne
cesare alte cercetări. Se analizează 
în mod succesiv atît compoziția și în
sușirile fizico-chimice ale solului, cît și 
cerințele de nutriție ale plantei. Se fac 
observații pe cîmpurile experimentale 
care sînt completate cu datele analize
lor de laborator. Urmărind mereu cir
cuitul elementelor nutritive din sol în 
plantă, agrochimiștii ajung să stabi
lească perioadele cînd cerințele de con
sum ale acesteia sînt cele mai mari.

Cu timpul, în structura solului survin, 
firește, tot felul de modificări. De a- 
ceea cele 12 laboratoare de agrochimie 
existente în prezent, pe lîngă stațiunile 
agricole experimentale din țară vor e- 
fectua și un control periodic, o dată la 
5 ani, asupra fertilității solului. Deși în
ființate relativ recent, aceste labora
toare au reușit să execute cartări agro
chimice pentru o suprafață de circa 
5 000 000 ha de teren agricol. De anul 
trecut au început lucrările de inventa
riere a solurilor acide, lucrări care vor 
fi terminate pînă în 1965. Pe această 
bază se va putea desfășura în mod 
sistematic acțiunea de ameliorare a pod- 
zolurilor, prin aplicarea amendamente
lor calcaroase, a gunoiului de grajd și a 
îngrășămintelor chimice.

Agrochimiștii își fac tot mai simțită 
prezența lor în agricultură. Ei își per
fecționează necontenit metodclp de lu
cru. O contribuție prețioasă aduce 
și laboratorul de metodică agro- 
chimică din cadrul I.C.C.P.T.-Fundulea, 
care ține mereu la curent pe lucrătorii 
din cele 12 laboratoare cu cele mai noi 
realizări obținute în acest domeniu. încă 
de pe acum, agrochimiștii scrutează cu 
ochi de gospodari viitorul apropiat. 
Prin construcția noilor combinate vor 
spori mult cantitățile de îngrășăminte 
chimice pe care le va primi agricul
tura. în aceste condiții, activitatea la
boratoarelor de agrochimie capătă o im
portanță și mai mare : este vorba 
de folosirea rațională a mari cantități 
de îngrășăminte chimice. Nenumă
rate probe de sol adunate de pe te
renurile unităților agricole sînt luate în 
primire, în fiecare zi, de balanțele fine 
și aparatele de mare precizie din la
boratoare. în aceste probe doar de cîte- 
va grame, agrochimiștii descifrează ce 
îngrășăminte și în ce cantități să se 
dea solului pentru obținerea unor spo
ruri cît mai mari de recoltă.

Dumitru TÏRCOB
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fascinante a lui Herbert von Karajan. 
Karajan e un dirijor mare printre 
cei mari ; este unul din acei puțini care 
domină întregi decenii, așa cum au fă
cut-o spre exemplu un Mahler, Nikish 
sau Furtwängler. N-ar avea rost o enu
merare a marilor sale calități, deoarece 
ar fi greu să constați lipsa vreuneia și ar 
fi regretabil să o omiji ; marile însușiri 
de muzician și dirijor sînt doar punct 
de plecare în creația lui Karajan. Să 
spunem totuși că puterea sa de convin
gere se clădește pe o cunoaștere intimă

CONCURSUL $1 FESTIVALUL „GEORGE ENESCU

Viena, cetate feerică a artei
a strălucit două seri de-a rîndul în toată 
splendoarea ei la acest festival „Enescu". 
„Wiener-Philharmoniker“, sub conducerea 
lui Herbert von Karajan, ne-a dat mu
zică de Mozart, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Strauss — un program vienez, 
CÎntaf în spirit vienez.

Acum, în a doua jumătate a secolului 
XX, progresul tehnic și-a pus pecetea și 
asupra interpretării muzicale : muzicieni: 
imprimă pe magnetofon și pe disc ; un
dele radiofonice răspîndesc muzica ma' 
repede încă decît avioa
nele reactive care transpor
tă pe interpret! de la un 
colț la altul ai lumii. însăși 
tehnica execuției muzicale 
a atins o perfecțiune ne- 
maiintîlnită vreodată. In a- 
ceste noi condiții, unele 
din marile orchestre, unii 
mari interpreți și-au pier
dut ceva din spontaneita
tea lor, devenind un fel de 
discuri vii, uimitoare prin 
perfecțiunea lor rece. Ei 
biné, Filarmonica din Vie
na a rămas o orchestră de 
sală în sensul cel mai fru
mos al acestui cuvînt ;
vtnd o tehnică de cel mai 
înalt nivel și o desăvîrșire 
ce o situează printre ma
rile orchestre ale lumii, ea 
ne îneîntă prin spontanei
tate și frumusețe vie. Per
fecțiunea rămîne discretă, 
frumusețea sunetului este 
lipsită de ostentație ; mu
zica ne este redată în stare 
nativă, nelăcuită cu frumu
seți de detaliu adăugate 
superflu, neînghefată de 
dorința fixării statuare. Re
cunoaștem aci tradiția unui 
oraș în care toată lumea 
iubea muzica și mai tu- 
turora le plăcea nu nu
mai s-o asculte dar s-o și cînte 
ceastă muzicalitate este sursa celei 
înalte desfătări. E de prisos să vorbim 
în detaliu despre compartimentele or
chestrei, despre concertmaistrul Willi 
ßoskövsky, despre ceilalți soliști. Mai 
presus de orice vrem să facem elogiul 
orchestrei, al orașului de glorie muzicală 
ce a născut-o.

Activitatea orchestrei în ultimele dece
nii, ca și cele două 
București, au sfat sub

a-

ful inițial al piesei ; după aceea, bagheta 
părăsește ceea ce se numește de obicei 
„tactare", pentru a desena fraza muzicală, 
volumul ei, însăși muzica ; acest fel de 
contact cu orchestra este pe deplin efi
cient și frumusețea lui constă tocmai în 
constatarea că gestul nu e de ordin nar- 
cisian, ci se transformă, prin combustie 
completă, în muzică.

Probabil că gestica lui Karajan (avîn- 
du-se în vedere aci nu numai mișcarea 
mîinilor ci întregul efort muscular) exer
cită o influență nu numai asupra orches
trei : ea antrenează și pe ascultător, 
constituind o sugestie și un ghid în ur
mărirea muzicii. (Adevărat că uneori în 
această putere de influențare ai și sen
zația voinței exprese de a o exercita).

Rămine un subiect de meditație, după 
aceste concerte, însăși curgerea timpu
lui muzical, dialectica preciziei cu fluidi
tatea ; fiecare notă este fixată în timpul 
hărăzit ei și, în același timp, ea curge, 
ne scapă. în special în Mozart, care a 
fost marele geniu al agogicei muzicale 
marele maestru al curgerii timpului mu
zical, fluiditatea aceasta este uimitoare ; 
ea scapă analizei, ne fură în permanență. 
Orchestra vieneză, condusă de Karajan, 
ne-a pus în concretul acestei probleme. 
Atît în „Kleine Nachtmusik", cît și în 
Simfonia nr. 40, peste perfecțiune și stil, 
ne-a impresionat tocmai această fluidi
tate deplină a curgerii timpului, a cărei 
realizare 
înalte și

Poate 
Schubert
în concertele de la București) reprezintă 
pentru arta muzicală ceea ce în sculptură 
este arta greacă din secolul ei de glorie. 
Idealul, perfecțiunea saturată de conținut, 
rămîn un miracol de primăvară și un su
biect de nostalgie, pentru tot ceea ce va 
urma în istorie. Această nostalgie o sim
țim deja la Brahms, care vrînd să rămînă 
perfect clasic, a izbutit să ajungă și el 
la aceeași înălțime, fiind fără voie și ino
vator. La Richard Strauss vedem deja un 
continuator, care se hrănește în bună mă
sură din gloria marilor săi înaintași.

Concertele oaspeților noștri 
ne-au permis a retrăi
clasice muzicale. A fost ca și cum am 
fi contemplat sculptura 
antică, dar nu în reproducere, ci chiar 
pe Acropole.

reprezintă semnul celei 
veritabile culturi muzicale, 
că Mozart, Beethoven,' 
(ca și Haydn, care nu a figurat

chiar

In etapa a ill-a 
a concursului

Următorii concurenți au fost admiși 
în etapa a IlI-a a concursului de inter
pretare, în ordinea prezentării lor în 
fața juriilor : la canto — Agatha Dru- 
zescu (R. P. Romînă), Marina Krilovici 
(R. P. Romînă), Evelina Gheorghieva 
Stoițeva (R.P. Bulgaria), Ion Buzea (R.P. 
Romînă), Mugur Bogdan (R. P. Romî
nă), Viorica Cortez Guguianu (R. P. 
Romînă), Beatriz Parra de Gil (Ecua
dor), Borislav Stefanov Alexandrov (R.P. 
Bulgaria), Agnes Baltza (Grecia), Ev- 
gheni Nikolaevici Ivanov (U.R.S.S.), De
nis Alexandrovici Korolev (U.R.S.S.), 
Nadejda Pavlovna Kudelia (U.R.S.S.), 
Ludovic Spiess (R.P. Romînă), Milka 
Nistor (R.P. Romînă), Marius Rintzler 
(R.P. Romînă), György Kummer Koron- 
dy (R.P. Ungară); la pian — Sylvie Car- 
bonel (Franța), Gabriel Amiraș (R. P. 
Romînă), Elisabeta Ilinicina Leonskaia 
(U.R.S.S.), Li Chi-fang (R. P. Chineză), 
Li Chi ~ 
liamovna 
Gorog

(R. P. Chineză), Olga Vi- 
Kiun (U.R.S.S.), Andre 

(Franța), Iuliana Moneva 
Markova (R.P. Bulgaria); la vioară — A- 
lexandr Andreevici Melnikov (U.R.S.S.), 
Ladislau Kiss (R. P. Romînă), Oleg 
Moiseevici Kagan (U.R.S.S.), Gheorghe 
Jalobeanu (R. P. Romînă), Varujan Co- 
zighian (R. P. Romînă), Lev 
viei Tușin (U.R.S.S.), Claire 
(Franța), Patrice Fontanarosa

Serghee- 
Bernard 
(Franța).

(Din Expoziția bienală de artă
COVOR OLTENESC 

populară a artiștilor amatori)

concerte de la 
semnul prezentei

HERBERT VON KARAJAN
in timpul unei repetiții de Eug. Taru 

și totală a muzicii pe care o dirijează ; 
aceasta, precum și înaltul nivel a! or
chestrei îl detașează de necesitatea de 
a se preocupa în timpul concertului de 
detalii ; omul, care a fixat anterior ceea 
ce este fundament dar și amănunt în 
muzică, creează pe deplin liber la con
cert, urmărind înăuntru-și, cu complici
tatea orchestrei, firul nevăzut și miracu
los al muzicii. Punctul de decolare, im
pulsul pentru zbor îl constituie momen-

vienezi 
frumusețea artei

și arhitectura

Anatol VIERU

o

e n e s c I a
de muzică 
ne-a adus 

Cvartetul cu 
1909 și

Conferința de presă a lui H. von Karajan
Renumitul dirijor austriac Her

bert von Karajan a vizitat Expozi
ția realizărilor economiei naționale 
a R.P. Romîne, Muzeul Enescu și a 
avut o întîlnire cu reprezentan
ții presei bucureștene la hotelul 
Athenée Palace.

Răspunzînd întrebărilor ziariști
lor, Herbert von Karajan a decla
rat : „Sînt foarte mulțumit că am 
venit la București. Am încă proas
pătă în memorie amintirea concer
tului pe care l-am dat la București 
acum 20 de ani. încă de atunci apre
cierea publicului bucureștean m-a 
impresionat în mod deosebit. Aveți 
o admirabilă sală și orchestra s-a 
simțit la largul său din prima clipă. 
Schimbările pe care le-am observat 
după 2 decenii sînt extraordinare. 
Sînt creații la înălțimea timpului 
nostru, a contemporaneității. Am vi
zitat Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P. Romîne. Totul oferă 
imaginea unei evoluții și ascensiuni 
continue. Sîntem foarte mulțumiți 
că participăm la Festivalul Interna
țional „George Enescu". Inițiativa 
organizării unui concurs care poartă

numele marelui artist este foarte 
bună. Ea face onoare țării dv. care 
a cinstit în mod deosebit memoria 
lui Enescu atît prin organizarea 
concursului, cît și prin acordarea 
numelui său primei orchestre sim
fonice a țării. Concursul oferă un 
stimulent important pentru tineri, 
constituind un punct de plecare de 
mare importanță pentru dezvoltarea 
lor artistică“.

La nwrmfotd 
lui George Georgescu

Miercuri după-amiază, membri ai 
Orchestrei Filarmonicii din Viena 
au depus flori la mormîntul regre
tatului artist .George Georgescu. Cu 
acest prilej, violonistul Otto Strasser 
a evocat în cuvinte emoționante 
personalitatea marelui dirijor romîn, 
subliniind că prin dispariția sa, arta 
interpretativă contemporană a pier
dut pe unul dintre cei mai mari 
slujitori ai ei.

I

Recepție la ambasada 
Austriei

Austriei la Bucu- 
Wetzler, a oferit

Ambasadorul 
rești, dr. Paul 
miercuri după-amiază o recepție cu 
prilejul turneului orchestrei Filar
monicii din Viena, condusă de diri
jorul Herbert von Karajan, care 
prezintă mai multe concerte cu oca
zia Festivalului Internațional „Geor
ge Enescu“. Au participat Ion Pas, 
președintele Comitetului de organi
zare a celui de-al III-lea Concurs și 
Festival internațional „George Enes
cu", președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune, Dumi
tru Popescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Costin Nădejde, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, oameni de știință, 
artă și cultură, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști. Au fost de față șefi de mi
siuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

MEȘTERI
POPULARE

Al ARTEI 
ROMÎNEȘTI

n ă
se cuvine a fi subliniat în 
aportul pianistei Maria Fotino și al vio
lonistului Daniel Podlovski.
■ Concertul a cuprins și Dixiuorul op. 14, 
una din lucrările cele mai pline de sub
stanță din prima perioadă a creației lui 
George Enescu, interpretat de un ansam
blu instrumental al Conservatorului „Ci- 

lucrarea este opera prian Porumbescu" sub conducerea com
petentă a dirijorului Mircea Basarab.

Am ascultat de 
meră „Madrigal" 
stantin, care se 
un fin cunoscător 
al muzicii. vocale 
Palestrina, Baldassare Donați, 
misy, aflate în program, au cucerit publi
cul, ca și lucrările de Marțian Negrea și 
St. Popescu redate cu o mare înțelegere 
atît a sensului muzical cît și a celui poe
tic. Am fi dorit poate un plus de clari
tate în dicțiune. în fot cazul, formația 
„Madrigal" este în continuă ascensiune, 
iar în felul în care se prezintă azi con
stituie o invitație vie către compozitorii 
noștri tineri de a aborda mai consecvent 
genul coral.

de cameră de 
o primă audijie 
pian, op. 16, Iu- 
reprezentînd —

Concertul 
marți seara 
enesciană : 
crare scrisă în 
credem — o etapă deosebit de impor
tantă în creafia compozitorului. Este, în- 
tr-adevăr, pentru prima oară că apar, 
net conturate, caracteristicile perioadei 
de maturitate (deși 
unui tînăr de 28 ani). Apare inimitabila 
eferotonie'enesciană, care va constitui 
modalitatea de expresie preferată a maes
trului pentru restul operelor pînă la Sim
fonia de cameră. După acest cvartet,
Enescu va mai face unele incursiuni în 
modurile de exprimare anterioare, fie
în cel neoclasic (Suita a ll-a pentru or
chestră), fie în cel neoromantic (Simfonia 
ll-a), însă jaloanele sînt puse pentru în
treaga sa activitate viitoare, în chip ge
nial, tocmai în acest cvartet. $i — lucru 
demn de remarcat — lucrarea apare și 
ca o prefigurare a splendidului cvartet 
nr. 2 pentru pian și corzi, scris aproape 
patru decenii mai tîrziu. Dramaturgia ce
lor două piese este în linii mari aceeași, 
iar părțile lente prezintă frapante ase
mănări.

Din formația care a interpretat lucrarea

mod deosebii

asemenea corul de ca- 
condus de Marin Con- 
dovedește încă o dată 
și un sensibil interpret 
preclasice. Piesele de 

De Ser-

Pascal BENTOIU

Din agenda Festivalului
La Uniunea Compozitorilor, Miercuri, 

membri ai juriilor și oaspeți ai Concursu
lui și Festivalului au participat, la Uniu
nea Compozitorilor, la o audiție de mu
zică contemporană romînească și au vi
zitat muzeul George Enescu. Un grup de 
oaspeți a plecat într-o excursie pe lito
ralul Mării Negre.

Noi oaspeți. Marți seara și în cursul 
zilei de miercuri au sosit în Capitală noi 
oaspeți ai Concursului și Festivalului in
ternațional „George Enescu" : Tassimo 
Necola — secretar general al Festivalu
lui de la Salzburg (Austria), Pierro della 
Mano, corespondent al publicației „Paese 
Serra" (Italia), cunoscuta cîntăreață en
gleză Patricia Johnson, renumitul dirijor 
englez John Pritchard, prof. dr. Walter 
Felsenstein, directorul Operei comice din 
Berlin, prof. Husseim Fawsi (R.A.U.).

Recital de muzică de cameră. Sala 
Mică a Palatului R. P. Romîne a găzduit

în cursul după-amiezii un recital de mu
zică de cameră dat de Janos Liebner 
(viola da gamba) și Hans Pischner (cla
vecin) din R. D. Germană. Programul a 
cuprins lucrări de Haendel, Bach, Hesse 
Telemann, d’Hervelois, de Fesch, Rameau 
și Haydn.

Miroslav Ciangalovicl pe scena 
Teatrului de Operă ți Balet- Cunos
cutul bas iugoslav Miroslav Cian- 
galovici a apărut, ieri seara, pe 
scena Teatrului de Operă și Balet, în- 
fr-un spectacol cu opera „Boris Godu
nov" de Mussorgski. Conducerea muzi
cală a spectacolului a aparținut lui Ana- 
tol Chisadji, regia este semnată de Hero 
Lupescu, iar scenografia de Roland Laub. 
Distribuția a mai cuprins pe Vera Ru- 
deanu, Maria Șindilaru, Mihai Știrbei, 
Viorel Ban, Constantin Iliescu, Zenaida 
Pally și Ion Stoian.

ționale, asamblate cu fantezie, de 
materialele proprii armonizării per
fecte a pieselor. Remarcabile prin 
finețea țesăturii, a plasării și exe
cuției ornamentelor, maramele ae
riene ale Măriei Popescu din Șimu- 
Ploiești, ale Măriei Petrișor din 
Băilești-Oltenia, precum și celelal
te constituie una dintre atracțiile ex
poziției. In vitrine, printre costume 
și covoare, pe fondul unei mari va
rietăți de piese ornamentale, figu
rează străchini, talere, blide, ulcioa
re, reprezentînd larg tipul de forme 
și decorații ale ceramicii de pe te
ritoriul țării noastre. Sînt rodul 
muncii meșterilor Ogrezeanu7 din 
Horezu-Argeș, Bogossî din Baia. 
Mare-Maramureș, Pali Geza din 
Vama-Maramureș, Colibaba din Su
ceava, Olaru din Tansa-Iași, Faur 
din Bîrșa-Crișana și șje altora. Cu
vinte idențaudăj dintre ațîțip,./merită 

șov, pentru o frumo.așă foaie de cul
me (chindeu), Maria Moise din 
Plopiș-Crișana, Eva Henț din Răbă- 
jani-Crișana și Vasile Munteanu din 
satul Miron Costin-Bacău, pentru cro
iul și decorațiile sumanelor pe care 
le-au executat. Surprinzători sînt 
meșterii în lemn, care clădesc și în
frumusețează porți (Gheorghe Bo- 
rodi din Vad-Sighet), cei care cio
plesc furci, donițe, tipare de caș etc. 
(Ion Pavel din Negrilești-Vrancea, 
Nicolae Cernât din Hunedoara). E- 
xemplul celor amintiți este urmat 
cu tot atîta rîvnă de cei peste 63 000 
de creatori populari, care se stră
duiesc, de la obiect la obiect și de 
la an la an, să-și întreacă înaintașii.

Admirația stîrnită de această ex
poziție se concretizează în elogiile 
de fiecare zi pe care le aduce pu
blicul. în afara zecilor de mii de vi
zitatori din toată țara, semnatarii 
unor rînduri de laudă înscrise în 
cartea de onoare, veniți din Ham
burg, Verona, Helsinki, Boston, 
Salzburg, Paris, Yokohama, subli
niază încă o dată vitalitatea artei 
populare romînești, valoarea acestor 
mari tradiții și talentul poporului 
nostru.

(Agerpres)

în cadrul vastei Expoziții a reali
zărilor economiei naționale a R. P. 
Romîne există un pavilion consa
crat creației artistice a meșterilor 
populari : a IlI-a Expoziție bienală 
de artă populară.

Țara noastră se mîndrește cu o 
creație folclorică plină de originali
tate, ale cărei începuturi se plasea
ză la obîrșia poporului romîn. Por
nind din vremuri străvechi, locui
torii meleagurilor noastre au știut 
să dobîndească un solid meșteșug 
în făurirea obiectelor necesare mun
cii și vieții lor casnice, au dovedit 
strălucita aptitudine de a concepe 
obiectul util în forme variate și ar
monioase, de a crea podoabe casei, 
portului, uneltelor, înfrumusețînd 
astfel decorul vieții zilnice.

Dacă în trecut numele acestor ta- 
lentați fii ai poporului rămîneau 
necunoscute, astăzi-, cei-.' mai des ca
mă dintre creatori, dintre zecile ide; Ana Dudușan din / Șura. Mțcă^Bra- 
mii care făuresc obiecte de artă; fi
gurează, cu numele lor, în expoziții 
vizitate de un public foarte larg. 
Drumul străbătut de fiecare dintre 
obiectele prezentate la Expoziția 
bienală republicană adeverește o 
activitate creatoare intensă în în
treaga țară. Ținînd seama de spe
cificul etnografic al fiecărei re
giuni a țării, Casa centrală a crea
ției populare s-a îngrijit de organi
zarea de cercuri de artă în sute de 
sate, cercuri la care cei tineri învață 
arta de la meșteri experimentați. 
Numai în prezenta expoziție sînt 
1115 lucrări, realizate de 585 de 
meșteri. Este o selecție la care 
s-a ajuns prin mai multe etape : 
începînd de la 1 aprilie al aces
tui an s-au organizat 599 ex
poziții intercomunale, 124 expo
ziții raionale și 15 expoziții re
gionale, la care 's-au perindat circa 
700 000 de vizitatori ; din lucrările 
expuse s-a selecționat succesiv ceea 
ce a fost mai bun, ajungîndu-se ța 
acest ansamblu atotcuprinzător.

Trebuie să fim mîndri de toți a- 
cei meșteri, stăpîni ai artei lor, care 
cu iscusință și cu gust au creat 
costume ținînd seama de cele mai 
tipice piese ale portului zonei, de 
cele mai frumoase ornamente tradi- Lucian DRAGOMIRESCU

Flori de pădureDUMITRU GHIAȚĂ

PAUL CORNEA. PANN“
deși areStudiul lui Paul Cornea, 

un caracter monografic, nu-și pro
pune să epuizeze toate aspectele și 
problemele referitoare la viața și 
activitatea lui Anton Pann. Renun- 
țînd la repetarea unor amănunte 
bio-bibliografice cuprinse într-o se
rie de valoroase studii consacrate 
scriitorului în ultimul timp, autorul 
reconstituie drumul vieții și operei 
lui Anton Pann numai în liniile esen
țiale, concentrîndu-se cu deosebire 
asupra cîtorva probleme mai puțin 
adîncite pînă acum. Precizînd că 
opera literară a „finului Pepelei", cum. 
îl numea Eminescu, prezintă ima
gini autentice, specifice societății ro
mînești din prima jumătate a seco
lului al XIX-lea, imagini create în 
numele bunului simț și al înțelepciu
nii populare, Paul Cornea aduce în 
discuție o problemă controversată 
de-a lungul timpului, și anume : a 
fost Anton Pann un scriitor verita
bil, sau numai un editor, un prelu
crător și colportator de literatură ? 
încadrîndu-1 pe cel ce a scris „Po
vestea vorbei" în categoria poeților 
de tip alegoric, preocupați în pri
mul rînd de a ilustra o idee, auto- 

studiului afirmă, pe bună drepta- 
că „Anton Pann n-a fost numai 
interpret, mai mult sau mai pu- 
dotat, al gîndirii și al sensibili

tății altora, oi a fost un creator ve
ritabil, știind a aduce materialul 
străin de care s-a servit la numito
rul propriei personalități".

Autorul își susține afirmațiile 
prin. argumente extrase mai ales 
din analiza celor două lucrări repre-

zentative ale lui Anton Pann, „Po
vestea vorbei" și „O șezătoare la 
țară", arătînd că în snoavele, istori
oarele și proverbele grupate laolaltă 
în aceste două volume, scriitorul și-a 
dat întreaga măsură a talentului 
său. „Anton Pann — spune autorul 
studiului — e un excelent povesti
tor, crescut la școala imagina
ției fabuloase și a înțelepciunii 
Orientului, dar evoluat prin asimi
larea experienței literare mai noi, de 
tip folcloric sau cvasifolcloric, în di
recția încadrării realiste a narației 
și a adîncirii ei pe linie psihologică 
și caracterologică". Edificatoare 
pentru arta lui Anton Pann sînt pro
verbele, care „se disting printr-o 
mare expresivitate". Autorul sub-

liniază cu justețe că, dacă prin 
cuprinsul lor nu griuc ceva nou, 
fructificînd înțelepciunea milenară a 
popoarelor, în schimb „prin înșuru
barea lor în materialitatea plastică 
a limbajului capătă o prospețime 
originală, o savoare rar întîlnită". 
De asemenea, se precizează că 
„spre deosebire de poeziile lirice, 
unde rima e banală și ștearsă", în 
proverbe „ea strălucește de prospe
țime și inedit".

în capitolul final al studiului, „Ju
decata posterității", sint discutate 
opiniile critice emise asupra lui An
ton Pann de-a lungul timpului. Ne-am 
fi așteptat însă ca, aici, să se fi in
sistat și asupra unor exegeze recen
te, deosebit de valoroase.

în ansamblu, studiul lui Paul Cor
nea reprezintă o nouă contribuție 
interesantă la cunoașterea și înțele
gerea acestui scriitor clasic.

MIRCEA ZACIU : „MÎOKOf F
Opera lui Ion Agîrbiceanu, creată 

de-a lungul primei jumătăți a aces
tui secol, a fost supusă deseori dis
cuțiilor și analizelor critice, emițîn- 
du-se însă asupra ei, mai ales în 
perioada dintre cele două războaie, 
opinii flagrant contradictorii. Pe de 
o parte a fost minimalizată și pri
mită cu răceală de unii critici este- 
tizanți, iar pe de altă parte i s-au 
suprasolicitat calitățile. Dată fiind 
această situație s-a făcut simțită ne
cesitatea unei exegeze istorico-lite- 
rare obiective, științifice, care să 
dezbată cu seriozitate drumul vieții 
și creației acestui remarcabil pro
zator.

Această exegeză ne-a oferit-o re-

cent Mircea Zaciu. Studiul său se 
deschide cu un capitol de critica 
criticii, în care sînt trecute în revistă 
și comentate principalele opinii es
tetice formulate în trecut asupra 
prozatorului, cu scopul de a spul
bera erorile și deformările, de a a- 
șeza opera lui Ion Agîrbiceanu în lu
mina ei adevărată. Procedînd astfel, 
autorul și-a fixat de la început 
un punct de vedere sigur, pe 
baza căruia a putut trece la prezen
tarea judicioasă a vieții și operei 
lui Agîrbiceanu. împletind expune
rea momentelor biografice cu ana
liza opprei și activității prozatoru
lui, în cronologia ei, autorul studiu
lui a relevat sensurile esențiale ale

creației lui Ion Agîrbiceanu (cu pro
funzime sînt discutate povestiri ca 
„Fefeleaga", „Luminița" și romanul 
„Arhanghelii"), a delimitat aspectele 
care o umbresc (idei poporaniste și 
teze teologice), dar mai ales a de
monstrat convingător că această 
operă vastă, deși inegală, se alătu
ră celor mai reprezentative valori 
ale prozei romînești din prima jumă- ; 
täte a veacului nostru.

Autorul arată că Ion Agîrbi
ceanu este un „povestitor de mari 
resurse lirice", un „evocator autentic 
al vieții satului transilvănean" culti- 
vînd „o proză încărcată de substan
ță umană, de observație directă, 
concluzii morale și sentințe sociale". 
Supunînd unei analize atente întrea- ' 
ga operă a Iui Ion Agîrbiceanu, au
torul studiului remarcă, în mod just, 
că cele mai de seamă opere ale 
scriitorului sînt acelea care înfăți
șează viața satului, spre deosebire 
de lucrările inspirate din mediul ci
tadin, nefamiliar prozatorului, lucrări ' 
convenționale, „fără relief epic și 
fără artă, cu o viziune socială foar- ’ 
te limitată". Autorul relevă particu
laritățile operei lui Ion Agîrbiceanu 
printr-o comparație cu alți doi mari J 
prozatori transilvăneni, Ioii Slavici 
și Liviu Rebreanu, precizînd că per
sonalitatea celui ce a scris „Fefe
leaga" se deosebește net, prin tră- ’ 
sături proprii, originale, atît de îna
intașul cît șl de emulul său.

Ca metodă de cercetare și expu- ' 
nere, autorul a adoptat prezentarea 
concomitentă a biografiei scriitoru- ' 
lui și a succesiunii în timp a operei 
sale. Ar fi fost însă necesare unele 
capitole concluzive, de sinteză, asu
pra prozei lui Ion Agîrbiceanu, a- 
supra artei sale scriitoricești.

Studiul lui Mircea Zaciu poate fi 
apreciat ca o meritorie cercetare * 
științifică, obiectivă, asupra acestui 
fecund și valoros prozator.

Teodor VÏRGOLICI
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după metodele vechi, nece- 
mare volum de muncă. Tur- 
cofraje glisante însă s-a 
mult timp. Operațiunea de 
s-a executat în totalitate

pe șantiere cînd beto- 
răspîndite la toate 
lucru, necesitînd un

Șanherul Berceni din Capitală. Prin aplicarea metodei de lucru în „lanț" 
construcția noilor blocuri din acest cartier avansează în ritm rapid 

Foto : R. Costin

ait“ 
ina

Pe șantierele de construcții din țara naastra se extind 
tot mai larg metodele avansate, industriale, de execuție, 
materialele noi. în strînsă legătură cu aceasta se perfec
ționează continuu larmele de organizare și desfășurare a 
muncii. Căutările, inițiativa constructorilor in domeniul 
organizării muncii la un nivel superior — corespunzător 
metodelor avansate de execuție și gradului ridicat de me
canizare — dau rezultate din ce în ce mai bune. Metode 
ca: lucrul în ,,Ianț", crearea de loturi specializate, de bri
găzi mari și complexe, execuția în serie a elementelor pre
fabricate, preasamblarea la sol a diferitelor construcții 
metalice etc. — și-au dovedit în practica șantierelor in
dustriale și de locuințe marea lor eficacitate tehnică și eco
nomică. Ele dau posibilitate constructorilor să urgenteze 
ritmul de execuție a construcțiilor, să îmbunătățească tot 
mai mult calitatea lucrărilor.

Despre cîteva din metodele și formele avansate de or
ganizare a muncii își spun cuvîntul în pagina de față spe
cialiști din construcții.

Alături de introducerea tehni
cii moderne pe șantiere, a meca
nizării și micii mecanizări, a ma
terialelor noi, un rol important 
în ridicarea productivității mun
cii îl are extinderea metodelor 
avansate de organizare a mun
cii. La fel ca și în industrie, o 
metodă rațională de organizare a 
desfășurării lucrărilor pe șantiere 
s-a dovedit lucrul „în lanț“.

In legătură cu eficiența acestei 
metode și modul în care ea 
poate fi aplicată cu rezultate ma
xime, ni s-au relatat următoarele 
de către tov. ing. V. Mandi și alți 
specialiști din C.S.C.A.S. :

A lucra „în lanț" înseamnă a îm
părți executarea unui obiect în mai 
multe procese de lucru care se suc
ced în ordinea cerută de tehnologie. 
In industrie lucrul în lanț se obține 
cu ajutorul unei benzi, care trans
portă obiectul în curs de fabricare 
prin fața muncitorilor ce stau pe loc 
și execută operațiile pentru care 
s-au specializat. Spre deosebire de 
industrie, în construcții obiectul este 
fix, iar muncitorii de diferite specia
lități, constituiți în echipe sau bri
găzi, execută pe rînd diferite pro
cese de lucru, în ordinea cerută de 
fluxul tehnologic. Aplicarea lucru
lui „în lanț" se face în condiții opti
me acolo unde obiectele de execu
tat se repetă, așa cum este cazul 
în construcția de locuințe.

Desfășurarea lucrărilor după a- 
ceastă metodă impune împărțirea

construcțiilor în porțiuni — sectoare 
de lucru — pe care se repetă în 
general aceleași procese de lucrări 
ce necesită un volum de lucru ase
mănător. Aceste procese de lucru 
se realizează de echipe de munci
tori de aceeași specialitate al căror 
număr este stabilit în raport cu vo
lumul lucrărilor. De pildă, într-un 
sector de lucru care reprezintă a- 
partamentele de pe un nivel, gru
pate în jurul unei scări și care se 
repetă pe fiecare nivel și scară, 
poate lucra la un moment dat o sin
gură formație de muncitori (echipă, 
brigadă). După ce și-a terminat lu
crările formația de muncitori trece 
în sectorul următor de lucru unde 
execută aceleași faze.

Procesul de lucru respectiv se 
execută continuu și uniform, formînd 
un lanț de construcții, care asigură 
folosirea continuă și uniformă a for
țelor de muncă și a utilajelor. Inter
valul de timp în care se execută un 
proces de lucru într-un sector se 
numește „pas" și este constant pen
tru toate procesele de lucru. El se 
exprimă în zile sau schimburi. Exe
cutarea ritmică a diferitelor procese 
de lucru (zidărie, prefabricate, ten
cuieli, instalații, finisaje) pe baza 
constanței „pașilor" are ca rezultat 
un ritm susținut de execuție, termi
narea clădirii într-un timp minim. 
Obiectele de același fel sînt date 
în folosință unul după altul, la un 
interval "de timp egal ca durată. 
Cînd sînt mai multe obiecte se pot

cons- 
șantie- 
Roșu".

circa

Utilizarea în construcția locuințelor a 
panourilor mari prefabricate impune fo
losirea celor mai avansate metode și for
me de organizare a muncii : lucrul în 
„lanț", în flux continuu, lotizarea fazelor 
de execujie etc. O bună experiență în 
promovarea elementelor noi în organi
zarea și executarea lucrărilor de 
truejii au acumulat și constructorii 
rului nostru din cartierul „Steagul 
In ce constă această experiență ?

Pe șantier, care execută anual
1 000 apartamente din panouri mari, se 
aplică în ultimii ani (cu îmbunătățiri pe 
parcurs) metoda de organizare a lucru
lui pe loturi de specialitate. Toate lucră
rile ce se execută pe șantier sînt înca
drate într-un număr de loturi. In cadrul 
acestora sînt organizate brigăzi complexe 
sau de specialitate, care execută fot 
timpul un anumit fel de lucrări, lată, de 
exemplu, lotul 1, denumit de infrastruc
tură, cuprinde 2 brigăzi complexe, care 
lucrează în paralel la două blocuri și 
execută lucrările de săpături și betoane 
în fundații, precum și alte 2 brigăzi 
complexe, care lucrează tot în paralel 
la două blocuri și execută subsolul teh
nic. Brigăzile respective execută și lu
crări de organizare și amenajări exte
rioare.

Lotul 
tuit tot 
zate în 
litizare. _..=T__  __ ... . .
o macara portal, formînd două linii teh
nologice, și lucrează în trei schimburi. 
Loturile 3 și 4, amîndouă de finisaje, ur
mează fiecare cîte o linie tehnologică 
de montaj. Brigăzile respective execută 
lucrări ca : finisaj umed I (tratarea supra
fețelor panourilor, montarea tîmplăriei 
și executarea straturilor suport pentru 
pardoselile de parchet) ; finisaj umed II 
(mozaicuri și trepte) ; finisaj aparent (zu
grăveli, vopsitorii, tapet) ; finisaj pardo
seli (parchet, p.v.c. etc.). Paralel cu lu
crările interioare de finisaj, graficu1 tip

pe bloc include, pe etape, și activita
tea brigăzilor specializate de instalatori, 
și a brigăzii de finisaj exterior, ca și exe
cutarea instalației hidrofuge la acoperiș. 
Lotul 5 cuprinde lucrările de interes so
cial-cultural (școli, spații comerciale etc.), 
iar lotul 6 este specializat în producția 
secundară (stafii de betoane, ateliere 
centralizate etc.). Brigăzile organizate în 
cadrul loturilor de specialitate sînt di
mensionate pe durata unei faze (2—3 
săpfărnîni) și pe bloc, muncind după 
metoda de lucru în „lanț", cu succesiune 
continuă.

Executarea lucrărilor în acest mod cere 
o bună pregătire a producției și organi
zarea ritmică a aprovizionării cu mate
riale. In același timp se asigură folosirea 
deplină a mașinilor și a utilajelor, ocu
parea uniformă în tot cursul anului a 
muncitorilor, corespunzător cu calificarea 
lor. Consumul de materiale se urmărește 

bloc și pe loturi de 
materialele 

judicios, înlăturîn-

organiza lanțuri paralele, fiecare 
dintre ele grupînd același număr de 
obiecte.

Organizarea lucrărilor după me
toda „în lanț" presupune cîteva 
condiții obligatorii : front de lucru 
perfect organizat și dotat cu meca
nismele necesare, aprovizionare rit
mică cu materiale pe bază de gra
fice, eșalonarea judicioasă a lucră
rilor pe faze.

O formă mai perfecționată a lu
crului „în lanț" este fluxul continuu, 
metodă în care „lanțurile" se suc
ced la intervale de timp stabilite 
tehnologic îneît să existe o con
tinuitate în atacarea frontului de 
lucru. „Fluxul" asigură obținerea 
unor indicatori superiori față de a- 
plicarea metodei „în lanț", cerînd 
însă o planificare și organizare 
perfectă a lucrărilor.

Metoda lucrului în lanț în con
strucții prezintă o serie de avanta
je. Se asigură specializarea forma
țiilor de muncitori pentru un anumit 
proces de lucru, folosirea completă 
a timpului de lucru, o durată mini
mă de execuție prin înlăturarea tim
pilor neproductivi, micșorarea chel
tuielilor de regie. Prin aplicarea lu
crului în lanț constructorii Trustului 
5 Brașov au obținut rezultate însem
nate. Pe șantierul din cartierul Stea
gul roșu, aplicarea corectă a aces
tei metode a făcut ca numărul ore
lor folosite pentru executarea unui 
apartament să ajungă la 1 600, fiind 
cel mai redus consum de manoperă 
realizat pînă în prezent. Aceasta în
seamnă o productivitate fizică ridi
cată.

Sporul însemnat de productivitate, 
micșorarea duratei de execuție pre
cum și rezultatele economice obți
nute pe șantierele unde s-a aplicat 
lucrul în lanț sau cel în flux conti
nuu constituie un imbold pentru 
toți constructorii de a lupta și mai 
hotărît pentru obținerea unor indi
catori calitativi superiori, în termi
narea la timp a lucrărilor.

Brigăzi mari 
și complexe

Rezultatele bune obținute de bri
gada noastră se datorase în mare 
parte organizării judicioase a mun
cii, aplicării unor metode de lu

cru eficiente. Loturile de lucru pe 
șantierele noastre au fost alcătuite 
pe genuri de lucrări —‘ iar în ca
drul acestora s-a trecut la organi
zarea de brigăzi mari prin unifica
rea formațiilor mici, cu o produc
tivitate scăzută. Din cele 170 ase
menea formații, existente anul tre
cut pe șantierul nr. 11, au fost or
ganizate 53 brigăzi mari. Avantajele 
muncii în formații mari sînt mul
tiple : brigăzile pot să execute lu
crări pe un front mai larg, mem
brii lor sînt direct interesați în ter
minarea la timp a lucrărilor și în ri
dicarea calității lor, crește califica
rea muncitorilor. Totodată, contro
lul asupra calității, pe faze, și al în
tregii lucrări executate de brigadă, 
este mult ușurat.

Pe șantierul nr. 12, din cartierul 
Socola—Nicotină, s-a trecut de cu- 
rînd și la organizarea unor brigăzi 
complexe, în special pentru monta
rea panourilor mari prefabricate. Se 
asigură astfel o desfășurare mai 
perfectă a lucrului în „lanț“ și o co
ordonare mai bună a lucrărilor de 
diferite meserii. Echipele de mon- 
tori, de sudori, fierar-betoniști, dul
gheri, betoniști etc — care compun 
brigada — se succed la lucru, con
form fluxului tehnologic de execu
ție, realizînd o productivitate a mun
cii ridicată. Brigada de montori pe 
care o conduc ca și cea a lui Vasile 
Mînăstireanu și altele montează zil
nic 1—2 apartamente din panouri 
mari peste sarcina stabilită.

Constructorii din orașul Iași au 
dat în folosință în primele 8 luni 
din acest an 1 320 de apartamente. 
Altele se află într-un stadiu avansat 
de finisaj. Majoritatea blocurilor 
terminate au primit la recepție ca
lificative bune și foarte bune.

Mihai MĂNUCÂ 
șef de brigadă 
șantierul 12-Iași

Perfecționări din
Pe șantierul nostru peste 85 la 

sută din lucrările de construcții și 
montaj sînt executate cu ajutorul 
utilajelor și mecanismelor. Aceasta 
a pus în fața noastră.sarcina orga
nizării muncii, în strînsă legătură cu 
gradul ridicat de mecanizare a lu
crărilor. Adică era vorba de perfec
ționarea din mers a muncii con
structorilor.

în extinderea mecanizării precum 
și în folosirea cu indici superiori a 
utilajelor am pornit de la fazele de 
lucru și posibilitățile de înlocuire în 
continuare a muncii manuale. Ast
fel, pentru asigurarea șantierului cu 
betoane, s-a proiectat și executat în 
cadrul șantierului o stație semi
automată care furnizează în 24 ore 
peste 400 m.c. de betoane. Aceasta 
a înlăturat situația întîlnită înainte 
cu cîțiva ani 
nierele erau 
punctele de 
mare număr de oameni. La stație 
am introdus munca în două schim
buri, asigurînd astfel întreaga can
titate de betoane necesară șantie
rului, livrată ritmic.

Euna organizare a muncii stă în 
atenția noastră și atunci cînd se in
troduc metode noi de execuție. La 
construcția turnurilor de granuläre 
s-a folosit metoda cofrajelor gli
sante. Pentru a obține rezultate mai 
bune aici au fost repartizați munci
tori cu experiență, cu o înaltă cali
ficare. Fiecare muncitor a știut pre
cis ce are de făcut pe zile și, cu 
ajutorul macaralelor turn, vibra
toarelor, buncărelor, utilajelor de 
glisare, a contribuit ca zilnic masi
vul turn de beton să se înalțe cu cîte 
2,5 m. Orice deficiență era înlătu
rată pe loc. Pornind de la experien
ța dobîndită, un colectiv de ingineri 
și tehnicieni din cadrul șantierului 
a trecut și la glisarea stîlpilor de la 
una din halele viitorului combinat. 
Un asemenea stîlp de 28 m înălțime, 
ridicat 
sită un 
nat cu 
cîștigat 
glisare 
mecanizat. Ridicarea betonului pe 
verticală s-a făcut cu ajutorul unui 
bob, iar transportul lui pe orizon
tală, de-a lungul șirului de stîlpi, 
s-a efectuat cu un dispozitiv meca
nic (monorai), economisindu-se ast
fel foarte multe ore de muncă.

în desfășurarea lucrărilor intervin 
desigur și unele momente cînd tre
buie să treci operativ la schimba
rea metodelor de muncă. în con
strucția turnurilor de răcire sînt u- 
nele plăci de azbociment care soli
cită între ele niște distanțiere din 
tub de material plastic, de formă 
specială. Pînă în prezent aceste dis
tanțiere se executau manual de sute 
de oameni care lucrau zi și noapte 
la bomfaier, depunînd un mare 
volum de muncă. Numai la un sin-

gur turn erau necesare peste 
240 000 de bucăți distanțiere, exe
cutarea uneia durînd aproxima
tiv 18 minute. Pentru a reduce a- 
ceastă manoperă, un colectiv din ca
drul șantierului a conceput un dis
pozitiv simplu și eficace, care exe
cută un distanțier în 30 secunde.

Montarea prefabricatelor de be
ton pe șantier se execută cu utilaje 
grele. Asigurînd mecanicii necesari 
cu multă experiență, pentru buna 
întreținere a acestor utilaje, maca
ralele grele și celelalte utilaje au 
fost folosite din plin. Faptul că teh
nicienii și muncitorii se preocupă de 
scurtarea timpului de execuție, prin 
mai buna organizare a muncii, o 
dovedesc și diferitele dispozitive 
create de ei, printre care și acela cu 
care o macara ridică deodată 5 che- 
soane în loc de 1. Creînd condiții 
optime de a se lucra în două schim
buri, macaralele grele nu-și întrerup 
activitatea nici în cursul nopții.

La aducțiunea de apă industrială, 
un alt obiectiv important, organiza
rea muncii și mecanizarea lucrărilor 
și-au spus din plin cuvîntul. Aici 
s-au asigurat echipe de muncitori 
calificați pentru fiecare fază de exe
cuție. Ei au fost instruiți și îndru
mați permanent de către personalul 
tehnic al șantierului. Prin buna or
ganizare a muncii fiecărei echipe,

prin coordonarea lucrărilor între 
brigăzi, productivitatea muncii a 
fost depășită la acest obiectiv cu 
25 la sută.

Din activitatea conducerii șan
tierului nu a lipsit preocuparea 
pentru crearea condițiilor ca toți 
constructorii să lucreze cu un 
randament sporit. Permanent a exi
stat grijă pentru aprovizionarea cu 
materiale și piese de schimb, pentru 
repartizarea operativă a echipelor la 
utilajele în funcțiune, la punctele de 
lucru etc. Prin munca mecanicilor 
Gligor Nemeș, Alexandru Ciubucă, 
Csiky Dominic și altora, în folosirea 
utilajelor s-au obținut indici supe
riori. în acest fel la numeroase 
obiective, printre care turnurile de 
granuläre, turnul de răcire nr. 1 și 
altele, termenele de execuție au fost 
reduse simțitor.

Sîntem hotărîți să perfecționăm 
continuu organizarea muncii pentru 
a asigura indici superiori de folo
sire a utilajelor, să punem în prac
tică noi măsuri îneît obiectivul pe 
care-1 construim să fie dat în func
țiune la termenul stabilit.

Ing. Mihel SCHULEM 
șef serviciu mecanizare, 
șantierul Combinatului 
de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș

Mihai Țuțulea (stingă) șef de echipă și Constantin Costaș sînt doi frun
tași de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, 
Prin modul exemplar în care își organizează munca ei își depășesc 

lună de lună sarcinile de producție cu 10—20 la sută

Cum asiguram folosirea 
a prefabricateloreficientă

Uzina de aluminiu Slatina, obiec
tiv important al șesenalului, capătă 
cu fiecare zi contururi tot mai pre
cise. Cei care vizitează șantierul 
nostru remarcă de la primii pași că 
aici nu întîlnesc schele, eșafodaje de 
lemn pentru susțineri, cofraje atît 
de caracteristice execuției lucrărilor 
de construcții. La construcția uzinei 
care se întinde pe o suprafață de 
69 ha, folosim metode moderne de 
lucru menite să ușureze munca con
structorilor și să permită scurtarea 
termenului de execuție. Este vorba 
de utilizarea prefabricatelor de 
tonaj greu — în mare parte confec
ționate pe șantier — a construcțiilor 
metalice, a folosirii utilajelor de 
transport de mare capacitate, atît 
pe verticală cît și pe orizontală, 
într-un cuvînt, șantierul are un as
pect de organizare modernă, indus
trial.

Extinderea largă a prefabricate
lor a impus în mod firesc unele 
schimbări și în organizarea muncii. 
Aceasta 
crezi cu 
alt mod 
raua și 
șantierului au fost amenajate la 
punctele de lucru locuri speciale 
pentru prefabricarea stîlpilor și a 
altor elemente necesare diferitelor 
construcții. Pentru a asigura o pro-

pentru că într-un fel lu- 
cărămida și mistria și în 

execuți lucrările cu maca- 
prefabricatele. în cadrul

2, denumit de montaj, este alcă- 
din 2 brigăzi complexe speciali- 
montaj de panouri mari și mono- 
Brigăzile au în dotare fiecare cite

pe
felul acesta
mai

organizare a muncii pe 
a dus la obținerea une 
Productivitatea muncii p’ 

crescut în primele 8 
cu 88 la sută față de 
de ore realizate pe 
construită, respectiv 
redus cu circa 65 la 
La ultimele blocuri

prin fișă-limită 
specialitate. In 
sînt utilizate 
du-se risipa.

Sistemul de 
bază de loturi 
rezultate bune,
cap de muncitor a 
luni ale acestui an 
1960, iar consumul 
1 m p suprafajă 
apartament, a fost 
sută tafă de 1960.
predate recent s-au realizat 23 ore pe 
1 m p de suprafață construită. Durata 
medie de execujie la un bloc din pa
nouri mari (40 apartamente) s-a redus 
treptat, ajungînd la aproape 4 luni.

în continuare ne-am propus să dezvol
tăm experienfa dobîndită, să perfecjio- 
năm și mai mult această metodă de or
ganizare a muncii.

Ing. Emil SPELL
șeful șantierului 501-locuințe 
Brașov

ductivitate ridicată la locurile de 
turnare au fost repartizați munci
tori, tehnicieni și ingineri cu expe
riență.

La fiecare pistă de prefabricare 
munca a fost organizată în ordinea 
succesiunii fazelor : executări de 
armături, betoane, finisaj. Activi
tatea „celor de la prefabricare“ 
este foarte importantă pentru bunul 
mers al construcțiilor. Socotiți că 
numai la 6 obiective din șantier vo
lumul stîlpilor de susținere montați ' x circa Ig QQQ tone I QOns_

ajutorul stîlpilor

Gradul ridicat de prefabricate a elementelor de construcție dă posibilitate muncitorilor de pe șantierul 
Uzinei de aluminiu din Slatina să obțină o productivitate a muncii ridicată, să scurteze cu mult terme

nele de execuție Foto : M. Cioc

însumează 
truirea cu 
planșeelor din prefabricate a 
din halele secției electroliză 
dat posibilitatea să obținem 
vans față de grafic de 160 zile și o 
economie de 4 000 mc material lem
nos.

Datorită volumului sporit de pre
fabricate necesare pe șantier s-a tre
cut la prepararea betonului în mod 
centralizat. Acest lucru a permis ca 
betonierele să lucreze cu un indice 
superior (0,9 față de 0,65 indice de 
folosire a betonierelor la punctele 
de lucru), ceea ce a dus la o econo
mie de 320 000 lei.

Pentru folosirea eficientă a maca
ralelor de mare capacitate (fixe și 
portale) am alcătuit echipe și bri
găzi specializate în ridicarea piese
lor prefabricate grele. Cu cîteva 
asemenea formații la o hală a sec
ției electroliză s-au montat zilnic 7 
stîlpi a cîte 27 tone fiecare, volum 
de muncă pe care înainte îl reali
zam în 2 zile. A fost astfel scurtată 
durata de execuție a lucrării res
pective cu 334 zile.

și al 
uneia 
ne-a 

un a-

Executarea lucrărilor se face pe 
bază de grafic. Lucrul „în lanț“, a- 
ceastă metodă înaintată, capătă cîmp 
tot mai larg de aplicare pe șantier. 
Prin utilizarea acestei metode pro
ductivitatea muncii sporește de 3—4 
ori. Lucrările se eșalonează mai 
judicios și se execută în ordinea im
pusă de tehnologie ; se folosesc mai 
rațional utilajele și timpul de lucru, 
se poate asigura în permanență asis
tența tehnică la toate locurile de 
muncă și, ceea ce e mai important, 
lucrări de bună calitate. Lungimea 
mare a halelor de electroliză — 540 
metri fiecare — a permis, în condi
țiile folosirii prefabricatelor, apli
carea metodei lucrului în 
cele mai bune rezultate, 
nord, de exemplu, la un 
montează stîlpi și ferme 
cate, pe altă porțiune se efectuează 
lucrări de închidere, iar pe alta lu
crări de montaj, ceea ce ne permite, 
după calculele făcute, să reducem 
durata de execuție cu circa 90 de 
zile.

Metodele arătate mai sus ne-au 
dat posibilitatea ca pe șantiere să 
executăm într-o lună un volum de 
lucrări de construcții și montaje în 
valoare de 40 000 000 lei (realizare 
obținută pentru prima oară în țară). 
Sîntem hotărîți ca în continuare să 
executăm exemplar toate lucrările 
încredințate, asigurînd astfel intra
rea în producție a uzinei la terme
nul stabilit.

„lanț" cu 
în hala 
capăt se 
prefabri-

Ing. Radu SUMAN
directorul grupului de șantiere 
al Uzinei de aluminiu Slatina

rin uri
o La construcția ansamblului 

de locuințe din cartierul Berceni 
din Capitală s-a trecut la o nouă 
formă de organizare : șantiere 
specializate (lucrări de organi
zare, de infrastructură, de structu
ră și de finisaj). Rezultatele : du
rata de execuție a unui bloc din 
panouri mari cu 60 apartamente 
a fost redusă cu mai mult de 
30 zile, iar la blocurile glisate — 
cu 3 luni.

• Aplicînd lucrul în „lanț" și 
preasamblarea la sol a diferite
lor elemente prefabricate, folo
sind mijloace mecanizate moder
ne, constructorii Trustului nr. 1 
București au terminat fabrica de 
cherestea de la C.I.L.-Pitești cu 
patru luni mai devreme.

• Prin specializarea loturilor 
pe faze, prin extinderea lucrului 
în „lanț" și a brigăzilor com-

plexe, ritmul mediu de construc
ție pe șantierul Țiglina a ajuns 
la mai mult de 8 apartamente 
pe zi.

© Predarea pe faze a lucrări
lor de la o brigadă la alta (sau 
între loturi) se dovedește deose
bit de eficientă : se înlătură pe 
parcurs deficiențele de calitate, 
îndeosebi cele ascunse, care nu 
apar la recepție, crește răspun
derea muncitorilor 
corectă a fiecărei

în execuția 
lucrări.
Combinatului• Pe șantierul 

chimic din Craiova o mare par-. 
te din elementele 
construcțiile metalice și instalații 
au fost preasamblate la sol, 
înainte de montaj. Aceasta a dus 
la utilizarea mai rațională a for
ței de muncă, la urgentarea lu
crărilor și folosirea mai bună a 
utilajelor.

prefabricate,
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ÎN SPRIJINUL PREGĂTIRII PROPAGANDIȘTILOR
In multe regiuni ale țării func

ționează cursuri de pregătire a pro
pagandiștilor fără scoatere de ia 
locul de muncă. Pentru buna des
fășurare a acestora este folositoare

experiența cîștigată la cursurile de 
vară. Redăm mai jos aspecte din 
activitatea depusă la cursul de la 
Pitești, organizat de Comitetul re
gional de partid Argeș.

Seminarii vii, interesante
Potrivit indicațiilor Comitetului 

regional de partid Argeș, colectivul 
de conducere al cursului de pregăti
re a propagandiștilor s-a îngrijit ca 
expunerile și lecțiile, studiul indivi
dual și dezbaterile din seminarii să 
urmărească, în principal, cunoaște
rea celor mai actuale probleme ale 
politicii partidului de desăvîrșire a 
construcției socialismului în patria 
noastră, a aprecierilor sale cu pri
vire la evoluția vieții internațio
nale, la sistemul socialist mondial, 
la mișcarea comunistă internațio
nală. în lumina acestor cerințe s-a 
desfășurat cursul de pregătire a 
propagandiștilor la care am parti
cipat de curînd. Mă voi referi, spre 
exemplificare, la seminarul pe tema 
creșterii productivității muncii și 
reducerii prețului de cost, pe care 
l-am condus la o grupă de studiu.

Mai multi propagandiști care au 
luat cuvîntul au demonstrat că în 
socialism creșterea neîntreruptă și 
rapidă a productivității muncii este 
o lege economică. Ei au ilustrat cu 
date statistice dinamica creșterii 
productivității muncii în economia 
noastră națională, s-au referit în le
gătură cu aceasta la. hotărîrile Con
gresului al ill-lea al P.M.R. cu pri
vire la introducerea tehnicii noi, 
ridicarea continuă a calificării, or
ganizarea superioară a producției.

Valoros a fost faptul că propa
gandiștii nu s-au limitat la expu
nerea tezelor teoretice generale, ci 
au căutat să lege problemele funda
mentale ale politicii partidului nos
tru în acest domeniu de activitatea 
întreprinderilor unde ei lucrează. 
Propagandiștii Gheorghe Cristudor 
și Ion Ciobanu de la Uzina meca
nică Muscel au subliniat că partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 
promovării progresului tehnic, care 
este calea principală de creștere a 
productivității muncii, arătînd ma
rea eficacitate ce o are asupra eco
nomisirii muncii vii și materiali
zate. asupra reducerii prețului de 
cost. înzestrarea uzinelor cu mașini 
de copiat, mașini cu comandă pro
gram. prese, ciocane matrițoare etc.

Dezbateri strîns
In cadrul cursului de vară orga

nizat în orașul Pitești mi s-a încre
dințat conducerea unei grupe de 
propagandiști. Buna lor pregătire, 
cunoașterea preocupărilor practice 
ale colectivelor din gospodăriile în 
care muncesc au permis ca în dez
baterile din seminarii să se reali
zeze o aprofundare a tezelor teo
retice însușite din materialul biblio
grafic, îmbinată cu o analiză a 
aspectelor economice specifice și a 
căilor prin care au fost rezolvate 
unele probleme concrete referitoare 
la organizarea și conducerea pro
ducției în G.A.C.

Un exemplu grăitor ni-1 oferă

Prin cuvîntul lor, mulți particî- 
panți au adus în discuția seminaru
lui ideea că mecanizarea producției 
reprezintă una din direcțiile prin
cipale ale progresului tehnic actual. 
Propagandistul Ștefan Opran, de 
la minele de cărbuni Schitu-Go- 
lești, a scos în evidență că, în 
timp ce în trecut cărbunele din 
abatajele frontale se scotea mai 
mult manual, astăzi, ca urmare a 
măsurilor luate de partid și guvern, 
transportul cărbunelui se efectuează 
mecanizat. In aceeași ordine de idei, 
propagandistul Ion Bugheanu, de la 
întreprinderea forestieră Rucăr, re
lata că mecanizarea doborîtului și 
secționatului a permis o creștere a 
productivității muncii cu 45 la sută.

— Buna organizare a procesului 
de producție, spunea propagandis
tul Ion Ionilă. are o puternică in
fluență asupra sporirii eficienței 
muncii și reducerii prețului de cost. 
Acum cîtva timp, la Uzina meca
nică Muscel, unde lucrez, au apărut 
unele greutăți în realizarea planu
lui de creștere a productivității 
muncii. Analizând situația, comite
tul de partid al uzinei a constatat 
și unele deficiențe organizatorice : 
unii muncitori nu foloseau complet 
timpul de lucru, mai existau lipsuri 
nemotivate și întârzieri de la pro
gram. graficele de lucru nu erau 
urmărite în toate sectoarele. Măsu
rile luate, după ce a fost consultat 
colectivul uzinei, au contribuit la 
realizarea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii.

Cele cîteva aspecte asupra cărora 
m-am oprit sînt caracteristice acti
vității desfășurate în grupa pe care 
am condus-o și mi se par utile și 
pentru munca din cercuri și cursuri. 
Evitînd tratarea abstractă sau în- 
gust-tehnicistă a problemelor, pro
pagandiștii au dovedit pricepere în 
desprinderea și discutarea multila
terală a ceea ce era esențial în te
matica seminariilor.

R. MOICEANU
director al Cabinetului raional 
de partid — Muscel

legate de viață
discuțiile la seminarul cu tema : 
„Dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii socialiste. Sarci
nile trasate de P.M.R. pentru creș
terea producției agricole vegetale șl 
animale“ Pentru acest seminar, pro
pagandiștii au studiat Raportul la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
expunerile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale 
din 1962 și la conferința de partid 
a orașului București din 1964. Da
rea de seamă, prezentată de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, asupra 
înfăptuirii planului de stat pe anul 
1963 și cu privire la planul de stat

pe anul 1964, precum și Darea de 
seamă prezentată conferinței de 
partid a regiunii Argeș. Dezbaterile 
în jurul acestei teme de seminar 
s-au caracterizat printr-o largă 
participare la cuvîrit, printr-un bo
gat și interesant conținut de idei, 
fiind pline de învățăminte. Tovară
șul Alexandru Popescu, propagan
dist la G.A.C. Ștefănești, a vorbit 
despre politica consecventă a parti
dului nostru de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii socia
liste, a explicat esența și conținutul 
acestei noțiuni economice, a relatat 
despre rezultatele bune obținute' de 
gospodăria în care muncește, ca ur
mare a îndeplinirii sarcinilor tra
sate de partid. Producția de grîu 
a crescut an de an ; în 1964 s-a ri
dicat, în medie, la 2 600—2 700 kg 
la ha, iar la porumb, prin aplicarea 
unui complex de măsuri agroteh
nice, în special a pcașilelor repe
tate, s-au obținut, în medie, 3 500 kg 
boabe la ha.

Propagandiștii Dumitru Ionică și 
Florica Teleșpan, de la G.A.C. Voi- 
cești. vorbind despre necesitatea 
îmbinării armonioase a ramurilor 
de producție, au subliniat că gospo
dăria lor obține realizări însemnate 
tocmai datorită faptului că, o dată 
cu cultura cerealelor, a dezvoltat 
sectorul zootehnic și sectorul legu

micol care aduce, singur, un venit 
anual de peste un milion de lei.

Unii propagandiști ca Ion Sandu, 
de la G.A.C. Peșceana, Ilie Gușe, 
de la G.A.C. Lungești, Ion Dieu și 
Sabina Ancuța, ambii de la G.A.C. 
Orlești, și Ilie Mușete, de la G.A.C. 
Amărăști, care s-au referit la folo
sirea cît mai completă și eficientă 
a pămîntului — principalul mijloc de 
producție în agricultură — au vor
bit despre acțiunile patriotice ale 
colectiviștilor de desfundare, tera- 
sare și plantare a terenurilor în 
pantă, erodate, impracticabile pen
tru cultura griului și porumbului. 
Numai în primăvara acestui an s-au 
plantat cu viță de vie 1 200 ha din 
astfel de terenuri, care peste trei 
ani vor aduce mari venituri gospo
dăriilor.

Seriozitatea și competența cu care 
s-au prezentat propagandiștii la se- 
minariile cursului de vară, cunoș
tințele acumulate cu acest prilej 
îndreptățesc convingerea că ei vor 
desfășura o bună activitate, contri
buind la ridicarea nivelului de pre
gătire politico-ideologic al cursan- 
ților din cercurile pe care le vor 
conduce.

Gh. MĂRUJNȚELU
director al Cabinetului raional 
de partid — Drăgășani

Instruirea metodică
în fața unui propagandist se ri

dică diverse probleme în legătură 
cu asigurarea unor dezbateri reu
șite în seminarii. Rezolvarea lor so
licita din partea conducătorului de 
seminar o temeinică pregătire po- 
litico-ideologică și măiestrie propa
gandistică, o neobosită muncă pen
tru cunoașterea particularităților 
individuale ale eursanților. Expe
riența proprie a propagandistului 
este utilă, dar nu-i suficientă : răs- 
pîndirea și generalizarea metodelor 
bune ale propagandiștilor, verificate 
în practică, este o îndatorire a or
ganelor de partid.

Comitetul regional de partid Ar
geș a inițiat. în cadrul cursului de 
vară, o serie de acțiuni menite să 
contribuie la continua perfecționare 
metodică a propagandiștilor. Con
sfătuirile metodice, organizate în a- 
cest cadru, pe forme de învățămînt, 
au prileiuit un viu și fructuos 
schimb de păreri. Discutând despre 
metodele bune folosite de unii pro
pagandiști. criticînd pe cele neco
respunzătoare. toți participanții au 
tras concluzii pentru activitatea lor. 
Au fost expuse de către propagan
diști cu bogată experiență peste 30 
de referate metodice. Propagan
distul Mircea Nicolescu din Cîmpu- 
lung-Muscel. de exemplu, a vorbit 
despre modul cum se pregătește 
pentru întocmirea unei lecții ; pro
pagandiștii Nicolae Ignat de la 
I.T.C.P Drăgănești și Vasile Tonu, 
din comuna Coteana, raionul Sla
tina. au arătat cum folosesc ei ma
terialul documentar, planșele, gra
ficele și literatura beletristică în în
tocmirea și expunerea lecțiilor și în 
conducerea seminariilor. Cu viu in
teres a fost ascultat referatul tova
rășului Nicolae Nahîrnac de Ia 
G.A.C. Stîlpeni, raionul Muscel,

despre contribuția cursului de în
vățămînt de partid la mobilizarea 
eursanților pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, în care autorul a 
evidențiat modalitățile prin care ca
nalizează discuțiile din seminarii 
sure problemele economice concrete 
din gospodărie. Dezbaterile ce au 
urmat au adus elemente noi. dove
dind o dată în plus că propagan
diștii au preocupări multiple în a- 
cest. domeniu.

Folositoare pentru activitatea pro
pagandiștilor este discutarea în co
lectiv a unor lecții. într-o grupă a 
cursului, propagandistul Ilie An- 
ghel, de la G.A.C. Mareș, raionul 
Pitești, a expus lecția elaborată de 
el despre consolidarea economico- 
organizatorică a gospodăriilor agri
cole colective. Mulți propagandiști, 
evidențiind unele calități ale lecției 
discutate, au criticat, printre altele, 
faptul că autorul n-a realizat o le
gătură organică între tezele teore
tice și problemele practice, că aspec
tele practice existente în lecție au 
numai funcția unor exemplificări, 
fiind de multe ori lipite, insuficient 
de convingătoare. Opiniile exprima
te de. vorbitori servesc nu numai 
autorului lecției discutate ; învăță
minte au avut de tras toți cei de 
față.

S-ar putea aminti și alte activi
tăți metodice desfășurate la cursul 
de vară (expuneri metodice, infor
marea propagandiștilor asupra mo
dului cum se organizează simpo
zioanele etc), care, împreună cu cele 
relatate mai sus, dau o imagine a 
grijii ce o are Comitetul regional 
P.M.R. Argeș pentru pregătirea me
todică a conducătorilor de semi
narii.

Constantin GĂUCĂ

Electrificările rurale în regiunea Galați

Termene și posibilități
La Grădiștea și Ibrianu din cîm- 

pia Bărăganului, la Slivna și Lun
gești, pe dealurile Bujorului, la Gă- 
gești, în raionul Panciu, și în alte 
zeci de sate ale regiunii Galați s-a 
aprins de curînd becul electric. Nu
mărul satelor electrificate se ridică 
astăzi la 286. Cu ajutorul fondurilor 
investite de stat s-au construit sau 
sînt în construcție numeroase stații 
de transformare, sule de kilometri 
de linii de transport și distribuție a 
energiei electrice. în regiune sînt 
deschise în continuare șantiere ale 
întreprinderii de construcții și mon
taje energetice nr. 3-Cîmpina și ale 
întreprinderii regionale de electri
citate. Volumul lucrărilor de elec
trificare a satelor crește de la an 
la an.

Planul de electrificări rurale al 
regiunii Galați prevede, pentru 1964, 
construcția a 140 km de linii și 
axe de alimentare, 194 km linii de 
distribuție pentru electrificarea a 60 
de sate și comune. Constructorii în
treprinderii regionale de electrici
tate s-au angajat ca, peste aceste 
prevederi, să mai electrifice încă 3 
localități. La rîndul lor. colectiviștii 
au hotărît să-și aducă, prin contri
buție bănească, aportul la lucrările 
de electrificare.

Ca rezultat al muncii desfășurate 
de comitetele executive ale sfaturi
lor populare, de către deputați, în 
majoritatea raioanelor au fost asi
gurate aproape în întregime sumele 
stabilite în adunările populare co
munale. Raionul Făurei, de exemplu, 
este fruntaș pe regiune. Chiar de 
la începutul anului, comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional, în
drumat de comitetul raional de 
partid, a stabilit comunele care ur
mează să fie electrificate, s-a inte
resat îndeaproape de asigurarea 
fondurilor necesare și de procurarea 
materialelor. S-au organizat consfă
tuiri cu președinții sfaturilor popu
lare comunale, cu conducerile gos
podăriilor colective și cu reprezen
tanții constructorilor, în cadrul că
rora s-au găsit soluțiile cele mai 
potrivite pentru rezolvarea greută
ților ivite pe parcurs. Ca să gră
bească ritmul lucrărilor, sfaturile 
populare, deputății, comitetele de 
cetățeni i-au antrenat pe colecti
viști să execute săpatul gropilor, 
plantatul stîlpilor și alte lucrări. în 
felul acesta, echipele de electricieni 
conduse de Ștefan Chirițoiu și 
Gheorghe Manolache au reușit să 
termine lucrările de electrificare a 
satelor Racovița, Corbeni și Custu

ra cu o lună de zile mai devreme, 
în raionul Făurei au fost electrifica
te pînă la sfîrșitul lunii august 11 
sate din cele 13 prevăzute în plan. 
Lucrări importante se execută în 
raioanele Focșani, Tecuci, Brăila și 
Panciu. în întreaga regiune au fost 
electrificate, din planul acestui an, 
40 de sate și 52 de gospodării colec
tive. In numeroase alte sate, ca Fru- 
mușița și Costache Negri din raionul 
Galați, Cudalbi, raionul Tecuci, se 
lucrează la schimbarea sursei de 
energie electrică prin racordarea la 
sistemul energetic național.

O atenție deosebită se acordă con
strucției axelor de 15 kilovolți. Au 
fost construite pînă acum liniile din
tre comunele Berești — Tudor Vla- 
dimirescu, Pechea — Cudalbi și se 
lucrează la linia Tătaru — do
cile. Pînă la sfîrșitul anului 
urmează să mai fie construi
te încă 2 axe pentru transportul e~ 
nergiei electrice între Tecuci — Ghi- 
digeni și Ianca — Batogu. Acestea 
vor crea condiții ca în 1965 să fie 
electrificate în regiune alte 70 de 
sate și comune.

Acțiunea de electrificare a satelor 
înregistrează însă în regiunea Ga
lați și unele rămîneri în urmă. în 
raionul Bujoru, din cele 11 sate pla
nificate pe acest an, au fost electri
ficate doar două. Deși la Gănești, 
Chiraftei, Cavadinești și în alte co
mune propuse pentru electrificare, 
sfaturile populare au asigurat a- 
proape în întregime sumele stabili
te în adunările populare, iar colec
tiviștii s-au angajat să-i ajute pe e- 
lectricieni, lucrările întîrzie. Cauzele 
deficiențelor le-am aflat la între
prinderile care trebuie să execute 
aceste construcții. în primul rînd, 
întreprinderea regională de electri
citate Galați a întocmit cu întîrziere 
documentația necesară. Ultimele 
proiecte au fost predate executan
tului abia în luna august. Pe de altă 
parte, conducerea șantierului din 
cadrul întreprinderii de construcții 
și montaje energetice a tărăgănat 
nejustificat executarea acestor lu
crări. După cum am fost informați, 
întreprinderea dispune de materiale 
și forțe suficiente pentru lucrările 
pe care le are de efectuat. Nu s-a 
îngrijit însă de asigurarea mașinilor 
cu care să transporte stîlpii pe te
ren. De altfel nici conducerea șan
tierului, nici Sfatul popular al raio
nului Bujoru nu au depus deștulă 
străduință în această direcție. Tova
rășii de la Sfatul popular raional 
Bujoru susțin că nu au stîlpi. Dar

în gările Foltești și Piscu un număr 
mare de stîlpi din beton așteaptă să 
fie transportați pe șantiere.

Electrificarea satelor nu înseamnă 
aprinderea luminii electrice numai 
pe ulițe. Energia electrică este fo
losită atît în producție, în gospo
dăriile colective, cît și în gospodă
riile individuale ale colectiviștilor, 
întreprinderea regională de electri
citate este înzestrată cu tot ce tre
buie pentru a executa la timp 
branșamentele și instalațiile interi
oare. Ca dovadă, de la începutul a- 
nului și pînă acum, pe lîngă unită
țile agricole socialiste, au fost elec
trificate 5 700 de gospodării indivi
duale. Cu toate acestea, în unele ra
ioane ca Tecuci și Bujoru își mai 
așteaptă rezolvarea alte zeci de ce
reri.

Electrificarea satelor este o ac
țiune de care trebuie să se ocupe 
atît întreprinderile constructoare, 
cît și organele locale de partid și de 
stat. Ele sînt chemate să analizeze 
cu simț de răspundere posibilitățile 
locale existente și să ia măsuri ca 
toate lucrările să fie terminate la 
vreme.

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

»»C A S
(Urmare din pag. I-a)

SFATUL MEDICULUI

Sănătatea școlarului
Școala, pe lingă rolul principal de 

a instrui și educa elevii, are și me
nirea de a consolida sănătatea fi
zică a copiilor de vîrstă școlară, de 
a preveni și eventual corecta unele 
deficiențe fizice și psihice ale aces
tora. în același timp, trebuie să dea 
școlarilor cunoștințe și să-i ajute 
să-și formeze deprinderi igienice. 
Toate acestea nu se pot obține însă 
fără o colaborare permanentă și 
strînsă între educatori, părinți și ca
drele medico-sanitare ale școlii.

Preocuparea pentru problemele 
asistenței medicale a școlarilor re
iese și din faptul că, încă înaintea 
înscrierii la școala elementară, co
piii sînt supuși unui examen medi
cal complex, fizic și neuropsihic, cei 
care au nevoie de diferite tratamen
te de specialitate fiind trimiși la me
dicul specialist din policlinică. La 
începutul anului de învățămînt, în 
toate școlile se efectuează și con
trolul medical al elevilor, iar cursu
rile nu încep fără „triajul epidemio
logie", prin care se urmărește să nu 
fie admiși la școală, pînă la vinde
care, copiii cu boli transmisibile 
sau contacțif de. unele din aceste 
boli. Rugeola, varicela, tușea con
vulsivă, rubeola, difteria, scarlati
na ș.a. pot îmbolnăvi, dacă nu se 
iau măsurile . sanitare antiepide
mice necesare, mulți dintre copiii 
care nu s-au imunizat pînă atunci 
fie natural (prin îmbolnăvire), fie 
prin vaccinări. Vaccinările și revac- 
cinările obligatorii (antivariolică, 
antidifterică, antipoliomielitică etc.) 
au făcut ca aceste boli extrem de 
răspândite altădată printre școlari, 
să apară astăzi foarte rar și de re
gulă numai la nevaccinați.

CADA"
unor soluții de îmbunătățire a mun
cii, de modernizare a utilajului.

O mare satisfacție îl încearcă de 
fiecare dată cînd vede cum utilaje 
„căzute* reînvie sub mîna lui, cum 
mașini care abia își mai trag su
fletul, reîntineresc. Iată, nu mai de
parte decît aici la hidrocentrala 
Bacău II.

...Vibrosoneta — acel utilaj cu a- 
jutorul căruia se bat în pămînt pal- 
planșele — sosită pe șantier de la 
Racova nu putea fi utilizată ; lucra 
defectuos. Constructorilor le crăpa 
buza după ea. Intr-o zi, inginerul 
Sava l-a spus : „Tovarășe Horotan 
hai să-i facem ceva să lucreze ca 
lumea*. Cîteva zile au studiat-o 
pe toate părțile, au analizat ne
numărate soluții. Puțini 
deau 
lucra 
ciența 
văzut 
zile ea a bătut 564 palplanșe. 
Racova, de unde fusese adusă, a 
bătut în trei luni 80 palplanșe. Cal
culați de cîte ori a crescut randa
mentul 1

Muncitor cu o înaltă calificare —- 
cunoaște cîteva meserii — Horotan 
execută pe șantier cele mai dificile 
reparații, pentru care agregatele ar 
trebui duse în atelier. Acolo un-

de-i mai greu este chemat întot
deauna el. Modest, cinstit, respec
tuos, corect, harnic și priceput, așa 
este cunoscut pe valea 
munistul Ion Horotan.

Bistriței co-

mai cre
va putea 
bine.

că vibrosoneta 
vreodată mai 

modificărilor constructive 
însă îndată. în numai 23

Efi- 
s-a 
de 
La

CU 17 ZILE MAI
într-una din zile s-a 

lucru la care nimeni nu
O deplasare a terenului se pro

duse în momentul începerii turnă
rii radierului drept. Calculul ară
ta că 
doului 
siune 
dierul 
practic 
puțin o lună. Constructorii au creat 
un sistem solid de protecție a ra
dierului, au grăbit ritmul de turna
re, folosind cimenturi speciale cu 
priză rapidă. Sistemul de protecție 
a ținut piept peretelui 3 zile — atîta 
timp cît a fost necesar ca cimentul 
radierului să facă priză.

Datorită muncii pline de abnega
ție a constructorilor, centrala a 
putut fi dată la montaj cu 17 zile 
mai devreme. Construcția ei a durat 
numai trei luni și jumătate, timp 
neatins încă la nici una din cen
tralele construite pe valea Bistriței.

DEVRÊME
produs un 
se aștepta.

în 24 ore peretele batar- 
împins din spate de pre- 
și apă va ajunge la ra- 
drept:

prelungirea lucrărilor cu cel
aceasta însemna

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

O atenție deosebită trebuie acor
dată igienei și alimentației corecte 
a școlarilor. Unii elevi, sculîndu-se 
mai tîrziu, nu au timp să-și ia în 
tihnă masa de dimineața, care tre
buie să reprezinte 20—25 la sută din 
rația zilei. Ca urmare, mulți dintre 
aceștia prezintă spre sfîrșitul orelor 
de școală fenomene de hipoglice- 
mie, cu dureri de cap și abdomina
le, slăbirea atenției și puterii de a 
memoriza. „Gustarea* pentru școală 
trebuie dată sub formă de sandviș 
sau de fructe, chiar dacă elevul și-a 
luat acasă rația alimentară de dimi
neață.

Cadrele medico-sanitare și didac
tice ale școlii sînt datoare să ur
mărească, prin cîntăriri și măsurări 
periodice, dezvoltarea fizică norma
lă și armonioasă a elevilor. Defor
mările sau devierile coloanei verte
brale pot să apară din cauza pozi
ției necorespunzătoare a elevilor, 
mai ales în timpul scrisului și citi
tului, sau cînd banca nu este cores
punzătoare Purtarea de către elevii 
din primii ani de școală — îndeosebi 
pe distanțe mai mari — a unor 
ghiozdane grele și de obicei inutil 
supraîncărcate cu cărți și caiete 
poate determina atitudini vicioase : 
devieri sau deformări laterale ale 
coloanei vertebrale, scoborîrea umă
rului de partea mîinii cu care copi
lul duce ghiozdanul. De aceea 
ghiozdanele purtate în spate sînt 
mai recomandabile pentru elevii din 
primele clase.

Igiena clasei și a mobilierului 
presupune nu numai vopsirea sau 
spoirea perpților înainte de începe
rea anului școlar, ci și încălzit și 
iluminat corecte, ventilație în timpul 
recreațiilor și după orele de curs. 
Dacă aerisirea sălii de clasă este 
necesară în timpul recreației și, 
dacă timpul permite, chiar în tim
pul orelor de studiu, trebuie să nu 
se exagereze cu aceasta în timpul 
iernii, evitîndu-se mai ales așezarea 
în dreptul ferestrelor deschise a 
unor elevi debili sau care se îm
bolnăvesc ușor de afecțiuni ale căi
lor respiratorii (rinofaringite, bron
șite, amigdalite, otite etc.).

O atenție deosebită se dă în șco
lile noastre educației fizice. Tendin
ța unor părinți de a-și sustrage — 
sub diferite pretexte — copiii de la 
exercițiile gimnastice, de educație 
fizică și sport este dăunătoare. Pro- 
cedînd astfel, nu se poate asigura 
o dezvoltare fizică armonioasă a 
elevului, o rezistență crescută la

condițiile mediului înconjurător ?’ 
chiar la îmbolnăviri. Desigur, nie- 
excesele nu sînt de dorit, ele putini 
avea aceleași urmări negative ; mai 
ales elevii suferinzi de diferite afec
țiuni trebuie supraveghea}! cu a- 
tenție.

Printre elevi pot fi unii cu defecte 
fizice cărora trebuie să li se dea 
atenția cuvenită. Amintim pe cele 
ale nasofaringelui și mai ale3 vege
tațiile adenoide sau „polipii* nazali, 
amigdalele hipertrofice care deter
mină, în afară de slăbirea sănătății 
școlarilor, îmbolnăvirea altor orga
ne și aparate — predispoziția la 
nefrite, reumatism cu determinări 
cardiace — precum și un randament 
mai scăzut la învățătură. Bolile cro
nice ale urechilor, cum este otita 
supurată cronică, influențează nefa
vorabil dezvoltarea intelectuală, 
elevul avînd auzul și puterea de 
concentrare reduse. Așezarea aces
tor școlari în prima bancă le va fi 
de folos. Defectele de vedere trebuie 
diagnosticate și corectate prin oche
lari. Mulți elevi care se plîng de du
reri de cap la sfîrșitul orelor de curs, 
sau sînt neatenți la explicațiile pro
fesorului, sînt suferinzi de tulburări 
de vedere ce au scăpat neobservate 
de părinți pînă la vremea școlii.

Defectele de vorbire și; de expri
mare trebuie să constituie o preo
cupare a profesorilor și a cadrelor 
medicale, care pot îndruma elevii 
respectivi la specialistul logoped 
din policlinică pentru corectarea lor 
din timp. Cariile dentare, foarte 
frecvente la copiii de vîrstă școlară, 
trebuie prevenite printr-o alimenta
ție corectă și prin deprinderi igieni
ce (spălarea dinților după fiecare 
masă, mai ales dimineața și seara); 
o dată apărute, ele trebuie tratate 
la cabinetele de stomatologie înfiin
țate în școlile mari sari la policli
nică. Caria dentară poate provoca 
printre altele tulburări de masticație 
și, ca urmare, de digestie, precum 
și infecții renale sau reumatism.

Dînd atenția cuvenită sănătății e- 
levilor, prevenirii îmbolnăvirii lot 
alimentației corecte, deprinderilor 
igienice și educației fizice, îndepăr
tării defectelor organice, procesul 
de învățămînt se poate desfășura 
în cele mai bune condiții, cu un 
randament intelectual și psihic co
respunzător.

Conf. dr. V. PETRESCU-COMAN 
directorul Spitalului clinic de copil 
al raionului 30 Decembrie

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

R.P.R. : Nunta lui Figaro (orele 20). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Maria Stuart (orele 19,30) ; (sala 
Studio) : Adam și Eva (orele 19,30). Tea
trul satiric muz.ical ,.C. Tănase“ (sala 
Savoy) : Carnaval la Tănase (orele 20). 
Circul de stat : Păcală și Tîndală (ore
le 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Capitol (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — la grădină 
orele 19), Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . Dragoste la zero grade : Republica
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21,15), 
Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Grădina „Doina” (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 19,30), Stadionul Dinamo (Șos. Ște
fan cel Mare — orele 19,45). Pășesc prin 
Moscova : București (9,30; 11,45; 14; 16,30: 
18,45; 21). Banda de lași : Carpați (10; 12; 
14; 16), Festival (9; 11; 13; 15;'17; 19; 21— 
la grădină — Pasajul Eforie — orele 20). 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina 
„Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele
20) . Brațul nedrept al legii : Excelsior
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30 — la grădină orele 
19), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Modern 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 20), Grădina „Vi- 
tan“ (Calea Dudești orele 19,30). Falsifi
catorul : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (15; 17,30; 20,30). Mo
ral 63 : Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Cos
mos (16; 18; 20), Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 19,30), Aventura 
de la miezul nopții : înfrățirea între po
poare (15,30; 18; 20,30), Grădina „Aurora“ 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 19,30). 
Aripi negre — cinemascop : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Munca (15; 17; 19;
21) . îndrăgostitul : Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). împușcături în 
ceață : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Colentina (15,30; 17,45; 20 — la grădină 
orele 19). Kozara : Union (16,15; 18; 20,45). 
Program pentru copil : Doina (orele 10 
dimineața). Dragoste neîmplinită : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16; 
18 — la grădină orele 20). Galapagos — 
Scrisori de dragoste : Timpuri noi (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,30; 21). Sechestratul din 
Altona : Cultural (15; 17; 19; 21), Pacea 
(16( 18; 20). Galapagos : Dacia (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 2’1, Rahova (16; 18,15 — la gră
dină orele 19,45). Singurătatea alergăto
rului de cursă lungă : Buzești (15,30; 17,30 
la grădină orele 20,30), Adesgo (15; 18;
20.30) .Comoara din lacul de argint — ci
nemascop : Crîngașl (14,30; 16,45; 19; 21,15),

Moșilor (11; 15,30; 18; 20,30 — la grădină 
orele 19,15). Rebelul magnific : Bucegi (10; 
12.15; 16; 18,15; 20,30 - la grădină orele 
19.15), Cotroceni (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : vitan 
(16; 18; 20), Lira (15,30; 18 — la grădină 
orele 20,30). Frații corsicanl — cinema
scop : Popular (15; 17; 19; 21). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : Arta (15.30; 
17,30; 21,15 — la grădină orele 19), Volga 
(9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Pagini de istorie
— Romînia, orizont 64 : Aurora (10; 16.45: 
20). Inspectorul și noaptea : Viitorul (16; 
18.15; 20,30). Ocolul pămîntului în 80 de 
ziie — cinemascop (ambele serii) : Pro
gresul (15,30; 19). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Ferentari (10; 
16; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii : Căciu
lită cu ciuc roșu — film de desene ani
mate. 19,20 — Recitalul pianistului Ll- 
Min-Cian (R. P. Chineză). 19.40 — Emi
siune de teatru : Gîlcevile din Chloggia
— de Carlo Goldoni, în interpretarea 
unui colectiv al Teatrului de stat din 
Tg. Mureș. In pauză : Agenda celui de-al 
IlI-lea Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu“. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Ieri în țară vremea a fost frumoasă și 

călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab, excep- 
tînd Banatul șl răsăritul țării, unde a 
suflat potrivit predominînd din sectorul 
sud-estic. Temperatura aerului la orele 
14 înregistra valori cuprinse între 29 
grade la Sînnicolau șl Chișinău-Criș și 
19 Ia Sulina și Mangalia. In București 
vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cer mai mult senin. Vîntul a suflat 
în general slab din sud-est. Tempera
tura maximă : 23 grade. Timpul probabil 
pentru trei zile : 18, 19 șl 20 septembrie : 
Vreme în general frumoasă cu cer va
riabil. Innourărl mal persistente’ se vor 
produce în vestul și nord-vestul țării, 
unde vor cădea ploi locale. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară, începînd din nord-vestul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 21—31 grade. In 
București șl pe litoral : vreme în general 
frumoasă cu cer variabil. Innourărl de 
scurtă durată se vor produce la sfîrșitul 
intervalului. Temperatura în creștere 
ușoară la început, apoi staționară.
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Dezbateri în legătură cu mandatul
forței 0. N. U. in Cipru
Galo Plaza Lasso numit în funcția de mediator al O.N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Miercuri seara s-a întrunit la New 
York Consiliul de Securitate care 
a luat în discuție raportul secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
privind situația din Cipru, precum 
și necesitatea prelungirii cu încă 
trei lupi a mandatului forței O.N.U. 
din Cipru, după data de 26 septem
brie. După cum se știe, în raportul 
adresat Consiliului de Securitate, 
secretarul general al O.N.U. a cerut 
nu numai prelungirea mandatului

forței O.N.U. din Cipru dar și preci
zarea mai clară a sarcinilor ce-i re
vin în viitor acestei forțe.

Secretarul general al O.N.U. a a- 
nunțat că, întrucît s-a obținut con- 
6imțămîntul tuturor părților intere
sate direct în problema Ciprului, 
Galo Piaza Lasso, a fost numit în 
funcția de mediator al O.N.U. în 
Cipru. El a precizat că noul media
tor al O.N.U. în Cipru își va prelua 
noua sa funcție în scurt timp.

Discutarea diferendului 
din nou aminată

malayezo-indonezian

YORK 
din 15

16 (Agerpres). — In 
septembrie a Consi-

NEW 
ședința 
liului de Securitate în cadrul căreia 
a continuat examinarea divergen
țelor dintre Indonezia și Malayezia, 
delegații statelor Coasta de Fildeș și 
Maroc au declarat că renunță la 
încercările lor de a elabora în 
timpul unor consultări neoficiale un 
proiect de rezoluție de compromis 
care să fie acceptabil ambelor părți.

Delegatul Angliei a cerut ca Con
siliul de Securitate să adopte cît 
mai grabnic o hotărîre în problema 
discutată.

Reprezentantul Indoneziei, Sud- 
jarwo, a cerut ca Consiliul de Secu-

ritate să adopte o asemenea rezoluție 
care să niveleze divergențele exis
tente și să contribuie la reluarea 
tratativelor.

La ședința 
prezentantul 
prezentat în 
un proiect de rezoluție care reco
mandă guvernelor interesate să reia 
tratativele pentru reglementarea 
relațiilor dintre ele.

întrucît delegații și-au exprimat 
părerea că proiectul de rezoluție 
norvegian trebuie studiat în amă
nunt. s-a hotărît ca lucrările Consi
liului să fie reluate la 17 septem
brie.

din 15 septembrie re- 
Norvegiei, Nielsen, a 

numele delegației sale

Comisia 0. U. A. pentru Congo 
iși începe activitatea

NAIROBI 16 (Agerpres). — Comi
sia specială a Organizației Unității 
Africane, însărcinată cu căutarea 
căilor de reglementare a situației 
din Congo și a relațiilor dintre a- 
ceastă țară și țările vecine — Bu
rundi și Congo (Brazzaville), își va 
începe activitatea la 18 septembrie 
la Nairobi. După cum s-a mai anun
țat, din comisie fac parte reprezen
tanți a zece țări africane, printre 
care Etiopia, R.A.U., Nigeria, Ghana, 
Tunisia, Kenya. Ca președinte a fost

numit primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta. în cadrul unei con
ferințe de presă, organizată la Nai
robi, acesta a adresat poporului con- 
golez un apel de încetare a ostilită
ților în vederea creării unui climat 
prielnic desfășurării tratativelor de 
reconciliere. El a anunțat, de ase
menea, că a adresat invitații guver
nelor statelor Congo (Leopoldville), 
Burundi și Republicii Congo (Braz
zaville) de a-și trimite reprezentanți 
la lucrările comisiei.

I

MONDIAL AL TINERETULUI
SI STUDENȚILOR3 ’

(Agerpres). 
armatei gu- 
se arată că

LEOPOLDVILLE 16 
— Intr-un comunicat al 
vernamentale congoleze 
s-au dat lupte grele pentru recu
cerirea localității Lisala (din cen
trul Congoului), în cursul cărora 
răsculații au opus o puternică re
zistență. Comunicatul precizează că 
la ocuparea aeroportului din preaj
ma localității au participat jandarmi 
din Katanga și „voluntari albi“ 
(cum sînt denumiți mercenarii a

căror retragere din Congo a fost 
cerută de recenta conferință a Or
ganizației Unității Africane). Postul 
de radio Stanleyville a anunțat că 
guvernul revoluționar congolez cu 
sediul la Stanleyville l-a numit pe 
Thomas Kanza, ministru de externe. 
Kanza a fost reprezentant al Repu
blicii Congo la Londra și după 
preluarea puterii de către Chombe 
a plecat din Leopoldville, alăturîn- 
du-se răsculaților.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — In 
Palatul Congreselor din Kremlin a 
avut loc miercuri deschiderea festi
vă a Forumului mondial al solida
rității tineretului și studenților în 
lupta pentru eliberare și indepen
dență națională, pentru pace. La 
deschidere au participat 1 000 de de
legați reprezentînd tineretul țărilor 
din cele cinci continente ale lumii. 
Din R. P. Romînă la Forum parti
cipă o delegație a U. T. M. și 
U.A.S.R. condusă de Petre Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M.

La deschidere au asistat N. S. 
Hrușciov, Anastas Mikoian și alți 
conducători de partid și de stat ai 
U.R.S.S.

Lucrările Forumului au fost des
chise de Aldo Alvarez, membru ai 
conducerii naționale a Uniunii tine
rilor comuniști din Cuba.

S-a dat citire apoi mesajului de 
salut adresat Forumului de N. 
Hrușciov, în numele poporului 
vietic și al său personal.

S.
so-

OUPĂ fixarea datei alegerilor

CONFERINȚA AGENȚIEI INTERNAȚIONALE 
PENTRU ENERGIA ATOMICĂ
Senegalul și Tunisia au cerut excluderea R.S.A. și Portuga
liei din conducerea acestei organizații

VIENA 16 (Agerpres). — Senega
lul și Tunisia au cerut celei de-a 8-a 
Conferințe a Agenției internaționale 
pentru energia atomică (A.I.E.A.), 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Viena, modificarea statutului orga
nizației pentru a da posibilitatea 
excluderii Republicii Sud-Africane 
și Portugaliei din Consiliul guver
natorilor A.I.E.A. Cererea celor 
două țări urmează unei declarați; 
comune, semnată de 9 state africa
ne, participante la conferință, și în 
care se precizează că R.S.A. nu poa
te reprezenta țările africane și ță
rile din Orientul mijlociu în Consi
liul guvernatorilor din cauza politi
cii sale de apartheid. în ce privește 
Portugalia, cererea prezentată de 
cele două țări precizează că ea nu 
poate fi socotită un producător de 
uraniu din cauză că ea extrage acest 
metal din Angola.

Agenția Reuter relatează că nu 
s-a prezentat încă nici o rezoluție în 
legătură cu această problemă, dar 
că un comitet este pe cale să ia în 
dezbatere revizuirea statutului a- 
genției. Pentru schimbarea statutu
lui organizației este nevoie de o ma
joritate de 2/3.

Tot marți, în timpul dezbaterilor, 
delegatul american, dr. Glenn T. 
Seaborg, a declarat Conferinței că 
S.U.A. sînt gata să furnizeze detalii 
și să ofere ajutor acelor țări care 
doresc să-și construiască uzine de 
desalinizare a apei mării prin folo-

sirea reactorilor nucleari. El a anun
țat, de asemenea, că S.U.A. vor fur
niza agenției informații tehnice în 
legătură cu construirea de reactori 
experimentali și folosirea uraniului 
în acești reactori.

In Japonia continuă mitingurile și demonstrațiile de protest împotriva 
staționării submarinelor atomice străine în porturile țării. Un aspect de 

la mitingul din parcul „Hibia" (Tokio) <•'

IN VIETNAMUL DE SUD
• Revendicări ale sindicatelor
• Arestarea unor ofițeri superiori

SAIGON 16. — Noi greutăți se ridi
că în fața guvernului Khanh. ■

Mai multe sindicate au chemat pe 
membrii lor să declare grevă în spri
jinul unor revendicări economice. Au
toritățile se tem că crizei politice, răz
boiului civil și disensiunilor din cadrul 
armatei guvernamentale li se vor adău
ga grevele muncitorilor și urmările lor. 
Ministerul Muncii a avertizat pe mun
citori că nici o grevă nu va fi tolerată 
în timpul stării excepționale.

Totodată s-a anunțat pă un număr 
de ofițeri superiori, carp au organizat 
încercarea de lovitură de stat de sîîn- 
băta trecută, au fost arestați -miercuri 
și vor fi deferiți justiției. Printre cei 
arestați se află generalii Lam Van 
Pliat, principalul conducător al lovitu
rii de stat, Duong Van Duc,, cornân- 
dantul trupelor care au ocupat prind-

palele edificii din capitală, Duong 
Ngoc Lam, fostul prefect ai Saigonului, 
și colonelul Huinh Van Ton, coman
dantul diviziei a 7-a de infanterie. A- 
genția Reuter relatează, citind știri ne
confirmate, că generalul Tran Thien 
Khiem, comandantul-șef al forțelor ar
mate sud-vietnameze, a fost demis din 
această funcție, atribuțiile sale fiind 
preluate de generalul Nguyen Khanh.

Cu toate aceste măsuri, declară agen
ția Associated Press, situația din Delta 
fluviului Mekong (unde s-au retras o 
parte din trupele care au participat la 
lovitura de stat) rămîne încordată.

Declarația comună

I
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NOTE

Noul guvern finlandez 
și programul său

In Finlanda a fost format la 12 
septembrie un guvern de coaliție 
condus de Johannes Virolainen, 
președintele partidului Uniunea a- 
grară. La guvern participă, în afară 
de acest partid, alte trei partide — 
partidul denumit de coaliție, parti
dul popular finlandez și partidul 
popular suedez. Portofoliile sînt ast
fel împărțite : agrarienii dispun de 
șapte locuri, partidul de coaliție de 
trei locuri, iar celelalte două partide 
de cite două locuri.

In felul acesta s-a pus capăt unei 
crize parlamentare care dura de mai 
bine de o jumătate de an. Criza a 
început la sfîrșitul anului 1963 cînd 
primul ministru Karialainen a pre
zentat demisia cabinetului său pre
ședintelui Kekkonen, ca urmare a 
divergențelor ivite între reprezen
tanții Uniunii agrare, pe de o parte, 
și celelalte trei partide, pe de altă 
parte, în legătură cu întocmirea bu
getului de stat pe anul 1964. Deoare
ce cele patru partide nu s-au putut 
pune de acord în vederea rezolvării 
crizei, președintele Finlandei l-a în
sărcinat pe economisiul Reino Lehto 
cu formarea unui cabinet de tranzi
ție în care să nu fie inclus niciun 
reprezentant al vreunui partid po
litic.

In luna iunie, anul acesta, cele 
patru partide interesate în partici
parea la noul guvern au făcut o 
nouă încercare de a înlocui guver
nul de specialiști ai lui Lehto prin- 
tr-un guvern parlamentar, dar nu 
au reușit să ajungă la o înțelegere.

Obstacolul în calea înțelegerii îl 
constituia cererea partidului popu
lar finlandez de a obține trei locuri 
în viitorul guvern. Ulterior, parti
dul popular finlandez a renunțat

insă la cererea sa și s-a mulțumit 
cu două locuri.

Imediat după anunțarea compo
nenței noului guvern, primul minis
tru J. Virolainen a dat publicității 
programul acestuia. In domeniul 
politicii externe, guvernul își propu
ne să consolideze neutralitatea Fin

landei, să acorde o deosebită atenție 
dezvoltării continue a relațiilor dé 
bună vecinătate și strînsă colabora
re cu țările din nordul Europei și 
cu Uniunea Sovietică. Noul guvern 
va promova o politică externă care 
să corespundă liniei politice Paasi- 
kivi-Kekkonen.

In domeniul politicii interne se 
vor aplica măsuri în scopul stabi
lizării situației economice și finan
ciare a țării. Programul prevede re
vizuirea unor capitole ale proiectu
lui de buget pe anul 1965 în vederea 
reducerii cheltuielilor și creării 
unor rezerve suficiente în trezore
ria statului.

BUDAPESTA 16 (Agerpres).— In 
declarația comună iugoslavo-ungară, 
dată publicității, se arată că cele 
două delegații au făcut un schimb 
de vederi într-un șir de probleme 
ce privesc relațiile economice dintre 
cele două țări și au găsit necesare 
următoarele : pregătirea pentru în
cheierea de acorduri pe termen lung 

domeniul. schimburilor de măr- 
£uri; dezvoltarea tot mai largă a 
colaborării în domeniile energeticii, 
construcției de mașini, metalurgiei, 
chimiei și a celorlalte industrii.

In timpul convorbirilor, delegații
le au acordat o atenție deosebită 
situației actuale internaționale și au 
constatat că au puncte de vedere 
identice sau apropiate în toate pro
blemele esențiale. Ele consideră ca 
fiind de o însemnătate primordială 
eforturile susținute în adoptarea 
unor noi măsuri concrete pentru 
destinderea încordării internațio
nale. In declarație se menționează 
că în unele regiuni ale lumii, cum 
ar ii golful Tonkin, Cipru, Congo și 
altele, s-a ajuns la crize serioase 
care au înrăutățit situația' în aceste 
regiuni și au avut urmări negative. 
In ce privește rezolvarea problemei 
germane se consideră că trebuie să 
se pornească de la cercetarea reali
tății, de la existența celor două state 
germane. Este absolut necesară- în
tărirea eforturilor pentru apropie
rea punctelor de vedere și pentru 
măsuri concrete pe linia unei dezar
mări generale și totale — se arată 
în declarație.

G. N.

Semnificația unor sentințe
Zilele acestea s-a pronunțat, la 

Lambaréné, sentința în procesul 
intentat participanților la lovitura 
de stat din februarie, îndreptată îm
potriva președintelui Republicii Ga
bon, Léon Mba — înlăturat pentru 
moment și repus apoi în funcție cu 
ajutorul intervenției străine.

însăși desemnarea micii localități 
din sud-estul capitalei ca loc de 
desfășurare a procesului, își are 
semnificația sa. Lambaréné este si
tuat la o oarecare distanță de Libre
ville ; pe teritoriul său a fost procla
mată „starea de punere în gardă“, 
ceea ce arată că organizatorii pro
cesului au căutat să împiedice ma
nifestații de simpatie față de incul
pați.

Principalul acuzat, J. Aubame, fost 
ministru de externe, care după lo
vitura de stat a condus guvernul 
provizoriu a fost condamnat la 10 
ani muncă silnică ; nepotul său, 
Pierre Eyeguet, fost ambasador al 
Gabonului la Londra, Daniel Mbene, 
organizatori ai loviturii de stat — 
20 de ani de muncă silnică ; șeful 
statului major al loviturii de stat, 
locotenentul. Jacques Mombo, a fost 
condamnat la 5 ani închisoare cu a- 
mînarea pedepsei.

Procesul de la Lambaréné, notea
ză ziarul francez „Le Monde“, s-a 
terminat cu un verdict destul de 
ponderat. Pedepsele pronunțate de 
instanța gaboneză sînt sensibil infe
rioare celor cerute de comisarul gu
vernului : pedeapsa cu moartea 
pentru primul, muncă silnică pe 
viață pentru organizatorii militari 
ai loviturii de stat. Unul dintre acu
zați, Ekoh, pentru < 
pedeapsă la fel de 
și simplu achitat.

Firește, așa cum 
ziare și agenții de 
ceste verdicte sînt departe de a re
prezenta acte de clemență. Fiind 
vorba de un regim fragil, indulgen
ța e dictată de cu totul alte consi
derente. Evenimentele care au avut 
loc curind după eșuarea loviturii de 
stat, manifestațiile din luna martie, 
alegerile din aprilie, au arătat că o 
parte însemnată a populației este 
ostilă politicii guvernamentale și că 
nemulțumirea maselor ar putea , ră
bufni oricînd în forme mai mult sau\ 
mai puțin violente. De acest fapt a 
trebuit să țină seama și judecătorii 
de la Lambaréné.

care se ceruse o 
grea, a fost pur

remarcă unele 
presă, toate a-

E. S.

guvernamantale
ale U.R.S.S. si R.A.U.f

MOSCOVA 16 (Agerpres). — In
tre delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, condusă de N. S. 
Hrușciov, și cea a R.A.U., condusă de 
Aly Sabry, a avut loc o întîlnire, în 
cursul căreia au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării continue și în
tăririi colaborării dintre cele două 
țări. In aceeași zi, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe primul ministru al R.A.U., 
care i-a înmînat un mesaj din par
tea președintelui Gamal Abdel 
Nasser.

Ziarele au publicat azi pe pagina în- 
tîia comunicatul oficial cu privire la fi
xarea datei alegerilor la 15 octombrie. 
Calendarul electoral, aflat în circulație 
publică de mai mult timp, a devemt a- 
cum oficial : la 25 septembrie actualul 
parlament va fi dizolvat, iar după scru
tin, la 27 octombrie, noul parlament se 
va întruni pentru a-și alege speakerul 
(președintele). Lucrările noului parla
ment vor începe la 3 noiembrie, dală care 
coincide cu ziua alegerilor prezidenția
le din S.U.A. Potrivit uzanțelor, startul 
dat acum declanșează competiția des
chisă a partidelor în arena celor 630 de 
circumscripții electorale — corespunză
tor numărului de locuri dm Camera co
munelor. Comentînd din Liverpool anun
țul primului ministru, Harold Wilson, li
derul partidului laburist, a spus : „In ul
timele două săptămîni ne aflam în pos
tura unei echipe de fotbal care așteaptă 
în cabinele stadionului Wembley. Infine, 
acum am intrat pe teren".

Primele salve ale campaniei au fost 
trase încă de sîmbăta trecută, prin dis
cursurile celor doi lideri ai partidelor 
conservator și laburist — Alee Douglas 
Home și respectiv Harold Wilson. Ambii 
au expus în linii mari poziția partidelor 
lor față de principalele probleme in
terne și externe. Marți seara, în cadrul 
unor interviuri, ei au apărut succesiv la 
posturile de televiziune (al treilea inter
vievat a fost Jo Grimond, liderul partidu
lui liberal). Au fost trecute în revistă cu 
acest prilej proiecte privind dezvoltarea 
și modernizarea industriei, remedii di
verse pentru ameliorarea situației în do
meniul locuințelor (unul din principalele 
obiective electorale ale laburiștilor), în- 
vățămîntul, pensiile etc. După cum scriu 
ziarele, s-ar părea că există un fel de 
consens nedeclarat între cei trei lideri 
cu scopul de a se evita accentele pe 
Drobleme externe.

O ușoară polemică s-a purtat la tele
viziune numai în privința intenției
țațe a laburiștilor de a renunța, în cazul 
cînd vor forma viitorul guvern, la arma 
nucleară engleză și de a cere, în acest 
scop, revizuirea acordului anglo-ameri- 
can de la Nassau. Primul ministru a spus, 
în legătură cu aceasta, că dacă partidul 
laburist va, cîștiga alegerile, Anglia va 
renunța, pentru prima dată în istoria ei, 
la asigurarea apărării sale prin mijloace 
proprii. Riposfînd, Harold Wilson a de
clarat că Anglia nu poate pretinde nici

anun-

în prezent că posedă o armă nucleară 
independentă, din moment ce depinde in 
această privință de rachete de fabricație 
americană.

Unii comentatori analizează, pe de altă 
parte, consecințele pe care le-ar avea 
victoria în alegeri a laburiștilor asupra 
relațiilor Angliei cu Piața comună. „Daily 
Telegraph" scrie astfel că de la Bruxelles, 
unde se întrunește sesiunea ministerială 
a Pieței comune, „o privire este aruncată 
cu neliniște spre campania pentru alegeri 
generale". Ziarul adaugă că „în general 
la Bruxelles se crede că o victorie labu
ristă ar face și mai rigide condițiile de 
intrare a Marii Britanii în Piața comună".

Laburiștii și liberalii au dat publicității 
zilele trecute programele lor electorale, 
iar conservatorii s-au pregătit să-și lan
seze programul miercuri. In confruntarea 
care se anunță strînsă sînt alocate mari 
fonduri. Numai cheltuielile guvernului, au
torizate de o lege din 1949, se vor ridi
ca, după estimările presei, la aproxima
tiv două milioane de lire, cu trei sute 
de mii mai mult ca în precedentele ale
geri (din 1959\ Posturile de televiziune 
au pregătit programe speciale pentru în
treaga perioadă electorală, iar ziarele au 
început să publice zilnic, pe spații largi, 
numeroase comentarii, statistici, docu
mentare, liste de candidați...

Potrivit unor calcule publicate în pre
să, în toamna aceasta sînt așteptați în 
fața urnelor peste treizeci și șase de mi
lioane de bărbați și femei care vor alege 
pe membrii Camerei comunelor, dintre 
cei 1716 candidați ai partidelor (cu 180 
mai mulți ca în precedentele alegeri). 
Conservatorii prezintă candidați în toate 
circumscripțiile electorale, în 
laburiștii au cu trei mai puțin. Partidul 
liberal are 360 de candidați, partidul co- 
munisf — 36, iar partidul cooperatist — 
27. Restul aparține unor mici grupări șl 
partide politice cu caracter mai mult local. 
In actualul parlament, repartiția mandate
lor este următoarea: conservatori 351, 
laburiști 256, liberali 7, independenți 2, 
locuri vacante 14.

In ultimele zile observatorii se abțin 
de la pronosticuri. Același lucru îl fac 
chiar și' institutele specializate în sondaje 
publice — Gallup și National Opinion 
Polls. Reprezentanții lor au discutat aces
te aspecte marți seara la postul de tele
viziune B.B.C. și au fost de acord că ale
gerile rămîn deschise oricărui rezultat.

Liviu RODESCU ,

timp co

iugoslavo-ungară
Cele două țări acordă un rol deo

sebit dezvoltării colaborării multi
laterale cu țările recent eliberate dé 
sub colonialism și care merg pe dru
mul dezvoltării naționale indepen
dente. Declarația subliniază că am
bele țări sînt apărătoare active ale 
politicii coexistenței pașnice.

Tovarășul Iosip Broz Tito, Jânos 
Kădar și- colaboratorii lor au avut 
un schimb de păreri și în ceea ce 
privește mișcarea muncitorească in
ternațională. Ei au constatat că 
lupta pentru pace și pentru co
existență activă este strîns legată de 
mișcarea socială progresistă. Am
bele părți sînt convinse de necesi
tatea ca fiecare partid comunist și 
muncitoresc și fiecare țară socialis
tă să-și aducă pe deplin contribuția 
la înlăturarea greutăților ce s-au 
ivit, în ultimul timp, în mișcarea 
muncitorească mondială.

Iosip Broz Tito a invitat pe Istvan 
Dobi și Jânos Kâdar să viziteze 
R.S.F. Iugoslavia. Invitația a fost 
primită cu satisfacție.

*

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
Miercuri a plecat spre patrie Iosip 
Broz Tito și persoanele care l-au în
soțit în vizita oficială în R. P. Un
gară. Oaspetele iugoslav a fost con
dus la gară de Istvan Dobi, Jânos 
Kâdar și alți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Ungare. In cursul 
aceleiași zile, 
Belgrad.

I. B. Tito a sosit la

Corespondență din Moscova

Nava aeriană „TU-134“
De pe aerodromul din Moscova 

și-a luat zilele acestea zborul un 
nou tip de avion cu reacție pentru 
pasageri. Numele lui, „Tu-134", a- 
rată că face parte din familia a- 
vioanelor „Tu", creație a inginerilor 
și muncitorilor din colectivul de 
construcții condus de inginerul A. N. 
Tupolev.

Noua navă aeriană are o formă 
aerodinamică elegantă, dispune de 
motoare puternice și consumă mai 
puțin combustibil decît avionul 
„Tu-124". El se deosebește de pre
decesorii săi și prin unele detalii 
de construcție. Motoarele lui reac
tive sînt așezate nu pe aripi, ci în 
partea dinapoi a fuselajului. O ase
menea soluție tehnică face mai pu-

țin perceptibil penttu cel 64 de pa
sageri ai navei zgomotul motoare- 

în-lor. încăperile avionului sip.t 
zestrate cu aer condiționat.

Noul avion „Tu-134" poate fi 
losit cu succes pe marile rute 
riene 
proximativ 3 000 de 
desfășoară o viteză 
1 000 kilometri pe oră 
riza cu ușurință pe 
obișnuite.

După încercările la 
supus, noul avion va începe în cu- 
rînd să deservească cursele regu
late de pasageri.

fo- 
ae- 
a- 
el 
de

pînă la o distanță de 
kilometri ;
maximă 
și poate ate- 
aerodromuri

care a fost

A. MUNTEANU

SCURTE ȘTIRI
Telefoto : Agerpres

PARIS. Reprezentanții celor trei 
părți din Laos s-au întîlnit miercuri 
din nou pentru a continua convorbi
rile neoficiale. Agenția Associated 
Press relatează că progresele realiza
te marți în convorbirile dintre prin- 

■ țul Suvanna Fumma și prințul Sufa- 
nuvong nu au putut încă fi concre
tizate, părțile neputînd realiza un a- 
cord privitor la căile practice ale în
făptuirii propunerilor prințului Sufa- 
nuvong de revenire la situația existen
tă la 24 iunie 1962 și încetarea focu
lui, în Valea Ulcioarelor.

rilor producătoare (în special Brazi
lia).

NEW YORK. Ziarul „New York 
Herald Tribune“ a publicat rezulta
tele unui nou sondaj efectuat de că
tre Institutul american Gallup pentru 
sondarea opiniei publice în problema 
atitudinii alegătorilor față de candi- 
dații la postul de președinte al S.U.A. 
Datele sondajului atestă că 68 la sută 
din alegători se pronunță în favoarea 
candidatului partidului democrat, pre
ședintele Johnson, și numai 32 la sută

noi secretari de stat la interne, infor
mații și construcții. Aceste numiri au 
permis eliberarea președintelui repu
blicii, Houphouet-Boigny, de unele 
din sarcinile sale, el menținîndu-și 
atribuțiile de ministru al apărării, a- 
facerilor externe, agriculturii și altele.

sintetice, inclusiv de mătase artificia
lă, au fost luate sub controlul statului. 
Pe viitor, toate operațiile de import 
ale acestor fabrici se vor efectua prin 
intermediul cooperativelor de aprovi
zionare, controlate de guvern, nu prin 
intermediul Asociației importatorilor, 
ca pînă în prezent.

TOKIO. După cum 
TASS, ( ' -

anunță 
grupul financiar industrial 

„Mitsui“ a încheiat un contract privi
tor la livrarea în Uniunea 
a unei uzine de carbamidă 
pacitale de 360 000 tone pe 
lațiile acestei uzine vor 
Uniunii Sovietice pe credit

Sovietică 
cu o ca- 
an. Insta- 
fi livrate 
de 8 ani.

LONDRA. La Londra a început o 
sesiune de 2 zile a Comitetului exe
cutiv al Consiliului internațional al 
cafelei. După cum transmite agenția 
Reuter, sesiunea are loc la cererea 
Braziliei, Columbiei și Ugandei, în 
vederea trecerii în revistă a situației 
de pe piața mondială a cafelei. Se 
precizează că la sesiune se va discuta 

' problema scăderii îngrijorătoare a pre- 
Și 
a- 
să 
de 
și-

țurilor și se vor lua în discuție 
unele acțiuni care să pună capăt 
cester tendințe. Comitetul urmează 
ia în dezbatere o serie de proiecte 
rezoluții, care prevăd remedierea

BRUXELLES. O misiune japoneză, 
condusă de fostul prim-ministru No- 
buscu Kishi, a purtat la Bruxelles tra
tative preliminare cu președintele Co
misiei Executive a Pieței comune, 
prof. Walter Hallstein, în problema 

în favoarea candidatului republican relațiilor comerciale dintre Japonia și 
Goldwater.

MÜNCHEN. La Tribunalul din 
München, acuzatorii publici au în
ceput rechizitoriul împotriva fostului 
general SS-ist Karl Wolff, acuzat de 
a fi participat la exterminarea popu
lației din Lublin și de a fi complice 
la asasinarea a 300 000 de persoane. 
Procurorul Matschl a vorbit despre 
execuțiile în masă organizate de na
ziști pe frontul din Răsărit. După cum 
a Spus el, comandanții SS „aveau . 
drept cuvînt de ordine nu de a lup
ta, ci de a distruge“. El a evocat apoi 
masacrarea femeilor și copiilor în fața 
gropilor de execuție. Procurorul a 
precizat că Wolff a fost acela care a 
pregătit planul de acțiuni al acestor • 
comandanți și a fost prezent la con
vorbirile dintre Himmler și Heydrich, 
cu privire la exterminarea deținuților.

G.E.E.

ROMA. Agenția ANSA anunță că 
azi se deschide în Palatul Congreselor 
EUR din Roma Congresul al VI-lea al 
partidelor social-democrate din țările 
membre ale Pieței comune. La con
gres vor participa 150 de delegați, 
precum și observatori din partea Pie
ței comune, a organizațiilor Euratom 
și CECO.

ABIDJAN. In Coasta de Fildeș a 
tuației de pe piața mondială, precum avut loc zilele acestea o remaniere 
și problema cotelor de export ale ță- guvernamentală. Au fost numiți trei

TRIEST. La Triest s-au întrunit 
membrii Consiliului științific al Cen
trului internațional de fizică teoretică 
de pe lîngă Organizația Națiunilor 
Unite, pentru a discuta programul de 
activitate al Centrului internațional de 
fizică teoretică. Ei vor fixa, de 
menea, temele asupra cărora se 
întreprinde studii și cercetări.

DAR-ES-SALAAM. Guvernul
publicii Unite Tanganica și Zanzibar 
a anunțat că toate fabricile de fibre

ase-
vor

Re-
iri apropierea localității Alby (Sue
dia) a avut loc de curind o catas
trofă feroviară in care și-au pier
dut viața 11 persoane Iar alte 40 

au fost grav rănite
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