
In pagina lll-a

File din istoria 
industrială 
contemporană 
a României

de Paul ANGHEL

INSTANTANEE

Alo, centrala!

Priveliști bucureștene Foto : Gh. Vințilă

O cerință mereu în 
actualitate — stima 
față de timp. Față de 
timpul 
care se apropie de un 
ghișeu, 
policlinică, are de re
zolvat o hîrtie sau so
licită o informație. In 
orice discuție pe a- 
ceastă temă revin, cu 
insistență, unanim ac
ceptate (nu și unanim 
folosite: în asta și 
:onstă problema!) cî
teva atribute: răspun
dere, solicitudine, ope
rativitate. Ele țin de 
„gramatica" raportu
rilor cu cetățeanul.

Ce e mai firesc de
cît să obții o legătură 
telefonică ? — „Alo
centrala 1 Dați-mi, vă 
rog, interiorul cutare... 
sau serviciul cutare...". 
Și iată-te după o clipă, 
pus în legătură cu nu
mărul solicitat. Grație 
gestului anonim, repe
tat de sute de ort pe 
zi, al „centralistei". 
Prezență nevăzută, dor 
activă, la ceea ce re
prezintă, în fond, tot 
un „ghișeu" al institu
ției respective. Ce te 
faci însă cînd geamul 
acestui „ghișeu" 
prezintă opac ?

Imaginează-ți-l, to
varășă centralistă, pe 
cel care telefonează

cetățeanului

intră într-o

(ca și cum postul la 
care lucrezi ar ti în
zestrat cu un ecran de 
televiziune). Omul de 
la capătul firului su
nă... Sună... in gol. 
N-are de unde să știe, 
deși poate bănuiește, 
că dumneata ești în 
toiul unei absorbante 
conversații cu cole
ga de alături. In 
sfîrșit, i se răspun
de. O voce plictisită, 
neatentă. Colega, chiar 
în acea clipă, a mai 
adăugat un amănunt 
nostim și, uitînd sa 
stabilești legătura ce
rută, i-ai închis cetă
țeanului telefonul in 
nas. Revine. El, sau 
un altul. Vrea planifi
carea. Ti dai. neglijen
tă, financiarul. De 
fapt, nici nu știi ce 
i-ai dat. N-ai urmărit. 
Altfel, ai fi îndreptat 
greșeala pe loc. Omul 
încearcă să revină. 
Centrala — ocupată. 
Sună, sună în contra
timp. Minute irosite 
din cauza unei secun
de de neatenție. In 
sfîrșit, te aude iar. De 
astă dată e ocupat „in
teriorul". Ar vrea 
să-ți spună că așteaptă 
pe fir, dar rămine cu 
vorba la jumătate. Cu 
o viteză de meteorit, 
ai dispărut din recep
torul lui.

Nu te-ai gîndit, poa
te, că e la un telefon 
public și cele două- 
trei fise nu i-au fost 
de ajuns. După alte 
minute pierdute, te 
sună iarăși. Nimerește 
însă, ciudățenie, direct 
la un interior. Firește, 
nu la acela căutat. Du
pă o jumătate de oră 
de peripeții, omul se 
cam enervează, li ser
vești o lecție: îl pui în 
legătură cu vreun in
terior la 
nainte că 
nimeni.:.

Știm, 
neplăceri. Te sună unii 
răstiți, alții puși pe 
taclale, farse sau ne
cuviințe („ai o voce 
blondă, don'șoară, un
de te găsesc cînd ieși 
de la serviciu ?“). Asta 
este însă cu totul alt
ceva ; supărarea oca
zională nu trebuie să 
fie un fulger care să 
se abată asupra tutu
ror celorlalți. Asupra 
majorității, în deplină 
măsură să-ți ceară 
atributele înscrise la 
începutul acestor rîn- 
duri.

...Alo, centrala ! La 
capătul firului nu e o 
simplă voce. E un om. 
Vn cetățean.

care știi di
nu răspunde

ai citeodată

Victor VTNTU
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Hrană pentru toate 
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la ha
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In ultimii ani în cooperativele 
agricole s-au dezvoltat fermele 
zootehnice care adesea cuprind 
mii de animale. In prezent pro
blema principală este asigurarea 
condițiilor care să permită ca de 
la efectivele existente să se ob
țină producții cît mai mari de 
carne, lapte, lină și alte produse. 
Cheia rezolvării acestei probleme 
o constituie sporirea producției 
de furaje pentru a se putea rea
liza o hrănire corespunzătoare 
a animalelor atit în regiunile 
cu suprafețe mari de 
și finețe naturale, cît 
cele cu pajiști puține, 
nutrețurile se asigură pe baza 
plantelor cultivate. In regiu
nea București, paralel cu mă
surile luate pentru sporirea pro
ducției de cereale, au fost între
prinse numeroase acțiuni menite 
să asigure cantități corespunză
toare de furaje de bună calitate, 
obținîndu-se pe această linie o 
serie de realizări importante. 
In legătură cu aceasta, ne-am 
adresat tovarășului ing. Constan
tin Ghiță, șeful secției de creștere 
a animalelor din cadrul consiliu
lui agricol regional. Iată pe scurt 
cele relatate.

pășuni 
și în 
unde

tru toate anotimpurile. In toam
na anului trecut, în coopera
tivele agricole au fost însămînța- 
te 31 000 ha cu secară și borcea- 
guri pentru masă verde. In aceas
tă primăvară au mai fost însămîn- 
țate diferite plante de nutreț va
loroase și îndeosebi lucernă. Se 
poate aprecia că. față de alți ani, 
însămînțarea fiecărei culturi
făcut la un nivel agrotehnic mai 
ridicat.

Ținînd seama de condițiile regiunii 
noastre, una din preocupările de 
seamă ale consiliilor agricole și ale 
conducerilor cooperativelor agricole 
este sporirea producției de masă 
verde.

Datorită faptului că în această 
parte a țării cantitatea de precipi
tații variază între 350—500 mm, 
producția pășunilor naturale nu 
depășește 5 000 kg masă verde la 
hectar. De aceea locul acestora a 
fost luat, în mare parte, de con- 
veierul verde. în cadrul acestuia 
ponderea principală o 
cerna, care 
80 la sută 
masă verde 
ani, în cadrul conveierului 
extins și borceagurile, amestecu
rile pe bază de porumb și floa- 
rea-soarelui, iarba 
bostănoasele de la 
producții ridicate.

are 
însumează pînă 
din cantitatea 

produsă. în
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în cooperativele agricole din re
giune, ponderea principală o au 
cerealele și îndeosebi grîul și po
rumbul boabe, care dau cele mai 
bune rezultate. De aceea, pentru 
sporirea producției de furaje, nu 
s-a mers pe linia extinderii su
prafețelor, ci pe linia folosirii ra
ționale a terenului destinat cultu
rilor de nutreț. Pe această bază 
multe cooperative agricole, obțin, 
de la un an la altul, cantități spo
rite de lapte și carne pentru a- 
provizionarea Capitalei și a altor 
orașe, asigurîndu-și însemnate ve
nituri. Suprafețele de teren desti
nate bazei furajere sînt cultivate 
îndeosebi cu plante de mare pro
ductivitate și cu valoare nutritivă 
superioară, ceea ce contribuie la o 
hrănire mai rațională a animale
lor.

Pentru anul acesta, cu sprijinul 
consiliilor agricole, cooperativele 
agricole au întocmit balanțe fura
jere care au in vedere valorifi- 
cafeh din plin a variatelor re- 
sui ' de furaje și asigurarea ce- 
riri, 'or de hrană ale diferitelor 
sp°i și categorii de animale pen

Trebuie remarcat 
pentru masa verde dar 
fîn, cultura de bază o 
tot lucerna. Poate că unii se vor 
întreba : de ce a crescut atît de 
mult ponderea lucernei ? Coopera
tivele agricole au pornit de la cal
cule economice care 
ză avantajele acestei 
mod obișnuit lucerna 
masă verde la ha și 
Ia ha. Această producție, în condi
ții bune de recoltare și conservare, 
asigură obținerea a 720 kg proteină 
digestibilă.

Cooperativele agricole de pro
ducție, în care lucerna ocupă 70 — 
75 la sută din suprafața destinată 
bazei furajere, au obținut produc
ții mari de lapte. Cooperativa a- 
gricolă Cosoba, 
unde în rația 
participat pînă 
juns să obțină 
fiecare vacă furajată, 
bune s-au obținut și la 
vele agricole Crevedia, Bîldana și 
Poenarii-Vulpești din același ra
ion.

In cooperativele agricole de pro
ducție din regiune a luat o extin
dere însemnată irigarea lucernei 
de la care se obțin într-un an 5—6 
coase, cu o producție de pînă la 
90 000 kg masă verde la ha. Aceas
ta înseamnă că se realizează 2 700 
kg proteină, adică cu aproape 2 000 
kg mai mult decît la lucerna nei
rigată. Asemenea producții, care 
sînt de cîteva ori mai mari decît 
cele ce se realizează la alte culturi, 
au fost obținute de cooperativele 
agricole din Ciochina, raionul Slo
bozia, Movilița și Sf. Gheorghe, 
raionul Urziceni etc.

câ nu 
și

numai 
pentru 

constituie

demonstrea- 
culturi. In 

dă 24 000 kg 
6 000 kg fin

din raionul Răcari, 
furajeră 
la 62 Ia
3 200 l

lucerna a 
sută, a a- 
lapte de 
Rezultate 

cooperati-
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Pe baza rezultatelor obținute de 
unitățile fruntașe, consiliul agricol 
regional a întreprins numeroase 
acțiuni pentru extinderea supra
fețelor cu lucernă irigată. în pri
măvara anului trecut la coopera
tiva agricolă Movilița s-a orga
nizat un schimb de experiență pe 
tema irigării lucernei, la care au 
participat vicepreședinți ai consili
ilor agricole raionale, președinți și 
ingineri de la cooperativele agri
cole din toată regiunea. Totodată, 
consiliile agricole au acordat un 
larg sprijin cooperativelor a- 
gricole in ce privește amena
jarea terenurilor pentru irigat, fo
losirea unor surse variate de apă, 
procurarea de pompe etc. Ca ur
mare a măsurilor luate, lucerna a 
ajuns să ocupe, în acest an, 54 la 
sută din suprafața destinată pro
ducerii de furaje. Lucerna irigată 
ocupă 22 la sută din totalul te
renurilor rezervate culturilor fura
jere. Raportată la numărul de vaci 
și juninci, această suprafață ajunge 
la 6 100 mp de fiecare. Cooperati
vele agricole au făcut amenajările 
necesare pentru irigare și au asi
gurat 250 de aspersoare. Pentru a 
fi utilizate cu maximum de ran
dament, acestea sînt deservite 
cîte două echipe, funcționînd 
și noapte.

Seria agregatelor de foraj-ex- 
tractie, produse de industria noas
tră constructoare de mașini, a fost 
completată cu o nouă instalație de 
intervenție — P 25-t, proiectată, 
construită și omologată recent la 
Uzina de utilaj petrolier din Tir- 
goviște

Prevăzută cu turlă rabatabilă și 
telescopică — așezată pe remorcă, 
noua instalație poate efectua in
tervenții la sonde intr-un timp de 
3 ori mai scurt decît cel realizat 
cu ajutorul troliului și al turlelor 
stabile, procedeu vechi de lucru.

(Agerpres)

PE TRASEELE

(Continuare în pag. V-a)
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In . Capitală,--pe șoseaua Colenfina, 
la capătul tramvaiului 21, numeroși 
inontori, excavatoriști și alți muncitei 
lucrează la construirea unui nou și mo
dern depou pentru tramvaie. Au în
ceput lucrările de reparație a liniilor 
de tramvai de pe șoseaua Giurgiului, 
unde, pe o porțiune de 3 km vor fi 
înlocuite vechile șine și fundații. Lu
crări asemănătoare au fost făcute și 
pe șoselele $tefan cel Mare și Mihai 
Bravu. I.T.B execută în acest an și 
lucrări de reparare a drumurilor 
pe care circulă celelalte vehicule de 
transport în comun : pe b-dul Bucu
reștii Noi, pe porfiunea cuprinsă între 
șoseaua Chitila și strada Pajurei, în 
vederea prelungirii liniei de troleibuze 
spre acest cartier, și pe străzile Labi
rint, Izvor și altele. începe în curind 
lărgirea unei porțiuni din calea Călă
rași. (Agerpres)

Remediul remedierilor
neremediate

După cum la un -----------
examen este abso- ___
“ ANCHETA „SCINTEII"
vul și profesorul, ___
tot așa la recep- 
ționarea unui produs e nevoie de 
cel puțin două persoane : producă
torul și beneficiarul. Este cît se poa
te de limpede : dacă una dintre cele 
două părți nu e prezentă, recepția 
devine imposibil de realizat. Dar iată 
că zilele trecute întreprinderea de 
construcții și montaj tir, 4 din Capi
tală a reușit imposibilul : s-a auto- 
recepționat! Am fost de față cînd la 
blocurile R 7 și 8 din cartierul Ber- 
ceni în locul comisiei de recepție, ca
litatea apartamentelor a fost exami
nată de înșiși constructorii.

în această parte a orașului, benefi
ciarul noilor blocuri este I.A.L. din 
raionul N. Bălcescu. O legitimă cu
riozitate ne-a împins spre această în
treprindere de administrație locativă 
care nu ține să ia în primire imobi
lele ce i-au fost date în seamă.

Cînd am pășit pragul biroului, E- 
lisabeta Corobai, șefa sectorului 
I.A.L. din cartierele Berceni-Nițu 
Vasile, confundîndu-ne, probabil, cu 
altcineva ne-a luat repede :

— Vă rog nu insistați. Nu venim 
la recepție decît cu o condiție.

Am profitat de încurcătură și am 
întrebat care este condiția. „Cea cu
noscută. ni s-a răspuns. Să
diați mai întîi defecțiunile de con
strucție".

Am aflat, în continuare, că la 
blocurile cu pricina e vorba de u- 
nele retușări pe care constructorul 
nu vrea să le facă pe loc. De aici 
s-a născut următorul dialog :

CONSTRUCTORUL : — „De ce să 
remediem acum și nu în răstimpul 
anului de garanție ?“

BENEFICIARUL : — „Pentru 
și noi și voi sîntem interesați
dăm în folosința cetățenilor apar
tamente complet finisate, cu toate 
instalațiile interioare și exterioare 
in funcțiune".

Dacă am fi participat la dialogul 
respectiv, la răspunsul beneficiaru-

re me-

că 
să

lui, am fi adău
gat : „Remedierile 
trebuie să se facă 
acum și din alt 
motiv. După un 
an „de garanție" 
vor lua proporții, 

repararea lor se va 
pierde timp, se vor cheltui sume de 
bani incomparabil mai mari decît 
cele necesitate de actuala situație".

Dar, după cîte am constatat mai 
tîrziu, nici cerințele beneficiarului 
și nici precizarea noastră nu consti
tuie, pentru constructori, o prea 
mare noutate. Atunci, de ce nu sînt 
remediate la timp defecțiunile ivite? 
Si de ce „trag" constructorii atît de 
mult spre efectuarea acestora în 
așa-numitul „an de garanție" ? Vom 
vedea din cele ce urmează.

Cu vreo trei ani în urmă, același 
beneficiar — I.A.L.-Bălcescu, a fost 
mai larg la inimă cu constructorii 
de la I.C.M. 4. La recepționarea 
blocurilor 1—14, apoi mai tîrziu la 
cele cu numerele de la 25 Ia 29, 
n-a prea dovedit exigență. Dimpo
trivă. în loc să ceară remedieri pe 
Ioc, s-a mulțumit să ia în evidență 
defecțiunile constatate, le-a comple
tat cu cele sesizate ulterior de loca
tari și a început să aștepte. Doar, 
doar or veni constructorii să facă 
remedieri. „S-a socotit atunci, ne 
spunea tovarășa Elisabeta Corobai, 
că I.C.M. 4 consideră început anul 
de garanție chiar din ziua recepției 
și că retușările necesare vor fi e- 
fectuate la timp. Dar au trecut anii 
și ei nici nu se gîndeau să le exe
cute. In schimb, ne purtau cu vor
ba : venim azi, 
tot așa. Cînd. în sfîrșit, s-au hotărit 
să vină să remedieze cîte ceva, au 
făcut treaba de mîntuială"

Am mers la sediul întreprinderii 
constructoare să aflăm care sînt 
cauzele acestei anomalii. Si ce să 
vezi 1 Tovarășul director a afirmat 
că „să fim sănătoși, remedierile s-au 
efectuat de mult"

micile defecțiuni 
iar pentru

venim mîine. Și

Gheorghe GRAURE

(Continuare in pag. II-a)

Traulerul „Constanta": A treia călătorie
Vineri, din portul Constanța a ri

dicat ancora, plecînd în cea de-a 
3-a călătorie de producție, traulerul 
„Constanța".

După o scurtă escală la Copen
haga, a declarat comandantul na
vei, Serghei Cârpo, ne vom îndrepta 
în zonele de pescuit Terra Nova 
din vestul Atlanticului, bogate în

pește, in special biban. Bazîndu-ne 
pe experiența bună privind depista
rea bancurilor de pește și organiza
rea procesului de producție la bord, 
acumulată în călătoriile preceden
te, avem convingerea că ne vom 
înapoia în patrie cu o recoltă bo
gată de pește.

Șantierul naval Galați. Se linisează un nou cargou
Foto : Agerpres

Dacă toate drumurile duc la 
Roma, nu este mai puțin adevă
rat că multe din ele trec prin 
Zagreb. Așezat pe dealurile ce 
sprijină ca niște contraforturi 
Alpii tirolezi, în valea deschisă 
a rîului Sava, orașul se află la 
întretăierea marilor drumuri care 
leagă răsăritul de Europa Cen
trală, Balcanii de țările nordice. 
Zilnic trec prin Zagreb zece tre
nuri internaționale, șoselele sînt 
străbătute de mii de automobile 
purtînd însemnele unor orașe în
depărtate, hotelurile, străzile, ma
gazinele sînt asaltate de turiști. 
Orașul se bucură de faima unei 
gazde ospitaliere. Aici au loc în 
fiecare anotimp manifestări in
ternaționale de prestigiu. Abia 
și-a închis porțile tîrgul de pri
măvară și o altă manifestare in
ternațională, de astă dată artis
tică, vine să întrețină pulsul viu 
al orașului : Bienala de muzică 
contemporană, aflată la cea de-a 
treia ediție a sa.

Nurhărul impresionant al par- 
ticipanților — peste 1 400 de mu
zicieni din 12 țări — programele 
cuprinzind lucrări care ilustrează 
diferite orientări ale artei muzi
cale contemporane, stîrnesc un 
mare interes. Pe scenele festiva
lului își dau întîlnire, printre al
tele, ansamblul de balet de la 
„Balșoi Teatr" din Moscova, so
liștii și orchestra de la „Sadler's 
Wells Opera" din Londra, an
samblul Operei naționale din Ber
lin, Orchestra radiodifuziunii din 
Koln, orchestrele filarmonice din 
Belgrad și Zagreb, Complexul in
strumental „Arturo Toscanini” din 
Torino, Corul de cameră din 
Viena, Grupul de cercetări muzi
cale al radioteleviziunii franceze, 
cunoscutele formații de came
ră 
sica 
Quartet 
Trio 
tății 
din 
sun 
lin 
își dau concursul amintesc 
Mstislav Rostrcpovici, pe pianista 
fvonne Loriod, pe dirijorii Ch. 
Mackerras, Bruno Maderna, Ch. 
Bruck, Karlheinz Stockhausen, pe 
flautistul Severino Gazzelloni, pe 
clavecinistul Robert Veyron La
croix, pe cîntăreții Dorothy Do- 
row, Halina Lukomska, Vladimir 
Ruzdjak, 
rindu-se 
piață a 
răni din 
gramate 
benzi de magnetofon, dezbateri 
privind semnificația muzicii și ro
lul ei în societate, conferințe, ex
poziții despre evoluția notației 
și imprimării muzicale. Este 
foarte greu să poți cuprinde to
tul. iar alegerea, pentru iubitorul 
de muzică, nu-i deloc o proble
mă simplă.

Programul inaugural a urmărit 
să releve ideea conducătoare 
a acestei manifestări : cuprinde
rea largă a fenomenului muzical 
contemporan. S-au cintat într-o 
singură seară lucrări de Benjamin 
Britten (Anglia), Aram Haciaturian 
(U.R.S.S.), Samuel Barber (S.U.A.), 
Boleslav; Szabelski (R. P Polonă), 
Kazuo Fukuschima (Japonia) și 
Natko DevCik (R.S.F. Iugoslavia).

Mircea SIMIONESCU

„Soliștii din Zagreb”, „Mu- 
viva Pragensis", 

din Cincinnati 
de sutlători al 
de muzică de 

Salzburg, grupul de dan- 
moderne „Motion” din Ber- 
Printre artiștii străini care 

pe

„Lasalle
(S.U.A.), 

Socie- 
cameră

Martina Arroyo. Urmă- 
o cunoaștere mai apro- 
muzicienilor contempo- 

diferite tari, au fost pro- 
numeioase audiții pe

TELEGRAME

Excelenței sale
Domnului dr. JOSEF KLAUS,

Cancelar federal îndeplinind funcția de președinte federal 
al Republicii Austria

VIENA

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la eliberarea Austriei și a 10 
ani de la semnarea Tratatului de stat prin care a fost restabilită inde
pendența și suveranitatea Austriei, rog pe Excelența Voastră să pri
mească din partea Consiliului de Stat a! Republicii Populare Române 
și a mea personaj felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea și fericirea poporului austriac.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre cele două 
popoare se vor întări, pe baza trainică a voinței comune de colaborare 
pașnică.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Excelenței sale
Domnului dr. JOSEF KLAUS,
Cancelar federal al Republicii Austria

VIENA
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la eliberarea Austriei și a 10 

ani de la restabilirea independenței și suveranității Austriei prin sem
narea Tratatului de stat, vă rog să primiți. Excelență, cele mai sincere 
felicitări din partea guvernului român și a mea personal.

Urez poporului austriac noi succese pe calea dezvoltării pașnice a 
patriei sale.

ION GHEORGHE MAIJRER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române

00. grlol> 
ore

Bahrein Situație 

încordată
Situația din Bahrein continuă 

să rămînă încordată. După insti
tuirea restricțiilor de circulație și 
bararea tuturor căilor de acces 
spre orașul Manama, centrul 
administrativ al protectoratului 
Bahrein, foițe polițienești condu
se de ofrțeri englezi patrulează 
pe străzile principalelor orașe 
Pe aeroportul din Manama poli
tia percheziționează pe toți călă
torii. Din ordinul autorităților șco
lile și-au suspendat activitatea.

IN PARAGUAY au început 
„pregătirile" în vederea alegeri
lor municipale. în legătură cu a- 
ceasta, după cum relatează agen
ția Prensa Latina, guvernul 
Stroessner a declanșat un val de 
represiuni împotriva organizații
lor de masă. Recent, poliția din 
Asuncion a arestat trei militan
te sindicale, fără să dea nici o 
explicație pentru această măsură.

LA FRONTIERA dintre Siria și 
Izrael au izbucnit joi no, incidente 
între trupele celor două țări, A avut 
loc un susținut schimb de tocuri de 
artilerie.
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SEPTECENTENARUt DANTE

Primul poet 
al timpurilor 
moderne

în urmă cu 
700 de ani, într-o 
noapte necunos
cută a acestei 
luni, mai, se năștea în orașul Flo
rența marele poet Dante Alighieri, 
ultimul poet al Evului mediu, pri
mul poet al timpurilor moderne. 
Caracterizarea aceasta sintetică și 
care aparține lui Engels 
magistral opera poetului 
încrucișarea a două mari 
torice. Opera lui Dante 
a fost profund legată de viața și 
realitatea epocii sale, cronică fidelă 
și de înaltă artă 
acelor timpuri, 
s-a dovedit a fi 
Renașterii, 
a cărui 
colo de tenebrele scolastice 
teologale ale Evului 
preanunță pe omul activ, pe acela 
care vrea să cunoască și să schim
be destinele lumii. Divina Come
die este, în concepția 
ei, instrumentul 
transformatoare, 
noiri a omenirii, 
spus că o operă 
să fie ca o furtună care bate pes
te cele mai înalte culmi, peste 
papi și împărați, peste toți puter
nicii pămîntului. El considera că 
a spune totdeauna adevărul e 
condiția esențială pentru ca un 
artist să fie onorat de posteritate.

De aceea toate personajele din 
Divina Comedie nu pot fi con
siderate reci abstracțiuni, ci reali
tăți vii. Umbrele întîinite de Dan
te în imaginara lui călătorie de 
dincolo de hărți, în tărîmurile „ce
lelalte", au rămas, după moarte, 
la fel ca și pe pămînt, păstrîn- 
du-și aceleași puternice sentimente 
și pasiuni.

Cronicarul cel mai fidel al sfîr- 
șitului Evului mediu. Dante a 
biciuit eu violență pe regii Euro
pei, a denunțat moravurile curți-

un 
vedere

----------- lor feudale, a vi
de Alexandru BĂLĂCI brat ahturi de 

luptele împotri
va apăsării ca

tolicismului. Niciodată nu vor pu
tea fi uitate cuvintele de foc în
dreptate de Dante împotriva înal- 
ților prelați, considerați de el 
drept cauză primă a tuturor rele
lor care răscoleau atunci Italia.

Dante a vibrat profund cînd 
a cîntat dragostea aceleia care a 
fost denumită prima femeie mo
dernă a lumii, împătimita Fran
cesca da Rimini, cînd a înăl
țat un trainic monument literar 
de recunoștință și dragoste de dis
cipol aceluia care i-a fost primul 
îndrumător, Brunetto Latini. înal
ta lui umanitate vibrează în ver
suri magnifice închinate liber
tății, iubirii de patrie, Dante 
fiind unul din primii poeți care 
s-a ridicat dincolo de zidurile
tații pentru a privi întreaga Ita
lie. Dar Dante este mai cu seamă 
un îndrăgostit. De la primul vers 
răsună mărețe ecouri ale iubirii 
sale pentru Beatrice.

Poetul a cunoscut în îndelungile 
peregrinări ale exilului întreaga 
viață a țării sale și în versurile 
sale 
măt. 
mei, el a 
peisajele, 
fluvii ale 
atîtea ori 
că a scrisului dantesc, de reînnoi
rea formelor stilistice, de precizia, 
concizia și energia stilului, cel 
mai mlădios instrument pentru 
concretizarea unui imens material 
de idei și sentimente.

Dante a 
al Evului 
aspectele și 
sale se află 
al Divinei Comedii, capodoperă li
terară creată în condițiile încru
cișării a două mari epoci istori-

definește 
aflat la 

epoci is- 
Alighieri

a întîmplărilor 
Dante Alighieri 
țin precursor al 

scriitor genial 
a pătruns din- 

Și 
mediu. El

autorului 
acestei operații 
al acestei reîn- 
Dante însuși a 
de artă trebuie

ee-

l-a oglindit întregul frea- 
Strălucit maestru al for- 

descris ca nimeni altul 
munții și marea, marile 
țării sale. S-a vorbit de 
de facultatea sculptori-

fost și ultimul poet 
mediu, iar printre 
contradicțiile artei 

simbolismul creștin

l

Dar, așa cum am mai arătat, 
aceasta este caracteristica fun-

Ea

ce.
nu
damentală a poemei dantești, 
este însuflețită de un vast patos, 
de o mare încredere în om.

★

In tara noastră de opera lui Dan
te s-au apropiat și scriitori 
din secolele trecute. Primul care 
îl cunoaște pe Dante Alighieri 
este desigur Ion Budai-Deleanu în 
a cărui epopee eroi-comică Țiga- 
niada au fost identificate certe 
motive dantești. în poeziile lui 
Alecu Văcărescu, C. Conachi sau 
Gh. Asachi există unele motive 
din Viața Nouă, după cum în Ste
luța lui V. Alecsandri a coborît 
prezența femeii înger (donna an- 
gelicata), idealul poeților curen
tului literar italian Dulcele Stil 
Nou, al cărui principal reprezen
tant a fost însuși Dante Alighieri. 
Eliade Radulescu a subliniat o a- 
numită identitate între viața lui 
și a poetului florentin, din a cărui 
operă va traduce cinci cînturi. Al. 
Macedonski a scris o tragedie (pos
tumă), Moartea lui Dante, 
Iorga o comedie dantescă. 
dantești răsună în unele 
ale lui Octavian Goga, în 
citoarele stanțe apocrife ale 
G. Topîrceanu.

Au tradus Divina Comedie Ma
ria Chițu, N. Gane, Al. Țundrea, 
G. Buzdugan. A realizat cea mai

Nicolae 
Ecouri 
poezii 

strălu- 
lui

desăvîrșită traducere a capodope
rei dantești George Coșbuc, autor 
și al unui interesant comentariu 
dantesc, publicat nu de mult. Edi
turile noastre se pregătesc să întîm- 
pine anul Dante cu o nouă tradu
cere a Divinei Comedii datorată 
Ettei Boeriu, cu publicarea pentru 
prima oară a traducerii „operelor 
minore" ale lui Dante, cu un ma
siv volum de Studii dantești.

Am asistat de curînd în Ita
lia la Congresul internațional de 
studii dantești. Peste șase sute de 
oameni de știință și 
lumea întreagă au 
cuvîntul și prezența 
Dante Alighieri. Și 
al eternității poeziei dantești, lu
crările Congresului au fost deschi
se și închise de doi reprezentativi 
poeți contemporani, Saint John 
Perse și Eugenio Montale.

Opera lui Dante este o cronică 
fidelă a vremii sale, străbătută de 
încrederea în forțele umane ca
pabile să schimbe lumea. Iată de 
ce profundul interes pentru poetul 
italian n-a slăbit niciodată în in
tensitate, iar cei șapte sute de ani 
care au trecut de la nașterea sa 
nu au așternut uitarea peste mor- 
mîntul din Ravenna, ci, dimpotri
vă, au adus acolo drept omagiu în 
ziua de 27 aprilie, ziua încheierii 
lucrărilor Congresului amintit, 
cununile de laur ale reprezentan
ților culturii mondiale.

scriitori din 
omagiat prin 
lor opera lui 

ca un simbol

Amurg pe crestele Făgărașului

NEREMEDIATE
(Urmare din pag. I-a)

Cine are dreptate ? Beneficiarul 
ori constructorul 7 Lucrurile nu pu
teau fi lămurite decît la fața locu
lui. De aceea, am pornit cu inginerii 
Mihai Chioveanu, Gheorghe Bălă- 
nescu și Nicolae Chiru din nou că
tre I.A.L.

Iată-i pe constructori și pe bene
ficiari față în față. ' 
reduce la repetarea 
zițiilor Inițiale :

Elisabeta Corobal, 
I.A.L.: 
mic"

Mihai Chioveanu, inginer la 
I.C.M.: „Ba da. Am remediat totul".

Pentru lămurirea cazului a rămas 
o ultimă probă: locatarii.

Discuția lor se 
continuă a po-

șefa sectorului
„Ba nu. N-ați remediat ni-

Au venit, au văzut, 
au plecat

notasem în carnețele cîteva 
la prima : blocul 1,

Ne 
adrese. Iată-ne 
ap. 39. „Apartamentul dumneavoas
tră are defecțiuni de construcție ?“ 
— a fost întrebat locatarul. 
Ne uităm 
perete era 
la podea.

— S-au
treabă tovarășa Elisabeta Corobai 
pe constructori.

După un moment de gîndire, to
varășul inginer-șef răspunde : „Nu, 
nu s-au făcut". Și după un alt mo
ment de gîndire : „Dar, mă rog, a fost 
cerută această reparație ?". Repre
zentanta I.A.L. se uită într-un do
sar și îi răspunde: „Toamna". „Mersi 
face însuflețit deodată inginerul-șef. 
Putem noi toamna și iarna să de
ranjăm casele oamenilor? De aceea 
nu s-a făcut remedierea".

— Dar nu era nici un deranj, in
tervine locatarul. Doar n-am o plă
cere deosebită să stau cu pereții 
crăpați, cu ușile strîmbe...

„O fi un caz izolat", își dă cine
va dintre noi cu părerea. Și am a- 
pășat pe butonul altei sonerii. Ace
lași bloc, ap, 13. Defecțiuni 7 
Locatarului îi plouă în casă, 
intră pe fereastră. Au fost 
remedieri ? Nu.

Vizităm și alte apartamente, dar 
nu găsim nicăieri urma intervenției 
constructorilor. Tocmai ne pregă
team să întrebăm pe însoțitorii noș
tri unde sînt, în definitiv, retușările 
pe care le-au executat în anul de 
garanție și în ceilalți doi ani care 
au mai trecut de atunci, dar a in
tervenit inginerul Gheorghe 
nescu, șef de șantier.

■— Vă duc eu la o adresă unde 
s-au făcut toate remedierile. Per
sonal am dat dispoziții de execuție, 
am controlat lucrarea...

Ne ducem întins într-acolo. Blocul 
25, ap. 69.

— Iar cu remedierile acelea ? — 
ne-a întîmplnat în prag locatarul. 
De la mutare și pînă acum am fost 
vizitați de cel puțin 10 comisii.

— Și ? întrebă inginerul-șef.
— Nimic. Au venit, au văzut, au 

plecat. într-un *rînd au început să 
repare ceva. Dar, după cum vedeți, 
nu se cunoaște. Apa continuă să se 
infiltreze de pe terasă în plafon. 
Pereții rămtn, ca și mai înainte, 
burdușiți.

Tov. Inginer Gheorghe Bălănescu 
se uită în sus, se uită în jos și vede

în casă. Tencuiala 
crăpată de la tavan

Are", 
unui 
pînă

făcut remedieri ? îi în-

Sînt.
Apa 

făcute

Bălă-

Cum va
Timpul probabil pentru zilele de 

18, IV și 18 mai. In țară : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul variabil, 
înnourărl mai accentuate se vor pro
duce in Jumătatea de nord-est a țării, 
unde vor cădea ploi temporare și 
sub formă de averse. In rest averse 
izolate. Temperatura în creștere la

bine că reparațiile pe care „personal 
le-a controlat" au fost prost făcute, 
îi așteptăm părerea de specialist. 
Dar spune : „Vedeți? Remedierile au 
fost executate. Recunoaște și locata
rul".

L-am întrebat pe tovarășul ingi
ner : „Dar cum au fost făcute ? Și 
cum a putut meșterul să-și ridă fn 
halul acesta de meserie ? Lucrarea 
n-a fost controlată de nimeni ?“

Aflăm un lucru din cale afară de 
ciudat. La unele blocuri terasele au 
fost izolate cu praful hidrofob. Vă- 
zînd cît e de impropriu, constructorii 
au renunțat să-1 mai folosească. Dar 
nu toți. Cei de la I.C.M. 4 îl mai 
folosesc în virtutea inerției la repa
rații. Și știu bine că prin acest praf 
apa trece, infiltrîndu-se în pereții 
apartamentelor de la etajele infe
rioare.

Tovarășul director și inginerul șef 
se miră. Ne mirăm și noi. Lec
tura în birou a proceselor verbale 
nu pare o sursă exclusivă și sigură 
de documentare. La categoria de 
lucrări amintită controlul activității 
e aproape inexistent. Meseriașii vin 
pe șantier după un program personal 
și fac reparațiile pe apucate. în a- 
celași cartier, pentru plombarea unei 
fisuri în perete au „lucrat" 5 oameni 
timp de 6 zile. în iulie 1964 — trei 
zile, iar după o respirație de. două 
luni — restul. Și acesta a fost totuși 
un caz fericit. în general, remedieri
le nu se fac deloc.

Altfel nu se poate?
Ne-am 

la I.A.L. 
ce nu participăm la recepționarea 
unor blocuri cu defecte — a reluat 
discuția tovarășa Elisabeta Corobai. 
Se autorecepționează constructorii. 
Pe semne, au timp de pierdut".

Răspunsul tovarășului inginer șef: 
„Să vedem ce mai putem face, — 
La urma urmelor, anul de garanție 
a trecut. Legal, nu mai avem, față 
de I.A.L., nici o obligație. Doar nu 
sîntem întreprindere de întreți
nere..."

Carevașăzică asta era. De aceea 
au fost tărăgănate lucrurile. în rea
litate, răspunderea I.C.M.-ului ră- 
mîne și devine tot mai mare pe mă
sură ce timpul trece, iar defecțiunile 
iau proporții.

Credem că faptei? nu mai cer co
mentarii, 
trase de 
trucții și

în altă 
noastră 
masive. Colectivele de constructori 
au acumulat o experiență bogată. 
Sînt date în folosința cetățenilor a- 
partamente din ce în ce mai confor
tabile, mai bine finisate, cu instalații 
interioare de bună calitate. Dar, la 
recepționarea unor blocuri se mai 
constată încă, uneori, din păcate nu 
prea rar, defecțiuni de construcție. 
Nu este oare timpul ca unitățile 
constructoare să ia măsuri pentru 
ca așa-zisul sector de „remediere" să 
se desființeze 7

Este o problemă asupra căreia 
credem că trebuie să reflecteze to
varășii din Ministerul Industriei 
Construcțiilor și întreprinderile sfa
tului popular, toți specialiștii care 
lucrează pe șantiere.

reîntîlnlt, cu toții, din nou 
„Cred că acum e clar de

Iar cohcluziile trebuie 
Direcția generală de cons- 
montaj a S.P.C.

ordine de idei... In țara 
se construiește în proporții

fi vremea
început, apoi în scădere ușoară. Mi
nimele vor fl cuprinse între 3 șl 13 
grade, Iar maximele între 14 șl 24 de 
grade. In București : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul variabil. Ploi tem
porare voi cădea la începutul inter
valului. Temperatura în creștere la 
început, apoi staționară.
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TEATRE

Sala Palatului R. P. Române : Veselie 
la 174 — (spectacol prezentat de Teatral 
satlric-muzical ,,C. Tănase” — orei» 
19,30). Teatrul de stat de operetă ; Sti- 
flet de artist — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (sala Comedlg): 
Cuza Vodă — (orele 14,30), Domnișoara 
Nastasla — (orele 19,30), (sala Studio!: 
Moartea unul artist — (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) ; Taehe, 
Ianke șl Cadîr — (orele 19,30), ’’alo Stu
dio. str. Al. Sahia nr. 76 A Fii cu
minte, Cristofor ! — (orele 19.: J“
„C. I. Nottara" (sala MagherU)
— (orele 19,30), (sala Studio) : Sonet pen
tru o păpușă — (orele 20). ‘
cltoresc C.F.R. : Mușcata
— (orele 19,30). Teatrul 
vrancea' (Șos. Ștefan cel 
Poveste de iarna — (orele
Mic (Str. C Miile nr. 16) ___
și Cîntăreața cheală — (orele 15,30). Doi 
pe un balansoar — (orele 19,30). Teatral 
„Ion Creangă" (Str. Eremla Grigorescu 
nr. 24) . Harap Alb — (orele 16). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale' (Str. 30 Decem
brie nr. 9); Schițe Caragiale — (orele 20).

Tache,
Fii cti»
\eatrtii 

hipnoza
Teatrul Muft- 
din fereastră 
,,Barbu Dela- 
Mare nr. 34? ; 
19,30). Teatml 
: Cinci schițe

*

CINEMATOGRAFE .

Neamul Șoimăreștilor — cinemascqp 
(ambele serii) : Patria (completate 
Șopîrle — 9; 12; 15; 18; 21), București 
(completare Șopîrle — 9,30; 12,30; 17,^1;
20.30) , Melodia (completare ȘopîiTa j-
8,30; 11,15; IC; 19), Flamura (com'-etare 
Sport nr. 2/1965 — 10, 13; 16.15; 19.30). 
Casa Rlcordi ; Republica (9,30; 1? 16;
18,45; 21,30). Capitol (8; 10,30; 13, ,5; ft; 
18,45; 21,30), Stadionul Dinamo (Șps. Ște
fan cel Mare — orele 20), Grădina „De 
na" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), ț; 
mis (9,30; 12,15: 15; 17,45; 20,30; la grădiflă
— orele 19,45) Fernand cow-boy ; Lucea
fărul (completare Comori de artă roma
nească — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,4^, 
Feroviar (completare Albinele și oameml
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30), Excel
sior (completare Albinele și oamenii — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30), Grădina
„Progresul” Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 
20), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie jț- 
orele 20), Modern (completare Poveste 
africană — 9,45; 12: 14,15; 16.30; 18,45: 2D. 
Omul care aduce ploaia : Carpați (9,1J; 
11,30; 13,45; 16). Ianoșik — cinemascop 
(ambele serii) : Festival (9,45; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21; la grădină — Pasajul 
Eforie — orele 19,30). Cronica unui bu
fon : Buzeștl (completare Colțul priete
niei — 14; 16,15; 18,45; 21), Moșilor (com
pletare Valurile deasupra noastră —• 
15.30; 18; 20,30). Nu te atinge de fericire: 
Victoria (completare Palmira — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (completare 
Știință și tehnică nr 5/1965 — 10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Volga (completare Praga
fără ochelari — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
O stea cade din cer — cinemascop: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; ----- ------
Cîntînd in ploaie ; Lumina 
Sport 2/1965 — 9,45; 12; 14; 
20,45). Soții în oraș ; Union 
Calatis — 14,15; 16.30; 18,45;
(completare calatiș — 14;
20.45) . Animalele : Doina ___ ______
Iepurașul și fîntîna — 10; 12; 14,30; 16.30; 
18,30; 20,30), Unirea (completare Colțul 
prieteniei — 16; 18,15; la grădină — orele
20.30) . Vltan (completare Pionierfa nt. 
3/1965 — 16; 18; 20,15; la grădină - orele
19.45) . Drumurile celui de-ai cincilea 
continent — Comori de artă românească
— Rapsodie ungară — Omulețul de plas
tilină ; Timpuri Noi (9—15 în continuare) 
17: 19; 21) Fata în doliu : Giulești (com
pletare Venjțl cu noi — 16; 18; 20). Bu- 
cegi (completare Pionieria nr. 2/1965 — 
10; 12; 16. 18.15; 20.30), Regina clntecelw: 
Cultural (10,30: 15.30; 18: 20.30), Grădina 
,.Buzeștl" (Str Buzeștl nr. 9—11 — orele 
20). Căpitanul Fracasse — cinemascop 
înfrățirea între popoare (completare 
Dlnosaurll — 10.30; 15,45; 18: 20.15). Sca- 
ramouche — cinemascop : Dacia (9.30) 
11,45; 14: 16,15; 18,45; 21). Grădina ..BUV 
cegi” (Bd 1 Mal nr 57 — orele 20). Fio» 
reasca (10; 12; 16. 18.15; 20.30). -----"-----
Igltur : Cosmos (16; 18; 20) 
(completare Sport nr. 2/1965
20.30) . Parisul vesel: Flacăra 
Călătorie imaginară — 14.30;
20.30) . Rachetele nn trebuie
— cinemascop : Miorița
Secretul diamantului 
16,30; 18.45. 21), Arta (completare Coman
dantul regimentului ", 
grădină - orele 20) Pădurea sptnzurațki 
lor — cinemascop (ambele serii) : Popu
lar (16. 19,30) Viață particulară : Grădi
na „Moșilor" (Calea Moșilor nj- 22F;- 
completare România pe meridianele lu
mii — orele 20). -r

18,30; 20,30). 
(completare 
16,15; 18.3tf; 
(completaffe
21). Munca 

16,15; 18.30;
(completare

Gaudeamus
Ferentari 

- 16; lR.lSr 
(completare' 
16.30: 18.30; 

să decoleXĂ* 
(completare 

10; 12; 14 15|
16; 18,15; 20.30. la

TELEVIZIUNE
rfT.

Orele 19 00 — Jurnalul televiziunii,-.
19.20 — Pentru copii : Povestiri pe dege
te : Intîmplărl în... coșul cu ață — po
vestire de Mioara Cremene. 19,45 -«»
Umor pe compartimente : Caduceul Iul 
Esculap. 20,45 — Muzică populară romă-, 
nească. 21,15 — Din viața animalelor--
(XXX). 2145 — Interviu pe portativ. lini 
încheiere : Buletin de știri, sport, bul
letin meteorologie.
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Drumul care duce spre Cîmpurl 
este lung și monoton ca o noapte 
de iarnă. Mașinile trec rar.

Era în iulie, aproape de amiază. 
Era cald și băiatului 1 se făcu sete.

Plecase de acasă, din Vizantea, 
de dimineață. Unchiu-său nu știa 
încă nimic, Plănuise totul în taină 
cu cîteva zile în urmă, iar azi di
mineață se furișase în camera 
mare și luase 30 de lei ca să aibă 
de tren.

...Cîmpurl nu-i cine știe ce comu
nă grozavă. O fi, poate, ceva mai 
mare ca Vizantea, dar atîta tot. 
Oricum, n-are înfățișare de tîrg, 
cum ziceau unii. Băiatul caută o 
cișmea să bea apă. După aceea, 
întreabă o femeie care păzea niște 
rațe pe marginea uliței unde so
sește RATA.

— Colo, la sfat — arătă femeia. 
Da’ tu încotro ?

— Departe... făcu băiatul evaziv.
Așteptă în fața sfatului popular 

mai bine de un ceas. Stătu jos, la 
umbra unui salcîm și se odihni. 
Autobuzul era aproape gol. Băia
tul ceru un bilet de cinci lei. Taxa
toarea avea chef de vorbă.

— Singur ?
— Singur.
— Cum te cheamă ?
— Bîznă Gheorghe. Glcu.
Băiatul se așeză cuminte pe o ca

napea. Autobuzul porni. Era cald 
în mașină și mirosea a ben
zină. Băiatului 1 se făcu foame. Nu 
se prea sinchisi de asta. Foamea 
poți s-o mai înșeli, nu-i ca setea. 
Autobuzul mergea încet, legănîn- 

du-1. Parcă îl căuta și somnul. își a- 
minti de scrisoare : „Gică, mamă, 
nu te-am văzut de mult. Eu sînt o- 
cupată cu serviciul. Ai vreo 12-13 
ani. Trebuie să te fi făcut măricel. 
I-am trimis lui Vasile 100 de lei. Aș 
vrea să vin pe acolo, să te văd, dar 
nu pot 1'

— Pînă unde vrei să mergi, bă
iețaș ? se interesă taxatoarea cu 
chef de vorbă.

— Pînă la Comăneștl.
—- Aaa 1 Păi trebuie să iei 

trenul 1
— Știu l
Șoferul avea un transistor. Cînta 

frumos. Băiatului îi veni să plîngă.

— Tovarășe Budeanu, dumnea
voastră sînteți unul din autorii scri
sorii trimise „Scînteii*. Ce părere 
aveți de băiat î

— E foarte inteligent. Mulțl și-ar 
dori să aibă un asemenea copil. 
L-am îndrăgit chiar din ziua cînd 
am fost internat aici, Ia sanatoriul 
T.B.C. Vidra. O vreme, n-am știut 
de ce e trist și tăcut Credeam că 
din cauza bolii. Dar nu acesta era 
motivul, medicii îl îngrijiseră cu a- 
tenție și era aproape vindecat. Am 
încercat să mă apropii de el. Gicu 
citea tot timpul, nu voia să rămî- 
nă în urmă cu școala. M-am oferit 
să-l ajut la fizică și matematică...

— Din păcate, boala îl împiedică 
să urmeze cursurile anul acesta.

— Boala n-a venit de la sine. în- 
tr-o zi, Gicu mi-a povestit prin cite 
a trecut. De peste zece ani, de cînd 
părinții Iui au divorțat, e copilul ni
mănui. Umblă din casă in casă. Da 

aceea v-am Bcris. Cel puțin întîm- 
plarea de la Comănești...

„Seara, am ajuns la Comănești — 
povestește băiatul. Adică nu era 
chiar seară, nu era nici noapte, nici 
zi. Amurgea. Neștiind încotro s-o 
apuc, am luat-o la întîmplare pe o 
stradă. Vara, la Comănești e lume 
multă, vin vilegiaturiști la odihnă, 
întrebam din om în om unde-i stra
da Unirii. Mama locuiește la numă
rul 45. Văzînd că sînt singur, cine
va m-a condus pînă acolo. Am in
trat în curte, m-am apropiat de o 
ușă și am bătut. N-a răspuns ni
meni. Am strigat : Mamă 1 Mamă 1 
Nimic. Ce mi-am zis ? N-o fi acasă, 
Bă mai aștept. Și m-am așezat pe 
prag. Stau eu ce stau, după aceea 
apăs pe clanță. Ușa se deschide. 
Intr-una din camere dormea un băr
bat. N-am intrat înăuntru, să nu 
creadă că vreau să fur ceva. Am 
rămas afară pe prag.

Mama a apărut cînd se înserase 
de-a binșlea. E frumos seara la Co
mănești, ard becurile pe stradă și 
e răcoare. Aer de munte. Mamei 
nu-i venea să creadă. S-a uitat 
lung la mine și m-a întrebat :

— Ce-i cu tine, cine te-a adus ?
— Am venit singur — răspund.
Nu cred că i-a părut bine văzîn- 

du-mă, fiindcă s-a gîndit mult ce 
trebuie sa facă.

— Uite — zice — o să intri cu 
mine, dar să nu mă strigi „mamă", 
să-mi spui „tanti*. Dacă te întrea
bă soțul meu, îmi ești nepot. El 
nu știe că ești copilul meu.

— Dar de ce nu-i spui 7

— Asta nu-i treaba ta. Să faci 
așa cum te învăț 1 Altfel,,.

Aici a amintit de tren. N-am În
țeles însă bine dacă mă aruncă 
pe mine înaintea lui sau se arun
că ea.

— Bine, mamă — l-am răspuns.
— A fost vorba să-mi spui 

„tanti* 1
— Bine, tanti...
Intrăm împreună în casă. Bărba

tul, Ion David îl cheamă, întrea
bă cine sînt. E al lui frate-meu, 
Vasile, o să șadă un timp la noi 
— explică repede mama.

A fost bine acolo. Mama locu
iește într-o casă mare, cu patru 
încăperi. Dimineața, plecau amîn- 
doi la servici, iar eu făceam pia
ța. îmi lăsau pe masă lista și ba
nii, cumpăram de toate : pîine, 
zahăr, carne... David ? Cum să 
fie 7 Om. O dată m-a luat au el 
să-mi arate unde lucrează. E me
canic de locomotivă. După-amia- 
ză ne-am plimbat prin oraș. Mi-a 
cumpărat o cămașă, pantaloni, 
am mers la cofetărie. Om bun, 
David, ca un tată. Mama 7 Parcă 
avea ceva cu mine. De, nu știu. 
Doar cît am stat acolo i-am zis 
numai „tanti*. într-o seară i-am 
auzit vorbind despre mine în ca
mera lor. David a întrebat-o pe 
mama :

— Ce-i cu băiatul ăsta ?
— Vai de capul lui 1 m-a plîns 

ea. Ce i-o fi trebuind lui frate- 
meu, Vasile, o droaie de copii 7

Aici iar nu mai țin bine minte. 
Mi se pare că David a fost de 
părere să rămîn acolo (ei n-au 

aopii). Mama s-a împotrivit, Ce le 
trebuie bătaie de cap 7

— Dacă l-am înscrie la școală 
aici, la Comănești 7

— Nu, lasă-1 să învețe unde a 
început 1

în dimineața următoare, David 
a plecat singur la lucru. Cînd 
m-am sculat, n-am mai găsit pe 
masă lista și bani! pentru piață. 
Mama mi-a spus să mă pregătesc 
degrabă, fiindcă plecăm la Vizan
tea. Mi-a părut rău că n-am pu
tut să-mi iau rămas bun de la Ion 
David.'

— Ce fel de om este Ileana To- 
derlcă-Davld, tovarășe doctor 7

— Mama iui Gicu 7 Sincer să 
fiu, nici nu mai știu cum arată. 
N-a venit pe aici decît o singură 
dată, în tunie 1962, cînd băiatul a 
fost internat pentru prima oară, 
între timp însă, el a mai suferit 
încă trei internări.

— în ce stadiu se află boala 7
— Copilul e vindecat aproape 

complet. Noi ÎI mai ținem totuși 
sub observație. De altfel, am și 
propus să fie trimis la sanatoriul 
din Mangalia pentru un an de 
zile. Acolo există și o școală spe
cială. Va avea posibilitatea să în
vețe mai departe.

— Din ce cauză credeți că s-a 
îmbolnăvit 7

— Băiatul a umblat îmbrăcat 
subțire, cu încălțămintea ruptă. A 
dormit în frig, l-a pătruns ume
zeala A căpătat un T.B.C. osos. 
La vîrsta lut.. Și cu situația fami
liară în care se află... Nu v-a po

vestit ce i s-a întîmplat după ce 
s-a întors de la Comănești 7

Cînd ajunseră în capul satului, 
băiatul se opri,

— Unde mă duci, mamă 7
Femeia continua să meargă. 

Voia să ajungă mai repede la 
frate-său, ca să aibă timp să se 
întoarcă acasă pînă seara, să 
nu-și lase bărbatul singur.

— Rămîi tot la unchiul Vasile 1
— Nu mă primește. Ți-a spus 

doar. Știi că nu vrea...
într-adevăr, Vasile Toderică 

nici nu vru să audă. „Ai flăcău 
mare, Ileană, trebuie dat la școa
lă. Eu nu pot, e bolnav, cine să 
se îngrijească de el 7 Mai am 
încă patru 1*

Au încercat la Sanda Nedelcu, 
o rudă de departe. Bătrîna l-a 
primit. A trecut o lună. Au trecut 
două, trei... De la Comănești, nici 
o veste. Bătrîna s-a supărat. 
„Gicu, eu nu te mai țin. Maică-ta 
e o mincinoasă I Nu tu bani, nu 
tu lemne, nu tu porumb. Du-te 
unde știi 1*

A plecai băiatul. Un vecin, Ni- 
colaie Urloiu, l-a găsit pe uliță, 
cu bocceluța în mînă. I s-a făcut 
milă lui Urloiu. L-a chemat la el 
Avea un copil mic, de doi ani. 
L-a pus pe Gicu să-l legene. Dar 
boala băiatului se agravă. O rudă 
de-a lui Urloiu îl aduse înapoi, la 
sanatoriul din Vidra.

Tîrziu de tot, cînd s-a mai în
tremat, i-a scris mamei. Că e bine, 
va fi trimis la sanatoriul din Man
galia, va putea să învețe. Aceas
ta i-a răspuns imediat. Nu poate 

veni să-l vadă din cauza serviciu-,1” 
lui. El să se roage de bunul dom- 
nu' doctor să-l trimită la Manga
lia, să aibă și el un rost. Cind ă'' 
aflat de scrisoarea trimisă „Scîn
teii*, semnată de mai mulțf paci- 
enți, i-a mai trimis un răvaș. De 
data aceasta era foarte supăra
tă. Cum a putut el s-o denunțe 7 
Asta-i recunoștința lui 7 Să dea 
dumnezeu să putrezească în spi
tale i

— Bine, vei sta la sanatoriul din- 
Mangalia o vreme. Poate un an, 'T 
poate mai puțin. Ești doar vinde
cat aproape complet. După ace-^' 
ea. însă, unde ai de gînd să te” 
duci 7

— Păi, ce știu eu 7 Zic aă în- • 
cerc tot la nenea Nicolaie I “oiu. 
Poate mă primește... ,r Z

Fiindcă am ajuns la sft^ tylar^ 
ceea ce am scris aici nu este 
cum s-ar putea crede — o poves
tire închipuită, vreau să mă fac' 
interpretul medicilor de la sana
toriul T B.C. Vidra, raionul Foc w 
șani, al autorilor scrisorii sosite 
la redacția noastră și al celorlalți 
pacienți cu care am stat de vorbă 
și care îl înconjoară cu grijă și' 
dragoste părintească pe micul 
Gheorghe Bîznă, și să comunic 
mamei acestuia (locuiește în ora-" 
șui Comănești, pe strada Unirii 
nr 45) următoarele cuvinte din 
partea lor: Ileana Toderică-Da- 
vid, dacă inima nu ți-a secat, redă 
copilului dumitale acoperișul pe 
care i l-ai răpit I

Manole AUNEANU
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| • O salcie răpită, două roți de apă sau 
I cum a decedat atmosfera patriarhală

| • Craiova iși construiește etajele chimiei 
sub bătaia de gong a marelui ritm 

I
| • Chemarea la vatră a oltenilor
|
I • 20 000 tone de instalații. De pe
I Everest, la Ișalnița I
î ,
I • Canonada tonelor: la pupitrele de 
| comandă sute de operatori chimiști 

| • Omul cu salcia se întoarce. Scrisoare 
I deschisă către conducătorii marelui 
I combinat.
I

Cele 14 fabrici ale uria
șului Combinat chimic de 
lingă Craiova — cu hale, 
rezervoare, gigantice esta
cade, turnuri înfășurate in 
conducte și scări — au 
fost plantate în mai puțin 
de patru ani, pe pămîntul 
gol. Ing. Gh. Pria, care a 
preluat exploatarea, ing. 
Ioan Ilea, care a condus 
construcția, ing. Gh. Voi- 
nea, care a dirijat montajul 
Sutelor de agregate, ca și 
alți muncitori, tehnicieni, 
ingineri, au căzut de acord 
fă acești patru ani atît de 
grei și de plini sînt totuși 
o- clipă din timpul măre al 
țării. Văzută așa, ridicarea 
din pămînt a construcției 
pare mai curînd o parașu- 
fare din cerul senin. Sute
le de mii de tone de be
ton, cărămidă, sticlă, fier, 
aluminiu par a se li turnat 
dintr-o dată, într-o singură 
noapte fantastică, în forme
le lor de azi, uimind mintea 
vizitatorului care știe că „a- 
laltăieri", pe același cîmp, 
rj,u se afla nimic.

Să fim exacți; pe locul 
Unde e azi un rezervor sfe
ric se afla 0 grădinărie, cu 
oi roată de apă. Unde e azi 
palatul administrativ — cu 
multe etaje — se afla o altă 
grădinărie și o altă roată, 
între ele o salcie. Roțile se 
învîrteau lent, măsurînd 
clipele cu bătăi agonice de 
găleată, una cite una, pînă 
la exasperare. Salcia creș
tea cîțiva centimetri pe an...

Acesta este deci peisajul 
preliminar. L-au încercuit, 
într-o clipă, constructorii. 
Era prin august-septembrie, 
1961. Fiindcă veniseră cu 
sutele, fiindcă pretutindeni 
.„a lucra, țăranul grădinar 
a, încercuit straturile lui de 
legume cu un gard, rămî- 
nînd, în inima șantierului, 
un izolat. Ce făcea ? Vin
dea peste gard roșii și 
castraveți.

între timp, macaralele își 
întindeau peste straturi gî- 
turile de girafă, iar excava- 
toan le scurmau aceeași 
grăr i pe dedesubt. Omul 
a tr x>uit să se mute. L-au 
aju’.at tot constructorii. 
Roata de lemn a fost smul
să cu macaraua și dusă pe 
șenile pînă la șosea. De a- 
colo, acasă, cu carul. La 
fel și cealaltă. Omul a vrut 
însă și salcia. Era o salcie 
plîngătoare, scăldîndu-și 
pletele într-un ochi de iaz. 
Cînd a intrat în funcțiune 
buldozerul, salcia a tremu
rat din rădăcini, iar pletele 
ei s-au zbătut dezordonat 
în aer provocînd vîrtejuri 
de vînt. Iazul s-a învolbu
rat, sorbit în gura groapei 
deschise. O macara a dus 
în zbor salcia, ca pe o fată 
răpită, pînă la drum, așe- 
zînd-o în același car «ras 
de boi. O înmormîntare ? 
Da. La Ișalnița, în septem
brie 1961, a murit pentru 
totdeauna atmosfera pa
triarhală, ca să facă loc 
turnurilor chimiei moderne. 
VicRl» două roți de apă, 
un iaz, o salcie. (Salcia se 
zbătea si plîngea ca o 
iată 1). Omul ?... Omul, deși 
priin se ' altă grădină, s-a 
întors pe șantier. A deve
nit constructor.

k EStSSSsî
Construcția a devenit la 

noi un vast front de afir
mare pentru mii și sute de 
mii de oameni, timpul mă- 
surîndu-se pentru ei nu în 
anotimpuri, ci în edificii 
înălțate de la temelie la a- 
coperiș. Sub mîna lor pă
mîntul produce schele, lu
jere de fier și beton, o ve
getație care înfruntă și vis
colul și gerul.

Ritmul construcției de la 
Ișalnița, departe de a fi un 
ritm obișnuit, îi uimește 
chiar și pe autorii lui, miile 
de făurari ai giganticului 
combinat, oameni care au 
adăugat Olteniei industria
le, în numai patru ani, eta
jele chimiei. Dar să intrăm 
în acest ritm ! Să pornim 
de la bază, din centrul mo
tor al acestui ritm, unde se 
află un conflict aparte, un 
conflict peste care nu pu
tem trece.

Trei categorii de oameni 
stau cu mîinile și mințile 
încleștate pe cercul de foc 
al edificiului viitor : con
structorii, montorii, benefi
ciarii. Dacă pe construc
tori și pe montori îi inclu
dem — cum și sînt 1 — a- 
celuiași grup, față în față 
mai rămîn cele două cate
gorii, constructorii și bene
ficiarii. Toți au, de fapt, u- 
nul și același țel : primii
— să predea mai repede 
construcția gata terminată, 
ceilalți să primească edi
ficiul la cheie — ca să trea
că mai repede la exploata
rea lui. Toți sînt deci în
tr-o întrecere prietenească, 
dar bărbătească, pentru 
atingerea scopului suprem, 
care, aici, la Ișalnița, în
seamnă cîteva zeci de sor
turi de produse chimice, în 
volum anual de sute de mii 
de tone. Ele nu existau a- 
cum patru ani. Ele prind 
să curgă... Dar în această 
luptă comună se ivesc 
greutăți, lipsuri, ciocniri. 
Pe cîmpul gol sosesc din
tr-o dată mii de oameni și 
mii de tone de material. 
In aceeași tranșee abia 
deschisă sosesc și cei doi 
generali, numiți în aceeași 
zi, veniți cu același tren, 
descinși o dată, directorul 
general al viitorului com
binat și directorul general 
al viitoarei construcții — 
ambele neexistînd decît în 
planuri. Trebuie cazați oa
meni, trebuie adăpostit 
materialul, trebuie lumină, 
apă, șosele, poduri, linii 
ferate, trebuie ridicate ha
lele — fiindcă furnizorii au 
și îmbarcat în trenuri uti
lajele ce trebuie mon
tate. Vor sosi deci și mon
torii 1 Fiecare lucrare are 
un termen. Simultan, pe un 
asemenea șantier sînt — 
fără exagerare — sute și 
mii de termene de execuție 
care somează ca o bătaie 
severă de gong. Dacă un 
asemenea gong ar exista,
— reproducem expresia 
ing. M. Struțeanu — el ar 
trebui să bată continuu, cu 
o tot mai .accelerată și a- 
cută vibrație, capabilă să 
pună în stare de mobili
zare populația unui oraș 
întreg.

Vom exemplifica printr-un 
om care a trăit direct și de 
unul singur tensiunea a- 
cestui gong, unul dintre 
primii sosiți pe șantier, in
ginerul topometru Crețu 
Valerian.

Nu se poate, bineînțeles, 
înfige un singur țăruș, fără 
ca topometrul să măsoare, 
să traseze, să amplaseze 
matematic fiecare obiectiv. 
Lucrarea se desenează, 
deci, mai întîi pe sol, cu 
lanțul, metru cu metru și 
pas cu pas, pe kilometri 
întregi. Sînt tocmai zecile 
de kilometri pe care i-a 
parcurs ing. Crețu Valerian 
împreună cu cei trei mun
citori lănțari: Popa Toma, 
Gheorghișor Constantin și 
Moraru Constantin. Parcurs
— e un fel de a spune, fi
indcă drumul s-a făcut in 
zig-zag și în salturi de lă
custă, de la terasamente la 

fundație, de la tranșee 
pentru conducte la liniile 
de înaltă tensiune, de Ia 
depozite de materiale, la 
blocurile noi. Tînărul ingi
ner, fost artilerist, e un băr
bat atletic, mîndru de per
formanțele lui în ecvitația 
de concurs, pe niște cai 
favoriți de care vorbește 
cu plăcere : Văzduh și Di
nar. Performanțele fostului 
călăreț s-au scris, totuși 
aici, prin sloată, noroaie și 
viscol, provocate nu de a- 
plauzele stadioanelor, ci 
de somația sutelor de con
structori care cereau de 
lucru. Startul : dimineața 
în zori. Masa : hrană rece, 
pe cîmp, pe dealuri, în al
bia Jiului, fără popas, din 
mers. Stopul : seara, cînd 
nu se' mai vedea prin lu
netă. De fapt stopul s-a 
dat abia deunăzi, cînd con
strucțiile au sărit din de
sene, în spațiu, la dimensi
unea reală.

Aplicați acum aceeași 
schiță de ritm, cu adaptări 
la profesie, grup, categorie, 
ins — la majoritatea ace
lora care s-au angajat în 
epopeea de la Ișalnița și 
veți avea o sumară idee 
de ceea ce numim pasiune. 
Veți avea, în plus, și o 
schemă asupra noțiunii 
de efort. O schemă pe 
care tînărul topometru ar 
cenzura-o, cu un zîmbet ce 
ni-1 amintește pe Gary Co- 
opper.

Dar am desenat, împre
ună cu topometrul, abia 
schița la sol. S-au grăbit 
s-o transcrie în fier și be
ton mii de oameni.

Vom numi acest nou ca
pitol : CHEMAREA LA VA
TRA A OLTENILOR, în opo
ziție cu ceea ce, îndeobște 
se știe drept lăsare la va
tră. Am mai putea numi a- 
cest capitol și altfel : Au 
venit oltenii acasă.

La ce ne referim ?... Ma
terialele s-au adus din toa
te colțurile țării, utilajele 
au sosit treptat, din Uniu
nea Sovietică, Olanda, 
R.F.G., R. S. Cehoslovacă, 
Belgia. De pe un perimetru 
cu mult mai restrîns au în
ceput să se adune, lîngă 
vatra construcției, și ei, ol
tenii. Nu-1 vom numi pe 
Omul cu Salcia, e un om 
simbolic. Dar ne vom referi 
la sute și sute de alți oa
meni, veniți din satele ve
cine sau din toate colțuri
le Olteniei, cum și la olte
nii răspîndiți în multe zări 
de țară și care s-au întors 
în fine, acasă. Printre ei, 
buni specialiști, ingineri, 
tehnicieni, meșteri, oameni 
de nădejde, căliți pe marile 
șantiere ale țării, care au 
sosit cu o sporită rezervă 
de entuziasm să pună u- 
mărul la ridicarea regiunii 
lor. Ceilalți, cei mai mulți, 
veniți să cîștige, să în
vețe meserie. Se recunoș
teau după nume, după po
recle, după perfectul sim
plu. Se aliniau pe sate, pe 
văi de ape, pe simpatii. 
Moldovenii, cu urechea 
prea muzicală, s-au sur
prins dintr-o dată cu tim
panul perforat de canona
da aprigă de vorbe iuți 
care însoțea fiecare gest 
al localnicilor, oricît de 
mic. Ardeleni cumpătați, 
dobrogeni nostalgici, bă
nățeni tacticoși s-au văzut 
cuprinși într-o adevărată 
sîrbă, jucată în tactul de 
pe Jii. Jiul, la doi pași. 
Chiar pe malul lui, combi
natul.

PAUL A N G H E L

Șantierul e o școală, dar 
o școală aparte. O mul
țime de oameni, înar
mați cu instrumente, dar și 
cu stilouri și caiete, mun
cesc și învață pe estradele 
schelelor, dînd extemporal 
și examen o dată cu fiecare 
lucrare. Examenul e per
manent și sever. Ce în
seamnă aici nota 3 ? 
O șarjă de beton re
but, o armătură prost su
dată, un zid care se șu
brezește 1 „Delictul" devine 
conflict între constructori 
și beneficiari. Amîndouă 
părțile sar să-l dădăceas
că pe neglijent, invitîndu-1 
să repare, să fie exigent, 
să învețe. învățătura, în 
marș ’... Experiența înain
tată, știința, inițiativele sînt 
aici capitol comun din care 
se împărtășesc toți. Califi
carea la locuț de muncă, 
școlarizarea paralelă cu 
producția sînt metode care 
și-au vădit mereu eficiența.

In numai patru ani. Combinatul chimic Craiova a țișnit din planuri la exactele lui dimensiuni Foto : M. Andreescu

„Cel mai dificil material 
cu care lucrează construc
torii, mi-a spus un brav in
giner, sînt și vor rămîne 
oamenii". Constatarea, fără 
să ne surprindă, nu pornea 
de la un sceptic și nici de 
la un novice în ale con
strucțiilor. „Construim me
reu, spunea același ingi
ner, și pe măsură ce ex
tindem construcția califi
căm mereu alte noi și noi 
contingente de construc
tori". îmi vorbea un tînăr 
de numai 30 de ani, ing. 
loneț Mocanu, dar pe care 
l-am privit cu respectul da
torat unui veteran. Face 
parte din „echipa lui Ilea", 
din celebrul nucleu de con
structori care are în pal
mares zeci de fabrici și u- 
zine — Săvinești, Roznov, 
Borzești — iar acum acest 
gigantic combinat de la 
Ișalnița. „Echipa" a cre
at în marș o adevărată 
oaste de constructori... 
Mă aflam la Roznov, chiar 
în ziua cînd ing. loan 
Ilea a primit comanda 
acestui nou combinat exis
tent pe atunci numai în 
planuri. Și-a adunat oame 
nii, strigîndu-i pe echipe, 
ca la apel : fierar-betoniș- 
tii lui Pamfiloiu și ai lui 
Iordan, dulgherii lui Covaci 
Carol, montorii lui Opriș 
Mihai, zidarii lui Stancu 
Chiran, zugravii și mozai
carii lui Chițibuș... A por
nit în fruntea lor, iar ei au 
fost primul nucleu, armătu
ra de nădejde a noului 
șantier. Acești veterani, 
lîngă care îi alăturăm pe 
maiștrii constructori Coco- 
nu Ilie, Caloianu Atanasie, 
pe tehnicianul Romeo Po
pescu, pe șefii de echipă 
Rădulescu Marius, Chidu 
Nicolae, Glugă Aurel, aceș
tia și alții ca ei au făcut 
posibilă o mai ușoară și

Fluxul marilor creații
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mai rapidă adaptare a no
vicilor, înlesnind intrarea 
construcției într-un ritm in
dustrial.

Să mai vorbim de ploi, 
de viscole, de noroaie ? 
Constructorii nu se plîng 
de ele, ei știu că toate a- 
cestea fac parte din rețeta 
muncii lor. „Da, am turnat 
betonul la minus 35 de gra
de, îmi spune maistrul Ca- 
loianu Atanasie, dar l-am 
adus la fundații fierbinte, 
la plus 35"... „Am lucrat 
suspendați în centuri, pe 
viscol, la coama fabricii 
de oxigen, îmi spune Chi- 
du Nicolae, dar sudura 
băieților a fost excelentă"... 
„Am săpat tranșee în nă
mol, dar am reușit să..."

Inginerii, maiștrii, fără să 
evite a evoca spectaculo
sul condițiilor, îți vorbesc 
totuși cu mai multă plă
cere despre străduința lor 
de a imprima construc
ției un ritm industrial. Ce 

înseamnă aceasta? In pri
mul rînd, mecanizare. Con
strucția trebuie să tindă să 
se desfășoare în condiții 
de hală industrială, în flux 
continuu. Aceasta înseam
nă scurtarea termenelor, 
randament optim, preț de 
cost scăzut, calitate supe
rioară. Ing. M. Struțeanu, 
ing. M. Bădescu, tov. Ion 
T. Popescu, secretarul co
mitetului de partid, mi-au 
arătat, în această or
dine de idei, un întreg do
sar cu inovații privind ex
tinderea folosirii prefabri
catelor. Dale hexagonale 
din beton pentru drumurile 
de șantier, fundații prefa
bricate pentru stîlpi elec
trici, elemente de canale 
prefabricate pentru cuble 
și conducte etc. au impri
mat construcției, în multe 
sectoare, un ritm mai in
tens, realizîndu-se însem
nate economii (2 150 mc 
material lemnos, într-un 
singur an 1).

Un șantier, două, nouă... 
progresie geometrică 1 N-au 
apucat constructorii să ur
ce pînă sus zidurile, că 
și-au făcut loc, peste ei, 
montorii marilor instalații...

De ce oare l-au ocolit 
gazetarii, pînă acum, pe 
tovarășii montori ?... Mă 
simt stingherit pentru toți 
colegii de breaslă și le cer 
scuze în numele lor. De 
vină nu e graba, dar cu 
toții vrem să sărim peste 
etapele intermediare, ca 
să ajungem cît mai repede 
în față cu edificiul finit.

Se poate sări totuși peste 
cele 20 000 tone de agrega
te și instalații, care compun 

însuși corpul și sistemul 
motor al marelui combi
nat ?... Ar însemna un salt 
peste 14 fabrici care se ri
dică la zeci de metri, cu 
turnurile lor, către cer 1

Aceste fabrici le-au mon
tat instalatorii, o categorie 
de meșteri asimilată con
structorilor, deși are un 
profil aparte. Sînt munci
torii de înaltă calificare — 
mecanici compresoriști, 
montori de aparate specia
le, montori, sudori în me
tale neferoase, lăcătuși țe- 
vari, oameni deprinși cu 
anatomia fină a construc
țiilor industriale, pe care o 
cunosc în amănunt. Acești 
meșteri — o impunătoare 
categorie — s-au format la 
noi o dată cu marile con
strucții de fabrici și u- 
zine, la școala cărora au 
și obținut primele certifica
te. Maistrul montor Nițescu 
Vasile, cel mai bun meș
ter de pe șantier, a lucrat

la Onești, la Dărmănești 
și la rafinăria Brazi. Este 
omul nr. 1 al montajului, 
conducător al unor echipe 
de intervenție — tampon, 
solicitat în momente grele 
de încurcătură sau încor
dare. Ii vom cita de aseme
nea pe maiștrii Priluțchi 
Nicolae, Lupu Alexandru și 
Moisiu Traian, pe șefii de 
echipă Dușmănescu Gheor- 
ghe, Pană Ilie, Ciupertea 
Pavel sau Nicolae Ion, 
Bîrsan Eugen, Teodores- 
cu Ion. In fruntea tu
turor, ing. Voinea Gheor- 
ghe, șeful șantierului, spe
cialist care a lucrat la 
montajul a peste 20 mari 
instalații, începînd cu blo
cul de ulei — Ploiești și 
isprăvind cu rafinăria Ga- 
uhati din India. In 1961, 
escalada Everestul. Peste 
cîteva luni a poposit la I- 
șalnița.

S-au pus în picioare, pînă 
în prezent, peste 20 000 tone 
de instalații. încă o cifră, 
demnă de reținut : pe șan
tier au fost calificați și spe
cializați 524 de oameni, 
deci un nou contingent de 
montori. Șeful serviciului 
control tehnic de calitate, 
care se face cu ajutorul 
substanțelor radioactive, e 
însuși secretarul de partid, 
tov. Anghel Dumitru.

— Care este clipa cea 
mai grea a montajului ?

La întrebarea din capito
lul precedent, care strînge 
într-un singur nod întreaga 
desfășurare a epopeei, mi-a 
răspuns ing. Gh. Pria, di
rectorul general al marelui 
combinat.

— Este momentul cînd 
toți, constructori, montori, 
ingineri și operatori chl- 

miști, urmărim cu respira
ția oprită prima apăsare 
pe buton.

— Acest moment s-a pro
dus...

— Acest moment se re
petă cu fiecare instalație 
intrată în rodaj, probe teh
nologice, iar apoi în pro
ducția curentă. Producem 
oxigen, am și îmbuteliat 
peste 200 000 mc. Producem 
deci și azot, principala 
noastră materie primă.’ A 
intrat în producție fabrica 
de amoniac și s-au reali
zat pînă în prezent peste 
3 000 de tone. Am livrat, de 
asemenea, peste 7 000 de 
tone azotat de amoniu.

Ca într-o sinteză, cal- 
chiind parcă metamorfo
zele chimice, întregul efort 
din acești patru ani se a- 
flă în fața noastră, crista
lizat la două scări. Scara 
mega, scara zecilor de 
mii de tone turnate în geo
metria măreață a halelor, 
și scara micro — cele cî
teva flacoane cu substanțe 
așezate într-un rastel de 
lemn, pe masă.

Citim pe etichete :
— oxigen — 15 noiembrie

1964, ora 17, puritate 
96 la sută ;

— azot — 15 noiembrie
1964, ora 17, puritate 
99,6 la sută ;

— acid azotic — 21.1.1965, 
ora 1,40, concentrația 
optimă ;

— amoniac — 17.11.1965,
ora 3, concentrația op
timă ;

— azotat de amoniu, 14.III.
1965, ora 1,50, concen
trația optimă.

Oprindu-ne cu degetul 
pe oricare dintre recipien
te, putem degaja „o reacție 
chimică" — un nou roman 
palpitant ai cărui eroi sînt, 
de data aceasta, chimiștii.

Spuneam la început că 
pe cercul de foc al viito
rului edificiu stau cu mîi
nile și mințile încordate, 
trei categorii de oameni : 
constructorii, montorii, be
neficiarii. A sosit timpul să 
vorbim despre ultimii, deși 
planul lor de producție, 
legat de exploatarea in
dustrială a instalațiilor, 
începe abia de acum.

Dar acești oameni, ne 
referim, în primul rînd, la 
inginerii tehnologi și chi
miști, ca și la maiștri chi
miști sau la operatori, n-au 
apărut pe șantier abia a- 
cum către sfîrșitul epopeei, 
ci mulți dintre ei, cei mai 
mulți, au muncit alături de 
constructori, cot la cot. în
tregul masiv de fier și be
ton, întreaga serie a insta
lațiilor în plin montaj au 
trebuit luate în stăpînire de 
acești tineri maiștri ai chi
miei, de la prima cărămidă 
și de la primul șurub răsu
cit. Ei sînt cei care au păs
trat tot timpul intactă ima
ginea finită a operei, con- 

fruntînd-o exigent, etapă 
cu etapă, pe toată scara 
muncii, pînă cînd întregul 
s-a împlinit la dimensiuni
le de acum. Ei au fost cei 
care au trebuit să „dumi
ce" să abstragă în interi
or toată schema instalați
ilor montate, de la conduc
tele subterane și cablurile 
din pereți, pînă la țevăria 
din turnuri și pînă la fire
le aparatelor de comandă.

O fabrică de amoniac, 
de acid azotic sau de a- 
zotat de amoniu reproduce 
la scara marilor instalații 
aceleași reacții ca în la
borator. Pentru fiecare 
treaptă a reacției chimice 
se construiește o instala
ție, lanțul instalațiilor re- 
producînd lanțul metamor
fozelor materiei de la pri
mele elemente pînă la pro
dusul finit. Iată de ce pu
nerea în funcțiune a insta
lațiilor este o zi mare, pen
tru toți cei care stau cu 
mîinile și mințile încleșta
te pe cercul de aur al o- 
perei, împărtășindu-și răs
punderea, emoțiile, prima 
bucurie.

Au fost multe asemenea 

emoții, iar gongul acestor 
clipe de încordare a înce
put să sune în incinta ma
relui combinat, cu aceeași 
intensitate ca pentru con
structori, în urmă cu luni. 
Ing. Neamțu Gheorghe și 
ing. Dodescu Alexandru, 
de la fabrica de oxigen, 
ing. Stelea Sorin și ing. 
Turtureanu M. Ion, de la 
fabrica de amoniac, ing. 
Potcoava Andrei și ing. 
Colesnicov Mihai, de la 
fabrica de acid azotic, ing 
Zahradnik Ladislau de la 
fabrica de azotat de amo
niu, ca să cităm numai pe 
cîțiva, au stat zi și noap
te, împreună cu maiștri și 
operatori, lîngă instalații, 
au dormit cu rîndul aici 
sau n-au dormit deloc, pînă 
ce la capătul primului ci
clu s-a născut produsul 
finit.

Maiștrii chimiști Roșea 
Alexandru, Horescu Ion, 
Stoia Valentin, Neagu Gri- 
gore, ca și maiștrii com
presoriști Iaurum Ion sau 
Covic Teodor, ne-au poves
tit clipele de supremă în
cordare pe care le-au trăit, 
momente ce nu-și găsesc 
echivalentul epic în produ
sele sub etichetă știind că 
marele examen al produc
ției începe abia de acum, 
îi prevenim pe tovarășii 
chimiști, tehnologi, auto- 
matiști, mecanici de ex
ploatare că ne vom ocupa 
la timpul cuvenit de munca 
lor, rezervîndu-le locul de 
cinste pe care îl merită.

Vom insista totuși, asu
pra încă unui aspect sem
nificativ. Industria acea
sta relativ nouă la noi 
pune în fața oamenilor 
exigențe speciale, unele 
absolut inedite. Studiu, 
luni de muncă, probe de 
laborator, o bătălie în re
torte și eprubete, o bătălie 

tenace, ale cărei roade 
s-au și arătat.

Dar paralel vor intra în 
funcțiune celelalte fabrici 
— linia chimiei organice — 
și fiecare în parte va pu
ne probleme noi. Gongul 
startului sună, sună mereu, 
iar reverberațiile răspun
derii urcă la acută...

Sa ne întoarcem totuși 
la Omul cu Salcia !

Am pierdut între timp drn 
vedere că la Ișalnița, acum 
patru ani. se cultivau le
gume — roșii, castraveți, 
ceapă, ardei, iar timpul se 
măsura aici cu bătăi ago
nice de găleți care măsu
rau clipele lent, exaspe
rant...

De pe platforma ultimului 
etaj al chimiei, ridicat în 
ritm de luni, aici în Oltenia, 
nu se mai vede grădina de 
la temelii, nici salcia, nici 
cele două roți. Se văd, în 
schimb, marile cîmpii, de la 
munți și pînă la Dunăre, 
grînarele care vor deveni 
și mai fertile prin această

sare a pămîntului, produsă 
aici.

Țăranii cooperatori din 
preajma Craiovei — și 
chiar cei de la Calafat, Bă- 
ilești, Bechet — au aflat 
că la Ișalnița s-au produs 
primele tone de azotat de 
amoniu și au venit să-l în
carce în camioane.

Marele depozit nu era 
încă gata, nu sosiseră e- 
lectrostivuitoarele, nici alte 
aparate de mecanizare a 
încărcării. Comit o indis
creție 1 Și directorul gene
ral al combinatului, ing. 
Gh. Pria, și secretarul Co
mitetului de partid, tov. 
Traian Avram, în consens 
cu ing. Ioan Ilea, directorul 
general al construcției, 
mi-au cerut să nu comunic 
cititorilor un fapt : sătenii 
au luat în spinare, ca de 
la moară, sacii cu azotat 
de amoniu și i-au încărcat 
în camioane...

— Tovarăși, dar lipsesc 
electrostivuitoarele !...

— Ei și ? 1

Stimate tovarășe Pria, 
stimate tovarășe llea, 
stimate tovarășe Avram, 
trebuie să fiți înțelegători I

Și pentru acești oameni 
ai ogoarelor, gongul ter
menelor de producție, crea
ție, muncă, bate accelerat...

Este gongul de aur al 
recoltei.

Sunetul lui v-a făcut să 
munciți așa cum ați mun
cit 1

împreună cu miile de 
constructori de la Ișalnița, 
voi ați scris unul dintre im
portantele capitole din 
noua istorie industrială a 
Romîniei.
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clopotele ?

PORNESC
PESCUITORII
DE BUREJI

Prelucrarea recoltei de bureți continuă pînă noaptea tîrziu

Ultima noapte a lost și cea mal scurtă. Acum, 
tn zori, bărbații își îmbrățișează și își mingîie 
stingaci soțiile și pruncii, al căror plîns pare să 
nu se mai sfîrșească. Hohotele sînt acoperite 
de dangătul clopotelor. Nu e aici, pe insula Ka- 
limnos, bărbat, lemeie sau copil, care să nu în
țeleagă glasul ca de destin al clopotelor : pes
carii de bureți pleacă azi în larg ; tatăl, soțul, 
tratele se vor înapoia peste o jumătate de an, 
poate și mai tîrziu ; cei care se vor înapoia...

Clopotele despărțirii sună prelung și dangă
tele lor se răsfrîng din undele albastre ale Egeii 
în stîncile golașe ale insulei, în casele cățărate 
în trei șiruri unele peste altele, apoi în catar
gele care împînzesc portul. „Cîte oare le vor 
sparge vînturile, valurile ?'.

Bărbații se îmbracă încet, cu mișcări lente 
care vor parcă să prelungească clipele de di
naintea plecării.

Femeile își acoperă capetele cu basmale cer
nite. Negruj e culoarea durerii și a morțil. O 
tradiție spune că dacă îmbraci basmaua neagră 
înainte, poți înșela moartea, o poți convinge , că 
nu mai are ce-ți lua...

Albastrul mării, negrul basmalelor, albul ba
tistelor care flutură... Lăsăm toate aceste în urmă 
și ne afundăm în insulă. Un labirint de ulițe 
înguste de 2—3 metri duce la un drum aproape 
Ia fel de îngust care străbate insula de la un 
capăt la altul. Case proaspăt văruite în fel de 
fel de culori, acoperișuri plate, balcoane și ve
rande cu intrări în arcade, ghivece și straturi cu 
flori.. Oamenii încearcă să atenueze ariditatea 
locului. Pe marginea drumului cactuși, chiparoși, 
maci. Ici, colo, cîte un ldmîi sau un portocal, 
cîțiva butuci de viță sau o palmă de pămînt 
arat

Nevoia —
un vînt
care te împinge...

bureți încă nu s-a pricopsit nimeni. Prețul că
pătat pe marfă devine tot mai mic. Concurența 
bureților de plastic 1 Bureții devin tot mai ief
tini, iar insula tot mai pustie... In tinerețea mea, 
prin 1920, au fost numărați 25 000 de locuitori. 
Dar acum sîntem doar 15 000. Mulți s-au lăsat 
de pescuitul bureților și au luat drumul emigra
ției. Găsești oameni de-ai noștri în Germania 
occidentală, în Belgia, ba chiar și în Statele 
Unite. Unii și-au lăsat aici familiile cărora 19 
trimit lunar cîte o sumă de bani. Alții au plecat 
de tot Pe aceștia nu-i mai așteptăm. Ii aștep
tăm doar pe cei de pe mare. De fiecare dată 
cînd se întorc, spun ca nu vor mai pleca nicio
dată în larg. Dar nevoia e un vînt care te 
împinge...'

randamentul pescuitorilor, ei au fost îmbrăcați 
în costume de scafandri. Omul poate rămîne 
mai multă vreme sub apă. Randamentul crește. 
Dar riscurile nu dispar.

Cînd rechinii 
își înfig dinții

De două mii 
de ani 
sub ape

Curînd însă așezarea omenească rămîne în 
urmă și drumul șerpuiește numai printre munți 
stîncoși. Singura vegetație — niște tufe pitice, 
rezistente la arșiță și secetă. Piatra ocupă 95 
la sută din suprafața insulei. Poți trăi din pia
tră seacă î Oamenii sînt siliți să-și cîștige exis
tența muncind peste jumătate de an pe mare și 
înfruntînd primejdiile adîncurilor necunoscute. 
Pentru ei, pentru pescuitorii de bureți sună ca 
un destin clopotele...

Un bătrîn pescar, care am aflat apoi că se 
numește Nicolos Panfelidis, ne-a invitat să po
posim la un „cafehion", lîngă o ceșcuță de ca
fea. „Pămîntul e sărac, oftează el. Oamenii sînt 
harnici ce-i drept, dar săraci. Din pescuitul de

Primejdioasa meserie a pescuitului de bureți 
,și are începuturile în antichitate. De atunci și 
pînă în zilele noastre, grecii și-au păstrat, cu 
prețul a multe jertfe, renumele de cei mai buni 
pescari de bureți din lume. Ei au cutreierat a- 
proape toate mările și oceanele, alegîndu-și 
în cele din urmă, ca loc de pescuit apele din 
apropierea coastelor Africii. In 1902 comandan
tul flotei navale spaniole, Josă Catellote Pinaso, 
apelează la ajutorul pescarilor și cufundătorilor 
greci pentru a explora coastele Spaniei. Aici 
s-au găsit bureți de calitate excepțională. Fiind 
însă puțini, culegerea lor nu s-a dovedit ren
tabilă. Coastele Americilor au fost și ele ex
plorate de emigranți greci, care împreună cu 
pescarii cubanezi au înființat și pe continentul 
de peste ocean comunitatea pescarilor de bu
reți. Ei au descoperit în zona Americii Centrale 
și pe lîngă coastele Floridei adevărate comori 
spongioase...

In Grecia, centrul pescarilor de bureți este 
Dodecanezul iar insula Kalimnos a fost alea
să drept punctul de plecare în larg, întrucît aici 
locuiesc cei mai mulți pescari ai flotei. Aproa
pe că nu găsești familie pe această insulă, în 
care bărbații să nu se îndeletnicească cu cu
lesul bureților...

Rar mai întîlnești azi cufundător fără echipa
ment de protecție, înarmat doar cu o lance și 
cu o plasă. Rar, dar mai întîlnești : mijloacele 
moderne de protecție și muncă sînt insuficiente 
pentru toți cei care vor să-și încerce norocul 
sub apă. Pescuitul, în condiții care nu s-au 
schimbat prea mult în 2 000 de ani, cere ca 
omul să-și țină răsuflarea cît mai mult cu pu
tință. In asemenea condiții, el nu se poate cu
funda decît de 5—6 ori într-o zi. Pentru a spori

Au fost numeroase cazurile în care scafandrii 
au murit asfixiați sub apă, din cauza defectării 
aparatului de alimentare cu oxigen, sau a gî- 
tuirii tubului de către o piatră submarină, miș
cată de la locul ei. Uneori tubul e găurit de 
dinții ascuțiți ai rechinilor. Dar și așa, deoarece 
prețui costumului întrece cu mult posibilitățile 
financiare ale pescarilor, s-a ajuns la o „sim
plificare" a acestuia. Pescuitorul se scufundă 
purtînd pe cap o mască specială sub care e 
alimentat cu oxigenul sosit de la suprafață. 
Masca, costînd mai ieftin, sistemul s-a ge
neralizat.

Dar ce mască te poate proteja împotriva pri
mejdiilor pe care le ascunde fundul mării ? 
Pînă acum n-a fost an în care să se întoarcă 
acasă toți cei plecați. Mulți au căzut pradă re
chinilor. Alții au fost uciși de variațiile bruște 
de presiune care creează chiaguri de sînge pe 
căile circulatorii. Moartea fulgerătoare sau pa
ralizia — iată consecințele acestor dereglări în 
circulația sîngelui. Flota pescarilor de bureți 
din Dodecanez dispune, în prezent, de un nu
măr mic de camere de echilibrare treptată a 
presiunii corpului omenesc. Multe victime fac 
și anemonele de mare, care atacă pielea omu
lui provocînd iritarea și în cele din urmă pu
trezirea acesteia. Nj-a fost an totuși în care 
pescarii Dodecanezului să nu plece în larg, 
în ciuda acestor pericole.

Munca nu se termină o dată cu întoarcerea. 
Pe malul mării, la lumina lunii și a felinarelor, 
prelucrarea recoltei continuă pînă noaptea tîr
ziu. Femeile, bătrînii și copiii ajută la curățitul 
și spălatul bureților care se vînd, apoi, în stare 
semifinită diferiților comercianți la prețuri fi
xate de aceștia. Cu banii cîștigați, ca rezultat a 
6—7 luni de înfruntare încordată cu adîncurile 
mării și pericolele ei oarbe, pescarii își pot în
treține familia doar cîteva luni. Restul timpului, 
ei pot fi văzuți în diferite regiuni ale țării unde 
lucrează de obicei ca zidari.

★
Am părăsit insula pleșuvă Kalimnos, cu un 

profund sentiment de stimă față de acești oa
meni harnici și lupta lor grea pentru existență. 
Portul părea pustiu. Am aruncat o ultimă pri
vire statuii de marmoră albă, ridicată în mij
locul radei, care înfățișează o femeie scrutînd 
depărtările cu mîna streașină deasupra ochilor, 
și un copil cu o făclie în mină. Privind această 
statuie, acum primăvara, îți imaginezi ușor zi
lele de toamnă cînd zeci și sute de femei vor 
căuta la orizont vasele celor de mult plecați...

Constantin ALEXANDROAIE
Atena
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IN UNIVERS
DE MINĂ CU FLAMMARICN

Cel ce s-e străduit, mai bine de 
șase decenii, să dezvăluie părinților 
noștri tainele Universului, se numea 
Camille Flammarion. Era un savant 
eminent, un mare astronom și un pa
sionat popularizator al științei. Cîți 
dintre noi nu am scrutat îndelung fir
mamentul sub puternica impresie lă
sată de lectura unor opere de ale lui 
cum au fost „Pămînturile cerului”, 
„Comete, stele și planete" sau „As
tronomia siderală".

Ca pe orice cercetător al aștrilor, 
îl preocupau distanțele cerești : dis
tanțele pînă la planete, pînă la stele, 
pînă la galaxii.

Pe vremea lui însă, exista o anumită 
noțiune despre aceste distanțe, iar 
astăzi una cu totul diferită. Ceea ce 
la începutul secolului nostru era so
cotit „limită extremă" a devenit, în 
zilele noastre, o simplă etapă inter
mediară. Dar Camille Flammarion ră
mîne părintele celor ce fac primii 
pași pe drumul cunoașterii lumii ste
lare și de aceea, ne propunem să 
călătorim în Univers... de mînă cu el.

Dacă ar exista o cale ferată spre 
cea mai apropiată stea, Proxima Cen
tauri, iar trenul ar circula cu o vi
teză de 100 kilometri pe oră și dacă 
tariful ar fi de un leu pentru fie
care milion de kilometri, costul unui 
bilet s-ar ridica la... 39 000 000 lei. 
Dar cît ar dura o asemenea călăto
rie? La Soare am ajunge în 173 de 
ani, iar la Proxima, aflată la o dis
tanță de 260 000 de ori mai mare, 
în... 45 000 000 de ani.

Dar așa cum nimeni nu-și închi
puie că în Gara de Nord va răsuna 
vreodată vocea crainicului, anunțînd 
că „trenul accelerat spre Proxima 
Centauri pleacă peste 5 minute", e 
lipsit de sens să aplici, în Cosmos, 
unitățile de măsură terestre.

Pînă la Lună sau la Soare mai 
merge: 384 000 kilometri, respectiv 
150 milioane kilometri. Pentru alte 
corpuri cerești însă, sîntem nevoiți să 
recurgem — pentru sistemul nostru 
planetar — la „unitatea astronomică" 
(distanța dintre Pămînt și Soare), iar 
pentru alte sisteme, la „anul-lumină“.

Unitatea de măsură cea mai des 
folosită în astronomie, anul-lumină, 
este distanța pe care o rază de lu
mină — avînd o viteză de aproape 
300 000 km/s — o parcurge într-un 
an. Mai precis, 299 860 kilometri pe 
secundă X 31 556 929 secunde, cîte 
sînt cuprinse într-un an =■ 
9 462 660 729 940 sau 9,5 trilioane 
km. Este evident mai simplu să folo
sim noțiunea de „an-lumină".

In ultima vreme, însă, datorită pro
gresului cercetărilor astronomice, se 
întrebuințează, ca unitate de măsură 
pentru spațiul interstelar „parsecul" 
(30,86 trilioane km) și kiloparsecul 
(1 000 pc), iar pentru spațiul inter- 
galactic „megaparsecul" (1 000 000 
pc).

Intr-o rachetă 
cu viteza luminii

O călătorie cosmică cu un vehi
cul dispunînd de viteza luminii ne-ar 
duce la Soare în 8 minute și 18 se
cunde. La Proxima Centauri am a- 
junge în 4,3 ani.

In dreptul stelei Sirius am ajunge în 
8,6 ani, la steaua nr. 61 din conste

lația Lebedei în 11 ani, la uriașa 
stea Antares în 171 de ani, iar la 
grupul Pleiadelor în 225 de ani.

Toate aceste ținte, considerate de 
Flammarion și contemporanii săi ca 
fiind la limitele extreme ale Univer
sului cunoscut, sînt pentru astronomii 
de azi... apropiate. Căci ele se 
află în interiorul galaxiei noastre, 
a Căii Lactee, a acelei gigantice în
grămădiri de stele, despre care roma
nii spuneau că s-ar datora laptelui 
vărsat de zeița Junona pe bolta ce
rească.

Dar limitele exterioare ale Căii 
Lactee nu sînt distanțele maxime în 
Univers. Luminii îi trebuie peste 1,5 
milioane de ani pentru a ajunge la 
cea mai apropiată galaxie spirală. Dru
mul spre îngrămădirea de galaxii din 
dreptul constelației Coroana Boreală, 
cu viteza luminii firește, ar dura 117 
milioane de ani — iar spre cea din 
dreptul constelației Bouarului 228 mi
lioane de ani.

Cifrele acestea sînt, desigur, ame
țitoare I Dar ele nu reprezintă nici 
pe departe distanțele maxime ale lu
mii aștrilor.

O descoperire 
uimitoare

Fenomenul a fost înregistrat la 
radio-observatorul Parkes din Austra
lia și, în aceeași noapte, marele tele
scop optic de la Mont Palomar a 
început să scruteze bolta într-o anu
mită direcție. In scurt timp, astrono
mul Maarten Schmidt se afla în po
sesia unor filme fotografice, care ară
tau în mod indubitabil că distanțele 
maxime cunoscute ale Universului au 
fost cu mult depășite.

Descoperirea era atît de neaștep
tată, încît nu i s-a găsit un nume 
științific potrivit. S-a recurs atunci la 
o licență, numind-o „radio-sursă 
cvasi-stelară", pe scurt „cvasar", 
adică semi-stea.

O descriere a cvasarelor e greu 
de făcut. Să ne imaginăm o masă 
echivalentă cu cea a unui milion de 
sori, care învăluie o porțiune a Uni
versului în strălucirea ei orbitoare, 
eclipsînd de o sută de ori pe cea a 
întregii noastre galaxii. Privită prin 
telescop, ea apare minusculă, dar 
asta numai din pricina extraordinarei 
sale distanțe : cîteva miliarde ani- 
lumină...

Cunoștințele noastre asupra cvasa
relor le datorăm în primul rînd radio- 
asfronomiei, acestei metode de inves
tigație, la care obiectele cosmice, 
vizibile sau nu, își dezvăluie existen
ța prin emisiile lor de unde electro
magnetice.

Noapte de noapte, în zeci de 
puncte de pe glob, uriașele antene 
ale radiofelescoapelor înregistrează 
strania melodie a aștrilor. Pînă în pre
zent s-au descoperit peste 1 000 de 
radiosurse puternice, care au fost în
registrate și transpuse pe hărți. Cele 
mai multe și mai intense sînt invizibile 
chiar și pentru telescoapele optice 
cele mai puternice. Există însă și ex
cepții : cîteva nebuloase, cîteva stele 
mai apropiate, și, în primul rînd, Soa
rele.

Pornind de la această constatare, 
oamenii de știință s-au gîndit să în

Galaxia 1 Cite puncte, atîtea stele asemănătoare Soarelui nostru

scrie principalele radiosurse pe hărți 
transparente, pe care să le suprapună 
peste fotografii ale acelorași regipni 
cerești, realizate cu ajutorul tele- 
scoapelor optice.

Rezultatul a fost de-a dreptul ului
tor I Radiosursele cele mai puternice, 
considerate pînă atunci invizibile, se 
suprapuneau unor stele slabe, cărora 
asironomii le acordaseră pînă atunci 
prea puțină importanță.

Astfel a fosi găsită steaua numită 
ulterior 3C48 (numărul 48 din al trei
lea catalog de radiosurse de la Cam
bridge) și alte trei: 3C 147, 3C196 
și 3C 273.

Misterioasa 3C 273
3C 273 era o veche cunoșt'* ă a 

astronomilor. Descoperită 11. jnyl 
1887 la observatorul Harvard ca 
stea oarecare din constelația Fecic 
rei, ea a fost fotografiată, clasificară 
drept slabă și puțin voalată și... pusă 
la dosar.

De atunci ea a mai fost fotogra
fiată de alte mii de ori. Cînd Maar
ten Schmidt a început să studieze 
radiosursa 3C 273, el era în posesia 
a peste 2 000 de fotografii, făcute 
în decurs de 8 decenii. Acest lucru 
i-a permis să tragă o concluzie sen
zațională : steaua nu făcea parte din 
galaxia noastră I Calea Lactee, cu cele 
180 de miliarde de stele ale ei, se 
învîrfeșfe în jurul axei sale în 250 
de milioane de ani. Dar 3C 273 nu 
ia parte la această rotație I Așadar, 
3C 273 se află în afara galaxiei 
noastre I

Asta la prima vedere părea cu ne
putință, căci nici o stea individuală 
nu poate fi zărită de la o asemenea 
depărtare. Djpă un studiu aprofundat, 
Schmidt a descoperit și deplasarea 
ei spre roșu.

Această deplasare a liniilor spec
trale spre roșu, datorită efectului 
Doppler, arată o îndepărtare rapidă 
a obiectului față de observator. A- 
ceastă îndepărtare de noi a fost con
statată la numeroase galaxii ; ea se 
desfășoară cu o viteză cu atît mai 
mare, cu cît galaxia este mai distan
țată de Pămînt. La cele mai depăr
tate galaxii viteza este de 61 000 
kmzs. Pe baza acestei deplasări spre 
roșu pot fi determinate distanțele ga
lactice și vitezele de expansiune. In 
privința lui 3C 273 s-a stabilit că ea 
se găsește la peste 2 miliarde ani- 
lumină și că se îndepărtează de ga
laxia noastră I

Ce sînt cvasarele ?
Așadar, cvasarele sînt galaxii? 

Această afirmație este dezmințită de 
fotografiile care arată că nu poate fi 
vorba de o aglomerare de stele dis
tincte. Avem în fața noastră un sis
tem cu un nucleu central,, urmat de 
o trenă alungită. Cvasarele arată ca 
niște uriașe semne de exclamare I Pe 
de altă parte, porțiunea centrală este 
mult prea mică pentru a fi o galaxie.

Atunci cvasarele sînt totuși stele ? 
Nicidecum 1 Pentru asta, nucleul e 
mult prea mare, depășind în diame
tru, de milioane de ori, stelele-gigant 
Antares și Betelgeuze. Nici spectrul 
nu este al unei stele.

3C 273 nu e singură pe lume. Pînă 
în prezent au fost descoperite peste 
30 de asemenea radiosurse cvasi-ste- 
lare. Dar 3C 273 e cea mai apropiată 
de noi. Cea mai îndepărtată pare s- 
fie 3C 286, studiată de astrofizicianul 
sovietic Șklovski. Ea are o viteză de 
expansiune de 165 000 km/s, adică 
55 la sută din viteza luminii, și se 
află la... 10 miliarde ani-lumină de 
noi. 10 miliarde ani-lumină, adică 
94 626 607 299 400 000 000 000 km I

Pe vremea lui Flammarion, pe .vre
mea instrumentelor optice mult „nfe- 
rioare celor de care dispunem, cer
cetările astronomice mergeau ’ne
voie. Universul nesfîrșit și veșni,_ j-și 
divulgă nici astăzi prea lesne mis
terele, deși îl investigăm cu raaio- 
felescoape, cu sateliți artificiali și 
cu rachete. Un lucru însă e 
cert: privirea omului pătrunde tot 
mai departe în adîncurile Cosmosului. 
El a descoperit corpuri cerești la fan
tastica distanță de 10 miliarde de 
ani-lumină, iar mîine va găsi desigur 
altele și mai îndepărtate I

Radu NOR

BWMMI SSBIS a

MICA
Pasărea Turaco este un 

fel de porumbel care tră
iește în Africa de Sud-Vest; 
ea are pene verzi, albastre, 
galbene și roșii al căror 
colorit se descompune în 
apă.

Omul poate să vadă în 
beznă flacăra unei luminări 
la o distanță de 1 km. A- 
gerimea privirii umane este 
noaptea Ia fel cu aceea a 
cucuvelei, dar de 4 ori mai 
slabă decît a pisicii ; în 
schimb ziua văzul pisicii 
este de 5 ori mai slab de- 
cît al omului.

Dacă ar trăi toți descen- 
denții unei singure muște, în 
5 luni numărul lor ar ajunge 
pînă la 7 600 000 000.

Oamenii de știință din 
Austria au calculat că tn 
patruzeci de ani o gospo
dină parcurge în bucătărie 
un drum care echivalează

ENCICLOPEDIE
cu înconjurul pămîntuiui 
de trei ori și jumătate.

Primul Jurnal de mode 
datează din 1672. El a a- 
părut la Paris sub titlul 
.,Mercure galant".

Cea mai mare diferen
ță de temperatură dintre 
vară și iarnă s-a înregistrai 
la Oimiakon (Iakuția) : 
— 71° C iarna și + 31° 
vara. (Diferența = 102°C). 
Cea mai mică diferență de 
temperatură în decursul a- 
nului o au orașul Quito 
în Ecuador, și insulele 
Marshall, din Oceanul Pa
cific, unde diferența dintre 
vară și iarnă e de 0,4°C.

In împrejurimile locali
tății Briord (Franța) a fost 
scos la iveală de sub un 
strat de mai bine de doi 
metri de pămînt un Inte
resant templu-necropolă, 
dattnd din epoca galo-ro-

mană. Alături de fibule 
de argint, o toporișcă de 
luptă și unelte agricole, a 
fost găsit șl un stilet — 
perfect conservat — cu care 
scribii, în urmă cu aproape 
douăzeci de secole, ștergeau 
cuvintele greșit înscrise pe 
tabletele cerate — bloc-no- 
tes-urile vremii.

Cele mai secetoase re
giuni din lume sînt Vădi 
Haifa, în Sudan, și deșer
tul Atacama din Chile. în 
Vădi Haifa cad 1 mm pre
cipitații la 3 ani șl la Ata
cama 1 mm pe an. Cea 
mal ploioasă regiune este 
Keyapundji, în Himalaia, 
unde în medie cad 12 665 
mm precipitații pe an.

In trecut, în orașul por
tughez Menha se desfă
șura o originală campanie 
pentru cititul cărților. Pe 
străzile orașului circulau 
măgari și cămile purtînd 
atîrnate de gît tăblițe cu

următoarea inscripție: „Sîn
tem singurii care nu citim 
cărți".

Transfuzia de sînge era 
cunoscută încă din se
colul XVII. O gravură 
desenată după un tablou 
al pictorului Iohannis Scul- 
tati ne înfățișează un pa
cient căruia i se face trans
fuzia de sînge de Ia un 
berbec ; la o mînă se fă
cuse legătura cu vena ju
gulară a berbecului, iar din 
cealaltă era lăsat sîngele 
să se scurgă.

O conferință științifi
că ținută recent la New 
York a respins explica
ția hormonală a obezită
ții. Se întîmplă uneori ca 
obezitatea să se datoreze 
unei dereglări glandulare, 
dar nu aceasta este expli
cația general valabilă ; so
luția problemei s-ar afla în 
centrii creierului care cre
ează senzația de foame.

Umor involuntar
In operele autorilor fecunzi se pot găsi unele „scăpări din 

vedere", datorite, pare-se, mai ales febrilității creatoare. Iată 
cîteva exemple de felul acesta spicuite din operele unor 
cunoscuți scriitori francezi.

• „Guillaume este 
un băiat cumsecade 
dar care nu și-a dat 
seama niciodată că ini
ma i-ar servi și la alt
ceva decit să respire".

(Alfred de Musset, 
„Sfeșnicul", actul III, 
scena II).

• „Acolo dădu cu 
piciorul peste un ca
davru. Aplecind lampa 
văzu că era al gardia
nului căruia I se des
picase capul. Era com
plet mort".

(Alexandre Dumas, 
„Regina Margot", 
vol. II).

• „Pe urmă văzu un 
căpitan cu brațul sting

smuls, partea dreaptă 
a pieptului străpunsă 
pină in coapsă, Întins 
pe burtă și tirindu-se 
pe coate".

(Emile Zola, „De
zastrul").

• „Cu toate că era 
cald și că pe deasupra, 
in cămin, ardea focul, 
principesa îndrăzni de 
aslădată, pentru prima 
oară tn viata el, să-și 
privească soarta tn 
fată".

(M. Prdvost, „Prin
țesa d’Erminge").

• „— Și eu nu am 
mintea unui doctor de 
la Sorbona".

(Victor Hugo „Le
genda secolelor").

(Otto al IlI-lea, 
cel care rostește a- 
ceste cuvinte, a mu
rit tn 1002, iar Sor
bona a fost înteme
iată abia în 1252 — 
n. r.).

• „Acolo mă distram 
privind cum zburau 
pinguinii și pescăru
șii".

(Chateaubriand, 
„Amintiri din copi
lărie ale marilor 
scriitori").

• „Și cămila plecă 
la trap, urmată de trei 
mii de arabi care-și a- 
rătau cei șase mii de 
dinți albi".

(Alphonse Daudet, 
„Tartarin de Taras- 
con").

NOMENCLATOR
BOLIVIA — a primit 

numele lui Simon Bo
livar, erou al luptelor 
pentru independența 
statelor sud-america- 
ne.

COSTA RICA — 
Cînd în 1502 Cristofor 
Columb, împreună cu 
tovarășii săi, au de
barcat pe țărmul A- 
mericii Centrale au 
fost întîmpinați de 
băștinași cu gîturile 
și brațele încărcate 
cu podoabe de aur. 
Columb, văzînd aceste 
bogății, a numit acest 
ținut „Costa Rica", 
ceea ce în spaniola 
veche înseamnă „țărm 
bogat”.

ECUADOR — poartă 
acest nume deoare.ce 
capitala statului este 
străbătută de linia E- 
cuatorului.

JAPONIA — Chinezii 
denumeau această 
țară „gipenguă", adi
că „țara dinspre răsă
ritul soarelui” : gi
= soare ; pen = răsă
rit și guă = țară. Marco 
Polo a denumit-o Ci- 
pangu, iar englezii, 
renunțînd la guă — 
țară, au pronunțat Gia- 
pan. Francezii i-au 
spus Japon.

PATAGONIA — De
numirea vine de la ex
presia portugheză „pa

ta gon”, care înseam
nă a merge în opinci. 
Așa i-a denumit Ma
gellan pe locuitorii ca
re purtau în piciq^\ 
încălțăminte din piele 
de animale.

VENEZUELA — Ame 
tigo Vespucci,o po
posind cu corăbiile 
sale în golful Maracai
bo, a rămas surprins 
de mulțimea locuințe
lor lacustre ale indie
nilor, cu podețele și 
canalele ce-i .amin
teau de Veneția. Ve
nezuela — numele ce 
1 l-a dat Vespucci a- 
cestui ținut — înseam
nă în limba Italiană 
„mica Veneție".
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REPORTERULUI
®_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tomis I, II și III

La Constanta s-a deschis recent 
un nou șantier de locuințe : com
plexul Tomis III situat tn partea 
de nord a orașului. Aici se vor 
construi 980 apartamente și 155 
de garsoniere. Continuă lucrările 
și ia celălalt complex — Tomis II. 
unde la majoritatea blocurilor se 
execută finisajele interioare. Cele 
trei complexe — Tomis I, II și III 
însumează aproape 3 300 de apar
tamente. Plnă la sfirșitul anului 
constructorii constănteni vor da 
tn folosință 1 400 de apartamente. 
Pentru muncitorii care lucrează la 
extinderea portului, în cadrul com
plexului de cazare se vor construi 
în acest an alte 130 de apartamen
te. (V. Mihai, coresp. „Scînteii")

Oaspeți mai puțin
obișnuiți

Pelicanii s-au Întors la cuiburi. 
Sint aici In tovărășia stîrcilor 
purpurii și galbeni, a egretelor 
mici și a altor păsări. Ornitologi 
și biologi, printre ei specialiști de 
la Muzeul de istorie naturală „Gri- 
gore Antipa". îi studiază îndea
proape. Locurile de studii și cer
cetare sint i Lunca inundabilă a 
Dunării, lacurile morale Razelm. 
Agigea și Techirghiol, terenurile 
de stepă de lingă Valul lui Traian 
și Băneasa. Nu de mult, la Agigea 
a fost identificată o colonie de 
vrăbii spaniole necunoscute la noi. 
Două exemplare, împreună cu 
cuibul, au devenit piese muzeis
tice. In zona stincăriilor de la Bă
neasa (Dobrogea) ornitologii au 
observat o altă specie rară — lăs
tunul alpin. Se știa de existenta 
unui singur exemplar muzeistic la 
Sibiu, colecționat Încă in anul 
1853. Pasărea omătului, flutu- 
rașul purpuriu de stîncă și 
alte păsări rare, precum și mul
te dintre păsările aparlinind 
faunei noastre se găsesc expuse 
la muzeul „Gr. Antipa". Fauna 
ornitologică a tării noastre numă
ră 330 de specii. (A. Golianu)

Se instalează cuiburi pentru oas
peții văzduhului

Foto : M. Cioc

După orele de curs
Pe ecran apare chipul unui tînăr 

obosit, încercănat. După o noapte 
albă, în care a căutat să „asimileze" 
întreaga materie predată în timpul 
anului, el cade la examen. Pelicula 
este o nouă producție cinematogra
fică a cineclubului studenților clujeni. 
Filmul, intitulat „Așa nu mai merge", 
a refinut atenția sutelor de studenți 
prezenți în sală și e posibil ca unit 
dintre ei să se fi recunoscut pe ecran.

Tn ultima vreme, casa de cultură a 
studenfilor „Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Cluj a devenit o apreciată instituție 
culturală a orașului. După premierele 
.,Grădina cu trandafiri", „Passaca- 
glia”, „Fîntîna Blanduziei", „Zizi și 
formula ei de viață" din actuala sta
giune, teatrul studențesc a pre
zentat recent comedia „Slugă la 
doi stăpini" de Goldoni. Cercurile de 
foto și artă plastică se pregătesc 
pentru deschiderea unei expoziții. Cei 
de la canto fac repetiții în vederea 
unui concert programat pentru 
luna mai. Cercul de dans mo
dern a primit noi membri. For
mațiile artistice de cor, orchestră 
și soliști de muzică populară și ușoa- 
I, echipele de dansuri, recitatorii 

sînf cunoscuți în oraș.
La activitatea casei de cultură par

ticipă săptămînal 1—8 000 de stu
denți. Cîteva sute fac parte din for
mațiile artistice, din cercurile și cursu
rile ce funcționează aici. In sălile de 
spectacole, la club, bibliotecă, se des
fășoară o activitate permanentă. Mar
țea, de pildă, este destinată cineclu
bului, filmelor artistice și documenta
re ; sîmbăta — seratelor educa- 
tiv-di st, active, întîlnirilor cu per
sonalități ale vieții culturale și 
obștești. Duminica este rezervată 
„Zilei institutului". In această zi, 
formații artistice ale diferitelor ins
titute clujene își prezintă pe rînd 
programele. (Al. Mureșan, coresp. 
„Scînteii")

Combinatul siderurgic Hunedoara. Pe șantierul laminorului de 800 mm, se efectuează lucrări de extindere 
și modernizare Foto : R. Costin

Informații
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

CULTURALE DIN R. P. CHINEZĂ
Vineri, 14 mai, o delegație cultu

rală din R. P. Chineză, condusă de 
Li Cian, prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, a sosit în Capitală 
în vederea încheierii unui nou a- 
cord cultural între R. P. Română și 
R. P. Chineză. La sosire, pe aero
portul Băneasa, delegația R. P. Chi
neze a fost întîmpinată de Pompi- 
liu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Moraru, vi
cepreședinte al C.S.C.A., precum și 
de funcționari superiori din M.A.E. 
Au fost de față Van Tun, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. P. Chi
neze în R P. Română, și membri ai 
ambasadei.

★
O delegație de scriitori, condusă 

de acad. Zaharia Stancu, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, a ple
cat în R. D. Germană, unde partici
pă la manifestările organizate la 
Berlin și Weimar, cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la victoria asu-
pra fascismului. Din delegație mai 
fac parte scriitorii Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Române, Alecu Ivan-Ghilia și 
Paul Schuster.

★
Vineri și-a încheiat vizita în țara 

noastră, înapoindu-se în Franța, 
prof. Jean Orcel, directorul labora
toarelor de mineralogie din Paris. 
Timp de 10 zile oaspetele a vizitat 
instituții de învățămînt superior și 
cultural-științifice din București și 
din țară, localități pitorești, a ținut 
conferințe de specialitate. Oaspetele 
francez a fost primit de acad. Uie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Române. (Agerpres)

La închiderea Expoziției
industriale austriece

Cu prilejul închiderii Expoziției in
dustriale austriece, care a fost orga
nizată la București între 3 și 13 mai, 
directorul acesteia, dr. W. Foramitti, 
a declarat următoarele :

Vă pot spune cu multă satisfacție 
și bucurie personală că felul în care 
expoziția noastră a fost primită de 
public a depășit toate așteptările 
noastre. Am avut deosebita onoare 
de a primi vizita conducătorilor țării 
dv. și de a le putea prezenta per
sonal exponatele. Reprezentanții fir
melor austriece au avut totodată pri
lejul să stea de vorbă nu numai cu 
delegații întreprinderilor românești 
de comerț exterior, ci și cu nume
roși tehnicieni și ingineri care au 
vizitat expoziția.

Referindu-se la rezultatele practi

ce ale expoziției, directorul acesteia 
a subliniat: în ce privește partea 
comercială sîntem mulțumiți. După 
cum știți, majoritatea firmelor re
prezentate aici sint de mai mulți ani 
cunoscute pe piața românească, au 
bune relații comerciale cu întreprin
derile românești de comerț exterior, 

După ce și-a împărtășit impresiile 
culese în timpul vizitei la București, 
oaspetele a spus în încheiere : Eu, 
personal, prețuiesc foarte mult Bucu- 
reștiul. Sînt aici pentru a patra sau a 
cincea oară și mă simt ca acasă. Aș 
vrea să mulțumesc pentru atitudinea 
prietenească, ospitalieră a vizitato
rilor bucureșteni, pentru sprijinul 
de care ne-am bucurat aici în tot 
timpul expoziției.

(Agerpres)

Un succes al școlii românești de canto
Basul Nicolae Florei, laureat al 

mai multor concursuri și festivaluri 
Internationale, solist al Teatrului de 
Operă și Balei al R. P. Române, s-a 
înapoiat de curînd în Capitală, din- 
tr-un turneu în R.D. Germană. El a 
susținut în orașele Meissen, Dresda, 
Riesa și Potsdam recitaluri de lieduri 
și arii din opere. A cintat, de aseme
nea, la Berlin alături de artiști din 
Belgia, Franța, R, D. Germană, Iugo
slavia, Polonia și Ungaria, Intr-un 
concert radiotelevizat, sub bagheta 
cunoscutului dirijor Robert Hannelj, 
După ce a cintat in Franța, Italia, 
U.R.S.S. și In alte țări, el a adus și 
de astă dată un succes școlii noas
tre de canto.

Resurse de furaje
în Cîmpia
(Urmare din pag. I-a)

Tntrucît durează mai mulți ani, 
cultura lucernei este socotita ca o 
investiție și, de aceea, în marea 
majoritate a cooperativelor agricole 
din regiune se fac lucrări de între
ținere corespunzătoare fiecărui sta
diu de vegetație. Astfel, în această 
primăvară, s-a făcut grăpatul la lu- 
cernierele cu coletul la suprafață, 
discuitul la cele cu coldtul îngro
pat, Aplicarea de îngrășăminte și 
în special de urină diluată.

Consiliile agricole regional și 
raionale au întreprins numeroase 
acțiuni pentru a asigura recoltatul 
în perioada de îmbobocire, cînd 
planta conține maximum de sub
stanțe nutritive și permite prepa
rarea în condiții cît mai bune a 
finului.

Tn ultimii ani unele cooperative 
agricole din raioanele Urziceni, Titu 
și altele au extins metoda de depo
zitare a finului în straturi alterna
tive cu paie, ceea ce îngăduie redu
cerea procentului de pierderi de 
frunze care au un conținut ridicat 
de substanțe nutritive.

Consiliul agricol regional a 
urmărit și extinderea unei 
alte metode eficiente și anume 
uscarea lucernei cu ajutorul cu- 
renților de aer produși de electro- 
ventilatoare. Metoda s-a extins în 
zeci de unități. Cît de importantă 
este aplicarea ei se poate vedea 
din următorul exemplu. în 1964, la 
cooperativa agricolă Poenarii-Vul- 
pești, din raionul Răcari, s-au us
cat, cu ajutorul electroventilatoru- 
lui, 42 tone lucernă, obținîndu-se 
5 460 kg proteină digestibilă, adică 
cu 1 430 kg mai mult față de cît 
se realiza din aceeași cantitate de 
lucernă uscată după metoda 
obișnuită. Calculele arată că 
numai sporul de proteină reali
zat prin aplicarea acestei metode 
este suficient pentru obținerea a 
13 450 I lapte.

Pe baza experienței cîștigate în 
acest an, 150 de cooperative agri
cole de producție din regiune vor 
usca lucerna cu ajutorul electro- 
ventilatoarelor. Pentru generaliza
rea acestei metode vom organiza 
schimburi de experiență cu spe
cialiștii din cooperativele agricole 
și cu constructorii din cadrul con
siliilor agricole raionale.

Pentru recolta de mîine
Rezultatele de pînă acum au de

terminat cooperativele agricole să 
prevadă ca în 1966 lucerna să a- 
|ungă la 70—75 la sută din su
prafața totală destinată bazei fura-

Dunării
jere. Pentru aceasta s-au creat lo
turi semincere, îndeosebi cu soiul 
H-652, care vor asigura sămînța 
necesară atît pentru cooperativele 
agricole de producție, cît și pentru 
membrii cooperatori. în mod prac
tic, în fiecare raion există cite 2—3 
cooperative de producție care, sub 
îndrumarea directă a consiliilor a- 
gricole, cultivă pentru sămînță cele 
mai valoroase specii și soiuri de 
plante furajere. în afară de lucer
nă se cultivă pentru sămînță mă- 
zăriche de toamnă, dovleci, pepeni 
furajeri și altele. în total, aceste 
loturi semincere însumează 5 200 
ha. Cele mai bune loturi semince
re au fost organizate la cooperati
vele agricole Drăgănești și Boto- 
roaga, raionul Drăgănești-Vlașca, 
Movllița și Sf. Gheorghe, raionul 
Urziceni, și altele. Față de anii 
trecuți, în această primăvară s-au 
extins loturile semincere pentru 
sfecla furajeră. în afara acestora, 
fiecare cooperativă agricolă își 
produce semințele necesare din 
culturile furajere obișnuite, cum 
sînt borceagurile, mazărea etc. A- 
nul acesta, în total, cooperativele 
agricole vor reține pentru sămînță 
12 000 ha de lucernă din coasa a 
doua.

Pentru o furajare corespunză
toare, în afară de masă verde, fî- 
nuri și concentrate, cooperativele 
agricole asigură cantități impor
tante de nutrețuri suculente. Cul
turile pentru însilozare urmează 
după suprafețele semănate cu se
cară masă verde, borceaguri și alte 
plante. O mare cantitate de nutreț 
urmează să se realizeze din cultu
rile în miriște.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt încă departe de a a- 
sigura în întregime cantitățile de 
furaje necesare animalelor. într-o 
serie de cooperative agricole nu 
s-au extins pe măsura posibilități
lor cele mai valoroase plante fu
rajere. Se simte nevoia ca îndeo
sebi în condițiile acestui an ploios 
în toate cooperativele agricole să 
se acorde o mare atenție recoltării 
furajelor și îndeosebi preparării 
finului. în prezent ne preocupă în- 
silozarea lucernei și a altor nutre
țuri timpurii, întrucît aceasta con
stituie un mijloc important de re
ducere a pierderilor de substanțe 
nutritive. Efectuînd la timpul op
tim lucrările de întreținere, recol
tare și depozitare, folosind cu efi
ciență maximă toate resursele de 
nutrețuri, în rații cît mai echili
brate, cooperativele agricole vor 
asigura o bună hrănire a anima
lelor, mărind producția de carne, 
lapte și alte produse.

Evoluția artistului nostru a fost 
amplu redată de presa din R. D. Ger
mană. Ziarul „B. Z, am Abend" din 
17 aprilie, referindu-se la concertul 
de la Berlin, consemnează Intre al
tele : „Specialiștii au considerat că 
cel mai reușit punct al programului 
a fost interpretarea de către remar
cabilul bas român, Nicolae Florei, a 
monologului lui Oedip din opera 
marelui compozitor, compatriotul său, 
George Enescu".

Sub titlul „Clntărețul din București 
a fermecat Potsdamul", ziarul „Măr- 
kische Union" din 25 aprilie scrie: 
„Intilnirea cu basul Nicolae Florei 
ne-a lăsat o impresie puternică și 
adlncă. A fost o plăcere să auzi a- 
ceste lieduri Interpretate magistral, 
într-o limbă germană cultivată, cu 
o dicțiune attt de reușită. „Noapte 
de mai" și „Clntec de leagăn" de 
Brahms și „îmi port iubirea", de Ri
chard Strauss au fost redate cu o 
mare tandrefe, intr-o interpretare 
străbătută de o fină muzicalitate, tn 
mod impresionant a ilustrat clntăre- 
ful român fermecătoarele lieduri ale 
compozitorului francez Gabriel Fauri, 
precum și clntecele compozitorilor 
din patria ,sa — „Somnoroase păsă
rele" de Tgdor Ciortea și „Cintec 
vechi" de Doru Popovici. Sub titlul 
„Admirație pentru Florei", ziarul 
„Der Morgen" consacră, de aseme
nea, un articol elogios artistului ro
mân.

(Agerpres)

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Metroul din Tbilisi

La Tbilisi se desfășoară din plin 
lucrările de construcție a metrou
lui. Viitorul traseu al „rapidelor al
bastre" din capitala republicii gru
zine va străbate orașul de la un ca
păt la altul. De două ori, tunelul 
trece pe sub rîul Kura. Prin curbe
le sale, traseul seamănă întocmai 
cu linia Sokolniki din Moscova. To
tuși, metroul din Tbilisi va avea 
„coloritul său local". Orașul fiind 
așezat pe un „fundament" tare, tu
netele trebuie săpate în stîncă. La 
aceasta se mai adaugă și abunden
ța de ape subterane.

Șantierul metroului a devenit, în 
felul său, un laborator. Pentru pri
ma oară în practica construcțiilor 
de metrouri din Uniunea Sovietică 
se folosește într-un volum deosebit 
de mare betonul monolit. Dar cea 
mai importantă experiență este 
aceea a „scutului mecanizat", care 
lucrează în prezent la săparea tu
nelului din sectorul 6. Acest agre
gat este deocamdată unic în Uniu
nea Sovietică, el executînd dintr-o 
dată cîteva operații: sapă tunelul, 
încarcă roca, presează pe pereți a- 
mestecul de beton.

Metroul, care își va începe activi
tatea într-un viitor nu prea înde
părtat, va descongestiona circulația 
de pe străzile din Tbilisi, devenit 
unul dintre cele mai frumoase ora
șe sovietice.

Izotopii in exploatările 
miniere

In R. P. Polonă, instalațiile cu 
izotopi radioactivi își găsesc apli
cații tot mai largi în mecanizarea 
și automatizarea proceselor de în
cărcare și transportare a minereu
lui. 40 de mine sînt înzestrate cu 
instalații cu izotopi radioactivi. Cu 
ajutorul izotopilor se dirijează ma
cazuri, se numără vagoane cu căr
buni, se descoperă avariile conduc
telor. ’

Specialiștii polonezi experimen
tează în prezent dirijarea unor 
combine de minerit cu ajutorul 
izotopilor radioactivi. Aceste in
stalații vor juca rolul de „informa
tori" în scopul prevenirii și evitării 
eventualelor deblocări a maselor de 
cărbune sau piatră, constituind o 
măsură suplimentară de securitate 
a muncii în subteran.

La principala bază 
siderurgică

De curînd, la oțelăriile din 
Hwanghai, cea mai mare bază side
rurgică a R.P.D. Coreene, a intrat 
în funcțiune un nou cuptor-martin 
cu o capacitate de 200 de tone. 
Producția oțelăriilor din Hwang
hai va crește în acest fel cu 20 la 
sută, tn același timp un cuptor al 
oțelăriilor de la Kimchaik, a cărui 
capacitate a fost recent lărgită, a 
dat prima șarjă de oțel. Astfel re
făcut, el produce cu 80 de tone 
mai mult de fiecare șarjă.

„Fabrică de locuințe"
Zilele acestea în capitala R.S.F. 

Iugoslavia a fost dată în exploata
re prima fabrică de elemente pre
fabricate pentru construcția de lo
cuințe. Aici lucrează numai 25 de 
oameni, iar la montarea locuințe
lor un număr aproximativ egal de 
constructori. In numai 42 de zile 
aceștia montează un bloc de patru 
etaje cu 30 de apartamente. Izola
ția termică și fonică a apartamen
telor este mult mai bună decît cea 
realizată prin metodele folosite as
tăzi, iar prețul de cost e cu 20 la 
sută mai scăzut.

Corespondențâ din R. P. Bulgaria

Cascada energetică de pe Ardă

Cu prilejul unei convor
biri la Comitetul de ener
getică ni s-a relatat că 
înainte de eliberare în 
Bulgaria au existat doar 
cîteva centrale hidroelec
trice cu o producție anu
ală de 175,3 milioane 
kWh. Astăzi producjia 
anuală de energie elec
trică trece de două mi
liarde de kWh. Cifrele a- 
cesfea ne-au sugerat o 
călătorie la izvoarele 
„cărbunelui alb", la unele 
obiective hidroenergetice 
în construcție sau în ex
ploatare.

...Primul popas la Stu- 
den Kladeneț, pe valea 
rîului Ardă, care izvorăște 
din partea centrală a 
masivului Rodopi. Așeză
rile și mănoasele cîmpii 
situate de-a lungul celor 
230 km ai cursului rîului 
au avut mereu de suferit 
din cauza deselor revăr
sări. Numeroasele încer-

hldrocenfralei înălțate aici. 
Un baraj lung de 338 m 
și înalt de 60 m a format 
un lac de acumulare de 
30 km. 12 sate cu o 
populație de circa 4 000 
oameni au fost strămutate 
de pe locul acoperit azi 
de lacul de acumulare. 
Această hidrocentrală pro
duce anual 210 milioane 
kilowafi-ore energie elec
trică.

împreună cu alte două 
hidrocentrale, construite 
tot pe rîul Ardă, la Kîr- 
geali și Ivailovgrad, s-a 
format sistemul „Casca
dei Ardă”.

Un alt popas interesant 
la Batak. Două din cele 
trei centrale din acest 
sistem energetic sînf cons
truite subteran. Apele 
care le alimentează stră
bat 71 km de tunele și 
tot atlfia kilometri de ca
nale.

Valorificarea resurselor

ultimii ani, Intr-un loc de 
odihnă vizitat îndeosebi 
de locuitorii capitalei.
Alte obiective hidroener

getice se află în con
strucție. In munții Ro
dopi se desfășoară lu
crările la cascada de hi
drocentrale Dospat-Vîlcea 
care, conform prevederi
lor, va fi formată din 5 
baraje și 7 centrale elec
trice cu o capacitate to
tală de 460 megawați. 
Apa necesară va fi diri
jată prinfr-o suită de tu
nete cu o lungime de 86 
km. Lucrările se desfă
șoară în ritm rapid la tu
nelul central. într-o fază 
avansată se află construi
rea primului barai denu
mit Dospat unde apa va 
avea o cădere de 161 
metri.

Printre construcțiile Tn 
perspectivă un loc de 
seamă îl ocupă sistemul 
centralelor electrice

cări făcute înainte de eli
berare de a stăvili furia 
apelor au rămas fără re
zultat. De cîțiva ani însă 
s-a domolit vuietul cloco
titor din strîmtorile prin 
care își urma calea rîul 
Ardă. Apele curg acum 
strunite de puterea și 
hărnicia constructorilor

hidraulice din Bulgaria 
contribuie și la schimba
rea peisajului din jur. La 
Iskăr, în apropiere de 
Sofia, în jurul lacului 
central de acumulare al 
hidrocentralei s-au con
struit zeci de vile și cî
teva restaurante. Locali
tatea s-a transformat, în

„Sandabsca Bistrița" de 
pe rîul Pirin.

Colective de specia
liști continuă să facă cer
cetări și prospecțiuni 
pentru realizarea unor 
noi construcții hidroener
getice.

Constantin LINTE

Bateria de cocsificare — pentru obținerea cocsului din lignit — de 
la uzinele din Lauchhammer (R. D. Germană)

Tablouri regăsite
In capitala cehoslovacă s-a re

deschis Galeria de pictură a Caste
lului din Praga. Cu mai bine de 3 
secole în urmă, castelul adăpostea 
vestita pinacotecă a lui Rudolf al 
II-lea, pierdută apoi pe vremea 
războiului de treizeci de ani. O 
parte a picturilor au fost de curînd 
regăsite și restaurate. In expoziția 
care cuprinde 5 săli sint prezenta
te peste 70 de tablouri, printre care 
opere vestite ale lui Veronese, Tin
toretto, Rubens, Ian Kupecky și 
Petr Brandl.

„Zafra"
In Cuba, „Zafra", campania de 

recoltare și de prelucrare a zahă

rului, se apropie de sfîrșit. Pînă la 
începutul lunii mai, fabricile de za
hăr au produs aproximativ 5 mi
lioane tone de zahăr din noua re
coltă. Anul acesta recolta de trestie 
de zahăr a fost bogată. Strîngerea 
ei durează de obicei șase luni. Pe 
ogoare au ieșit combinele de sece
rat — primii pași pe calea meca
nizării recoltării trestiei de zahăr. 
Totodată, mii de voluntari — mun
citori și funcționari din întreprin
derile industriale ale republicii, au 
alcătuit numeroase brigăzi care 
ajută la recoltare. In rîndurile se- 
cerătorilor domnește un puternic 
avînt. Mulți dintre ei seceră zilnic 
8—9 tone, iar unii ajung să dea 
pînă la 14 tone de trestie de zahăr 
pe zi.

Dupd șase etape în „Cursa Păcii"
• Importante schimbări in clasamente • Fostul li
der a abandonat • C. Dumitrescu a trecut pe lo
cul șase

PARDUBICE (Agerpres). .— Cea de-a 
6-a etapă a „Cursei Păcii" s-a disputat 
ieri pe traseul Hlumec—Pardubice, con
tra cronometru individual. Startul s-a 
dat din minut în minut. Din cei 98 de 
alergători care și-au măsurat forțele pe 
distanța de 54 de kilometri, cel mai bun 
rezultat l-a obfinuf polonezul Rajumund 
Zielinski. El a fost urmat la 7 secunde 
de Peschel (R. D. Germană). Surpriza 
etapei n-a constituit-o atît victoria lui 
Zielinski, ci abandonul lui Alexei Petrov, 
purtătorul tricoului galben.

Ciclistul român Constantin Dumitrescu 
s-a clasat pe locul 7, la 1' 01" față de 
învingător. Deși a beneficiat de o „ple
care" bună, Dumitrescu a marcat un 
timp mai slab decît îl recomandase per
formantele șale în acest gen de între
ceri. Totuși, în ultimele două zile, Du
mitrescu a făcut un efort serios de a 
recupera minutele pierdute în etapa a 
3-a. Reprezentantul nostru se află acum 
pe locul 6, la 4’ 28" în urma lui Lebe
dev, noul lider al clasamentului.

Clasamentul etapei : 1. Zielinski
(R. P. Polonă) a parcurs 54 de kilometri 
în 1 h 16’ 49" (medie orară 42,500 km) ; 
2. Peschel (R.D.G.) 1 h 16' 56" ; 3. 
Desvages (Franfa) 1 h 17’ 11"; 4. Ritter 
(Danemarca) 1 h 17’ 11"; 5. Ampler 
(R.D.G.) 1 h 17’ 20"; 6. Smolik (R.S.C.) 
1 h 17' 43" ; 7. Dumitrescu (R. P. Ro
mână) 1 h 17’ 50"; 8. Swerts (Belgia) 
1 h 18’ 02" ; 9. Heller (R.S.C.) 1 h 
18' 09"; 10. Magiera (R.P.P.) 1 h 18’ 
13". Timpurile înregistrate de ceilalți ci
cliști români : Ardeleanu — 1 h 18’ 19" ; 
Ziegler — 1 h 20’ 11" ; Stoica — 1 h 
22' 05" ; Zanoni — 1 h 22’ 37" ; Moi- 
ceanu — 1 h 24’ 20".

Pe echipe, etapa a fost cîștigată de 
R. D. Germană, urmată de R. S. Ceho

slovacă, R. P. Polonă, R. P. Română, 
Franfa, Belgia, U.R.S.S. etc.

Clasamentul general individual : 1.
Lebedev (U.R.S.S.) ; 2. Swerts (Bel
gia) la 2’ 07" ; 3. Zielinski (R.P.P.) la 
2' 15" ; 4. Peschel (R.D.G.) la 2’ 43" ;
5. Springel (Belgia) la 3’ 53" ; 6. C. 
Dumitrescu (R. P. Română) la 4’ 28" etc.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. ; 2. R. D. Germană la 5' 24" ; 
3. R. S. Cehoslovacă la 7’ 03" ; 4. R. P. 
Polonă la 8’ 53" ; 5. Belgia la 10’ 07" ;
6. Franța la 17' 05" ; 7. R. P. Română 
la 19’ 32"; 8. Danemarca etc.

„Europenele" 
de gimnastică

între 22 și 24 mai la Sofia se va 
desfășura a V-a ediție a campiona
tului european de gimnastică femi
nin. Vor participa sportive din Au
stria, Anglia, Belgia, Ungaria, R. D. 
Germană, Spania, Italia, Polonia, 
Portugalia, România, U.R.S.S., Fran
ța, R. F. Germană, R. S. Cehoslova
că, Iugoslavia și Bulgaria. în lupta 
pentru primul loc pornesc favorite 
gimnastele Vera Ceaslavska (R. S. 
Cehoslovacă), cîștigătoare a trei me
dalii de aur la Jocurile Olimpice de 
la Tokio, Larisa Latînina, Larisa Pa- 
trik (U.R.S.S.), Radohla (R. D. Ger
mană).

Zilele trecute, în comunele Vedea, Malu, Găuțanl, Călugăreni ș. a. din 
raionul Giurgiu au avut loc primele Intllnlri din cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului. în fotografie : aspect de la concursul atletic din 

comuna Gâujanl

In cîteva rînduri

• în turneul internațional de te
nis de la Florența, jucătorul nostru 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—2, 3—6, 
6—4 pe australianul Owen David
son și s-a calificat în semifinale. 
Anterior, Țiriac îi eliminase pe 
Ciardi (Italia) și pe Bowery (Austra
lia).

• La 23 mai va avea loc la Atena 
un important concurs internațional 
de maraton. Țara noastră va fi re
prezentată de Constantin Grecescu și 
Toma Voicu, Campioanele olimpice 
Iolanda Balaș și Mihaela Peneș vor 
evolua la 30 mai In R. F. Germană la 
tradiționalul congurs internațional de 
la Hagen.

• Ea Budapesta, în al treilea țoc 
contînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tîrguri" la fotbal, Fe- 
rencvaros a învins pe Atletico Bilbao 
cu 3—0 și s-a calificat în semifinalele 
competiției.

• într-un meci internațional de 
floretă, disputat la Varșovia, echipa 
masculină a R. P. Polone a Învins cu 
5—4 echipa Italiei. Punctele Învingă
torilor au fost realizate de Franke (2), 
Rozycki (2) și Lisowski, iar pentru 
cea italiană de Miccoll (2), La Ra- 
gione și Pinelli.

(Agerpres)

L O 1 O
La tragerea Loto din 14 mai 1965 au 

fost extrase din urnă următoarele numere:
88 34 21 8 69 53 26 11 83 43

Premii suplimentare : 43 39 79
Fond de premii : 909.842 lei.
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DE PESTE HOTARE
Consiliul ministerial 
al Pieței comune 
și-a încheiat lucrările
• in urma divergentelor, nu
meroase probleme au rămas 

in suspensie
PARIS 14. — Consiliu] ministe

rial al Pieței comune și-a în
cheiat vineri lucrările fără să 
adopte hotărîri în toate proble
mele discutate. Astfel, finanțarea 
Europei agricole dintr-un buget de 
tip federal, așa cum a propus Co
misia Pieței comune, a rămas în 
suspensie, deoarece Franța s-a opus 
acestui proiect de vădită tendință
suoranațională.

In ce privește mandatul viitoare
lor negocieri cu Nigeria privind a- 
socierea sa la Piața comună, Franța 
a ridicat o serie de obiecții care 
au făcut imposibilă realizarea unui 
acord.

Hotărîrea considerată a fi de cea 
mai mare importanță luată la a- 
ceastă sesiune, a fost aceea cu pri
vire la pregătirea negocierilor din 
cadrul „rundei Kennedy" cu privire 
la cereale.

LUCRĂRILE COMISIEI DE DEZARMARE 
A 0. N. U.
Intervenția reprezentantului R. P. Române

NEW YORK 14 (Agerpres).— La 
New York își continuă lucrările Co
misia de dezarmare a Organizației 
Națiunilor Unite. Tn ședința din 13 
mai a luat cuvîntul reprezentantul 
Republicii Populare Române, amba
sadorul Mihail Hașeganu.

Reamintind condițiile internațio
nale în care Comisia de dezarmare 
își desfășoară lucrările, vorbitorul 
a arătat că aceasta „trebuie să de
termine o sporire a spiritului de 
răspundere eu care sînt privite dis
cuțiile din acest for, o creștere a 
eforturilor în vederea eliminării fo
carelor de neliniște care tulbură 
atmosfera internațională".

M. Hașeganu a exprimat regretul 
și reprobarea opiniei publice din 
România față de acțiunile agresive 
de tipul celor din Vietnam și Repu
blica Dominicană, acțiuni care dau 
naștere Ia focare de încordare în 
lume, tind să înăbușe mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor și, 
în acest fel. înrăutățesc situația in
ternațională.

..Republica Populară Română — a 
spus vorbitorul — este profund in
teresată în însănătoșirea climatului 
politic internațional și statornicirea 
unor relații de înțelegere și coope
rare între state, în eliberarea tutu
ror popoarelor de coșmarul unei 
conflagrații nucleare, în schimbarea 
unei situații internaționale în care, 
ori de cîte ori și oriunde izbucnește 
un conflict, soarta păcii generale 
este pusă în pericol".

Tulburări 
în Ecuador

QUITO 14 (Agerpres). — La Gua- 
yș uil, principalul port al Ecuado- 

* lui, se intensifică tulburările pro- 
ocate de dispozițiile vamale luate 

guvern. Muncitorii portuari au 
etat lucrul iar Camera de comerț 

uotărît încetarea oricărei activități, 
inistrul afacerilor interne. Rodrigo 

/ela Barona. a declarat că mișcarea 
de protest a luat un caracter politic. 
Carrion Toral. ministrul agriculturii, 
și-a înaintat demisia juntei militare 
și kșase consilieri municipali ai ora
șului au demisionat, de asemenea, 
în semn de protest.

Autoritățile militare au arestat 
mai multe personalități implicate în 
această mișcare, printre care Asaas 
Busaran, lider al partidului ..Con
centrarea forțelor populare". Gon
zalo Oleas, secretar general a) par
tidului socialist. Manifestații de pro
test organizate Ia Guayaquil au fost 
împrăștiate de poliție care a recurs 
la grenade cu gaze lacrimogene. 
Conducătorii Camerei de comerț din 
Quito au sosit la Guayaquil pentru 
a discuta cu conducătorii Camerei 
de comerț locale amplificarea miș
cării de protest în întreaga țară.

La Seul au avut loc recent noi 
ciocniri Intre studențl și poliție 
ca urmare a demonstrațiilor Îm
potriva tratativelor în vederea 
stabilirii de relații diplomatice 

]apono-sud coreene

Reprezentantul român a declarat 
că R.P. Română se pronunță în mod 
constant pentru interzicerea și dis
trugerea armelor nucleare și. ca un 
prim pas în această direcție, pentru 
asumarea de către state a angaja
mentului de a nu folosi cel dintîi 
această armă.

El a arătat, totodată, că R.P. Ro
mână acordă importanța cuvenită 
și altor măsuri care ar putea con
tribui la destinderea încordării, la 
stabilirea unui climat de încredere 
în relațiile dintre state, creînd 
astfel premisele necesare dezarmă
rii generale.

O importanță deosebită ar avea în 
condițiile actuale realizarea unor 
asemenea măsuri ca retragerea tru
pelor și lichidarea bazelor militare 
de pe teritorii străine, desființarea 
blocurilor militare.

M. Hașeganu a declarat că este 
necesară restabilirea de urgență a 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze „întrucît este de neconceput 
rezolvarea eficace a problemelor 
dezarmării în lipsa uneia dintre 
puterile nucleare".

„Delegația română — a spus în 
încheiere reprezentantul R. P. Ro
mâne — este gata să participe la o 
dezbatere constructivă a probleme
lor dezarmării și își va aduce con
tribuția la găsirea unor căi și mij
loace care să contribuie la progre
sul negocierilor în acest domeniu".

Alegerile municipale 

din Anglia

Conservatorii 
în ciștig de locuri

4»

LONDRA 14. — Corespondentul
Agerpres. L. Rodescu. transmite •

In Anglia și Wales continuă să 
se desfășoare alegerile municipale. 
Rezultatele de joi, cînd s-a votat în 
majoritatea orașelor, permit contu
rarea unui tablou general care se 
arată defavorabil partidului labu
rist. Ziarele subliniază cîștigul net 
de 552 de locuri al conservatorilor. în 
timp ce. laburiștii au înregistrat o 
pierdere netă de 377 de locuri și li
beralii de 174 de locuri.

Semnificativ este faptul că labu
riștii au cedat conservatorilor con
trolul în consiliile municipale din 23 
de localități, printre care și orașe 
mari, ca Portsmouth. în care labu
riștii dețineau de multă vreme ma
jorități considerate sigure

Conservatorii văd în aceste re
zultate o tendință favorabilă lor 
și și-au manifestat de pe acum 
intenția de a o folosi ca un 
semna] încurajator pentru o ofen
sivă puternică antilaburistă în Par
lament.

Noi elemente de tensiune 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 14 (Agerpres). 
— Noi elemente de tensiune surve
nite în cursul nopții de joi spre 
vineri au agravat și mai mult si
tuația din capitala Republicii Do
minicane, Santo Domingo. Cinci 
avioane care au decolat de pe baza 
de la San Isidro au bombardat și 
mitraliat în mai multe rînduri pozi
țiile deținute de insurgenți, obiecti
vul principal al atacului lor fiind 
postul de radio aflat în mina insur
genților. Tn cursul acestor raiduri 
s-au înregistrat morți și răniți. Unul 
din avioane a fost doborît.

Pe de altă parte, puternice 
schimburi de focuri s-au produs în
tre forțele insurgenților și trupele 
americane, care au depășit zona de 
demarcație și au început să pătrun
dă dincolo de „zona de securitate". 
Trupele americane, care înaintaseră 
cîteva zeci de metri în zona ocupată 
de insurgenți, au fost respinse pe po
zițiile inițiale, ca urmare a unei 
riposte puternice.

Primele trupe care urmează să 
facă parte din forța militară inter- 
americană organizată de O.S.A. pen
tru a interveni în Republica Domi
nicană au început să sosească vineri 
la Santo Domingo.

★

Consiliu] de Securitate s-a întru
nit vineri dimineața într-o sesiune 
urgentă pentru a relua dezbaterile 
privind Republica Dominicană. După 
ce președintele Consiliului a dat ci
tire declarației guvernului Caamano, 
la propunerea Iordaniei, Malayeziei 
și Coastei de Fildeș, Consiliul de

Corespondență 

din Rio de Janeiro

DISPUTA 

AMAZONIEI

O reuniune desfășurată marți la 
Ministerul Agriculturii a) Braziliei, 
sub președinția ministrului titular, 
Hugo Leme, in prezenta ambasa
dorului american Gordon însotit 
de o serie de specialiști sosiți din 
S.U.A., între care președintele A- 
cademiei de știinte din Washing
ton, a prilejuit o răbufnire a dispu
tei în jurul cercetării și exploatării 
imensei regiuni a Amazoniei Gu
vernatorul statului Amâzonaș, Ar
thur Reis, a părăsit ostentativ sala 
de ședințe la jumătatea lucrărilor. 
Imediat după aceasta a făcut o 
serie de declarații El afirma că 
crearea unei fundații de cercetări 
tropicale, aflată în subordinea 
Statelor Unite, este în dezacord cu 
interesele naționale ale Braziliei. 
Consiliu) deliberativ al fundației ar 
urma să funcționeze la Washing
ton, far direcția executivă în Porto 
Rico (stat „asociat” al S.U.A.).

Regiunea Amazoniei ocupă par

Securitate a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care exprimă profundul 
interes al Consiliului față de eve
nimentele din Republica Dominicană 
și cere încetarea imediată a focu
lui. Rezoluția invită, de asemenea, 
secretarul general al O.N.U. să tri
mită, ca o măsură urgentă, un re
prezentant al său în Republica Do
minicană, care apoi să prezinte un 
raport în Consiliul de Securitate a- 
supra situației actuale.

Evenimentele 
din insulele Mauritius

PORT LOUIS 14 (Agerpres).— 
Agențiile de presă informează că 
situația din insulele Mauritius con
tinuă să fie încordată, noi dezordini 
producîndu-se între partizanii dife
ritelor partide politice. Se relatează 
că poliția a procedat la arestarea a 
aproximativ 100 de persoane, în spe
cial în sudul insulei. Sosirea unui 
nou contingent de trupe britanice la 
Port Louis și a însuși comandan
tului șef al forțelor britanice din 
Orientul Mijlociu este considerată 
de observatorii politici de aici drept 
rezultatul presiunilor exercitate a- 
supra guvernatorului insulei de 
cercurile plantatorilor de trestie de 
zahăr care se tem de evoluția vii
toare a evenimentelor.

tea de nord a Braziliei, întinzîn- 
du-se pe aproximativ trei milioa
ne și jumătate de kmp. adică cir
ca 40 la sută din suprafața țării. 
Datorită condițiilor climaterice, 
dar și unor împrejurări istorice, 
Amazonia rărnîne și azi una din 
cele mai slab populate arii de pe 
glob : mai puțin de un locuitor pe 
kilometru pătrat Tn schimb, aici 
există bogății fantastice, aproape 
integral nefolosite In afară de po
tențialul hidroenergetic — numai 
fluviul Amazonas varsă în ocean 
în fiecare secundă 80 000 plnă la 
120 000 metri cubt de apă — există 
inepuizabile resurse forestiere, ză
căminte minerale, mari întinderi 
de pămînt favorabile dezvoltării 
agriculturii și zootehniei în Bra
zilia se vorbește de Amazonia ca 
de un „pămînt a) făgăduinței", 
încă acum 16 ani s-a pus în discu
ție un proiect de creare a unui 
„Institut internațional de cercetare 
a Amazoniei" Sugerat de ameri
cani, proiectul a provocat o fur
tună de critici la adresa autorită
ților braziliene de atunci, ceea ce, 
între altele, a determinat abando
narea lui. In esență, acum se pro
pune același lucru, cu deosebirea 
că de data asta dispare atributul 
„internațional".

Guvernatorul Reis a arătat că 
interesele pe care le au monopo
lurile străine in Amazonia sînt 
numeroase și că „între ele primea
ză cele legate de minereurile ato
mice". El a denunțat prezenta in 
Amazonia a unei misiuni ameri
cane care a intrat in țară utilizînd 
ambarcațiuni ușoare cu care a 
coborit pe fluviul Amazon din di-

ln R. P. Chineză

A doua experiență 
nucleară

PEKIN 14 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat transmis de agenția Chi
na Nouă se anunță că la 14 mai în 
R. P. Chineză a fost efectuată o a 
doua explozie atomică. Comunica
tul subliniază că „R. P. Chineză 
dezvoltă arma nucleară exclusiv în 
scopuri de apărare și nu va fi nici
odată prima care să folosească ar
mele nucleare. Poporul chinez spe
ră sincer că nu va avea loc nicio
dată un război nuclear". „Guvernul 
și poporul chinez — se spune în co
municat — vor lupta, ca și pînă a- 
cum, pentru realizarea țelului nobil 
al interzicerii și distrugerii totale 
a armelor nucleare". C.C. al P.C. 
Chinez și Consiliul de Stat al R. P. 
Chineze au adresat felicitări milita
rilor, lucrătorilor, tehnicienilor, oa
menilor de știință și întregului per
sonal care a contribuit la realiza
rea cu succes a experienței.

TERITORIUL R. D. VIETNAM 
DIN NOU BOMBARDAT

HANOI 14 (Agerpres). — La 
13 mai, avioane americane și sud- 
vietnameze au bombardat și mi
traliat în mai multe rînduri nume
roase teritorii populate din provin
ciile Nghe An și Ha Tinh, precum 
și insula Con Co, din nordul zonei 
demilitarizate. A fost doborît un a- 
vion. Alte grupuri de avioane au e- 
fectuat zboruri provocatoare și de 
recunoaștere deasupra altor teritorii 
ale R. D. Vietnam. Numeroase nave 
de război ale flotei a 7-a au pătruns 
în golful Bac Bo și au efectuat, îm
preună cu forțe aeriene americane, 
operațiuni provocatoare în largul 
coastelor nord-vietnameze.

Lupte violente 
in Vietnamul de sud

SAIGON 14 (Agerpres). — în 
provincia sud-vietnameză Bac Lieu, 
la circa 200 de km sud-vest de Sai
gon, au avut loc joi violente lupte 
între forțele patriotice și trupele 
guvernamentale, sprijinite de avia
ția americană. De ambele părți au 
fost înregistrate pierderi în arme, 
muniții și în oameni. Mai multe eli
coptere americane au fost avariate, 
iar piloții răniți. Un purtător de cu- 
vînt militar american a anunțat că 
aviația S.U.A. a folosit bombe cu 
napalm.

recția Columbiei și in prezent des
fășoară in regiune lucrări de cer
cetare misterioase,’ fără știrea și 
încuviințarea guvernului brazilian.

Guvernatorul afirmă că „proiec
tul atinge suveranitatea națională 
și pune in mîini străine un orga
nism important ce trebuie să se 
afle în mîini braziliene". Reis con
sideră că cercetarea resurselor 
Amazoniei trebuie să se facă de 
organisme strict naționale și nici
decum in cadru] unui plan de ac
țiune stabilit și discutat în exte
rior. Acceptarea fundației propuse, 
după părerea sa. ar Însemna, in 
plus „un atestat dat asupra 
incapacității noastre și demorali
zarea institutelor braziliene care 
se ocupă de Amazonia". Guverna
torul Reis afirmă că în cel mai 
scurt timp va discuta personal cu 
președintele Castello Branco asu
pra acestei chestiuni.

Poziția lui a provocat ecouri in 
rindurile unor personalități de 
seamă ale vieții publice bra
ziliene. Generalul Peri Bevilacqua, 
ministru al Tribunalului federal 
suprem, scriitorii Cavalcanti Proen 
ca și Barbosa Lima Sobrinho, pre
cum și președintele societății bra
ziliene de geografie, profesorul 
Herbert Canaharro, s-au pronun
țat, de asemenea, contra proiectu
lui. Comentînd disputa intervenită, 
ziarul „Correio da Manha" scrie 
intr-un editorial : „Ideea de inde
pendentă națională este foarte 
scumpă brazilienilor. $i convinge
rea că suveranitatea națională tre
buie păstrată cu orice preț este pia
tra noastră de încercare".

Vasile OROS

Austria la 10 ani
de la Tratatul de sta\

A trecut un deceniu de la acea 
duminică memorabilă. în timp ce 
pe străzile Vienei populația pecet- 
luia prin aclamații actul încheiat 
în sala de marmură a palatului 
Belvedere, ziariștii străini prezenți 
în capitala austriacă vesteau lumii 
evenimentul : „La 15 mai 1955, orele 
11,30, a fost semnat de către repre
zentanții U.R.S.S., S.U.A., Angliei 
Franței și Austriei Tratatul de 
stat cu Austria".

Tratatul prevedea restabilirea 
Austriei ca stat independent și de
mocrat, retragerea trupelor aliate de 
pe teritoriul țării, scutirea ei de re
parații de război, dezvoltarea comer
țului austriac fără discriminări. 
Elaborarea acestui document a 
marcat un moment istoric pen
tru destinele poporului austriac și 
un important fapt constructiv al 
vieții internaționale. Semnarea lui, 
după negocieri care au durat peste 
8 ani, a devenit posibilă pe baza 
obligației pe care și-a asumat-o 
Austria de a promova pe plan in
ternațional o politică de neutrali
tate. Această Obligație, care a pri
mit recunoașterea celor patru pu
teri. a căpătat o formă oficială la 
26 octombrie 1955, prin adoptarea 
de către parlamentul austriac a le
gii cu privire la neutralitatea per
manentă ; Austria se angaja să nu 
adere la nici un fel de alianțe mi
litare și să nu îngăduie crearea de 
baze militare străine pe terito
riul ei. Prin aceasta conducătorii 
Austriei, călăuzindu-se după intere
sele naționale, s-au opus încercărilor 
de a atrage această țară în blocul 
militar al Atlanticului și a o subor
dona activității acestuia, ostilă țări
lor socialiste.

Restabilirea independenței Aus
triei și proclamarea neutralității ei 
au fost salutate cu căldură de toate 
statele și popoarele iubitoare de 
pace. Tn țara noastră, calea nouă pe 
care a pășit Austria a fost, privită cu 
simpatie, ca un factor pozitiv în re
lațiile dintre statele din centrul și 
sud-estul Europei, ca și în ansamblul 
situației internaționale.

VIENA. Palatul Belvedere, unde a fost semnat, in urmă cu 10 ani. Tra
tatul de Stat cu Austria

TELEGRAMĂ
Cu prilejul aniversării a 20 de ani 

de la eliberarea Austriei și a 10 ani 
de la semnarea Tratatului de stat 
prin care Austria a fost restabilită 
ca stat suveran și independent, 
Corneliu Mănescu, ministru] aface

Convorbirile greco-turce 
de la Londra

LONDRA 14 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai Greciei și 
Turciei, respectiv Costopoulos și 
Isîk, au continuat joi seara la Lon
dra întrevederile consacrate proble
mei cipriote, după care au avut con
vorbiri separate cu ministrul de 
externe britanic. La sfîrșitul aces
tor întrevederi au făcut declarații 
miniștrii de externe al Marii Brita
nii și al Greciei. Michael Stewart a 
subliniat că Anglia nu intenționează 
în momentul de față să-și asume 
rolul de mediator în conflictul ci
priot, dar a menționat că guvernul 
britanic aprobă actualele contacte 
între Turcia și Grecia. Ministrul de 
externe al Greciei a subliniat că 
dorește ca rezolvarea definitivă a 
problemei cipriote să aibă loc sub 
egida O.N.U. cu consimțămîntul gu
vernului cipriot.

★

La sfîrșitul unei întrevederi pe 
care a avut-o vineri cu primul mi

Astăzi, la zece ani de la așezarea 
temeliilor Austriei independente și 
neutre, sînt evidente roadele politicii 
promovate de ea. Pe plan in
tern, ele își găsesc expresia în 
progresul înregistrat pe tărîmul dez
voltării economiei, științei și teh
nicii, culturii. In ce privește re
lațiile internaționale, Austria și-a 
făurit legături de prietenie și 
cooperare în domenii variate cu un 
șir întreg de țări, indiferent de sis
temul lor social-politic, pe baza ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc.

Opinia publică din țara noastră, 
ca și cea din Austria, își exprimă 
satisfacția față de evoluția pozitivă 
a relațiilor prietenești româno-aus- 
triece, care reflectă voința ambe
lor părți de colaborare și înțele
gere mutuală, interesul comun în 
ce privește intensificarea schimburi-, 
lor de bunuri materiale și valori spi
rituale. Contactele regulate dintrr 
oamenii de stat români și austriei'- 
au devenit un factor permanent de 
apropiere între cele două țări și de 
lărgire ă cooperării lor în diferite 
domenii.

Rezultate remarcabile au fost do- 
bîndite în dezvoltarea schimburilor 
comerciale, volumul acestora pe a- 
nul 1964 depășind de peste patru 
ori nivelul anului 1959. Acordul co
mercial de lungă durată și alte a- 
corduri încheiate, posibilitățile cres- 
cînde ale industriei din cele două 
țări asigură acestor schimburi o di
namică progresivă. Totodată, s-au 
dezvoltat legăturile culturale, au 
sporit schimburile de vizite între 
pamenii de . știință, artiști și spe
cialiști din diferite domenii. Vechile 
tradiții de cooperare româno-aus- 
triece au căpătat în zilele noastre 
noi perspective de valorificare, în 
interesul ambelor popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

Tn această zi sărbătorească pen
tru poporul austriac, poporul român 
îi transmite un călduros salut și 
cele mai bune urări de prosperitate 
și pace.

rilor externe al Republicii Populare 
Române, a trimis o telegramă de 
felicitări ministrului federal al afa
cerilor externe al Republicii Aus
tria. dr. Bruno Kreisky.

nistru grec, Papandreu, președintele 
Ciprului, Makarios, a arătat că el 
„nu se opune tratativelor bilaterale 
greco-turce atita timp cit acestea 
au drept obiectiv unirea Ciprului 
la Grecia" (Enosis). Makarios ? 
sub'iniat totuși că el „exclude orice 
procedură de reglementare a pro
blemei cipriote în afara O.N.U.".

La rîndul său, Papandreu a decla
rat că întrevederile greco-turce de 
la Londra au îmbunătățit climatul 
dintre cele două țări. „Totuși, a 
adăugat el, la Londra nu a fost dis
cutat fondul problemei cipriote. în 
acest climat, la care noi sperăm că 
va contribui și guvernul turc, a a- 
rătat. Papandreu, se poate spera că 
va fi ușor de realizat o soluție defi
nitivă și echitabilă a problemei Ci
prului".

Makarios a apreciat, de asemenea, 
că „contactele de la Londra au con
tribuit la reducerea încordării".

MOSCOVA. La 14 mai la Casa 
Centrală a Armatei Sovietice din 
Moscova a avut loo o adunare 
festivă consacrată aniversării a 10 
ani de la încheierea Tratatului de 
la Varșovia. Despre Importanta a- 
cestui Tratat a vorbit mareșalul R. 
Malinovski. ministrul apărării al 
U.R.S.S

TOKIO. Peste 30 de polițiști au 
pătruns In sediul secției din ora
șul Kumamoto a sindicatului mun
citorilor de la căile ferate de stat. 
Ei au efectuat o percheziție și au 
arestat pe secretarul secției, lama- 
sita, și pe membrul Comitetului 
executiv. Nomura. Potrivit relată
rilor ziarului „Yomiuri" motivul 
arestării l-a constituit participarea 
acestora la greva muncitorilor de 
la căile ferate de stat

OSLO. In «omunicatul dat pu
blicității ia Oslo «u privire la vi
zita oficială a președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, fosip Broz Tito, in Nor
vegia se arată că 1n cursul con
vorbirilor «are au avut loc eu a- 
cest prilej s-a făcut un schimb de 
păreri în legătură Cu problemele 
relațiilor dintre cele două țări și 
tn legătură cu situația internațio
nală. Cele două părți au constatat 
că există posibilități largi pentru 
dezvoltarea comerțului și a co
laborării economice dintre R.S.F.I. 
și Norvegia.

VIENA In urma tratativelor 
care au avut loo la Viena intre 
delegațiile guvernamentale ale Po
loniei și Austriei a fost semnat un 
protocol pe termen de un an Ia

acordul comercial polono-austriac 
pe cinci ani. Potrivit protocolului, 
în afară de mărfurile tradiționale 
— cărbuni, produse chimice, pro
duse alimentare — Polonia va 
spori considerabil exportul de uti
laje și mărfuri Industriale de larg 
consum în Austria și va importa 
mașini și utilaje laminate, fibre 
artificiale, celuloză, unele chimi
cale și alte mărfuri.

BUDAPESTA. în «omunicatul 
dat publicității «u privire la vizita

Iul A. A. Gromlko, ministrul afa 
cerilor externe al U.R.S.S., In R. P. 
Ungară se subliniază că în cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare s-a făcut un schimb de 
păreri In legătură cu o serie de 
probleme importante ale situației 
internaționale actuale. S-au exami
nat, de asemenea, problemele dez
voltării continue a relațiilor un- 
garo-sovietice.

VIENA. Vineri au avut loc la 
Viena funeraliile naționale ale

fostului «aneelar al Austriei, Leo
pold Figl, lider al Partidului 
populist.

PARIS. In timpul vizitei pe care 
o efectuează in Franța, Valentina 
Nikolaeva-Tereșkova a fost distin
să eu premiul „Galabert" pentru 
astronautică Premiul francez „Ga
labert" a fost instituit în anul 1957 
pentru stimularea celor mai re
marcabile succese în cucerirea și 
explorarea Cosmosului. Cosmo
nautului A Nikolaev i-a fost inml- 
nată o medalie pentru zborul cos
mic efectuat.

KARLSRUHE. Curtea Federală 
Supremă a R.F.G. a respins acu
zațiile de trădare formulate împo

triva redactorului șef și redactoru
lui sef-adjunct al revistei „Der 
Spiegel", Rudolf Augstein, și res
pectiv Conrad Ahlers. în sentința 
pronunțată de curte se subliniază 
că urmărirea penală împotriva ce
lor doi este înlăturată, deoarece 
nu există dovezi care să de
monstreze că aceștia ar fi săvirșit 
acte de trădare.

NEW YORK. Cosmonauții ame
ricani James McDivitt și Edward 
White au participat la Cape 
Kennedy la o repetiție generală a 
lansării lor în spațiu prevăzută 
pentru 3 iunie. Cei doi cosmo- 
nauti, care vor efectua un zbor 
orbital de aproape patru zile, au 
petrecut, tmbrăcați tn costumele

speciale, cîtva timp în cabina in
stalată pe racheta purtătoare „Ti- 
tan-2". Repetiția s-a desfășurat in 
condiții satisfăcătoare.

BONN. Tn cursul unei depoziții 
făcută la Curtea cu Jurați din 
Freiburg, unde se desfășoară pro 
cesul intentat unor criminali na
ziști Hans Globke, fost secretar 
de stal și asistent al fostului can
celar Adenauer a declarat că le
gile rasiale introduse de naziști în 
1935 aveau menirea... să pună ca
păt persecutării evreilor. Totodată 
Globke, care a scris un comenta 
riu favorabil la aceste așa-zise 
„legi de la Niirnberg", a pre
tins că nu știa nimic despre ca 
merele de gazare și lagărele de 
concentrare.
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