
F .-”TTÂ Cent'3'® VI Biblioteca 1
I I

i Hune<ioara^^—'

Proletari din toate țările, uniți-vă!

L cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX, Seria II, nr. 4596 4 PAGINI - 20 BANI Miercuri 26 februarie 1964

Practica în producție la Uzi
nele „Progresur din Brăila. 
Elevi din clasa a Xl-a a 
Școlii medii nr. 2 ascultă 
explicațiile maistrului Ale

xandru Popescu

Foto : SORIN DAN

In vederea campaniei
de împăduriri

SECTOARELE

1 reducția oricărei
uzine încep? --

I înainte de toate —
i JBunT ' masa de lucru 

i a proiectantului și 
IWmmili I a tehnologului. în

cepe — spus mai 
direct în serviciile de con
cepție. Aici se elaborează pro
iectele, se întocmește docu
mentația de lucru, se stabileș
te tehnologia de fabricație. In
tr-un cuvînt, aici se deschid 
porțile introducerii tehnicii 
noi în producție.

în serviciile de concepție ale 
Uzinei „1 Mai" din Ploiești — 
alături de cadre tehnice cu o 
bogată experiență Jn muncă 
- lucrează și numeroși tineri. 
Organizația U.T.M. de aici, 
care numără peste 100 de 
membri, a pus în centrul preo
cupărilor sale antrenarea tutu
ror tinerilor la rezolvarea 
problemelor tehnice complexe 
care stau în fața acestor ser
vicii.

Sarcinile serviciului proiec
tări pe trimestrul I al acestui 
an s-au concentrat în două 
mari obiective : reproiectarea 
instalației 4 L.D. — 150 C și a 
instalațiilor de foraj de mică 
adincime în vederea îmbună- 

’ tățirii caracteristicilor con
structive și funcționale. Vo
lumul mare de reproiectări 
necesita eforturi susținute din 
partea tuturor proiectanților 
și desenatorilor. Lucrările au 
fost repartizate la două grupe 
de proiectanți — cele condu
se de Gheorghe Stoica și Con
stantin Găman. Amîndoi pro- 
iectanții, ca și majoritatea de
senatorilor, sînt tineri. Orga
nizatorul grupei U.T.M. a con
vocat toți utemiștii și, într-o 
adunare de grupă, s-a analizat 
felul cum pot contribui tinerii 
la executarea la timp și în 
bune condiții a acestor lu
crări. în adunarea de grupă 
sindicală — pe baza discuției 
care a avut loc în grupa 
U.T.M. — tinerii s-au angajat 
să execute documentația teh
nică cu 3 zile mai devreme. în

Duminică 9 februarie 1964.
Stațiunea meteorologică 

orașul Sulina anunța : „vînt forța 
6, iar pe Marea Neagră vînt de 
gradul 3". Cu toate acestea mem
brii cercului dramatic al Casei 
orășenești de cultură Sulina au 
hotărît să se deplaseze în comuna 
Sf. Gheorghe așa cum fusese sta
bilit, pentru a prezenta în fața 
unui numeros public piesa de tea
tru „Grădina cu trandafiri" de 
Andi Andrieș.

In ciuda călătoriei de cinci ore 
pe mare, care a fost destul de 
obositoare, artiștii amatori au sus
ținut un spectacol de calitate, a- 
preciat de publicul spectator.

La reușita spectacolului și-a a- 
'dus aportul întreg colectivul și 
s-au remarcat în special interpre- 
ții rolurilor : Mihai (Niță Con
stantin), Anca (Chiriac Aurelia) 
Raluca (Tecuci Maria).

din

MOROGAN MARCEL 
instructor artistic

Tînăra Viorica Uretu de la Fa
brica de confecții din Tg. Jiu, 
pentru rezultate deosebite obți
nute în muncă, se menține de 
mai mult timp evidențiată în 

producție
Foto : N. STELOR1AN

Pentru reducerea consumului
de metal

Pregătirea campaniei îm
păduririlor de primăvară 
se află în plină desfășu

rare. Aproape toate utila
jele și mașinile necesare au 
fost revizuite și reparate, se 
lucrează intens la pregăti
rea pueților. în același 
timp, se recoltează butașii 
de plopi și salcie în vede
rea împăduririi zonelor 
inundabile din lunca Du
nării șt din luncile rîurilor 
interioare. Anul acesta vor 
fi folosiți peste 13 milioane 
de butași de ' ’ ’
cie.

Primăvara 
mează să fie 
mai mult de 52 000 ha, ceea 
ce reprezintă 80 la sută din 
totalul prevăzut în planul 
anual. Urmărindu-se conti
nua creștere a poductivită- 
ții pădurilor, se rezervă în 
structura noilor plantații 
un loc important speciilor 
care cresc repede și au o 
valoare economică ridicată, 
printre care duglasul, lari- 
cele, pinul, plopii negri hi
brizi, salcia, sălcîmul, nu
cul. în 1964 suprafața îm
pădurită cu plopi negri hi
brizi va ajunge la 50 000 ha, 
îndeplinindu-se astfel pre
vederile planului șesenal.

plopi și sal-

aceasta ur- 
împădurite

Noi construcții
■ de locuințe

Petrolului și Chimiei 
sînt prevăzute să se 
realizeze mai bine de 
6 000 apartamente, 
iar pentru muncitorii 
necăsătoriți 
cu cîteva 
locuri.

Numărul 
mentelor 
pentru muncitorii din 
industria petrolieră 
și chimică în primii 
patru ani ai șesena- 
lului depășește cifra 
de 15 200. în aceeași 
perioadă, numeroși 
petroliști și Chimiști 
și-au ridicat case din 
fonduri proprii.

Muncitorii de la 
viitoarea uzină de a- 
luminiu de la Slatina 
au primit recent pri
mele 90 de aparta
mente din cele 650 
care se vor construi 
pentru ei în acest an. 
Alte sute de familii 
de muncitori petro
liști și chimiști. ur
mează să se mute în 
scurt timp în locuințe 
noi la Onești, Brăila, 
Copșa Mică și in alte 
localități.

în acest
fondurile întreprin
derilor. precum și din 
cele alocate de Mi
nisterul Industriei

cămine 
sute de

aparta- 
construite

an, din

moderne
în întreprinderile
regiunii Brașov

în întreprinderile metalur
gice din regiunea Banat au 
fost luate noi măsuri menite 
să contribuie la reducerea con
sumului de metal. La Uzinele 
mecanice Timișoara, de exem
plu, metodele de turnare în 
cochilie și de uscare a miezu
rilor de turnare pe cale chi
mică. vor fi extinse la un vo
lum de piese de două ori mai 
mare decît anul trecut. O lar
gă aplicare ia și forjarea în 
matrițe. Totodată, 20 de repe
re vor fi executate din mate-

Activitate susținută

rial plastic. La Uzinele con
structoare de mașini Reșița, 
reducerea consumului de me
tal se obține prin reproiectarea 
unor ansamble și subansam- 
ble, înlocuirea unor repere 
turnate cu altele sudate și prin 
mărirea numărului de piese 
executate din mase plastice. 
La Uzinele de vagoane Arad, 
atingerea aceluiași obiectiv 
este asigurată pe calea micșo
rării adausurilor de prelucra
re, extinderii metodei sudurii 
automate, forjării în matrițe 
și folosirii planurilor de croire 
complexă a tablelor de diferi
te dimensiuni.

(Agerpres)

(Agerpres)

La serviciul

Mai multe uzine 
constructoare de ma
șini, combinate chi
mice și fabrici de 
nuri de consum 
regiunea Brașov 
fost înzestrate în 
timul timp cu mașini 
moderne de mare 
productivitate, cu a- 
gregate și linii auto
mate pentru mecani
zarea operațiilor gre
le cu volum mare de 
muncă. De asemenea, 
au fost proiectate și

aproape

bu- 
din 
au 
ul-

executate
2 000 de dispozitive 
complexe.
care a trecut 
primele două luni ale 
acestui an au fost fă
cute 1 350 lucrări de 
modernizare și meca
nizare cu o eficiență 
economică de peste 
127 milioane lei.

Ca urmare; pro
ductivitatea muncii 
pe regiune a sporit 
cu 1,4 la sută.

In anul 
și în

de documentare

de cărți și publicații

Numeroși lucrători ai Fabricii de anti
biotice și oameni de știință din Iași cer
cetează cu interes serviciul de documen
tare al întreprinderii, unde găsesc peste 
15000 de cărți și publicații. Studiind a- 
ceste • materiale, chimiști, biologi, farma
ciști, laboranți au găsit, soluții în rezolva- 

■ varea multor probleme .de producție, care 
au contribuit la îmbunătățirea tehnologiei 
de fabricație, la creșterea randamentului 
pe șarjă, la ridicarea productivității 
muncii.

Aici se întocmește > trimestrial un caiet ■ 
documentar intitulat -‘„Antibioticele" care

15 000

referate Bibliografice,cuprinde traduceri, w
precum și date privitoare la cele mai noi 
cercetări. Această publicație este consultată 
nu numai de lucrătorii fabricii, și de oa
menii de știință din localitate, ci este tri
misă și specialiștilor din numeroase insti
tute de învățămînt superior și de cercetări 
din țară; din domeniul medicinei, chimiei, 
farmaciei, biologiei.

Pe adresa fabricii sosesc pentru - fondul 
de documentare, și o serie de publicații din 
Anglia, R.S. Cehoslovacă, Franța, Italia, 
S.U.A., U.R.S.5. și alte țări.

(Agerpres)

tehnicii noi
pentru promovarea

acest fel s-au creat premize ca 
sectoarele productive să poată 
pregăti mai devreme fabrica
ția și să poată trece cu mult 
înainte de termen la executa
rea instalațiilor reproiectate 
în producția de serie.

O metodă bună în antrena
rea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție foloseș
te și grupa U.T.M. de la servi
ciul tehnologic. Aici, în adu
nările de grupă, se analizează 
lunar — pe baza unor infor
mări prezentate de responsabi
lii grupelor de tehnologie — 
cum își îndeplinesc tinerii 
sarcinile de producție. în acest 
fel — pe lingă urmărirea con
cretă a modului cum sînt în
deplinite sarcinile profesionale 
- se realizează și un valoros 
schimb de experiență, care sti
mulează preocuparea tinerilor 
pentru introducerea noului în 
producție.

Așa se explică faptul că în 
ultimul timp tinerii din aceste 
sectoare de activitate participă 
cu mai multă însuflețire la 
rezolvarea unor probleme teh
nologice deosebit de importan
te. Inginerul Gheorghe Mandi- 
cescu se îngrijește în prezent 
de echiparea cu sculele nece
sare a unora din mașini pentru 
a se putea îmbunătăți în mod

substanțial calitatea roților din
țate. De o lucrare tehnologică 
de foarte mare importanță se 
ocupă și tinerii Nicolae Con
stantin, inginer tehnolog, și 
Maria Popa și Florin Călines- 
cu, proiectanți. Este vorba de 
executarea unor dispozitive de 
grup cu ajutorul cărora să 
se prelucreze un număr cit 
mai mare de piese. Scopul ur
mărit este creșterea producti
vității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor. Cei trei 
tineri au reușit să conceapă, 
— pe baza unei cercetări 
atente a tehnologiei — peste 
160 de dispozitive care se pot 
utiliza în medie la 15—20 de 
repere.

Preocuparea tinerilor din 
serviciile de concepție pentru 
promovarea noului în produc
ție se manifestă pe un cîmp 
vast de activitate. Am vorbit 
mai sus de rezolvarea unor 
probleme tehnologice pentru 
lucrările curente. Rezultate 
bune s-au obținut și în pregă
tirea tehnologiei pentru noile 
produse, în introducerea în 
producție a celor mai noi me
tode și procedee de lucru. Pe 
această temă a avut loc recent 
o dezbatere în cadrul organi
zației U.T.M.: „Contribuția

tinerilor din sectoarele de | 
concepție la îndeplinirea pla- I 
nulul tehnic pe anul 1964“. A- I 
ceastă dezbatere a pus în' fața' i 
fiecărui tînăr sarcina de-a ! 
adopta — în rezolvarea pro- 1 
blemelor tehnice — soluțiile | 
cele mai avantajoase, de a j 
face o intensă muncă de cer- | 
cetare.

Și iată că rezultatele au în- I 
ceput să apară. Grupa tehno
logică din cadrul serviciului 
metalurg-șef, formată în cea 
mai mare parte din tineri — 
în urma restudierii tehnologiei 
instalației de foraj de mare 
adincime — a propus ca un 
număr de 8 repere, care înain
te se executau prin forjare li
beră, să se prelucreze prin 
matrițare. în acest fel se eco
nomisesc 440 kg oțel pe insta
lație. Inginerul Gh. Marinescu 
împreună cu tînărul. Gheorghe 
Zinca se ocupă, în același 
scop, de proiectarea unor ma
trițe cu locașuri multiple.

Utemistul Nicolae Bucura a 
rezolvat recent una din cele 
mai importante probleme teh
nice. Pentru îmbunătățirea ca
lităților fizico-mecanice ale

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Însemnări despre activitatea cercurilor tinerilor naturaliști din raionul Hirșova

■
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n urmă cu două luni, la Co
mitetul raional U.T.M. Hîr- 
șova, regiunea Dobrogea s-au 
întîlnit 22 de tineri, respon
sabili ai cercurilor natura- 
liștilor din raion. Consfătui
rea avea menirea să genera

lizeze experiența bună dobîndită în anii 
trecuți.

Au avut cuvîntul responsabili ai cercu
rilor cu o activitate mai îndelungată, cu 
o experiență bună în muncă. Au vorbit 
despre felul cum au întocmit planul de 
activitate — ținînd seama de situația 
concretă din comună, de nivelul de pre
gătire a tinerilor, de cerințele lor.

Concluziile pe marginea referatelor 
prezentate, discuțiile, exemplificările, au 
punctat drumul activității tinerilor natu
raliști din acest an. Pe acest drum vom 
stărui la început în comuna Saraiu unde, 
retrospectiv, istoria cercului tinerilor na
turaliști se oprește la anul 1961 consem- 
nînd de atunci o

Experiență mereu
îmbogățită

Aici, în anul 1961. s-au întîlnit la că
minul cultural 20 de tineri colectiviști. 
Au ascultat atunci prima expunere ținută 
de un profesor din comună. Secretarul

comitetului U.T.M. le-a vorbit apoi des
pre viitoarea activitate a cercului natu- 
raliștilor, arătînd că cercul se creează cu 
scopul de a-i ajuta să dobîndească orga
nizat cunoștințe științifice despre natură, 
legile și fenomenele ei.

La pregătirea și expunerea unor lecții 
au fost antrenați profesori și alți intelec
tuali din comună. însoțindu-și expunerile 
cu argumente convingătoare, cu expe
riențe și demonstrații, ei au făcut ca de 
la an la an să crească interesul tinerilor 
pentru problemele discutate la cercul na- 
turaliștilor. în acest sens este conclu
dentă participarea lor la alcătuirea tema
ticii cercului din acest an. Din cei 40 de 
tineri naturaliști, 18 au făcut propuneri, 
au adus completări temelor în discuție, 
dînd sugestii pentru efectuarea unor ex
periențe noi, atractive.

în actualul plan s-au stabilit cicluri 
mai vaste pe următoarele probleme: 
„Știința și religia" („Adevărul despre vise. 
Superstițiile sînt dăunătoare. Cum a 
apărut viața pe pămînt etc.), „Omul a 
deschis porțile cosmosului", „Automati
zarea în slujba omului" etc.

Expunerile din cadrul cercului au ca 
scop cunoașterea legilor generale ale na
turii, înțelegerea lor de la cauză 
la efect, contribuind la formarea unui 
bagaj de cunoștințe științifice din ce în 
ce mai bogat. Experiențele cu aparate 
electrice, experiențele de fizică, chimie 
și științele naturii au căpătat un rol deo-

sebit nu numai în fixarea cunoștințelor 
tinerilor, dar și în susținerea argumen
telor științifice împotriva superstițiilor și 
a prejudecăților.

Laboratorul cercului s-a îmbogățit în 
acest an cu roci sedimentare, cu urme de 
scoici de la Techirghiol, cu minereu de 
la Altîn-Tepe, cu forme de viață (pie
trificate) de pe șantierul arheologic din 
Hîrșova aduse de tineri .cu prilejul 
excursiilor organizate în regiune. Asigu
rarea filmelor, științifice, a diafilmelor și 
planșelor care completează expunerile a 
constituit o impotrantă' preocupare din 
partea colectivului de organizare.

„în timpul fiecărei expuneri, expe
riențe sau demonstrații — ne spune con
ducătorul cercului, profesorul Longin Ni- 
culae — urmăresc modul în care tinerii 
asimilează cunoștințele și înțeleg expli
cațiile, insistînd în explicarea acelor pro
bleme în înțelegerea cărora observ că 
unul sau altul din tineri întîmpină difi
cultăți. La sfîrșitul fiecărei ședințe re
zervăm timp pentru întrebări, pentru 
clarificarea a ceea ce s-a înțeles mai 
puțin".

Asemenea metode de predare, por
nind de la antrenarea tinerilor în desfă
șurarea practică a expunerilor, dau roa
de. La lecția „Universul și sistemul so
lar" colectivistul Constantin--Munteanu, 
cu ajutorul Telurului a demonstrat (după 
explicațiile profesorului) mișcările de ro
tație ale pămîntului, explîcînd de ce e zi

și de ce e noapte, cum se formează ano
timpurile anului. Tinerii sînt ajutați ast
fel să facă legături între diversele fe
nomene care se petrec în natură, să-și 
dezvolte gîndirea logică, științifică. 
Cu aceste experiențe ale tinerilor 
naturaliști seara, la căminul cultural,

Sfera de cuprindere
a cercului
depășește

„granițele" sale
O seară de experiențe organizată de ti

nerii naturaliști din comuna Pantelimonu: 
Elena Nedelescu, responsabila cercului, 
prezintă o scurtă expunere care intro
duce în atmosfera de lucru a tinerilor 
naturaliști. Urmează experiențele. Două 
sfere de metal sînt încărcate cu electrici
tate pozitivă și negativă. Se produce 
între ele o seînteie subțire ca un fulger 
minuscul. Bogdan Nedelescu și Neagu 
Stoicu explică apoi cauzele- care, în na
tură, . produc întocmai, dar la proporții 
uriașe, fulgerele și- tunetele. Cu o lampă 
de spirt, un vas pentru încălzirea apei,

un geam pentru prinderea vaporilor și 
un bulgăre de gheață pentru condensa
rea lor mai rapidă, Bogdan Nedelescu și 
Neagu Stoicu obțin apoi fulgi luminoși de 
zăpadă. Cîțiva spectatori sînt invitați să 
repete experiența. Printre aceștia, Con
stantini , Duțu, un colectivist mai în 
vîrstC căVe participă de obicei la ședin
țele cercului tinerilor naturaliști. Cei doi 
tineri colectiviști elimină din experiență 
bulgărul de gheață, iar pe lama de sticlă 
rămîn, tremurători, vaporii de apă. Și 
încep să cadă în picuri mari, ca la un 
început de ploaie, în vasul de unde se 
ridicaseră de fapt. Cu un aparat simplu, 
elaborat de tinerii naturaliști, se proce
dează apoi la descompunerea apei în 
elementele ei componente. Experiențele 
sînt însoțite de explicații. în această 
seară tinerii naturaliști au prezentat în 
fond tema intitulată „Circuitul apei în 
natură și valorificarea energiilor ei" în
tr-o formă cît se poate de convingă
toare, accesibilă și atractivă. Nu întîm- 
plător după asemenea manifestări, la 
ședințele cercului participă nu numai cei 
peste treizeci de tineri naturaliști, ci și 
alți colectiviști, numărul lor fiind din ce 
în ce mai mare. Posibilitățile prin care 
cercul tinerilor naturaliști își afirmă te-

VIORICA GRIGORESCU
A. I. ZĂINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)



Gîndurile 
agronomului

Chiar dacă ninge și cai de zăpadă 
Alunecă peste pămînt nechezînd, 
Chiar dacă-mi zidește ninsoarea 
Gleznele, umerii, tîmplele 
Eu, dincolo de înfloriturile frigului 
De basmele fulgilor care plutesc 
Prin văzduh, aud caldă, statornică 
Bătaia de inimă a semințelor,

Simt clipa cînd sîmburii-și sparg 
Carapacea și-aruncă în aer antene 
Ca submarinele ;
Simt cum se mișcă substanțe sub iarnă 
Și cum mineresc în adine rădăcini 
Ca să scoată-n lumină statura garoafelor ; 
Văd suflătorii în sticlă cum string chihlimbar 
Din pămînt ca să-1 toarne în struguri; 
Pe fierari îi ghicesc desenînd cu seîntei 
Traiectoria spicelor care vor sparge tăcerea ; 
Somnul meu e sensibil ca un timpan 
La orice mișcare — a tîmplarilor care cioplesc 
In adînc, ecuatorul de fontă al merelor 
Așa cum aici pe pămînt dau formă ciuberelor 
Și fluierelor de fag...
Din ora aceasta de vîrf cînd clipele

prind a-ncolți, 
Timpul meu va fi calculat
După perioadele de revoluție și clorofilă 
ale grădinilor ; ploile îmi vor fertiliza 

entuziasmul, 
Fulgerele își vor dilata arterele 
Pentru ca sîngele să circule viguros 
Către plante într-o imensă transfuzie...
Vara e limpede-n sufletul meu 
Ca un curcubeu, 
Fiece element al naturii a fost prevăzut 
Cu sarcini precise, aidoma zborului 
Prin galaxie !

ADRIAN DOHOTARU

Constructori pe Argeș
Zvîcneau prelung la glasul lor vulturii 
Iar vîntul tainic murmura prin ierbi, 
Mînind cu el, spre negura pădurii, 
Neliniștite turmele de cerbi.

Erau înalți, cutezători și sprinteni 
Cu inimi fremătînd de tinerețe 
Și aduceau cu ei de pretutindeni 
Nebănuita țării frumusețe.

Le stăruia în minte — vast decor — 
Bicazul falnic seînteind în soare, 
Pe care-aevea-1 presimțeau în zori 
Adîneurilo Argeșului, clare...

ION SEGĂRCEANU

Activitate susținută pentru promovarea tehnicii noi

Florin Mugur:

„Serile din sectorul Nord“

(Urmare din pag. I)

axului pinion de la cutia de 
viteză a instalației de foraj de 
mare adincime era prevăzută 
nituirea. Uzina nu dispune 
însă de o astfel de instalație. 
Tehnicianul Bucura a întocmit 
o tehnologie nouă pentru exe
cutarea acestei operații - că- 
lirea superficială. Prin noul 
procedeu, timpul de prelucra
re se reduce de la 70 de ore 
la .30 de minute iar durata de 
funcționare în exploatare — 
pe baza noilor însușiri pe care 
le dobîndește axul în urma că- 
lirii — va crește de 3—4 ori.

Activitatea tinerilor din 
sectoarele de concepție ale 
Uzinei „1 Mai* este — după 
cum se vede — destul de 
rodnică. Acest lucru se dato- 
răște, fără îndoială, și grijii 
cu dare organizația U.T.M. se 
ocupă de mobilizarea tinerilor 
lă îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

Apreciind activitatea depusă 
de tineri, în primele două luni 
din acest an, tovarășul Gheor
ghe Petrescu, inginer șef de 
concepție, făcea următoarea 
remarcă: „Așteptăm pe viitor 
din partea tinerilor noștri un 
studiu mai profund asupra 

problemelor tehnice de care 
se ocupă, alegerea unor solie-, 
ții mai eficiente atât în proiec
tare cît și în tehnologie".

Iată una din direcțiile în 
care trebuie să-și îndrepte mai 
mult atenția Organizația 
U.T.M. E adevărat că pentru 
atingerea acestui obiectiv s-au 
și întreprins unele acțiuni. 
Pentru tinerii din serviciile de 
concepție ale uzinei au fost 
organizate — pe specialități și 
nivele de pregătire — diferite 
forme de pregătire profesiona
lă. Desenatorii și proiectanții 
sînt încadrați ia cursuri de ri
dicare a calificării. Cadrele 
tehnice cu pregătire superioa
ră iau parte de două ori pe 
lună la un ciclu de referate 
axate pe cele mai actuale pro
bleme tehnice. Este un merit 
al organizației U.T.M. că a 
reușit să asigure, în genera,l, o 
frecvență bună la aceste 
cursuri. S-a neglijat însă un 
lucru foarte important: cum 
se pregătesc tinerii pentru a- 
ceste cursuri. Ca urmare o 
parte din tineri vin nepregătiți 
la discuțiile care au loc perio
dic în cadrul cursurilor (in ca
zul proiectanților și desenato
rilor) și la dezbaterile care au 
loc pe marginea referatelor (în

Sărbătorirea scriitoarei 
Otilia Cazi mir

La Șantierul naval Galați 
se construiește un nou car

gou

Nou cerc literar
în comuna Borea, din raio

nul Piatra Neamț, iubitorii de 
literatură au hotărît să în
ființeze un cerc literar. Pro
fesorul Gheorghe Mihăilescu 
a reunit în cadrul acestui 
cerc muncitori forestieri, co
lectiviști, profesori și elevi de 
la școala medie din comună. 
In prima ședință s-a stabi
lit planul de muncă și s-au 
discutat poezii prezentate de 
membrii cercului.

GHEORGHE MAFTEI 
elev

cazul inginerilor). Cauza aces
tei situații constă și în faptul 
că există o .șlabă preocupare 
pentru studierea literaturii 
tehnice.
. — Cum se studiază literatu
ra de specialitate de către ti
neri ? — l-am întrebat pe se
cretarul organizației U.T.M.

— N-am urmărit acest lucru. 
Tinerii noștri — prin specifi
cul preocupărilor pe care le 
au în producție — citesc.

Firește, sînt mulți tineri care 
citesc. Dar tocmai specificul 
de care vorbea tovarășul se
cretar impune o activitate or
ganizată și susținută pentru 
studierea cărții tehnice. Dese
natorii, proiectanții, cadrele 
tehnice tinere — pentru a pu
tea asigura introducerea celor 
mai noi metode în proiectare 
și tehnologie — au nevoie să 
fie permanent la curent cu tot 
ce apare nou în tehnică. Orga
nizația U.T.M. va trebui să 
dezvolte la fiecare tinăr o preo
cupare mai mare pentru stu
diu. Iar etalonul de măsură 
a acestei preocupări să fie re
zolvarea tuturor problemelor 
de concepție ale uzinei la ni
velul ultimelor realizări ale 
științei și tehnicii în domeniul 
respectiv de activitate.

La Casa tineretului din Iași 
a avut loc marți seara o șe
dință consacrată sărbătoririi 
scriitoarei Otilia Cazimir, cu 
ocazia împlinirii a 70 de ani.

Au participat scriitori, cadre 
didactice, alți oameni de cul
tură și artă, studenți, elevi, 
muncitori, gospodine.

Despre activitatea literară și 
obștească a sărbătoritei au vor
bit prof. univ. Gavril Istrate, 
președintele comitetului regio
nal de cultură și artă, scri
itorii Dumitru Corbea, din 
partea Uniunii scriitorilor, 
Eusebiu Camilar, Dumitru Ig- 
nea, secretarul filialei din Iași 
a Uniunii scriitorilor, prof, 
univ. Constantin Ciopraga, 
critic literar. Pioniera Marcela 
Urluiescu, i-a oferit o cravată 
pionierească și a recitat din 
versurile ei.

Actori ai Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri“ au citit din 
lucrările sărbătoritei.

Prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași, membru în 
Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine, a înmînat Otiliei Cazi
mir decorația „Ordinul Mun
cii" clasa I, conferită de Consi
liul de Stat al R. P. Romîne.

Scriitoarea a mulțumit pen
tru cuvintele ce i s-au adresat, 
exprimîndp-și calda recuno
ștință fața d^parSd |bgWer-n 
pentru condițiile minunate asi
gurate creatorilor în domeniul 
literaturii și artei. Ea a ară
tat că își va consacra și în 
viitor toată puterea de muncă, 
pentru a contribui la continua 
înflorire a culturii socialiste 
în R. P. Romînă.

lorin Mugur își 
definește singur 
volumul, numin- 
du-l „Jurnal, mai 
degrabă colectiv 
decît intim". Și 
firește, dacă am 

căuta o specie literară mai a- 
proape de îndeletnicirile poe
tice, jurnalul s-ar înscrie cu 
drept de întîietâte. Iar cartea 
de față — destăinuirea epică a 
unui poet — este, în fapț, un 
adevărat laborator de creație 
în care intuim eventualele ge
neze ale poemelor viitoare deși
— așa cum se prezintă — 
fragmentele de viață cuprinse 
aici depășesc valoarea docu
mentară, împunîndu-se, multe 
din ele, prin semnificațiile 
ușor depistabile atunci cînd 
autorul însuși (aducînd ceva 
din uimirea de descoperitor a 
poetului) nu se simte tentat să 
le explice, să le puncteze.

Tînărul profesor de romînă e 
un lucid romantic dar, în ace
lași timp, un naiv incorigibil 
(aceasta ii și dă dreptul auto
rului să-și cenzureze eroul cu 
fine observații ironice, să-l 
aducă, prin comparație cu efi
ciența întreprinderilor sale, 
„pe pămînt"). Ajuns în sa
tul C, de la început, își pro
pune să depășească îndeplini
rea exactă a unor sarcini di
dactice, să „foreze" stări 
sufletești mai greu sesiza
bile, dar în a căror des
coperire se află luminarea 
riguroasă a unor atitudini etice 
deosebit de frumoase. Intr-un 
fel, o bună parte a paginilor 
cuprinse în carte, fără a se 
succeda într-o unitate — pot 
fi simple fișe personale, de 
studiu, proiecte ale unor vii
toare nuvele, povestiri, e- 
xemplificări cu certă va
loare pedagogică etc. Relatînd 
impresii și reconstituind mo
mente cheie ale unor biografii, 
Florin Mugur concentrează — 
desigur, deliberat — întâmplări 
cu o morală sau concluzie edu
cativ-practică în care, din fe
ricire, poetul intervine de cele 
mai multe ori, cu un ascuțit 
simț al măsurii, evitind astfel 
schematismul posibil al con
flictelor, salvînd înfruntări 
a căror dezlegare ar pă
rea, altfel, lineară, fără for
ță artistică. Lumea pe care 
o descoperă profesorul, un 
citadin prin formație, de
vine interesantă și prin moda
litatea de investigație accepta
tă. Cu toată vîrsta anunțată,
— 26 de ani — cel mai adesea 
observațiile și atitudinile au
torului jurnalului le mimează 
pe cele ale unui adolescent, 
puțin susceptibil, puțin prea 
preocupat de a raporta totul 
la propria-i persoană și înțe
legere (deși acest lucru nu-l 
mărturisește) și care, în primul 

rînd, se descoperă pe sine în- 
tr-un proces de continuă îm
bogățire sufletească, de matu
rizare, păstrîndu-și însă intan
gibile, în esența lor, darul de 
a se dărui cu sinceritate 
fiecărei munci, de mare 
sau mică importanță — în 
așa fel îneît evoluția o pu
nem în primul rînd sub sem
nul cunoașterii oamenilor din 
preajmă, al înțelegerii lor, prin 
expresive canale de observație, 
proprii mai ales poeziei decît 
prozei. Dar în definitiv, a în
țelege, a iubi oamenii, a mun
ci pentru ei, a găsi căile prin 
care colectivitatea dăruiește 
fericirea individuală nu consti
tuie doar o întreprindere poe
tică și aparține nu numai poe
ților ci tuturor oamenilor cu 
profil moral înaintat. Pledoa
ria implicită pentru înalt uma
nism în relațiile cu oamenii

(fie ei elevi în clasa a V-a sau 
muncitori-elevi la seral), pen
tru a insufla fiecăruia convin
gerea că a te perfecționa, a-ți 
descoperi și pune în slujba tu
turor propriile capacități este 
tot una cu răspunderea față de 
limitele tale și ale altora (vezi 
fermitatea, atitudinea intransi
gentă a maistrului Sică față 
de superficialitatea și orgoliul 
tânărului inginer Stavrache, 
numeroasele intervenții ale 
lui Popescu M. Ion I), consti
tuie adevărate coordonate ale 
cărții.

Cum spuneam, însă, cartea 
nu poate fi circumscrisă unei 
formule unitare, ea nu presu
pune o creștere ascendentă — 
nici măcar a eroului care-și 
scrie impresiile — ci mai mult 
o acumulare de fapte, relativ 
întâmplătoare, fără o logică 
strictă, depinzînd de situații 
declanșatoare, de multe ori 
neprevăzute, o îmbogățire 
a sferei de cuprindere, rea- 
lizîndu-se astfel o adevă
rată hartă orientativă în 
lumea unor personaje cu vizi
bilă personalitate, cu nuanțe 
psihologice infinite. Iar radio
grafia scriitoricească uneori 
oprită la început, — sugerînd 
—, alteori adîncindu-se pentru 
aflarea unor amănunte revela
torii ar fi astfel, dacă am cău
ta să o prezentăm grafic, ca
racterizată prin discontinuități 
și unghiuri inegale.

Cartea are în sfera ei 
de cuprindere, un amplu și 

emoționant timp de investiga
ție : de la confruntarea unor 
viziuni literare de mult idilice, 
cunoscute în lucrări ale unor 
scriitori de altădată, cu neolo
gismele civilizației și tehnicii 
devenite de mult realități și 
termeni de comparație în lu
mea satului; de la întregirea 
retrospectivă a biografiei în
vățătorului Petrică Ionescu — 
plină de amănunte sau situa
ții tragice — pînă la portretul 
discret dar emoționant al pro
fesorului de chimie; de la re- 
velatoarea transformare a lui 
Ion Bălănescu care, pur și sim
plu, se descoperă cu adevărat 
în condițiile muncii la sonde, 
renunțînd la disimulare atunci 
cînd își poate materializa ca
pacitățile, pînă la negarea iro
nică a „bărbăției" profesoarei 
de sport sau a iresponasabili- 
tății unei învățătoare suplini
toare, etc.

Uneori, în capitolele „Mate
matică" sau partea a doua din 
„Compunere liberă", sînt rea
lizate povestiri ce se pot des
prinde din con'ext; alteori, 
mai ales, tind sînt comentate 
cele mai interesante compu
neri ale elevilor despre „cea 
mai frumoasă întâmplare", 
„cel mai bun prieten" etc., ci
titorul participă la descoperi
rea individualității, a trăsătu- 
rilor specifice unor elevi. Se 
realizează în mod indirect a- 
devărate fișe de caracter și 
chiar anticipații asupra evolu
ției viitoare.

Dealtminteri, una din calită
țile volumului este și pricepe
rea autorului de a descifra psi
hologia curioasă și capricioasă 
a copilului, de a-l intui iar ex
periențele lui didactice au in
discutabil — prin invitația la 
răbdare și considerare cu a- 
tenție a unor trăsături speci
fice vîrstei — valoare pedago
gică.

Revenind la modalitatea de 
a investiga psihologia persona
jelor de a le prezenta cititoru
lui, se naște întrebarea: cu 
toate ezitările între povestire 
și reportaj, între anecdotă și 
pledoarie didactică, între con
fesiune și poezie propriu-zisă 
(căci Florin Mugur include și 
cîteva poeme în volum) ce asi
gură cărții unitate și calitate 
artistică? Răspunsul s-ar afla 

■A poate în faptul că autorul știe 
* să se substituie personajelor, 

să le înțeleagă și să le lase să 
se confeseze cu autenticitate. 
Dar, mai ales, în premizele de 
la care pornește povestitorul 
pătrunzînd într-o lume pe care 
nu o cunoaște la început și pe 
care-și propune să o observe 
cu atenție, să o înțeleagă, des- 
coperind-o. Se află în a- 
ceasta, credem, explicația in
teresului pe care îl treze
ște lectura cărții, șl,- desi
gur, în semnificațiile umanitar 
riște ale jurnalului ce însumez 
ză multe modalități de a abor
da literar realitatea, dînd pe a- 
locuri senzația de aglomerare 
întâmplătoare, de netopire la 
aceeași temperatură și cu cele 
mai potrivite mijloace artisti
ce a materialului de viață. 
Rareori — e drept — descope
ririle realizate sînt obișnuite și 
efectiv, uimirea autorului în 
fața lor nu se susține. In e- 
sență, însă, cartea este real
mente interesantă și constituie 
o experiență reușită.

NICOLAE DRAGOȘ

In fața luminoschemei, tână
rul Victor Zahareanu dirijea
ză și urmărește întreaga ac
tivitate a stației Ploiești-sud

Foto: N. STELORIAN

■ I a Suceava, în zi
lele de 15 și 16 fe
bruarie s-au în
trunit în Confe
rința Organizației 
regionale U.T.M. 
peste 400 delegați, 

mandatarii utetniștilor din în
treaga regiune.

Darea de seamă prezentată 
de tovarășul IOAN PINTILIE, 
prim secretar al comitetului 
regional U.T.M. Suceava, a 
Constituit o analiză multilate
rală a activității desfășurate 
de oigancle șl organizațiile 
U.T.M. Ea a scos în evidență 
și unele lipsuri ce s-au mani
festat în activitatea organiza
ției regionale, a înfățișat sar
cini și măsuri care vor ridica 
la un nivel superior munca 
organizațiilor U.T.M.

★
în aplauzele delegaților a 

luat cuvîntul tovarășul ENE 
ȚURCANU, membru al C.C. ai 
P.M.R., prim secretar al Co
mitetului regional Suceava al 
P.M.R. Transmițînd din par
tea organizației regionale de 
partid un călduros salut, vor
bitorul a arătat că organiza
ția U.T.M., întregul tineret din 
regiune, sub conducerea și în
drumarea permanentă a or
ganizațiilor de partid, prin 
munca entuziastă și plină de 
elan patriotic aduce o con
tribuție importantă lă toate 
succesele oamenilor muncii din 
regiunea Suceava.

0 DEZBATERE ANALITICĂ, 
UN RODNIC SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Referindu-se la sarcinile de 
viitor, tov. Ene Țurcanu a a- 
rătat că una din îndatoririle 
de seamă ale comitetului re
gional U.T.M. este aceea de a 
mobiliza întregul tineret din 
regiune pentru a-și spori con
tribuția la îndeplinirea pla
nului de producție lă toți in
dicii. Organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi au datoria să 
contribuie la ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor. 
Conferință regională do partid 
â stabilit sarcini importante și 
pentru unitățile socialiste 

Conferința Organizației regionale
Suceava a U. T. M.

din agricultură. Organizațiile 
U.T.M. de aici au datoria să 
îndrume pe tineri pentru a 
lucra în sectoarele principale 
ale G.A.C., a munci cu dra
goste la construcțiile de folos 
obștesc.

Tineretul din școli are cele 
mai bune condiții pentru a în
văța. Organizațiile U.T.M. tre
buie să-i îndrume și să-i mo
bilizeze pe elevi să obțină re
zultate cît mai bune la învăță
tură, să combată mediocrita
tea. Numai astfel elevii vor 
putea deveni cetățeni bine pre

gătiți de care are nevoie pa
tria noastră. Cadrele didactice 
au datoria să muncească pen
tru îmbinarea studiului teore
tic cu practica, să insufle tine
rilor elevi și studenți dragos
tea față de patrie și partid. 
Folosind mai bine căminele 
culturale, bibliotecile, organi
zațiile U.T.M. să urmărească 
ca tineretul să-și petreacă 
timpul liber în mod cît mai 
plăcut și instructiv. Ele trebu
ie să educă tineretul în spiritul 
patriotismului, al internațio
nalismului proletar.

„Ne exprimăm încrederea — 
a spus în încheiere tov. ENE 
ȚURCANU — că și de acum 
înainte tineretul va munci cu 
aceeași abnegație. Poporul 
nostru pășește din victorie în 
victorie. Sub conducerea par
tidului nostru drag, a Comite
tului său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Ghcorghiu- 
Dej să muncim pentru a face 
patria noăstră cît mai înflori
toare, cît mai bogata".

■ir
In perioada lâ care s-a refe

rit darea de seamă, organele Și 

organizațiile U.T.M. și-au in
tensificat munca politico-edu- 
cativă pentru mobilizarea în
tregului tineret la îndeplinirea 
sarcinilor de plan în industrie, 
la sporirea productivității 
muncii, la reducerea prețului 
de cost, îmbunătățirea calită
ții produselor și obținerea de 
economii.

In întreprinderile regiunii, 
majoritatea lor fiind noi sau 
reutilate, tehnica modernă în 
producție ridică în mod im
perios problema perfecționării 
continue a calificării proffe- 

sionale. Cum era șl firesc, da
rea de seama, numeroși dele
gați s-au ocupat pe larg dea- 
ceste probleme. La Combina
tul de hîrtie șl celuloză Su
ceava, de pildă, liniile de fa
bricație au o tehnologie ultra
modernă. „Tocmai de aceea 
organizația U.T.M. — arăta 
tov. ILIE COJOCARU, se
cretarul organizației U.T.M., 
s-a ocupat îndeaproape de 
pregătirea profesională a ti
nerilor. în combinatul nos
tru toți tinerii au fost 

încadrați Ia cursurile de ri
dicare a calificării, care sînt 
Organizate pe meserii și se des
fășoară pe baza unei tematici 
stabilite cu consultarea largă 
a cadrelor tehnico-inginerești 
și a cursanților. Pentru atra
gerea tuturor tinerilor la 
cursuri, noi am organizat nu
meroase adunări în care 
am dezbătut asemenea pro
bleme : „Marca fabricii — 
mîndria noastră", „Calitatea, 
obiectiv principal în întrece
re", „Grija față de mașina la 
care lucrezi" etc. Sigur, nu 
ne-am mulțumit numai să mo
bilizăm tinerii la cursuri. 
Membrii comitetului U.T.M. 
au fost repartizați să contro
leze frecvența, modul de pre
gătire a cursanților ; în adu
nări se dezbate felul în care 
utemiștii participă și își însu
șesc cunoștințele predate. Pa
ralel, au fost organizate schim
buri de experiență, demons
trații practice lâ locul de mun
că, unde cei mai buni opera
tori chimiști prezintă metode
le lor de muncă".

Problema ridicării calificării 
este de o mate actualitate și 
în alte domenii de activitate, 
în conferință s-a femăfcat că 
pe unele șantiere de construc
ții și în diferite întreprin
deri activitatea organizațiilor 
U.T.M. privind mobilizarea ti
nerilor lâ formele de ridica
re a calificării nu este încă la 
înălțimea cerințelor. în raio

nul Gura Humorului, de pil
dă, din totalul tinerilor ce lu
crează în întreprinderi, doar 
15 la sută au participat la 
cursurile de ridicare a califi
cării. De aceea, în conferință a 
fost dezbătută problema per
manentizării acestor cursuri, 
a organizării mai multor for
me de ridicare a calificării care 
să cuprindă în mod diferențiat 
întreaga masă de tineri.

In cuvîntul a numeroși de
legați, printre care tov. DU
MITRU PLEȘA de la I. F. 
Falcău, tov. Gheorghe Pușcaș, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc Suceava al U.T.M., 
tov. ANICA ȘTEFAN de la U- 
zinele textile „Moldova" Boto
șani etc. s-a relevat necesita
tea ca organizațiile U.T.M. să 
întreprindă mai multe acțiuni 
pentru întărirea disciplinei ti
neretului în producție. Vor
bind despre aceasta, tov. DU
MITRU ALUPEI, prim secre
tar al Comitetului raional 
U.T.M. Cîmpulung, arăta ca 
este necesară o mai puternică 
muncă de educare a tinerilor 
în spiritul unei înalte răspun
deri personale. Unele acțiuni 
pe care le-a întreprins în acest 
scop comitetul raional (cicluri 
de conferințe cu caracter edu
cativ, punerea în discuție a u- 
nor tineri în cadrul grupelor 
U.T.M. la brigăzile complexe 
de exploatare forestieră, acti
vitatea brigăzilor artistice de 
agitație, raidurile posturilor 
utemiste de control etc.), au 
contribuit la reducerea absen
țelor nemotivate cu 50 la sută 
pe anul 1963 față de anul 1962, 
la întărirea disciplinei în 
timpul orelor de muncă.

★
în lucrările conferinței, pro

blemele muncii tinerilor de la 
sate, activitatea organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile agri
cole colective, dâ stat și 
S.M.T., au ocupat un loc im
portant. Delegații au vorbit 
pe larg despre dezvoltarea a

griculturii socialiste a regiunii, 
despre aportul pe care tinerii 
îl aduc la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodării
lor colective. După cum se a- 
precia și în darea de seamă, 
în anul 1963, cu toată seceta 
ce a existat în regiune, gospo
dăriile agricole colective au 
obținut recolte bune la majo
ritatea culturilor.

Regiunea Suceava, cu dea
luri domoale și pășuni întinse, 
oferă condiții naturale priel
nice dezvoltării sectorului zoo
tehnic.

Delegații care s-au ocupat 
de problemele muncii tineri
lor din sectorul zootehnic, 
printre care tov. MARIN 
BĂLTĂREȚU, inginer la 
G.A.C. Cîndești, tov. MIHAI 
SAMSON, crescător de anima
le, tov. NICOLAE COSTÎN de 
la G.A.C. Coțușca și alții au 
vorbit în mod deosebit despre 
pregătirea profesională a cres
cătorilor de animale, permane- 
tizarea lor, necesitatea creării 
unor condiții bune de muncă 
și viață, cultivarea în rînduri- 
le acestora a dragostei față 
de meserie.

„în gospodăria noastră — 
arăta tov. FETÎC SOFRONIE, 
inginer zootehnic la G.A.C. 
Roma — avem numeroși ti-, 
neri crescători de animale. U- 
nii dintre ei au ajuns să obți
nă producții de lapte de peste 
3 000 de litri pe cap de vacă 
furajată. Pentru ridicarea ca
lificării lor, încă din anul tre
cut toți crescătorii au fost în
cadrați în două cursuri zoo
tehnice. Lecțiile predate sînt 
strîns legate de problemele 
dezvoltării sectorului zootehnic 
din prăsilă proprie, obținerea 
unor producții sporite de carne 
și lapte etc. Majoritatea lecții
lor sînt urmate de demonstra
ții practice ale muncitorilor 
fruntași, care au arătat, de pil
dă, cum întocmesc rațiile, cum 
asigură igiena, mulsul etc. Or
ganizația U.T.M. nu s-a mul

țumit numai să mobilizeze ti
nerii la cursuri. Controlîndu-1 
cum își însușesc și aplică noile 
cunoștințe, ea a venit totodată 
cu inițiativa folosirii și altor 
forme atractive care să con
tribuie la ridicarea cunoștin
țelor lor profesionale. Astfel, 
au fost organizate concursuri 
„Cine știe zootehnie, cîștigă“, 
în taberele de vară au fost 
create biblioteci volante, s-a 
trecut la citirea în colectiv a 
celor mai noi mâtefiale apăru
te în acest domeniu. Dezbate
rea unor articole din presă 
care vorbesc despre experien
ța altOr crescători, audițiile la 
radio ale programelor destina
te satelor sînt lucruri intrate 
în obișnuința tinerilor crescă
tori. Vreau să menționez că un 
sprijin prețios în îmbunătăți
rea formelor și metodelor de 
muncă privind mobilizarea ti
nerilor din sectorul zootehnic 
la obținerea unor producții ri
dicate, l-am primit din partea 
Comitetului raional Botoșani 
al U.T.M. Recentul schimb de 
experiență organizat la raion 
cu participarea unor crescători 
fruntași și a secretarilor 
U.T.M. din gospodăriile agri-, 
cole colective ale raionului, 
reprezintă un serios ajutor".

La succesele obținute în a- 
gricultură un cuvînt hotărîtor 
îl are mecanizarea. O expe
riență pozitivă în mobilizarea 
tinerilor mecanizatori la des
fășurarea unei munci susținu
te în toate campaniile, a rele
vat în cuvîntul său tov. MI
HAI ROTARU, secretarul co
mitetului U.T.M. de la S.M.T. 
Dîngeni. în anul care a tre
cut, majoritatea stațiunilor de 
mașini agricole și tractoare 
au fost înzestrate cu mașini și 
utilaje noi. De aceea și la 
S.M.T. Dîngeni — remarca 
vorbitorul — s-au luat măsuri 
de pregătire a mecanizatorilor 
pentru cunoașterea funcționă
rii acestor utilaje. în iarna a- 
ceastâ, s-au organizat un curs



Scrisori "primite |

în cadrul
concursului nostru : j

conștiinței
La școala maistrului

IV o
e la un muncitor 
de pe șantier am 
aflat că lucrează la 
compresii acid azo
tic.

Am urcat pe 
scările metalice ale

halei, către ultimul etaj.
— Mai la dreapta. Așa... A- 

cum e bine, am auzit în urmă 
un glas.

Podul rulant aluneca lin, fi
nind în cîrligul macaralei pie
se de mare greutate.

M-am apropiat de un om în
tre două vîrste îmbrăcat în
tr-o pufoaică de constructor 
era cel pe care-1 căutam — Ion 
Tătărăscu.

Așa am cunoscut un om, care 
colindă de ani de zile șantie
rele patriei, și construiește.

La Victoria a învățat mese
ria de montor. Aici a ridicat șl 
primele case și primele hale 
industriale. Au urmat pe rînd: 
Făgăraș, Roznov, Ocna Mure
șului, Sinaia...

Unde se anunță o construc
ție mai mare, acolo e și el pre
zent.

Așa a ajuns șl la Craiova. A 
auzit că aici se va ridica 
mare combinat șl atunci 
zis: „Tătărăscule, ce mai

veneau ei einguri și întrebau. 
Și uite așa — explici nd azi o 
dată, mîine încă o dată — au 
învățat băieții meseria incit azi, 
Constantin Moga și Nicolae 
Țîrcovnicu au devenit el în
șiși șefi de echipă.

Cu cîtva timp în urmă, cînd 
s-au stabilit angajamentele în 
întrecerea socialistă_ de cine 
credeți că a fost „provocat" la 
întrecere tovarășul Tătărăscu ? 
Tocmai de foștii lui „elevi" — 
Moga șl Țîrcovnicu.

— Bine, dar dacă nu mă în- 
treceți — a spus el glumind, să 
știți că mă supăr pe... maistrul 
vostru.

— Să vedem — au răspuns 
băieții.

$i în prima lună toate cele 
ti ei echipe au montat peste 600 
tone utilaj — cu mult peste 
prevederile planului. Așa că 

. cine va cîștiga întrecerea încă 
nu se știe. Ba, de fapt, se știe: 
șantierul, care are
doi șefi de echipă pricepuți, 
crescuți la școala 
Tătărăscu.

Din îndemnul

socialiste^
Tinerețe

Foto: AGERPRES,

acum încă

maistrului

IONEL TĂRAPOANCĂ

De-a lungul malului 
apusean al Prutului se 
întinde, ca o panglică 
multicoloră, satul Bre- 
jeni. Printre sutele de 
case locuite de pes
cari, țărani, grădinari 
și păstori, se asciinde 
într-o uliță înconjura
tă de salcîmi și vișini 
o căsuță joasă, bătrî- 
nească, uitată de vre
me. Aci locuiește cu
noscutul „moș Sotir" 
și nevasta sa „mătușa 
Ileana".

Pînă la eliberare 
„moș Sotir* nu se 
prea lăuda cu tinere
țile. Dar de atunci în 
viața sa a început o 
nouă tinerețe, mai lu
minoasă decît aceea 
de care a avut parte 
cu mulți ani în urmă.

Intrînd în anul 1945 
în rîndurile partidului, 
Sotir nu a avut astîm- 
păr pînă cînd nu a 
învățat o meserie 
nouă, care să-l facă 
cît mai folositor satu
lui. De aproape două
zeci de ani, el este 
tehnician veterinar. E

nevoie de picioare 
bune pentru asta, 
căci uneori trebuie să 
colinzi drumuri lungi, 
tocmai în baltă, în 
pădure sau în vîrful 
dealului. Dar nu se 
luminează bine de ziuă 
că moș Sotir își ia tol
ba cu medicamente și 
instrumente; trece mai 
întîi pentru treburi ur
gente pe la sediul gos- 

. p o dariei colective.
Pleacă apoi la grajdu
rile gospodăriei, după 
care se îndreaptă spre 
locurile cele mai în
depărtate de unde-i vin 
chemările. Seara, tîr- 
ziu, de la stîne pier
dute în cine știe ce 
vale, Sotir se hotără
ște să facă drumul spre 
casă. Aci e nevoit de 
multe ori să se „certe" 
cu bătrîna lui. Mai 
stai și tu pe acasă, — 
îi spune soția — 
cruță-ți picioarele, 
doar ești pensionar.

Nimic nu-l poate 
supăra mai mult pe 
agentul nostru vete
rinar: „atîta timp cît

mai alunecă sîngele 
în vinele mele, sînt 
tot tînăr și puternic, 
așa sa știi I"

De unde își ia pu
terile moș Sotir 1 îna
inte de 23 August 1944 
era hamal în portul 
Galați. O ducea tare 
greu și se simțea slă
bit. Dar acum vremu
rile se schimbă, totul 
întinerește. „Eu, păr 
alb? Ce păr alb? Nu 
vezi ce negri sînt... 
ochii ?"

Moș Sotir se rade 
în fiecare zi și nu s-a 
pomenit petrecere la 
care să nu joace sîrbe. 
Pe reverul hainei îi 
atîrnă o medalie pen
tru meritele lui în 
muncă. Dar dacă ar 
mai fi o medalie, nu
mită, ca în basme 
„tinerețe fără bătrîne- 
țe“ tot pe reverul hai
nei lui moș Sotir ar 
trebui să stea.

LUCA STROȘCU
comuna Murgeni 

raionul Bîrlad 
regiunea Iașiun 

și-a 
aș- 

tepți. Vrei să ajungi ultimul pe
șantier N-a fost primul con
structor sosit aici. A fost în 
schimb unul din primii „profe
sori" ai șantierului. Ținîndu-se 
seama de experiența pe care o 
are, 1 s-a încredințat sarcina de 
a conduce o echipă de montori. 
Și încă o echipă formată din 
30 de oameni. Dar din cei 30 
de montori doar trei (niște 
„puști" de la profesională care 
atunci terminaseră școala) erau 
calificați. Restul — localnici. 

Tătărăscu i-a luat pe Ungă el. 
Ia învățat ba una, ba alta — 
pînă au început oamenii să 
prindă „gust" de meserie. Apoi

O INTERVENȚIE RAPIDĂ
Era o zi obișnuită de mun

că. La Rafinăria Brazi 
toate instalațiile lucrau 

în plin. Și iată că, deodată, la 
rafinăria veche ele s-au oprit 
brusc. O flacără scurtă și cu
rentul electric s-a întrerupt. 
Cei dinții care au aflat cauza 
au fost electricienii. La o cutie 
terminală, — care adăpostea 
un cablu de alimentare cu e- 
nergie electrică — pătrunsese 
umezeala. Undeva, cablul a- 
vea o spărtură. Strecurat prin
tre țesăturile rupte, firicelul de

apă a provocat, un puternic 
scurt circuit care a distrus ca
blul. Procesul de producție la 
rafinăria veche a fost între
rupt. Aceasta avea consecințe 
și asupra activității rafinăriei 
noi, care nu mai primea ma
terii prime prelucrate. Era ne
voie de o intervenție pe cît 
de rapidă, pe atît de bine exe
cutată. Privirile șefului de 
secție s-au oprit asupra mai
strului Ștefan Năstase.

— Alege cei mai buni oa
meni și execută dumneata a- 
ceastă reparație — i-a spus 
energeticul șef.

Echipele pe care și le-a ales 
maistrul Năstase au fost cele 
conduse de Teodor Miu și 
Gheorghe Badea din care fac 
parte mai mulți tineri: și Con
stantin Bulboacă, și Gheorghe

Stoiu, șl Constantin Bădiu. 
Maistrul a făcut repede un 
„plan de bătai£“. Unii dintre 
tineri au fost puși să lucreze 
la demontarea cutiilor termi
nale ; alții la demontarea celor 
stricate : ultimii la montarea 
celor noi.

Organizate astfel — în „flux" 
cum spunea maistrul — lucră
rile de reparații au durat nu
mai cîteva ore. Cablurile sub
terane au început să pompeze 
din nou energia electrică in
stalațiilor ca și cum nu s-ar fi 
întîmplat nimic. Numai băieții 
din echipele de intervenție 
simțeau o nădușeală pe față. 
Dar zîmbeau fericiți.

NICOLAE F. TOMA
electrician, Rafinăria Brazi

Un grup de cercetători al Institutului de biologie „Traian 
Săvulescu al Academiei R.P.R., efectuînd observații în moder

na seră a institutului
Foto : AGERPRES

(10; 
Cas-

(10; 
Vic-

tru copii: Doina (orele 10). Pi
sica de mare: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd 
comedia era rege; Lemnul de 
rezonanță; Electronicus: Tim
puri Noi (de la orele 10 la ore
le 17 rulează în continuare; 
19; 21). Era noapte la Roma 
(ambele serii): Giulești (10,15;

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21.30). Lo
cotenent Cristina: Republica 
(9.30; 11,15; 13,15; 15,15; 17; 19; 
21). Excelsior (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,45; 21), Grivița 
12; 14; 16; 18,15: 20,30). 
cada diavolului: Carpați 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
toria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Bucegi (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Pași spre 
lună: București (9,30; 11,15;
13; 14,45; 17; 19; 21), Tomis 
(10; 11,45; 13,30; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12: 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Noi doi, bărbații: 
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare
(13,30; 15,30; 17,45; 20). Omul 
cu ricșa — cinemascop: Festi
val (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Feroviar (10; 12,30; 15; 
17,45; 20.30). Cu toții acasă: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) . Hoțul din San Maren
go : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în 
continuare; 16; 18.15; 20.30), 
Arta (16; 18,15; 20,30). Le
gea e lege: Union (15; 17; 
19; 21). Program de filme pen-

13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16,15; 19,30). Scrisoare de Ia o 
necunoscută: Cultural (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop 
(ambele serii): Dacia (9,30; 13; 
16,30; 20), Popular (10,30; 16; 
19,30). A 12-a noapte: Buzești 
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Crîn- 
gași (15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop: Unirea 
(11; 16; 18; 20). Atențiune, pă
rinți!: Flacăra (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Parașutiștii: Vi- 
tan (15; 17; 19; 20,45). Rusalka 
—- cinemascop: Miorița (10;

In aceste zile ale „Lunii 
cărții la sate” — în librăria 
cooperativei din comuna 
Independența din regiunea 

Galați

Roadele 
concursului

de
dc

inovații inițiat 
Malul popular 
al Capitalei

Concursul de inovații ini
țiat anul trecut de Sfatul 
popular al Capitalei, a trezit 
un larg interes în rîndul mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din întreprinderile 
bucureștene aparținînd Gospo
dăriei comunale, Industriei lo
cale și Direcției generale de 
construcții montaj.

Concursul a avut ca obiec
tive principale sprijinirea in
troducerii pe scară tot mai 
largă a tehnicii noi, reduce
rea prețului de cost, creșterea 
productivității muncii și îmbu
nătățirea calității produselor, 
obținerea unor importante e- 
conomii.

în cadrul concursului, au 
fost acceptate peste 1100 ino
vații. Prin aplicarea lor în 
producție se obțin anual eco
nomii antecalculate în valoare 
de 16 milioane lei.

Cu prilejul închiderii con
cursului de inovații pe anul 
1963, luni seara a avut loc o 
festivitate, în cadrul căreia au 
fost înmînate întreprinderilor 
cîștigătoare premiile. A fost, 
de asemenea, lansat concursul 
de inovații pe 1964.

Noutăți 
de la C.I.L.

Reghin
Primele inovații

Anul trecut la C.I.L. Reghin au 
fost aplicate în producție 88 din 
cele 132 propuneri de inovații, care 
au adus întreprinderii o economie 
de 479 000 lei. Tinerii inovatori 
Alexandru Crișan și loan Ferenczi 
de la secția a III-a mobilă, au pro
pus, de pildă, înlocuirea chereste
lei de rășinoase cu placaj la con
fecționarea taburetelor. Prin aplica
rea In producție a acestei raționa
lizări, consumul de cherestea i-a 
redus cu 46,20 m c, realizindu-se o 
economie de peste 14 300 lei. O efi
ciență asemănătoare au avut și 
inovațiile „Nou proces tehnologic 
pentru debitarea doagelor de fag 
cu fierăstraie panqlică“ — propus 
de muncitorul Iosif Laczko și „Me
canizarea asamblării lăzilor pentru 
fructe" — realizat de un colectiv 
de inovatori și altele.

Primele propuneri de inovații pe 
1964 au fost înregistrate încă în... 
primele zile ale anului. în luna ia
nuarie au fost făcute 14 propuneri, 
din care 9 au fost acceptate pen
tru aplicare. Printre inovațiile ac
ceptate te numără și cele propuse 
de tinerii Iosif 
dru Butnaru, 
alții.

Urlich, ing, Alexan-, 
Emil Klementis și

nou : schiurileUn produs
de performanță

De curînd, la C.I.L. Reghin a 
început procesul de fabricație a 
schiurilor de performanță bloc-la- 
melat de tipurile „Turist*, „Super" 
și „Campion". Materia primă : 
lemnul de frasin, fag, carpen și 
mesteacăn.

R. P. Romîne, la care iau par
te academicieni, cercetători 
științifici și muzeografi din 
București și din alte centre 
din țară. Sesiunea dezbate 
probleme legate de studiul ar
tei vechi romînești (secolele 
X—XVIII) de pe întreg terito
riul țării noastre.

★
Cu prilejul împlinirii a 15 

ani de activitate, Filarmonica 
de stat din Oradea a prezentat 
un concert festiv.

în zilele de 22 și 23 februa
rie s-au desfășurat în Capitală 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni 
științifice a cadrelor didactice 
de la Institutul politehnic din 
București. La lucrări au parti
cipat reprezentanți ai Ministe
rului învățamîntului, ai insti
tutelor politehnice din centre
le universitare ale țării, aca
demicieni, profesori, oameni 
de știință, conducători ai unor 
mari întreprinderi industriale 
și instituții 
studenți.

în cadrul 
prezentate 
științifice. Mai mult de jumă
tate din cei peste 500 referențl 
la sesiune sînt tineri șefi de 
lucrări, asistenți și prepara
tori.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Constantin Dincules- 
cu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, rec
torul Institutului politehnic 
din București.

★
Luni a început în Capitală 

sesiunea anuală de referate 
științifice a Institutului de 
cercetări hortiviticole.

La sesiune, la care participă 
cercetători din institut și sta
țiuni experimentale, specia
liști din institutele de învă- 
țămînt superior și de la Con
siliul Superior al Agriculturii, 
sînt prezentate rezultate 
cercetărilor științifice din 
timii ani în legumicultura, 
ticultură și pomicultură.

★
în Capitală s-a deschis luni 

o sesiune de comunicări știin
țifice organizată de Institutul 
de istorie a artei al Academiei

Un nou instrument 
muzical de producție 

romînească

departamentale,

sesiunii au fost 
253 comunicări

La Sfatul popular al regiu
nii Brașov a avut loc luni fes
tivitatea decernării unor ordi
ne și medalii acordate unor 
lucrători din Trustul de ali
mentație publică „Carpați“ 
pentru merite deosebite în ac
tivitatea de alimentație publi
că și hotelieră din orașul Bra
șov și stațiunea Poiana Bra
șov.

Ordinul Muncii clasa a Il-a a 
fost decernat tov. Șerban An- 
dreescu, iar Ordinul Muncii 
clasa a III-a unui număr de 
25 de lucrători; 18 lucrători ai 
Trustului au fost distinși cu 
Medalia Muncii.

Viorile, chitarele, mandolinele, 
balalaicile produse la C.I.L. Reghin 
și-au cîștigat un bun renume atît 
in tară cît și peste hotare. Acum, 
la secția de instrumente muzicale 
se fac pregătiri pentru lansarea 
unui nou produs t Xilofonul de 
concert.

Xilofonul ie execută după pro
iectul tînărului inginer Al. Butnaru. 
Produsul a fost omologat de curînd 
de o comisie instituită de Filarmo
nica de stat „George Enescu* din 
București.

Iată constatările comisiei : „In
strumentul are o sonoritate excep
țională (sunetele sînt puternice, 
strălucitoare, cristaline). Compara
tiv cu celelalte instrumente de a- 
cest gen cunoscute de noi, calități
le prototipului experimentat sînt 
superioare. Modelul este bun șl 
practic. Finisajul este de calitate 
și aspectuos".

ȘT. NECANIȚCHI(Agerpres)

ur- 
deo- 
îm-

CARTEA TEHNICO-ȘTIINȚIFICÂ’

Răspunsuri la două întrebări
Moartea clinică

„Nu-nvie morțzi, e-n zadar 
copile"... scrie poetul și nu fără 
dreptate. Moartea este un fe
nomen ireversibil.

Cu toate acestea, în ultimul 
timp se vorbește tot mai mult 
despre reanimare. Medicina 
modernă a înregistrat nume
roase cazuri în care, după pro
ducerea morții clinice, atunci 
cînd respirația și circulația 
sîngelui au încetat, „decedați!" 
au putut fi totuși readuși la 
viață, iar astăzi desfășoară o 
activitate cît se poate de nor
mală.

Cum a fost aceasta cu pu-. 
tință ? Ce mijloace s-au utili
zat ?

La aceste întrebări tulbură
toare răspunde interesanta 
carte a prof, univ., I. Țurai, 
membru corespondent al Aca

12,30; 15; 17,45; 20,30). Modern 
(10; 12,30; 15; 18; 20,30). Qivi- 
toq: Munca (15; 17; 19; 21). 
Strict secret — cinemascop: 
Moșilor (15; 17; 19,15; 21,15). 
Viață sportivă: Cosmos (15,30; 
18; 20,30), Lira (15,30; 18; 20,30). 
împărăția oglinzilor strîmbe 
rulează la cinematograful 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Tu 
ești minunată: Colentina (16: 
18,15; 20,30). Nu-i loc pentru al 
treilea: Volga (10; 12; 14; 16;

T E L E V

învinsă ?
demiei R.P.R., Intitulată „Re
animarea" apărută de curînd 
în „Colecția pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural- 
științifice".

Pentru a se înțelege cînd 
mai e timp ca medicul să in
tervină, trebuie să facem deo
sebirea dintre „moartea cli
nică" și „moartea biologică". 
Prima este starea în care se 
găsește organismul de la opri
rea circulației sanguine și a 
respirației și pînă la apariția 
leziunilor din creier. Ea durea
ză cel mult 5—6 minute.

Cea de a doua este definiti
vă. Reanimarea acționează în 
perioada foarte scurtă a mor
ții clinice. Cartea profesorului 
Țurai descrie metodele ei, des
tinate să provoace resuscitarea

inimii și prin aceasta a circu
lației sîngelui și respirației.

In lucrare se subliniază că 
reanimarea are astăzi în me
dicina modernă, un înțeles 
mai larg decit acela al inter
venției în cazurile de moarte 
clinică, adică de sincopă car- 
dio-respiratorie. Este vorba de 
tratamentul medical de 
gență, aplicat în situații 
sebit de grave, pentru a

piedica ca anumite tulburări 
funcționale sau metabolice, să 
ducă la moarte (transfuzii ma
sive, plămîn artificial, rinichi 
artificial etc). In scopul aces
tei „reanimări preventive" spi
talele noastre au fost înzestra
te cu o serie de instalații noi 
de o mare eficacitate, care a- 
sigură succesul reanimării in
tr-un mare număr de cazuri.

A existat
mai

o civilizație
veche

decit cea egipteană ?
A fost oare anticul 

prima dintre civilizațiile 
nești ?

Și cîntecele se învață mai bine împreună.
Foto: GR. PREPELIȚĂ

ANUNȚ
Uzina de țevi Roman

angajează urgent :

18,15; 20,30). Pompierul ato
mic: Luceafărul (16; 18,15;
20,30). Ucigașul și fata: Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Pri
vește înapoi cu mînie: Drumul 
Serii (16; 18,15; 20,30). Valsul 
nemuritor: Ferentari (16; 18,15; 
20,30). A dispărut o navă: Co- 
troceni (15; 17; 19; 21). Medi
camentul care ucide (ambele 
serii) rulează la cinematogra
ful Pacea (16; 19,15).

I Z I U N E
Marți 25 februarie 1964

Orele 17,30 — Transmisie de 
la Moscova — Recital coregra
fic susținut de balerina Maia 
Plisețkaia. în pauze — Uni
versitatea tehnică la televiziu
ne: Hale industriale metalice 
de prof. ing. Andrei Caracos- 
tea, de la Institutul de con
strucții București; Jurnalul te
leviziunii; Șah. în jurul orei 
20,00 — Emisiune de știință: 
Selecția naturală (III), de prof. 
N. Botnariuc; Literatură știin
țifică. 20,20 — Revista specta-

colelor. 21,10 — Cîntece 
jocuri populare romînești 
interpretarea Ansamblului fol-

51 
în

doric „Nicolae Bălcescu 
Craiova. în încheiere: Buletin 
de știri și buletin meteoro
logia

Egipt 
ome- 

Această întrebare a 
primit secole la rînd un răs
puns pozitiv.

Și iată că astăzi întrebarea 
redevine actuală. Indicii tot 
mai numeroase par a contura 
ipoteza existenței unei civili
zații cu mult mai vechi, care 
ar fi dispărut acum vreo 12 
mii de ani, printr-un cata
clism. Dar unde s-a aflat oare 
această civilizație, pe ce con
tinent ? De ce nu găsesc ar
heologii ruinele cetăților ei ? 
Ruinele acestea, dacă există 
într-adevăr, și lucrul pare po
sibil — se află mult sub o- 
glinda apei, pe fundul Ocea
nului Atlantic. Continentul 
dispărut, a cărui existență în 
trecutul îndepărtat este tot 
mai mult dezbătută astăzi, 
coincide cu „Atlantida" de 
care pomenește Platon în două 
dintre scrisorile sale, conside
rate multă vreme total uto
pice.

Despre argumentele savanți- 
lor moderni în favoarea exis
tenței Atlantide!, cititorii pot 
găsi date interesante în car
tea lui Aurel Lecca „Lumi dis
părute" publicată de Editura 
tineretului.

Care sînt aceste argumente? 
Legendele despre existența 

unei mari inundații în vremi 
foarte îndepărtate, este comu
nă multor popoare din Asia, 
Europa, Africa și America 
După arheologul german Paul 
Schliemann, această legendă 
trebuie să fie o amintire a 
înspăimîntătoarei catastrofe 
care a șters Atlantida de pe 
harta Pămîntului, scufundarea 
ei ducînd la o mare creșterea 
nivelului mărilor. Pe de altă

parte, pe fundul Oceanului At
lantic, acolo unde se crede că 
ar fi existat Atlantida lui Pla
ton au fost identificați puter
nici vulcani subterani, care 
produc erupții și cutremure. O 
serie de geologi, printre care 
Pierre Termier, consideră At
lantida drept o rămășiță a 
străvechiului continent al 
Gondwanei. Și Curentul gol
fului — „Golf str omul" — ple
dează tn favoarea Atlantide!. 
Intr-adevăr, sfîrșitul ultimei 
perioade glaciare în Europa a 
avut loc cam acum 12 000 de 
ani. Or, dacă se acceptă ipo
teza „Atlantide!", scufundarea 
ei a fost aceea care a deschis 
drum liber curentului cald al 
Golfstromului, îndulcind brusc 
clima coastei atlantice a con
tinentului nostru. In sfîrșit, 
există asemănări surprinzătoa
re între civilizația mayașilor 
din America și civilizația an
tică egipteană, mai ales în ce 
privește monumentele rămase. 
O „punte de legătură" peste 
ocean, ca Atlantida, le-ar pu
tea explica.

Acestea nu sînt singurele 
argumente. In cartea lui Au
rel Lecca, scrisă documentat 
și captivant se pot găsi și mul
te altele. O serie de enigme 
științifice — pînă și strania 
migrație a anghilelor — își 
găsesc deslușirea dacă Atlan
tida este acceptată ca ipoteză

Lucrarea lui A. Lecca mai 
dezbate și problema altor 
„lumi dispărute" în Oceanul 
Pacific, în Oceanul Indian, la 
nord de Siberia, prezentînd 
ipoteze interesante a căror te
meinicie numai viitorul o va 
putea însă confirma sau in
firma.

I. M. ȘTEFAN

• Ingineri principali, ingineri mecanici și ener
getici,

• Muncitori calificați cu practică in meseriile de:
— Modelări
— Strungari
— Electricieni
— Oțelarl

Informații suplimentare se pot cere telefonic sau 
personal la sediul uzinei.

TRUSTUL MINIER DEVA
angajează de urgență pentru unitățile sale^

de mină

mineri 
electromecanici 
electromecanici 
topografi

topografi 
auto 
geologi 
mineri

Angajarea se va face cu 
țiilor de studii și vechime,

Informații suplimentare se
Serviciul personal-învățămînt, telefon 2150. Tot aici se vor. 
adresa cererile solicitanților.

respectarea îndeplinirii condi- 
conform normelor în vigoare, 
primesc de la T. M. Deva

— ingineri
— ingineri
— ingineri
— ingineri
— ingineri geologi
— maiștri mineri
— maiștri electricieni
— maiștri șamotori
— tehnicieni
— tehnicieni
— tehnicieni
— tehnicieni
— macaragii
— sudori
— electricieni
— șamotori



Plecarea tovarășului Alexandru Birlădeanu

la ședința Comitetului Executiv a! C.A.E.R.

Tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a plecat la 
Moscova pentru a participa la 
lucrările celei de-a Xl-a șe
dințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord,

au fost de față Gogu Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Victor Iones- 
cu, ministrul Comerțului Ex
terior, alte persoane oficiale, 
precum și I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

A XVI-a ședință a Comisiei
Permanente C. A. E. R.

pentru Agricultură
între 18 și 20 februarie 1964 

a avut loc la Sofia cea de-a 
XVI-a ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru Agri
cultură.

La ședință au luat parte de
legațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare 
și U.R.S.S. In calitate de ob
servatori au participat la șe
dință reprezentanți ai R. D. 
Vietnam, R.P.D. Coreene și 
Republicii Cuba.

Comisia a analizat situația 
agriculturii în țările membre 
ale C.A.E.R. și măsurile luate 
de ele pentru îndeplinirea 
recomandărilor celei de-a 
XVIII-a Sesiuni a Consiliului 
în legătură cu sporirea în anii 
următori a producției de ce-

reale alimentare și alte produ
se agricole și a elaborat de co
mun acord propuneri în legă
tură cu această problemă.

De asemenea. Comisia a 
analizat problema acordării 
de ajutor R. P. Mongole în ex
tinderea producției agricole și 
întărirea instituțiilor de cerce
tări științifice agricole, a dis
cutat referatul privind activi
tatea desfășurată de Comisie 
in 1963 șl alte probleme.

In legătură cu problemele 
menționate, Comisia a adoptat 
recomandări care să contribuie 
la lărgirea în viitor și întărirea 
colaborării economice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul agriculturii.

Ședința Comisiei a decurs în 
spirit de prietenie și colabora
re frățească.

Situația

Sesiunea Consiliului ministerial
interviul Iui Harold Wilson

al Pieței comune

Consfătuire cu președinții
și secretarii comitetelor de cultură

și artă raionale și orășenești
Luni, 24 februarie, în sala 

( 3 marmură a Casei Scînteii a 
avut loc o consfătuire cu pre
ședinții și secretarii comitete
lor de cultură si artă raionale 
și orășenești din întreaga țară. 
La consfătuire au mai partici
pat vicepreședinți ai comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare regionale, președinții 
și secretarii comitetelor de 
cultură și artă regionale, pre
cum și conducători și lucră
tori ai unor instituții cultura
le centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești. lucrători de specialita
te din instituțiile centrale de 
stat, reprezentanți ai presei.

în referatul prezentat de to-

varășul Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, s-au 
analizat activitatea desfășu
rată pînă acum de comitetele 
de cultură și arta raionale șî 
orășenești, metodele și stilul 
lor de muncă, principalele sar
cini ce stau în prezent în fața 
acestora.

Referatul a fost urmat de 
discuții la care au participat 
numeroși vorbitori.

In încheierea consfătuirii, a 
luat cuvîntul tovarășa 
stanța Crăciun, 
Comitetului de 
Cultură și Artă.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

Con- 
președintele 

Stat pentru

(Agerpres)

Pe scena „Naționalului" clujean
(Urmare din pap. I)

ATENA 24 (Agerpres). — 
„Știm că lupta noastră va fi 
lungă și grea, dar nu vom 
ceda-, a declarat președintele 
Makarios într-un mesaj adre
sat poporului grec, care a fost 
reprodus de un ziar atenian. 
In continuare — după cum 
transmite France Presse — 
Makarios a spus : „Am în
fruntat cu hotărîre și curaj 
toate dificultățile și am preci
zat că nici presiunea, nici 
șantajul, indiferent de unde ar 
veni nu ne vor determina să 
cedăm și nu ne vor putea im-

pune sa renunțam la revendi
carea drepturilor noastre".

NICOSIA 24 (Agerpres). — 
„Tensiunea a sporit brusc luni 
la Nicosia; ciprioții greci au 
găsit dimineața mai multe 
magazine, situate în zona ne
utră dintre cele două sectoare, 
devastate în cursul nopții", 
transmite corespondentul a- 
genției France Presse. El a- 
dăugă „Militarii englezi au 
intervenit imediat pentru a 
împiedica o încăierare îm
prăștiind mulțimea care se a- 
dunase deoparte și de cea
laltă a zonei".

PARIS. — Cu ocazia vizitei 
în Franța a acad. Tudor Ar- 
ghezi, ambasadorul R. P. Ro
mine în Franța dr. Victor Di- 
mitriu, împreună cu soția, au 
oferit luni seara un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat Jean Roche, 
rectorul Universității din Pa
ris, Lebel, director general cu 
problemele presei din Ministe
rul Afacerilor Externe, Jaujat, 
director general în Ministerul 
pentru problemele culturale, 
reprezentînd pe ministrul Mal- 
raux, Francois Charles-Roux, 
director general cu probleme
le culturale în M.A.E.

Au fost de față numeroși 
poeți și scriitori francezi.

HOMP
J TO

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat corespon
dentului diplomatic al agenției 
Associated Press, Harold Wilson, 
liderul partidului laburist care la 
sfîrșitul acestei săptămîni va face 
o vizită în S.U.A., a declarat că 
partidul laburist speră să iasă în
vingător în alegerile generale care 
vor avea loc în cursul acestui an.

Referindu-se la problema de
zarmării, Wilson a subliniat că 
partidul laburist întocmește de pe 
acum proiecte de creare a unei zone 
denuclearizate în Europa care să 
includă și ambele state germane. 
El a relevat că aceste planuri vor 
fi legate de alte măsuri de dezar
mare, inclusiv o reducere limitată 
a forțelor militare convenționale. 
Wilson a precizat că un viitor gu
vern laburist va transpune în fapt 
obiectivele sale „numai în asocie
re" cu aliații Marii Britanii.

In ce privește poziția laburistă 
față de crearea forțelor nucleare 
multilaterale propuse de S.U.A., 
Wilson a declarat că „nu are o 
părere prea bună- despre acest 
proiect. Partidul laburist, a arătat 
Wilson, dorește să aibă loc tra
tative între țările occidentale pen
tru distribuirea rolurilor în ce 
privește „manevrarea, desfășurarea

sau controlul" armelor nucleare, 
astfel îneît „să se pună la punct 
un sistem eficient de control al 
N.A.T.O."

In încheiere, Wilșon a arătat că 
livrarea de rachete „Polaris" către 
Anglia, ar face ca Marea Brita- 
nie să devină subordonată S.U.A. 
din punct de vedere militar. El a 
arătat că preconizează un alt rol 
pentru Anglia, un rol în virtutea 
căruia ea ar renunța la pretenția 
de putere nucleară.

★

In cadrul unui miting al Parti
dului conservator care a avut loc 
la Salisbury, președintele acestui 
partid, Blakenham, a reafirmat 
intenția guvernului de a continua 
eforturile pentru a menține Anglia 
ca putere nucleară.

„Primul ministru, Home, rela
tează U.P.I., a făcut din problema 
factorului nuclear o importantă 
platformă a campaniei electorale 
a Partidului conservator-.

Plenara fi.C.

Declarația lui R. Butler

VIENA 24 (Corespondentul 
Agerpres St. Deju transmite): 
La 25 ' ' ............................
Viena 
an a 
rilor 
le pentru energia atomică. 
La sesiune participă și acad. 
Horia Hulubei, vicepreședinte 
al acestui Consiliu.

februarie se deschide la 
prima sesiune din acest 
Consiliului guvernato- 
Agenției internaționa

VARȘOVIA. — In seara de 
23 februarie, artista poporului 
Zenaida Palii, solistă a Teatru
lui de operă și balet din Bucu
rești a interpretat la Teatrul 
de operă și balet din Varșovia, 
rolul principal din opera „Tru
badurul" de G. Verdi.

Spectacolul a fost dirijat de 
Jean Bobescu, artist emerit 
care, împreună cu Zenaida 
Palii, întreprind un turneu în 
R. P. Polonă.

Artiștii romîni s-au bucurat 
de succes fiind aplaudați înde
lung la scenă deschisă.

BRUXELLES 24
La Bruxelles s-a deschis luni 
sesiunea Consiliului ministerial 
al Pieței comune (C.E.E.) con
vocată în scopul discutării fu
ziunii celor trei executive ale 
acestui organism vest-euro- 
pean — C.E.E., Euratom și 
C.E.C.O.

După cum transmite cores
pondentul din Bruxelles al a- 
genției U.P.L, o primă diver
gență se manifestă între Italia, 
Franța și Comisia executivă a 
C.E.E., pe de o parte, și Olan
da, Belgia și conducerea eura- 
tomului și C.E.C.O., pe de altă 
parte, cu privire la componen-

(Agerpres).

Precizările
președintelui 

Republicii 
Panama

al P.M.S.U.

ța viitoarei comisii executive 
unice a Pieței comune. Agen
ția U.P.l. subliniază, de ase
menea, că Luxemburgul este 
nemulțumit de intenția de a 
stabili sediul viitoarei comisii 
executive unice la Bruxelles, 
deoarece el ar pierde dreptul 
de a mai adăposti sediul înal
tei autorități a C.E.C.O.

Agenția France Presse a- 
nunță că luni au fost luate în 
discuție relațiile Pieței comu
ne cu statul Irak, dar partici- 
panții nu au ajuns la un punct 
de vedere comun.

★

Recent, noul ambasador al 
Republicii Sud-Africane în 
Anglia a fost primit cu os
tilitate de către populația 
Londrei. Pe pancartele de
monstranților se pot citi in
scripții de protest împotri
va politicii rasiale a guver

nului din R.S.A.

Reproducere din 
Daily Worker

J

In favoarea

dezvoltării 

comerțului 

internațional

FREETOWN 24 (Agerpres). 
—Eric Williams, primul mi
nistru al Republicii Trinidad 
și Tobago, și-a încheiat vizita 
de patru zile în Sierra Leo
ne unde a avut întrevederi cu 
primul ministru, Milton Mar- 
gai. In comunicatul comun dat 
publicității se arată, printre 
altele, că cele două țări vor 
colabora la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare 
care își va începe lucrările la 
Geneva, în special în ce pri
vește asigurarea unei partici
pări mai mari la comerțul 
mondial a țărilor aflate în 
curs de dezvoltare și asigura
rea de prețuri echitabile la 
materiile prime furnizate de 
aceste țări.

La 23 februarie, Eric Wil
liams a sosit într-o vizită de 
trei zile în Liberia.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
Luni după-amiază a început la 
Geneva o Întâlnire a reprezen
tanților fărilor membre ale 
G.A.T.T. (acordul general pen
tru comerț și tarile vamale), 
care va dura pînă la 20 mar
tie. Urmează să fie desemnat 
președintele și cei doi vicepre
ședinți ai G.A.T.T. pe anul 1964. 
Vor fi luate în discuție rapoar
tele diverselor comitete institui
te de reuniunea ministerială a 
G.A.T.T. în mai 1963, în special 
în legătură cu problema comer
țului cu tarile în curs de dez
voltare. De asemenea, va fi 
examinat stadiul pregătirilor 
pentru „runda Kennedy'" privi
toare la reducerea tarifelor va
male pe bază de reciprocitate 
între S.U.A. și Piața comună.

WASHINGTON. — într-un 
interviu acordat duminică re
țelei de televiziune americane, 
președintele Republicii Pana
ma, Roberto Chiari, a declarat 
că este dispus să se întâlneas
că cu președintele S.U.A., 
Johnson, în Jamaica sau în
tr-o altă țară apropiată „în- 
tr-un efort de a depăși actua
lul impas al relațiilor dintre 
Panama și Statele Unite'. El a 
arătat însă că întrevede „pu
ține speranțe" de a se putea 
obține rezultate mari de la o 
asemenea întâlnire.

Președintele panamez a 
subliniat din nou necesitatea 
ca Statele Unite să accepte 
negocierea unui nou tratat a- 
supra Canalului Panama în 
locul tratatului din anul 1903. 
în caz contrar — a spus el — 
incidentele vor continua 
această regiune „poate 
doi sau trei ani, peste 
sau trei luni sau peste 
sau trei săptămâni".

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
— între 20 și 22 februarie a 
avut loc la Budapesta o ple
nară lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

Plenara a dezbătut urmă
toarele probleme înscrise pe 
ordinea de zi: 1) problemele 
politice actuale; 2) situația 
actuală și sarcinile de viitor 
în domeniul industriei cons
trucțiilor ; 3) situația actuală 
și sarcinile pe viitor în dome
niul dezvoltării agriculturii; 
4) probleme 
nizatorice.

In cadrul 
ții, la care 
nos Kâdâr, 
C.C. al P.M.S.U., 
Central a dezbătut probleme
le de pe ordinea de zi și a 
adoptat hotărîrile corespunză
toare.

In rezoluția cu privire la 
activitatea în sectorul indus
triei construcțiilor, se face o 
trecere în revistă a realizări
lor, obținute în perioada 
1960—1963. După cum trans
mite M.T.I., rezoluția stabi
lește sarcini de intensificare 
a construcției de noi locuințe, 
școli și construcții în domeniul 
industriei, agriculturii, trans-

portului și comerțului, ca și de 
șosele moderne.

In rezoluția cu privire la 
situația actuală și dezvoltarea 
pe viitor a agriculturii se ara
tă, printre altele, că în ulti
mii doi ani producția agrico
lă a sporit cu 6,7 la sută, iar 
volumul produselor achizițio
nate de stat cu aproximativ 13 
la sută. In acest fel aprovizio
narea populației cu produse 
alimentare a fost îmbunătățită.

Rezoluția subliniază necesi
tatea sporirii recoltei la hec
tar a griului și a creșterii 
producției de * - - . .
chimice 
pentru 
politice, 
zatorice 
cole de 
organelor de partid.

GENEVA — Ministrul 
cerilor externe al Marii 
tanii, Richard Butler a 
luni la Geneva pentru a par
ticipa la lucrările comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare.

La aeroport Butler a făcut o 
declarație in care a afirmat 
că „in prezent nu există sar
cină mai importantă decît de
zarmarea" și că în acest sens, 
intenționează să facă marți 
în cadrul conferinței propu
neri constructive. El a pre
cizat că obiectivul diploma
ției britanice este „de a încu
raja dezarmarea generală și 
completă'.

Pe de altă parte, Butler a 
menționat că propunerile bri
tanice au în vedere atît pozi
ția americană cît și cea sovie
tică în problema dezarmării.

Ministrul britanic, care ur
mează să rămână două zile la 
Geneva, va prezida ședința de 
marți a Comitetului celor 18.

afa- 
Bri- 
sosit

de cadre și orga- de asemenea, situația din Gabon, 
problema creării unui comanda
ment unificat al forțelor armate a- 
fricane, stabilirea sediului secre
tariatului Organizației unității a- 
fricane și numirea secretarului ge
neral.

Ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei, J. Wachuku, a fost ales 
în unanimitate președintele con
ferinței. In cuvîntarea sa, Wachu
ku a cerut miniștrilor de externe 
africani „să contribuie la găsirea 
unor soluții pentru a face Organi
zația unității africane mai puter
nică și mai eficace". Cu o majori
tate de voturi șeful delegației 
egiptene a fost ales raportor ge
neral.

LAGOS 24 (Agerpres). — Luni 
»-a deschis la Lagos conferința 
ordinară a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale 
Organizației unității africane. La 
conferință participă circa 300 de 
delegați din cele 34 de țări mem
bre ale acestei organizații.

Pe ordinea de zi figurează pro
bleme ca lichidarea sistemului co
lonialist de pe continentul african, 
lupta împotriva politicii de apar
theid dusă de guvernul 6ud-afri- 
can, situația din țările Africii ră
săritene (Uganda, Kenya și Tan- 
ganica) unde au avut loc revolte 
armate, conflictele de frontieră 
dintre Somalia și Kenia, Etiopia și 
Somalia. Vor mai fi examinate,

îngrășăminte 
și stabilește măsuri 
întărirea activității 

economice și organi- 
în cooperativele agri- 
producție și sarcinile

unei largi cdscu- 
a participat Jă- 
prim-secretar al 

Comitetul
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„Judecata’ transmite un viguros 
mesaj educativ. Cu autorul s-a 
lucrat timp de un an. El a operat 
prefaceri, a adus îmbunătățiri pie
sei, și ne pregătim să o prezentăm 
cu încredere publicului.

— Colaborarea cu autorii locali 
pare să fie rodnică...

— Cu unii autori avem relații 
fructuoase. Am pomenit printre 
proiectele noastre de piesa lui 
V, Rebreanu și M. Zaciu; „Pe o 
gură de rai'. In centrul acestei 
lucrări se află evenimentele de la 
23 August, așa cum s-au reflectat 
ele într-o localitate sătească de la 
munte. Pe scenă sînt necesare a- 
p ar iții de masă — populație, sol
dați, partizani. Coruri de femei 
și bătrîni au menirea să exprime 
atitudinea opiniei publice. Chiar 
din aceste fugare detalii cred că se 
întrevede necesitatea unei mon
tări pretențioase. Mai așteptăm

c u R

In anul trecut în teatru ți-a 
desfășurat o rodnică activitate un 
cenaclu dramatic. Numeroși scrii
tori clujeni și-au citit lucrările, 
care au fost amplu dezbătute. Ei 
au fost sfătuiți să lucreze la de
finitivarea operelor. Ii așteptăm...

— La ce v-ați gîndit pentru cei 
mai mici spectatori ai teatrului?

— Avem în vedere o piesă pen
tru copii. Este lucrarea unui autor 
local asupra căreia, ea să mă ex
prim astfel, nu s-a dat încă ver
dictul.

— Pînă atunci ?
— Prezentăm „Băiatul din ban

ca a doua" de Alecu Popovici, 
spectacol gustat de micii specta
tori.

încheiem scurtul interviu cu 
urarea ca Naționalul clujean 
să-și îmbogățească în continuare 
palmaresul artistic.

NEW YORK. — Peste 250 de 
studenți negri de la colegiul 
de stat Maryland au organi
zat duminică o nouă demons
trație pe străzile orașului 
Princess Anne în semn de pro
test împotriva arestării a pa
tru colegi în urma unor inci
dente cu poliția, oare a asmu
țit împotriva lor cîini polițiști. 
In cursul demonstrației, stu
denții au fost atacați și loviți 
de rasiști albi.

în cadrul unui miting care 
a avut loc cu acest prilej, di
feriți vorbitori au cerut elibe
rarea studenților arestați an
terior și.abolirea legilor cu 
caracter rasial.

LIBREVILLE. — Intr-o 'declara
ție făcută duminică seară, pre
ședintele Republicii Gabon, Leon 
Mba, a anunțat că guvernul ga- 
bonez a fost dizolvat. A fost 
creat un cabinet restrîns format 
din tehnicieni care urmează să 
asigure rezolvarea problemelor 
curente ale țării.

Președintele a declarat, de ase
menea, că alegerile legislative sta
bilite pentru î martie au fost 
aminate pentru data de 12 apri
lie.

In încheierea declarației sale, 
Leon Mba a afirmat, potrivit a- 
genției France Presse, că nu va 
tolera „nici un fel de dezordini' 
și că cele mai mici dezordini „vor 
fi reprimate cu cea mai mare se
veritate1*.

VIENA — Cancelarul federal 
al Austriei, Alfons Gorbach a 
informat la 24 februarie în 
mod oficial conducerea Parti
dului Populist că demisionea
ză din funcția de cancelar.

I 
I

ȘAIGON. — Referindu-se la 
succesele repurtate de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud și la 
pierderile provocate trupelor gu
vernamentale, agenția de presă a 
patrioților sud-vietnamezi „Elibe
rarea" anunță că în cursul lunii 
ianuarie partizanii au doborît 9 
avioane, au distrus 14 autoca-

mioane și au avariat 6 nave mi
litare. Patrioții au capturat, de a- 
semenea, o cantitate însemnată de 
arme și echipament militar. In a- 
ceastă perioadă, trupele guverna
mentale au pierdut aproximativ 
3 ooo de soldați și ofițeri — morți 
și răniți.

După ce a aprobat demisia lui 
Gorbach, conducerea Partidu
lui Populist l-a desemnat pe 
Joseph Klaus ca succesor al 
lui Gorbach, în funcția de can
celar federal. A. Gorbach ur
mează să prezinte președinte
lui Republicii A. Schaerf de
misia guvernului.

TRIPOLI. — Agenția M.E.N. a- 
nunță că guvernul libian a dat pu
blicității o declarație în care se 
subliniază că Libia nu Intenționea
ză 6ă reînnoiască sau să extindă 
acordurile sale cu Marea Britanie 
și cu Statele Unite, referitoare la 
bazele militare ale acestor țări pe 
teritoriul libian.

PARIS — La invitația pre
ședintelui Adunării Naționale 
Franceze, Chaban Delmas, 
luni a sosit la Paris cu 
un avion special o delega
ție a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de N. V. 
Podgornîi, membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Delegația va lua cunoștință 
de -activitatea parlamentului 
francez și va vizita o serie 
de orașe și întreprinderi din 
Franța.

WASHINGTON. — Intr-un inter
viu difuzat prin rețeaua de radio 
$1 televiziune, „National Broadcas
ting Company", Theodore Soren
sen, consilier special al președinte
lui S.U.A., a declarat cd viitoarea 
sa carte consacrată președintelui 
Kennedy, pe care își propune să o 
scrie, va cuprinde o amplă relata
re despre invazia nereușită în 
Cuba: Sorensen a menționat că 
face acest lucru nu pentru a în
vinui pe cineva, ci pentru ca aceas. 
tă lecție să nu fie uitată și „noi 
să nu repetăm o asemenea gre
șeală".

DELHI — Răspunzînd invi
tației parlamentului Indiei, la 
24 februarie a sosit la Delhi 
într-o vizită de prietenie o 
delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Delegația este con
dusă de I. V. Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele grupului 
parlamentar al U.R.S.S.

LONDRA. — Purtătorul de 
cuvînt al Ministerului de ex
terne englez a respins propune
rea făcută de președintele 
Nasser de a se desființa bazele 
militare din Libia și Cipru. 
După cum s-a anunțat, guver
nul libian a cerut anterior lichi
darea bazelor militare străine 
de pe teritoriul țării.

CAIRO. — Intre Republica De
mocrată Vietnam și Republica A- 
rabă Unită a fost semnat la Cairo 
un acord de plăți pe termin de un 
an și un protocol comercial pe 
anul 1964. în valoare de circa 1 
milion lire sterline.

BUENOS AIRES. — Luînd 
cuvîntul în cadrul unui mi
ting care a avut loc duminică 
în localitatea Lenos cu prile
jul „Sărbătorii naționale a re
coltei", președintele Argenti
nei, Arturo Ilia, a declarat că 
țara sa „intenționează să în
trețină relații comerciale cu 
toate țările lumii". Ilia a lăsat 
să se înțeleagă că Argentina 
va face comerț și cu Cuba.

Agenția U.P.l. menționează 
că „această declarație a fost 
făcută într-un moment cînd 
Statele Unite intensifică pre
siunile asupra unor țări pen
tru a le sili să înceteze comer
țul cu Cuba".
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ELVEȚ1A : Aspect de la carnavalul de la Basel, desfășurat 
zilele acestea pe străzile orașului.

Foto: Press Zurich

I* n U.R.S.S. a fost realizat 
un dispozitiv semicon
ductor special care per

mite să se opereze relativ 
simplu și fără pericol persoa
nele care suferă de cataractă. 

Dispozitivul se bazează pe 
efectul răcirii termoelectrice. 
In vîrful dispozitivului, la 5 
secunde după conectarea lui la 
sursa de curent, se produce 
temperatura necesară inter
venției — minus . 21 grade. 
Dispozitivul o menține în tot 
cursul operației.

Chirurgul procedează la o 
incizie operatorie și denudea- 
ză cristalinul, apoi conectează

dispozitivul, ceea ce duce la 
congelarea cristalinului, care, 
în felul acesta, poate fi extras 
cu ușurință.

Folosirea noului dispozitiv 
înlătură pericolul principal 
care se ivește la îndepărtarea 
cristalinului — pierderea cor
pului vitros al ochiului.

Recent, arheologii au stabi
lit că țesăturile din bum
bac au fost cunoscute încă 

în neolitic, arta țesutului fiind 
probabil la fel de veche ca și agri
cultura — cu alte cuvinte 
la fel de veche ca și civi
lizația umană însăși. Cea mai ve-

DALLAS 24 (Agerpres). — 
La cîteva minute după înce
perea ședinței din 24 februarie 
a audierilor în procesul lui 
Jack Ruby, avocații acestuia 
au declanșat o nouă manevră. 
Avocatul Melvin Belli a anun
țat că va face apel în fața 
Curții supreme din Texas, a- 
firmînd că codul penal al sta
tului a fost violat și că toți 
candidații-jurați care au văzut 
la televiziune scena asasină
rii lui Lee Oswald trebuie con
siderați martori și în conse
cință nu pot deveni membri

ai juriului. Dacă Curtea su
premă aprobă apelul atunci 
selecționarea juriului ar putea 
fi oprită întrucît aproape toți 
cei 48 de candidați jurați inte- 
rogați au văzut scena la tele
viziune.

Judecătorul Brown a hotărit 
ca, în așteptarea deciziei Curții 
supreme, selecționarea jurați
lor să continue. Ședința a fost 
reluată. Primul candidat ju
rat examinat, o femeie, mamă 
a șase copii, a fost selecțio
nată ca jurat. Ea este a treia 
din cei 12 jurați care urmează 
să-1 judece pe Ruby.

che țesătură din bumbac cunoscută 
pînă în prezent a fost găsită în 
vestul Pakistanului ; vechimea ei 
este de aproape 5 000 de ani. Cele 
mai vechi țesături de bumbac pe 
continentul american au fost gă
site pe coasta de nord a Republi
cii Peru. Ele datează din anul 
2 400 î.e.n., și sînt atît de artistic 
lucrate, îneît presupun o experien
ță și tradiție seculară.

În Suedia există o încru
cișare de drumuri căreia 
i-a mers vestea pentru 

numărul mare de accidente de 
automobil. Numeroase semnale 
luminoase, semafoare și semne 
pentru limitarea vitezei nu au 
îmbunătățit situația.

Recent, șoseaua a fost aco
perită cu un pavaj ondulat. 
Cu cît viteza mașinii care cir
culă este mai mare, cu atît 
mai puternic ea vibrează cînd 
ajunge în sectorul „ondulat" 
Astfel, vrînd-nevrînd șoferul 
este nevoit să reducă viteza.

— Cel mai răspîndit nume 
de familie din capitala 
U.R.S.S. este Ivanov. El este 
purtat de 90 000 de persoane.

— Cel mai rar nume ? E 
greu de spus. Poate eventual 
Robinson Crusoe, purtat de u- 
nul din locuitorii Moscovei.

— Cea mai mare stradă din 
Moscova este șoseaua Varșo
viei, care măsoară 14 kilome
tri. Cea mai scurtă stradă este 
strada Venecianov — 48 metri

— Cea mai mare piață este 
Piața Roșie, cu o suprafață de 
74 831 metri patrați, iar cea 
mai mică este Piața Kuibîșev, 
de 2 676 metri patrați.

— Cel mai călduros 
Moscova este raionul 
ga, unde temperatura
anuală este de plus 4,8 grade. 
Temperatura medie anuală 
cea mai scăzută a fost înregis
trată în raionul Academiei 
Timiriazev și al Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale : plus 3,8 grade.


