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Strîngerea recoltei
LA TIMP ȘI FĂRĂ PIERDERI !

La seceriș, pe ogoarele gospodăriei colective din Cumpăna, regiunea Dobrogea.

Griul s-a co pt 
și în regiunea Cluj

CLUJ (coresp. „Scînteii'). — In ultimele două zile, din 
mai multe gospodării colective din regiunea Cluj am pri
mit vești că lanurile de grîu au dat în pîrgă și colectiviștii, 
pe baza planurilor dinainte stabilite, au trecut la recoltare. 
In gospodăria colectivă din comuna Agrij, raionul Za
lău, s-au secerat în prima zi 50 de hectare. Colectiviștii Laz 
Arpad, Iacob Ilarie, loan Bucur și mulți alții s-au eviden
țiat la strînsul recoltei. In gospodăria colectivă Uriu, raio
nul Dej, și în cea din Șintereag, raionul Bistrița, începînd 
de miercuri, colectiviștii au trecut la strîngerea recoltei de 
grîu. Intrucît timpul este favorabil, în zilele ce urmează, 
secerișul griului va începe în toate unitățile din regiunea 
Cluj.

In turneu

»sh

Conf. univ. 
ȘTEFAN BORGHIDA

Studenți la practică
Studenții Institutului de arte 

plastice „Ion Andreescu“ din Cluj 
au început și ei practica de vară. 
Viitorii artiști plastici se vor de
plasa pentru 4—6 săptămîni în 
grupuri, la București, Cîmpina, 
Abrud, Craiova, Arad, pentru a 
elabora — sub îndrumarea ca
drelor didactice — o seamă de lu
crări inspirate din viața și activi
tatea oamenilor muncii. La sfîr- 
șitul perioadei de practică fiecare 
student va prezenta o mapă cu 
numeroase crochiuri, schițe de 
portret și un proiect de compo
ziție. La Constanța, Galați și Baia 
Mare, studenții anului V se vor 
documenta pentru lucrarea de di
plomă.

Ritm intens
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 

în aceste zile, în numeroase raioa
ne ale regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară colectiviștii lucrează de zor 
la recoltatul cerealelor păioase. 
Cele mai mari, suprafețe au fost se
cerate în gospodăriile colective din 
raioanele Tg. Mureș, Luduș și Tîr- 
năveni. După terminarea recoltatu
lui orzului, colectiviștii din Iernut, 
raionul Luduș, au pornit la secera
tul griului de pe 630 de ha. Cu 
ajutorul celor 6 combine urmează 
să fie recoltate 500 hectare, iar pen
tru restul terenurilor, unde nu pot 
să fie folosite combinele, s-au 
gătit alte mijloace.

Pentru transportul grînelor au 
pregătite două camioane și 40 
laje; magaziile gospodăriei au 
curățate și dezinfectate.

pre-

fost 
ate- 
fost

Pe ogoarele maramureșene
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“).— 

în regiunea Maramureș, unde cerea
lele ajung mai tîrziu la coacere, a 
început recoltatul griului. Printre 
primii au intrat în lanurile pîrguite 
lucrătorii gospodăriilor de stat și 
colectiviștii din raionul Carei. Folo
sind din plin combinele și alte mij
loace, ei au recoltat în primele zile 
de lucru grîul de pe aproape 10 000 
ha. In ritm susținut se desfășoară 
secerișul șl în raionul S'atu Mare, 
unde pînă acum s-au recoltat mai 
mult de 6 000 ha cultivate cu grîu.

Pe terenurile eliberate mecaniza
torii din S.M.T. și gospodăriile de 
stat au început arăturile și însămîn- 
țarea a peste 12 000 ha cu plante 
de nutrit.

Cit mai multe plante furajere in miriște
Pe ogoarele raionului Alexandria 

se lucrează din plin la recoltatul 
cerealelor păioase. Gospodăriile co
lective zoresc această lucrare pentru 
a evita pierderile prin scuturare și 
a putea semăna în miriște culturi 
furajere.

Gospodăria colectivă din Furcu- 
lești are de recoltat o suprafață de 
1 275 ha cu grîu. S.M.T.-ul a repar
tizat aici 7 combine. Pentru ca lu
crările să se facă într-un timp scurt, 
consiliul de conducere al gospodăriei 
a asigurat și alte mijloace de recol
tat. Așa s-a reușit ca pînă în seara 
zilei de 11 iulie să se secere 1 100 

tot interesul — spu- 
agronom al gospo- 
Popa — să eliberăm 
terenul, ca să putem 

culturile furajere, 
schimbului II la

se dezvoltă simțitor, fapt care impu
ne asigurarea unor cantități îndes
tulătoare de furaje. Semănatul po
rumbului în miriște poate să asigure 
cantități suplimentare de furaje și 
de cea mai bună calitate. Ploile din 
această vară au creat condiții de
osebit de favorabile pentru reușita 
acestor culturi. Care sînt atunci ca
uzele acestei rămîneri în urmă ?

Iată cum stau lucrurile la G.A.C.

însemnări
din raionul Alexandria

La fabrica „Flora“ din Capitală a început prelucrarea și conservarea 
roșiilor. Colectivul fabricii s-a angajat să obțină pînă la 23 August peste 
prevederile planului 20 tone de pastă de tomate și 
alte conserve de legume.

40 tone de bulion și 
(Foto : A. Carto] an)

De cîteva zile, pe afișele din 
orașul Tg. Mureș nu mai sînt a- 
nunțate spectacolele ansamblului 
de cîntece șl jocuri. Începînd din 
28 iunie, timp de o lună corul, 
formația mare și cele două for
mații mici ale ansamblului în
treprind un turneu In orașele și 
satele regiunilor Crișana, Banat, 
Maramureș, Hunedoara șl Cluj. 
In cadrul celor 41 de spectacole 
programate, formația mare a an
samblului prezintă spectacolul 
muzical-coregrafic „Pămînt înso
rit“, iar formațiile mici — un pro
gram compus din piese muzica
le, jocuri populare romînești și 
ale minorităților naționale.

La C. F. R. în sezonul de vara

ha. „Noi avem 
nea inginerul 
dăriei, Cristea 
cit mai repede 
ara și semăna 
Prin organizarea 
tractoare, am reușit să semănăm cul
turi duble pe 100 ha’’. De asemenea, 
la G.A.C. Buzescu s-a treierat re
colta de pe 800 de hectare. Pentru 
eliberarea terenului, paiele au fost 
adunate în grămezi mari, așezate în 
linie dreaptă. în felul acesta trac
toarele au putut lucra printre ele. 
în această gospodărie s-au și semă
nat culturi furajere pe 120 ha de 
miriște și semănatul lor continuă cu 
intensitate.

Din păcate, în raion sînt destule 
unități în care există un mare deca
laj între seceriș, executarea arătu
rilor și semănatul culturilor furajere 
în miriște. Din cele 24 500 ha recol
tate pînă în seara zilei de 11 iulie, 
se făcuseră arături doar pe 3 900 de 
ha. Din această suprafață nu s-au 
semănat cu culturi furajere decît 
2 000 ha.

Anul acesta sectorul zootehnic

Nanov. Secerișul celor 930 de ha se 
apropie de sfîrșit. Dar în miriște nu 
s-au semănat decît 60 ha cu plante 
furajere. Anul trecut au prins bine 
furajele însilozate obținute de pe 
cele 243 ha cultivate în miriște. Gos
podăria are un sector zootehnic dez
voltat (700 bovine) și de aceea s-a 
prevăzut în planul pe acest an în- 
sămînțarea de culturi duble pe 500 
de ha. Față de posibilitățile gospo
dăriei, 60 de ha semănate în miriște 
cu plante furajere sînt puține. Nu 
se poate spune că aici nu s-a orga
nizat schimbul II la tractoare. Dar 
șeful brigăzii 
Ulmeanu, ar 
gent față de 
de către unii 
cerea S.M.T. să exercite un control 
mai eficace asupra felului cum lu
crează schimbul II, asta cu atît mai 
mult cu cît S.M.T.-ul se află în 
aceeași comună cu gospodăria co
lectivă.

In alte locuri sînt lipsuri de altă 
natură. La G.A.C. „Secera și cioca
nul" din Plosca, un tractor era folo-

de tractoare, Mihai 
trebui să fie mai exi- 
respectarea disciplinei 

tractoriști. Și condu

sit la diferite transporturi spre Ale
xandria iar din cele 12 tractoare, 
numai la trei s-a organizat schim
bul II.

— Noi avem schimburi pentru 
toate tractoarele — ne spune trac
toristul Florea Rădoi. Am vrea să 
lucrăm și noaptea, dar terenul nu e 
eliberat de paie.

Iată principala cauză care a făcut 
ca aratul și semănatul culturilor fu
rajere să rămînă în urmă. La aceas
tă gospodărie, din 600 de ha recolta
te s-au arat doar 120 de ha.

Lipsuri asemănătoare se întîlnesc 
și la- gospodăriil-e-Aco/Metive din Ne-, 
ciulești, Ulmeni și< altele. De pildă, 
pentru remedierea unei defecțiuni, 
tractoristul llie State, care lucrează 
la G.A.C. Neciulești, a trebuit să vi
nă cu tractorul din cîmp cale de 
6 km. Dacă conducerea S.M.T. Na- 
nov ar lua măsuri ca atelierele mo
bile să treacă pe la toate brigăzile, 
s-ar putea interveni operativ pentru 
remedierea diferitelor defecțiuni ivi
te la mașini și tractoare.

Intr-o convorbire avută cu tov. 
Marin Cimbru, președintele consi
liului agricol raional, a reieșit că în 
ultimele zile s-au luat o serie de 
măsuri pentru intensificarea arături
lor și semănatului culturilor furaje
re. Pentru aplicarea lor pe teren 
este nevoie însă de o muncă concre
tă de îndrumare și control, de inter
venții operative pentru înlăturarea 
oricăror deficiențe. Trecînd cît mai 
repede la semănatul culturilor du
ble, gospodăriile colective își vor pu
tea asigura cantități îndestulătoare 
de furaje necesare sectorului zooteh
nic în continuă dezvoltare.

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii“). — Colec
tivul Direcției regio
nale C.F.R. Brașov 
desfășoară în această 
perioadă o muncă in
tensă pentru satisfa
cerea cerințelor spori
te de transport ale 
publicului 
Pînă acum, 
trenurile 
în graficul
lație, au mai fost for
mate, pentru sezonul 
de vară, 10 
suplimentare,
mînâ3o capacitate to- bune 
tală de peste 6 000 de 
locuri. Ele circulă pe 
traseele : Sibiu — Fă
găraș — București,

călător, 
pe lingă 

•prevăzute 
de circu-

trenuri
îhsu-

Mediaș — București, 
Brașov — Doftana, 
Augustin — Bucu
rești. La Brașov, Tg. 
Mureș, Sibiu și în alte 
gări au fost înființate 
birouri suplimentare 
de informații, case 
speciale pentru viza
rea legitimațiilor de 
călătorie, 
vîrf, pe 
de bilete 
serviciu, 
ționează 
plus.

Tot în

TEODOR MARIAN

A

In uzinacousimmiM de jrace o are
Călătorind pe drumurile țării, în- 

tîlnești adesea la lucru — pe ogoa
re, in exploatările forestiere, pe 
șantierele de construcții sau petro
liere — tractoarele ce poartă marca 
uzinei din Brașov. E un lucru fi
resc, dacă ținem seama că pînă 
acum colectivul uzinei din orașul de 
la poalele Tîmpei a fabricat și pus 
la dispoziția agriculturii și a altor 
sectoare ale economiei 
mult peste 100 000 de 
mînești.

Istoria 
împletește 
dezvoltării 
liste, constituie o parte integrantă 
a vastului proces de industrializare 
socialistă desfășurat cu fermitate de 
partid și guvern. în anii puterii 
populare — așa cum a spus tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej în cuvîn- 
tarea sa cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a R. P. Romîne — „Parti
dul a îndreptat întreaga energie 
creatoare a poporului spre dezvol
tarea bazei tehnice-materiale a so
cialismului pe calea industrializării 
— temelia trainică a marilor trans
formări în procesul construcției so
cialiste. Industria, ramura conducă
toare în economie, ocupă locul pre
ponderent în cadrul producției ma
teriale. se îmbogățește în fiecare an 
cu noi întreprinderi moderne, capa
bile să susțină avîntul întregii eco
nomii, să asigure creșterea mai de
parte a forțelor de producție și ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii“.

Era in primăvara anului 1947 cînd 
primele tractoare romînești — IAR- 
22 — și-au pus în mișcare motoa
rele. Era o primă victorie, un în
demn de a păși cu încredere înain
te, o infirmare categorică a tuturor 
prorocirilor sumbre proferate de 
clasele exploatatoare și propaganda 
burgheză cu privire la perspectivele 
și viitorul industriei noastre de 
tractoare. Sînt mai bine de 16 ani 
de atunci. O perioadă în care trac
torul romînesc a fost îmbunătățit 
çontinuu, în care întreg colectivul

naționale cu 
tractoare ro-

romînesc se 
însăși istoria

tractorului 
strîns cu 
industriei noastre socia-

întreprinderii a acumulat o expe
riență bogată, în care uzina s-a spe
cializat, și-a făurit o adevărată tra
diție în construcția de tractoare. în 
acești ani colectivul uzinei a reali
zat 14 tipuri de tractoare din ce în 
ce mai perfecționate, adueîndu-și 
astfel din plin contribuția la fău
rirea bazei tehnice-materiale a so
cialismului la sate. De altfel, ca o 
recunoaștere și prețuire a meritelor 
deosebite pe care le are în înzes
trarea agriculturii, Uzina de trac
toare din Brașov a fost distinsă 
anul trecut, cu prilejul încheierii 
colectivizării, cu Ordinul Muncii 
ci. I-a.

In orele de 
lingă casele 
pe ture de 
mai func- 

o casă în

scopul 
deserviri 

emiterea

unei 
s-a 

bile-extins
telor de călătorie, cu 
anticipare de 5 zile, 
la un număr sporit de

stații, printre care : 
Gheorghieni, Făgă
raș, Luduș, Odorhei, 
Miercurea Ciuc, Si
ghișoara, Tîrnăveni, 
Predeal, Blaj etc. La 
toate, agențiile de vo
iaj din cadrul regio
nalei C.F.R. Brașov a 
fost organizată rezer
varea locurilor la tre
nurile cu locuri limi
tate în stațiile de le
gătură și la înapoiere. 
In stațiile Brașov, Si
biu, Copșa Mică s-a 
prelungit orariul de 
funcționare al restau
rantelor,
chioșcurilor de difu
zare a presei, frizerii
lor.

bufetelor,

O faptă frumoasă
Am citit cu interes articolul 

„Oameni și fapte“ apărut recent 
în „Scînteia" și consacrat noilor 
relații statornicite între oamenii 
patriei noastre. Menționez și eu 
un asemenea caz.

In ziua de 7 iulie, fiul meu 
Mihai Șerban, elev în clasa a 
7-a, în timp ce se plimba cu bi
cicleta, a fost accidentat pe str. 
Dorobanți. Familia n-a știut 
pentru moment nimic. Tînărul a- 
jutor de operator Marin Sora, de 
la, cinematograful „I. C. Frimu", 
care trecea întîmplător pe acolo, 
l-a ridicat și l-a dus la spital. 
După ce copilul a primit îngriji
rile necesare, l-a transportat și 
acasă. Afară ploua torențial. To
varășul Marin Sora a avut o 
comportare plină de omenie ca- 
re-i face cinste.

A doua zi a venit să vadă în 
ce stare se află copilul. Ii sîntem 
recunoscători. Fapta 
să m-a îndemnat să

VASILE 
coresp.

lui frumoa- 
vă scriu.
ȘERBAN 
voluntar

Cu productivitate 
sporită

Colectivul fabricii de celuloză din 
paie de la Palas-Constanța se ocu
pă de valorificarea rezervelor inter
ne în scopul obținerii unui indice 
superior al productivității muncii. 
Ca urmare a îndeplinirii măsurilor 
tehnico-organizatorice, .productivita
tea muncii a crescut cu peste 3 la 
sută față de plan, înregistrîndu-se 
un spor de aproape 8 la sută față 
de indicele realizat în perioada co- 
respunzătoaro a anului trecut.

în prezent, colectivul fabricii apli
că noi măsuri menite să contribuie 
la creșterea în continuare a produc
tivității muncii. Astfel, s-a trecut la 
mecanizarea operațiunilor de încăr
care, descărcare 
lor în depozit, se 
nizarea operației 
rilor de celuloză
presspat și de transportare pe ban
dă a sulurilor de celuloză la maga
zie, realizarea unei comenzi centra
lizate la tocătoria de paie și modifi
carea benzilor cu lanț pe acționare 
cu cablu și altele.

înapoierea de la Moscova a delegației 
romîne

aeroportul Șeremetievo, pavoazat cu 
drapele de stat ale R.P. Romîne și 
U.R.S.S., delegația militară romînă 
a fost condusă de mareșalii Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko, S. S. Bi- 
riuzov, generalul de armată A. A. 
Epișev, mareșalul Uniunii Sovietice 
I. H. Bagramian, generali și ofițeri ai 
Armatei Sovietice.

Printre cei prezenți se aflau Nico
lae Guină, ambasadorul R.P. Romî
ne în U.R.S.S., colonelul loan Trofin, 
atașatul militar al aerului și marinei, 
și membri ai Ambasadei R.P.R.

Pe aeroport era aliniată o gardă 
de onoare ; au fost intonate imnurile 
de stat al R.P. Romîne și al U.R.S.S. 

(Agerpres)

't

militare
Vineri la amiază s-a reîntors în 

țară delegația militară romînă, în 
frunte cu general de armată Leon- 
tin Sălăjan, ministrul forțelor ar
mate ale R. P. Romîne, care, la 
invitația ministrului apărării al 
U.R.S.S., mareșal R. I. Malinovski, 
a făcut o vizită în Uniunea Sovie
tică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Alexandru 
Drăghici și Dumitru Coliu, precum 
și adjuncți ai ministrului forțelor 
armate, ai ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori.

Erau de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

La plecarea de la Moscova, pe
și stivuire a paie- 
lucrează la Been
de rupere a sulu- 
de la mașina de

la 1800 de rotații pe minut, func- 
ționînd cu injecție directă și avînd 
un consum redus de combustibil — 
de 185 grame pe CP-'oră. Pornirea 
electrică a motorului se face cu 
ușurință pînă la temperaturi de 
minus 10°C — și chiar mai scăzute 
— fără să fie nevoie de preîncăl- 
zire. Tractorul este înzestrat cu uti
laje și dispozitive care-1 fac propriu 
atît pentru utilizarea în agregat cu 
diferite tipuri de mașini agricole — 
tractate, suspendate sau purtate — 
cît și pentru folosirea lui în agre
gat cu diferite remorci.

O particularitate principală a 
noului tip de tractor este aceea că 
la puntea din față are trei echipa
mente interschimbabile — pentru 
cale îngustă, pentru cale largă sim
plă și cale largă motrică — fapt 
care-i mărește considerabil gradul 
de universalitate, făcîndu-1 apt pen
tru îndeplinirea unei game largi de 
lucrări. Tractorul poate 
astfel funcționa cu 2 sau 
4 roți motrice. Puterea 
sporită, cele 10 viteze — -

CONST. MITEA

Ț I A T I V AI N I
luior l) uni (/ o s j) o da ri

recent un nou succes în activitatea 
sa rodnică, proiectînd .
tractorul universal de 65 CP. 
concepția modernă ce-i stă la 
prin caracteristicile tehnice și 
ționale ce le întrunește, noul 
tor se ridică deasupra 
celorlalte tipuri fabricate pînă a- 
cum în uzină, situîndu-se la nive
lul celor mai reușite realizări de 
acest gen din tehnica mondială ac
tuală. Tractorul „Universal-650" — 
aceasta este denumirea noului trac
tor — este destinat în principal pen
tru mecanizarea lucrărilor agricole 
în cultura mare ; el este, am putea 
spune, un tractor al ogoarelor socia
liste, care în sistema de mașini 
agricole a țării noastre va ocupa lo
cul de bază. Este un tractor mo
dern, cu o greutate specifică de 
circa 50 kg/CP, echipat cu un mo
tor Diesel în patru timpi de 65 CP

Și realizînd 
Prin 

bază, 
func- 
trac- 

tuturor

Noi complexe de deservire
La Corabia (regiunea Oltenia) a fost 

dat în folosință un nou complex de 
deservire aparținînd cooperativei „în
frățirea“ din localitate. în noul com
plex funcționează unități de croitorie, 
ceasornicărie, cismărie, foto, frizerie 
etc. Un nou complex de deservire s-a 
dat în folosință și la Găcști (regiunea 
Argeș).

îndeplinind cu cinste o indicație 
dată de conducerea partidului, co
lectivul uzinei din Brașov a obținut (Continuare în pag. V-a)

Concepție modernă, 
performanțe tehnice 

ridicate

mutat în- 
nou, bine 

con- 
pe care ți l-ai

Cînd te-ai 
tr-un bloc 
construit, cu tot 
-fortul 
dorit, este firesc să te 
îngrijești să fie și bine 
întreținut. O reparație 
măruntă, făcută la vre
me, te scutește mai tîr
ziu de alta, care cere 
mai multă bătaie de 
cap și cheltuieli mai 
mari. Altfel se poate 
întîmpla ca pentru un 
cui să pierzi o pot
coavă.

La lucrul acesta s-au 
gîndit locatarii de la 
complexul de blocuri 
1—2 din Bucureștii-Noi 
cînd au hotărît să în
ființeze pe lingă comi
tetul de bloc o echipă 
de tehnicieni formată 
chiar din locatari. Mai 
întîi, echipa a dat o 
raită pe la centrala 
termică. Uneori moto
rul electric de la hi- 
drofor se bloca. Ca oa
meni de meserie, ei 
și-au dat seama unde-i 
hiba și au înlăturat-o. 
Apoi, cîțiva lăcătuși din 
echipă au curățat, spă
lat și vopsit rezervoa
rele de apă. Mai apoi 
au trecut la spălătorii. 
In adunările cu locata
rii, gospodinele au spus: 

unui 
stri- 
sluji 
bloc.

— Din cauza 
robinet sau șalter 
cat nu ne putem 
de spălătoriile din 
Și doar bărbații noștri 
sînt meseriași l

— Au dreptate femei
le — au spus cei din 
echipă. Și în cîteva 
după-amieze au pus la 
punct robinetele de
fecte, au înlocuit cîteva 
întrerupătoare și gar
nituri, au făcut o lipi-

la cazanul de spă- 
de discuție

tură 
lat. Tema 
„de ce nu funcționează 
spălătoriile?“ — a ieșit 
din circulație. S-au re
parat apoi broaștele de 
la ușile de intrare în 
blocuri și unele insta
lații de lumină de pe 
scări. Un locatar s-a 
plîns că vecinul său de 
deasupra a lăsat să 
curgă apa și i-a inundat 
plafonul. Vecinul nu se 
recunoștea vinovat.

— „Ia să vedem noi 
ce-i acolo" — s-au sfă-

tuit cîțiva lăcătuși. Po
cinogul îl făcuse o ro- 
zetă defectă de la cada 
de baie ; apa se infil
tra în zid. Rozeta a fost 
înlocuită.

Încurajați de treaba 
bună de pînă atunci, to
varășii din echipă s-au 
gîndit să nu mai aștep
te să se ivească o altă 
stricăciune, ci să ia din 
vreme măsuri pentru a 
o preveni.

Așa s-a ajuns 
ideea ca tovarășii
echipă să viziteze fie
care apartament, 
fost verificate instala
țiile electrice, de apă, 
caloriferele și înlătura
te pe parcurs toate ne
ajunsurile care dădeau 
bătaie de cap locatari
lor. Pentru verificare și 
micile reparații nu s-a 
cerut nici un ban. Ca 
între buni vecini, ca 
între oameni ale căror 
preocupări nu se limi-

tează la apartamentul 
lor, ci îmbrățișează în
treaga viață a blocului. 
La urma urmei, o ata
re inițiativă este în fo
losul tuturor : ea nu 
poate decît să contribuie 
la prelungirea vieții 
instalațiilor, la asigura
rea unui confort mai 
mare pentru toți locata
rii. Bineînțeles, cînd e 
nevoie să se înlocuiască 
vreo piesă, de cumpă
rarea ei se ocupă loca
tarul care are nevoie 
de reparații.

Așa stau lucrurile cu 
echipa locatarilor-teh- 
nicieni de la com
plexul de blocuri 1—2 
din cartierul Bucureștii- 
Noi, raionul Grivița 
Roșie. Iată și cîteva nu
me : loan Brad, sudor 
la Uzinele „Grivița Ro
șie", Francise Crișan, 
inginer la „Semănă
toarea“, llie Stanca, 
cazangiu-pensionar, Gh. 
Solomonescu, inginer 
la „Tehnometal". Gheor- 
ghița Mercone, 
ciană la Uzinele 
ța Roșie“. Șirul 
tea continua și 
nume.

ION PLEAVA

electri- 
„Grivi- 
ar pn
eu alte

la 
din

Au
P. S. Și Ia blocurile 

de pe bd. 1 Mai. după 
cum aflăm de la Sfatul 
popular al raionului 
Grivița Roșie, au luat 
ființă asemenea echipe 
alcătuite din locatari, 
care repară pe loc, ope
rativ, în timpul lor li
ber, defecțiunile ce se 
ivesc la instalațiile 
blocurilor. Este o ini
țiativă gospodărească 
vrednică de laudă.
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INSTRUIREA SECRETARILOR
ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID

Noi locuințe la Clujr

Consfătuirea maiștri!

ALEXANDRU MUREȘAN 
secretarul comitetului de partid 

Fabrica „Chimica “-Orăștie

unele organizații de partid 
Un asemenea schimb de 
a fost organizat în comu- 
de Jos, în cadrul căruia

„înaltul titlu de membru de partid“, 
„Calitățile moral-politice ale comunis
tului".

PENTRU ACTIVUL 
EÄRA PARTID

In prima jumătate a anului curent, 
colectivul întreprinderii noastre a în
deplinit și depășit sarcinile de plan la 
toți indicatorii. La obținerea acestor 
rezultate o mare contribuție a adus 
intensa muncă politică și organizato" 
rică desfășurată de organizația de 
partid. Exercitînd dreptul de con
trol asupra activității din întreprin
dere, comitetul de partid urmă
rește sistematic cum se desfășoară 
procesul de producție, se ocupă de răs- 
pîndirea experienței bune, de înlătura
rea unor deficiențe ce se ivesc. De 
exemplu, analizînd felul cum se rea
lizează sarcinile de plan în fiecare loc 
de muncă, comitetul de partid a con
statat că în unele sectoare maistrul 
nu-și îndeplinește pe deplin atribuțiile. 
La propunerea comitetului de partid, 
conducerea întreprinderii a organizat 
cu toți maiștrii din întreprindere o 
consfătuire. Directorul întreprinderii, 
tov. Gheorghe Vaier, a prezentat un 
referat despre rolul maistrului în pro
ducție. Apoi tovarășii Vasile Horia, 
loan Marian, Mihai Popa, Iosif Giur- 
giu au vorbit despre experiența lor. 
După această consfătuire, maiș
trii din întreprindere s-au ocupat mai 
bine de organizarea și conducerea 
procesului de producție, fapt care s-a 
reflectat în rezultatele bune obținute 
în îndeplinirea planului.

Sub îndrumarea comitetului de par
tid, ingineri, tehnicieni, muncitori cu 
o mare experiență în producție au 
discutat cu oamenii din toate sectoa-

rele întreprinderii despre posibilitățile 
de valorificare mai bună a rezervelor 
interne privind creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea prețului de cost. 
Inginerul șef loan Iancu, de exemplu, 
a vorbit muncitorilor despre impor
tanța realizării sarcinilor de plan în 
mod ritmic și la toți indicatorii. El a 
arătat că în întreprindere există în
semnate resurse pentru realizarea de 
economii peste plan la întreaga pro- 
ducție-marfă.

In munca politică, organizația de 
partid folosește cu bune rezultate ga
zetele de perete, stația de radioam
plificare și brigăzile artistice de agita
ție, cu ajutorul cărora răspîndește me
todele înaintate de muncă ale evi- 
dențiaților în întrecere, critică pe cei 
care fac lucru de mîntuială.

SLATINA (trimisul „Scînteii"). — 
Pe lîngă organizațiile de bază din sa
tele raionului Slatina au fost 
tuite active fără partid care 
aproape 3 000 de colectiviști, 
zatori, agronomi, învățători, 
pentru rezultatele ce le obțin 
că și în activitatea obștească,
activul fără partid, comitetul raional 
a organizat într-o serie de comune, 
Prisaca, Tîmpeni, Mogoșești, Mărgi
neni, expuneri despre „Creșterea ro
lului conducător al partidului în etapa 
desăvîrșirii construcției socialiste",

consti- 
cuprind 
mecani- 
prețuiți 

în mun-
Pentru

Comitetul raional de partid Te- 
leajen a organizat în orașul Vălenii de 
Munte un curs de 6 zile pentru in
struirea secretarilor organizațiilor de 
partid de la sate. în cadrul cursului 
au fost expuse lecțiile: „Cum trebuie 
să muncească organizațiile de partid 
pentru întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective , „Or
ganizarea și desfășurarea muncii poli
tice și cultural-educative în rîndurile 
colectiviștilor“, „Munca biroului orga
nizației de bază între două adunări", 
„Munca colectivă asigură îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor" și altele. Lec
țiile au fost ținute de secretarii comi
tetului raional de partid ; fiecare ex
punere a fost însoțită de discuții și de
monstrații practice.

In timpul instruirii au fost organi
zate schimburi de experiență pentru 
răspîndirea metodelor bune de muncă 
folosite de 
din raion, 
experiență 
na Drajna 
tov. Stelian Călinoiu, secretarul comi
tetului comunal de partid, a arătat 
cum muncește organizația de bază 
din G.A.C. pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriei colec
tive și sporirea producției agricole ve
getale și animale.

GH. DAVID 
activist al Comitetului raional 

P.M.R. Teleajen

Aproape 500 de maiștri, tehnicieni 
și ingineri din întreprinderile ora
șului Brăila au luat parte la o con
sfătuire organizată de consiliul local 
al sindicatelor. Consfătuirea a avut 
ca scop extinderea experienței îna
intate a maiștrilor în organizarea și 
conducerea producției, în aplicarea 
metodelor avansate de lucru, ridi
carea calificării muncitorilor etc.

MATERIALELOR PUBLICATE j
Angajamentele 

îndeplinite
în întrecere 

exemplar!“
„PE FIECARE ȘANTIER

0 BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII“
Uneori, stînd de vorbă 

cu cîte un președinte de 
colectivă și întrebîndu-1 de 
ce un lucru sau altul 
șchioapătă, ți se răspun
de : „Nu uitați, tovarășe, 
că gospodăria noastră nu 
are decît trei (sau patru) 
ani... încă n-avem destulă 
experiență...'

Fără 
riența 
cursul 
Dar de 
tîmplă și altfel. Iată, spre 
exemplu, cazul colectiviști
lor din Dumbrăveni. Gos
podăria lor, aflată la ju
mătate de drum între Su
ceava și Botoșani, a luat 
ființă în primăvara anului 
trecut. Experiență de mun
că în comun n-au avut — 
și nici cine știe ce avere 
obștească prin care să li 
se netezească drumul. A- 
vutul comun, în afară de 
pămînt, se prezenta în fe
lul următor : două cîntare 
plus suma de 30 000 de lei. 
în schimb, colectiviștii din 
Dumbrăveni fac parte din
tre acei oameni despre 
care se spune că sînt în 
stare să urnească și un 
munte din loc. Acest lu
cru cîntărește greu, chiar 
dacă începi cum au în
ceput ei.

Parcă nici nu-ți Vine a 
crede cînd președintele îți 
înfățișează bilanțul anului 
1962, primul din existența 
acestei gospodării colecti
ve. Iată-1 în linii mari : 
4 597 000 lei venituri bă
nești. Valoarea zilei-muncă 
douăzeci și cinci de lei, din 
care treisprezece în bani. 
Gospodăria are 377 de 
vaci și juninci, 70 de scroa
fe, peste 1 000 de oi. Bilan-

«
îndoială că expe- 
acumulată în de- 
anilor contează, 
multe ori se în-

V

tul primului an mai cuprin
de numeroase construcții, 
printre care grajduri, ma
gazii', pătule și multe alte
le. Credeți cumva că cei de 
la Dumbrăveni s-au lăsat 
pe tînjeală în acest an? Nici 
vorbă. încă două grajduri, 
care sînt în construcție, se 
vor adăuga celor șase, 
încă o magazie și două 
pătule. Iar acest „încă" ar 
mai putea continua, de 
pildă, la sectorul zooteh
nic unde numărul de ani
male și păsări este pre
văzut să crească simțitor. 
Veniturile bănești au fost 
planificate la peste opt 
milioane de lei în acest 
an. Dar pe ce vor scoate 
ei atîția bani ? Mai întîi 
din cultura cerealelor, că
reia 1 s-a rezervat un loc 
de cinste atît în ceea ce 
privește suprafața, cît și 
partea din eforturile gos
podăriei îndreptate spre 
sporirea producției la hec
tar. Plantele tehnice își vor 
aduce și ele o contribuție 
dintre cele mai însemnate. 
Colectiviștii se ocupă in
tens și de grădina de le
gume. în acest an supra
fața a ajuns la 125 de 
hectare, din care 80 iriga
te. Numai în cele două 
brigăzi legumicole lucrea
ză 360 de oameni, iar la 
capitolul venituri grădina 
este prevăzută să dea a- 
proape două milioane de 
lei. Nimic de zis, întinde
rea acestei grădini nu este 
dintre cele mici. Dar ca să 
faci să-ți aducă o aseme

sumă la numai al doi- 
an de producție în-

nea 
lea 
seamnă că și hărnicia își 
spune cuvîntul. îndrumați 
îndeaproape de inginerul 
agronom 
de către 
— Mihai 
lexandru 
au amenajat loturi semin- 
ceie pe douăzeci și patru 
de hectare pentru produ
cerea seminței de ceapă, 
morcov, pătrunjel etc., atît 
pentru nevoile qospodă- 
riei cît și în vederea livră
rii către alte unități.

Grădina, așa cum se 
prezintă la G.A.C. Dum
brăveni, arată într-adevăr 
ca o grădină. Să povestim 
cîte ceva despre amena
jarea sistemului de irigat 
al celor optzeci 
re Colectiviștii 
dreptat atenția 
cîteva Izvoare, 
te de smîrcuri. Primul care 
B-a gîndit să le folosească 
a fost președintele. Unii nu 
prea credeau că va ieși 
mare lucru întrucît, susți
neau ei, apa acestor iz
voare nu va ajunge nici 
măcar să potolească se
tea unui singur hectar, ne
cum a optzeci. Maistrul le
gumicol Mihai Simion și 
Mihai D. Niculae, brigadie
rul, au propus președinte
lui ca izvoarele să fie cu
rățate, iar la fiecare să se 
sape cîte un bazin de a- 
cumulare. Anul trecut au 
fost amenajate două din
tre ele. iar în acest an1 — 
alte trei. Pentru amenajarea

Dumitru Simian și 
cei doi brigadieri 
D. Néculae și A- 
Luculescu — ei

de hecta- 
și-au în- 

câtre cele 
înconjura-

venituri 
sine, ci 
munci 
cu simț 
Aceste
la crescătorii de a-

nu izvorăsc 
tot în urma 
de zi cu zi, 
de răspun- 

însușiri s-au

lor a fost necesar să se 
sape un canal lung de 700 
de metri, care a fost gata 
în scurt timp. Asta se chea
mă hărnicie. Și astfel de 
exemple sînt numeroase.

Cu toate că se află doar 
în al doilea an de muncă 
în comun, colectiviștii dtn 
Dumbrăveni ^tiu că, pen
tru o gospodărie colectivă, 
un sector zootehnic puter
nic înseamnă cel puțin tot 
atîta cît irigatul pentru o 
grădină de legume. De aci 
veniturile bănești nu înce
tează să curgă în nici una 
din lunile anului. Nici a- 
ceste 
de la 
unei 
dusă 
dere. 
vădit
nimale încă do anul tre
cut. Dovada ? 2 733 1 lapte 
obținuți de 
In acest an 
fi mai mare, 
tru că n-a 
fără furaje 
grijă. Inginerul zootehnist 
Mihai Grigoraș i-a sfătuit 
pe mulgători să facă un 
amestec din tărîțe, drojdie 
de bere și apă, cu care să 
stropească paiele tocate și 
saramurate. După două
zeci și patru de ore li se 
dădea vacilor să mănînce. 
Nu-i vorbă, mulgătorii a- 
veau experiența creșterii 
vacilor. însă tot la gospo
dărie au aflat ce însem
nătate au programul de 
grajd, furajarea rațională 
șl diferențiată.

fiecare vacă, 
producția va 
Mai întîi nen- 
existat rație 
preparate cu

Arătam mai sus că nu
mărul grajdurilor, împreu
nă cu cele două aflate în 
construcție, se ridică la 
opt Spre sfîrșitul lui ia
nuarie s-a introdus în 
grajduri lumină electrică. 
Este știut că, într-un sec
tor zootehnic, una din pro
blemele „numărul unu" o 
constituie apa. Colectiviș
tii s-au hotărît să o rezol
ve. Cum? Tot cu ajutorul 
izvoarelor. Apa a fost cap
tată într-un bazin de acu
mulare amenajat pe un loc 
mai ridicat. De aci, prin 
conducte, apa vine prin 
cădere direct în grajduri. 
Și cîtă economie se reali
zează !

Dacă n-am pomeni nimic 
de incubator colectiviștii 
ar fi tare necăjiți. Este 
mîndria lor și, în același 
timp, un factor însemnat 
la întregirea ansamblului 
zootehnic. L-au construit 
în vara trecută, pentru o 
capacitate de opt mii de 
ouă. Anul acesta, la incu
bator s-a realizat un pro
cent de ecloziune de 82 la 
sută. Din cei 10 000 de pui 
se vor păstra pentru mat
ca de păsări a gospodă
riei, deocamdată, 2 500. 
Pierderi nu s-au semna
lat datorită faptului că 
adăposturile s-au făcut în 
mod corespunzător, că puii 
sînt furajați în mod ratio
nal și fiindcă se respectă 
cu strictețe condițiile de 
zooigienă.

Judecați și dumneavoas
tră, dragi cititori : eînt sau 
nu sînt harnici colectiviș
tii din Dumbrăveni ?

In urma apariției articolului sub 
titlul de mai sus, conducerea Fa
bricii de hîrtie, carton asfaltat și 
vată minerală din Berceni, regiu
nea Ploiești, ne-a trimis următoa
rea scrisoare de răspuns: „Critica 
adusă cu privire la nerespectarea 
angajamentului de a realiza, peste 
plan, economii la prețul de 
cost, este justă și colectivul 
fabricii noastre și-o însușește. De
pășirea cheltuielilor de producție 
s-a produs în lunile ianuarie și 
februarie, cînd fabrica a avut 
mari greutăți datorită timpului ne
favorabil și s-au înregistrat mari 
depășiri la combustibil, gaze și 
cocs. La aceasta s-au adăugat și 
o serie de deficiente de ordin or
ganizatoric.

în ultimele luni, în fabrică s-au 
luat numeroase măsuri, oare au

dus la îmbunătățirea situației. Re
zultatele obținute pînă acum ne 
îndreptățesc să afirmăm că pînă 
la sfîrșitul anului se vor re
cupera toate restanțele iar anga
jamentul luat de colectivul nostru 
va fi respectat. Ca măsuri mai 
importante menite să îmbunătă
țească în continuare activitatea 
întreprinderii noastre cităm : reor
ganizarea serviciului de producție 
pe sistemul dispeceri în tură, 
reorganizarea serviciului mecanic 
șef, executarea lucrărilor de des- 
prăfuire a secției asfaltare, pre
cum și îmbunătățirea condițiilor 
de exploatare a mașinilor de as
faltat, ridicarea calificării munci
torilor din secțiile carton celulo
zic, carton asfaltat și vată mine
rală“.

într-o scrisoare primită din par
tea Sfatului popular al regiunii 
Hunedoara se arată că „articolul 
apărut sub acest titlu, în Scînteia 
nr. 5889, a fost studiat de condu
cerea T.R.C.H.-Deva și împreună 
cu conducerile șantierelor s-au 
luat măsuri menite să ducă la o 
mai judicioasă organizare a pro
cesului de producție. Printre aces
tea enumerăm organizarea lucră
rilor la construcțiile de locuințe în 
flux tehnologic continuu, stabilirea 
de grafice 
care bloc, 
operativ, 
șantier, cu 
chipe, stadiul lucrărilor, 
zionarea mai bună a punctelor de 
lucru, prelucrarea normativelor 
tehnice, în vederea îmbunătățirii 
calității execuției, organizarea mal 
judicioasă a formațiilor de lucru. 
Activitatea desfășurată de Trustul 
regional de construcții a fost ana
lizată în cadrul sesiunii a IX-a a 
sfatului popular regional".

de execuție pentru fie- 
analizîndu-ee în mod 

săptămînal, la fiecare 
maiștrii și șefii de e- 

aprovi-

?rr

SI

GH. VLAD

.Recepție și decepție“
în „Scînteia“ nr. 5916 s-a publi

cat, sub titlul de mai sus, o notă în 
care Sfatul popular al orașului Bră
ila a fost criticat pentru faptul că 
nu se îngrijește de efectuarea unor 
lucrări de reparații la mai multe 
blocuri de locuințe. în răspunsul 
trimis redacției, Sfatul popular al o- 
rașului Brăila arată că s-a elaborat 
un plan de măsuri pentru remedie
rea deficiențelor semnalate. Comite
tul executiv a instituit o comisie 
care, începînd de la 10 iunie a.c., 
verifică starea tehnică a aparta
mentelor și, în urma celor consta
tate, se iau măsuri de executare, pe 
bază de grafic, în cadrul unor ter
mene precise, a tuturor remedierilor 
necesare.

>»•

In legătură cu articolul apărut sub 
titlul de mai sus în Scînteia nr. 5873, 
colectivul de conducere al Sanatoriu
lui T.B.C. Breaza ne răspunde, între 
altele :

„In ultimul timp, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de cazare și trata
ment a pacienților internați în secția 
a IlI-a Adunați, s-au verificat instala
țiile de apă și lumină, s-a înlocuit 
pompa de apă și s-au făcut unele lu
crări de reparații. Pentru lichidarea 
lipsurilor ne-am propus să organizăm 
aici consfătuiri lunare, la care să par
ticipe și conducerea sanatoriului Brea
za. Se va intensifica și controlul asu
pra secției".

La acest articol s-a primit răspuns 
și din partea Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Ploiești, în 
care se arată : „Amplasarea secției Cl
ema (Adunați) la o distanță de 7 
km de unitatea centrală, precum și 
delăsarea în muncă a personalului ad
ministrativ au accentuat lipsurile de 
aici. Fostul administrator nu a urmă
rit ca fondurile să fie utilizate în mod 
echitabil, iar personalul de aici nu a 
fost controlat zilnic și îndrumat. Pen
tru lipsurile în muncă, administratorul 
Clinei a fost înlocuit. In legătură cu 
această secție, s-au făcut unele propu
neri și Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale".

Pe terasa hotelului alpin „Păltiniș“
{Foto i R. Costin)

In anii re
gimului democrat- 
popular, rețfeaua 
sanitară din Capi
tală s-a dezvoltat 
simțitor. Calitatea asistenței medi
cale s-a îmbunătățit prin construi
rea de noi unități sanitare, prin mă
surile luate pentru creșterea și pre
gătirea cadrelor, prin dotarea cu 
aparatură și instrumentar, prin 
îmbunătățirea muncii de îndrumare 
și control. In felul acesta au fost 
lichidate, pe teritoriul Capitalei, 
unele boli infecțioase și parazita
re, a scăzut morbiditatea și morta
litatea în numeroase boli, se duce 
cu succes lupta de combatere a reu
matismului, a afecțiunilor cardio
vasculare etc.

Spre a înlesni accesul populației la 
consultații și tratamente s-au creat 
numeroase policlinici, dotate în cea 
mai mare parte cu aparatură mo
dernă, în care lucrează cadre de 
înaltă calificare. Aplicînd metode de 
investigație perfecționate pentru 
stabilirea diagnosticului, medicul de 
specialitate din policlinică poate să 
prescrie un tratament corect, bazat 
pe cunoașterea mai amănunțită a 
cauzelor care au dus la îmbolnă
vire.

Vizitînd mai multe instituții sani
tare din Capitală, se constată că 
majoritatea conducerilor de policli
nici se ocupă în mod susținut de 
buna organizare a serviciilor de spe
cialitate, în așa fel îneît bolnavul să 
fie examinat imediat, să i se stabi
lească un diagnostic precis și să be
neficieze de un tratament corespun
zător. Ca buni gospodari, conducă
torii policlinicilor 30 Decembrie, Că
lărași, Caraiman, G. Coșbuc, Izvor, 
Șerban Vodă s-au ocupat de crearea 
unor laboratoare puternice, de efec
tuarea reparațiilor și amenajărilor 
necesare localurilor, de dotarea lor 
corespunzătoare, spre a se ridica 
gradul de confort.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei continuă să ia 
măsuri în vederea îmbunătățirii a-

PRIN POLICLINICILE BIN CAPITALA
sistenței sanitare. Dintre acestea 
amintim : întărirea legăturii dintre 
policlinicile teritoriale și spitale, în
ființarea unor cabinete de speciali
tate cu program în tot cursul zilei 
(interne, chirurgie, neuropsihiatrie, 
stomatologie etc), efectuarea trata
mentelor la domiciliu și altele. în 
urma noilor măsuri organizatorice, 
indicate de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, bolnavii cu a- 
numite afecțiuni—de O.R.L., oftalmo
logie, dermatologie, neurologie, gi
necologie — se prezintă la specia
listul din policlinică fără a mai fi 
consultați și de medicul de circum
scripție, ceea ce Ie-a dat posibilitatea 
să evite drumuri în plus. Populația 
se adresează cu încredere policlini
cilor, deoarece serviciile de diagnos
tic și tratament funcționează corect, 
urgențele sînt rezolvate cu priorita
te, personalul medical are în gene
ral o atitudine tovărășească, plină 
de înțelegere, față de cei suferinzi.

In vederea îmbunătățirii continue 
a asistenței ambulatorii, Sfatul 
popular al Capitalei și-a propus să 
înceapă, încă în anul acesta, con
strucția unor noi policlinici, înca
drate cu specialiști avînd o tehni
citate superioară.

Sînt însă și policlinici unde acti
vitatea nu este destul de bine pusă 
la punct, unde se manifestă chiar 
unele ciudățenii organizatorice. De 
exemplu, în raionul 1 Mai, policli
nicile Mașina de Pline pentru adulți 
și copii și policlinicile Colentina- 
spital și Colentina-oraș — consti
tuite într-o singură unitate admi
nistrativă — nu sînt unificate cu 
nici un spital din cuprinsul raio
nului. în același raion însă, poli
clinica Cantacuzino (pentru a- 
dulți) și policlinica Caragiale (pen
tru copii) sînt unificate atît admi

nistrativ cît și tehnic-funcțional cu 
spitalul Cantatuzino. Ne întrebăm : 
ce condiții obiective pot justifica 
adoptarea a două soluții organiza
torice total diferite pe teritoriul ace
luiași raion și, mai ales, cum este 
posibil ca în condițiile Capitalei, să 
se renunțe la avantajele tehnice pe 
care le conferă unificarea funcțio
nală a spitalelor cu policlinicile ? In 
raionul Lenin, de asemenea, nu 
există nici un fel de legătură între 
unele circumscripții de adulți și cele 
de copii, activitatea avînd de suferit.

In alte locuri se fac simțite slă
biciuni în organizarea internă. La 
policlinicile Mașina de Pîine, Brîn- 
covenesc, Colțea, fișierele func
ționează defectuos, unii medici plea
că nejustil'icat din timpul orelor de 
program. Numeroase radiografii sînt 
recomandate fără indicații exprese, 
serviciile de radiologie fiind supra
solicitate. Asemenea situații pot fi 
întîlnite și la policlinica Colțea, unde 
există uneori aglomerări la un ser
viciu sau la altul, evidența locurilor 
libere din spital nu este ținută la 
zi, serviciul de gardă la medicina in
ternă este asigurat cîteodată, noap
tea, de un medic cu altă speciali
tate, astfel că unele cazuri sînt amî- 
nate sau trimise la alt spital.

Desființarea serviciilor de chirur
gie, de obstetrică și ginecologie de 
la spitalul Colțea a făcut ca pacien- 
ții din raionul „16 Februarie“ să în- 
tîmpine unele greutăți la consultații 
și tratamente, fiind uneori purtați 
pe drumuri între policlinica Colțea 
și spitalul C. Davila.

Și noi, membrii comisiei perma
nente, vom acorda o mai mare aten
ție funcționării acestor unități. De 
asemenea, este necesar să se ia une
le măsuri organizatorice absolut ne
cesare. Deoarece nu toți bolna

vii pot respecta 
programul de di
mineață al medi
cilor, ar fi nime
rit, între altele, ca 

în toate policlinicile să se asigure 
consultații cu program alternant, 
atît dimineața cît și după-amiază, 
mai ales pe probleme de cardiolo
gie, gastro-enterologie, neurologie, 
psihiatrie, endocrinologie. Și asis
tența ambulatorie de neuro-psihia- 
trie cere unele îmbunătățiri.

Am mai subliniat că organizarea 
asistenței la domiciliu este una din 
cele mai remarcabile realizări, că în 
această privință sînt multe lucruri 
bune de spus. Totuși, în ceea ce pri
vește asistența la domiciliu, trebuie 
să se țină mai mult seama de obser
vațiile și sugestiile cetățenilor, să se 
ia măsuri mai operative pentru în
lăturarea unor neajunsuri. Căci ur
gențele nu se rezolvă încă întotdea
una la timp, autovehiculele afectate 
policlinicilor pentru asistența medi
cală la domiciliu nu sînt folosite pe 
deplin, se tolerează întîrzieri ale șo
ferilor (policlinica de copii Șerban 
Vodă).

Pentru ridicarea continuă a asis
tenței medicale ambulatorii din po
liclinici, se cere ca deficiențele or
ganizatorice și ale stilului de muncă 
să fie discutate cu simț de răspun
dere de către lucrătorii sanitari, 
să fie stimulate propunerile menite 
să asigure îmbunătățirea calitativă 
a ocrotirii sănătății. Măsurile sani
tare prevăzute trebuie să reflecte 
grija pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor muncii 
și a ocrotirii sănătății, îneît popu
lația Capitalei să beneficieze de o a- 
sistență medicală cît mai calificată 
și mai larg accesibilă.

Dr. ION BRASLA 
deputat în Sfatul popular 

al Capitalei 
vicepreședinte al comisiei 

permanente pentru problemele 
de sănătate

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Rigoletto — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Teatrul 
d i vară din Parcul Herăstrău) : Antoniu 
și Cleopatra — (orele 20). Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra” (Grădina de vară ,,23 
August") : Comedia erorilor — (orele 20). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Chirița în pro
vincie — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Grădina Boema) : Ca 
la revistă — (orele 20,15). Circul de stat : 
Revista pe gheață din Budapesta „Pa- 
prikacokteil“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : O moștenire cu 
bucluc. Patria (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), 
I. C. Frimu (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21
— grădina 20,30). O perlă de mamă : Ma-
gheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Gră
dina Progresul (orele 20,30). Misterele 
Parisului — cinemascop: rulează la ci
nematografele Republica (8; 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21,15), București (10; 12.15;
14,30; 16,45; 19: 21,15), 23 August (10; 12,15; 
14,30; 16 45; 19; 21,45), Ștefan cel Mare 
(8.45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), G. Coșbuc 
(8,45; 11; 1315; 15,30; 17,45; 20), Stadionul 
Dinamo (orele 20,15). Arenele Libertății 
(orele 20,30), Grădina 13 Septembrie 
(orele 21,30), Patinoarul 23 August (20,45). 
Clubul cavalerilor — cinemascop : ru
lează la cinematografele 1 Mai (10; 12; 
15,30; 18; 20.30), Arta (16; 18; 20 - gră
dină 20,30). Estrada, estrada : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15; 17;
19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21
— grădină 20,30), Grivița (10; 12; 16; 18; 
20), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Stadionul 
Giulești (orele 20,30). Rocco și frații săi
— ambele serii : Tineretului (9; 12,30;
16; 19,30). Ordinul Ana : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16.30; 18,30; 20.30), Gh. Doja 
(10; 12; 16 30; 18,30; 20,30). Cereomușki î 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , C-tin David (16; 18,15; 20,30). Că
pitanul Fracasse — cinemascop : Lumina 
(10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful 13 Septembrie. Adorabile și 
mincinoase : 13 Septembrie (11,30; 13,45; 
16> 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17,15; 19,30
— grădină 20,30). Program de filme do
cumentare rulează de la orele 10 pînă 
la orele 21 în continuare la cinemato
graful Timpuri Noi. Misterul celor doi 
domni „N“ : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16,15; 18,30; 20,45). Pe ur
mele bandei : Giulești (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Unirea (16; 18 — grădină
20.30) , Olga Bancic (15; 17; 19 - grădină
20.30) . Doctor în filozofie : înfrățirea

Cinema(ografe)
între popoare (16; 18,15; 20,30), Alex. 
Sahia (10; 12; 16,30; 18,30), 16 Februarie 
(16; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30 — grădină 20,30). Omul cu două 
fețe : Cultural (16; 18; 20). O viață : ru
lează în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 21 la cinematograful Alex. 
Popov. Dracul și cele 10 porunci — ci
nemascop : 8 Martie (15; 17,30; 20 — gră
dină 20,30). Avîntul tinereții — cinema
scop : V. Roaită (10,15; 12; 15; 17; 19). 
Tăunul : Flacăra (16; 18,15; 20,30). Desco
perirea lui Julian Böll : rulează la cine
matografele T. Vladimirescu (16; 18; 20), 
Ilie Pintilie (16; 18; 20). Tu ești minuna
tă ; Grădina V. Roaită (orele 20,15; 22), 
Miorița (9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Volga 
(9,45; 12; 14 15; 16,30; 18,45; 21), Grădina 
Alex. Sahia (orele 20,15). Pompierul ato
mic : Munca (15; 17; 19; 21), Grădina 23 
August (orele 21). Noua prietenă a tatii : 
Popular (16; 18,15; 20,30), M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). Colegii : Luceafărul (15; 
17,15; 19,30 — grădină 20,30), Drumul Serii 
(16; 18; 20). Legea e lege : rulează la 
cinematograful G. Bacovia (15,30; 18;
20,15). Festival Chaplin : 30 Decembrie
(16; 18,15; 20,30). Camelia : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19j 
21). Lumină de iulie : rulează la cine
matograful B. Delavrancea (16; 18,15;
20,15). Revista de la miezul nopții — 
cinemascop : Grădina T. Vladimirescu 
(orele 20,30). Salut viața ! : rulează la 
grădina Ilie Pintilie (orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19.15 — Trenulețul vacanței. 
20,05 — în fața hărții. 20,30 —• Armonie 
și dans. 21,15 — Varietăți pe malul 
mării. In încheiere ; Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 tulie. In țară : vreme In gene
ral frumoasă cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse, 
mal frecvente în regiunea de mun
te. Vînt slab pînă la potrivit, din 
sectorul sud-vestlc. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 12 șl 22 de grade, Iar maxi
mele între 25 și 35 de grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme In general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros după-amlază cînd devine favo
rabil averselor de ploaie. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.
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N T A N E E
de TRAIAN VASAI

I N S T A

— Spre gospodărie (stingă).
— Ulciorul (mijloc).
— Colectiviste (dreapta).

RĂGOROASA MÎNGÎIERE Carnet
Trei nori văratici atîrnă deasupra la

nului în care joacă o lumină galbenă. 
Trei stele de nor răsărite parcă din a- 
burul fierbinte al griului. Sus, pe po
dețul combinei lui Zamfir Dună, avîn- 
du-1 la stingă pe Iordache Jalbă, vice
președintele gospodăriei colective din 
Gemenele, raionul Brăila, la dreapta pe 
inginerul agronom Ștefan Ene, privesc 
pînzele celor trei nori între care apare 
luna. Lanul n-are începuturi, combina 
înaintează încet.

Privită de undeva de sus, pare o 
corabie ciudată pornită într-o călătorie 
fantastică. Cuțitele retează paiele pe o 
lățime de trei metri și-n același timp, 
pe gurile de scurgere, răsună neîncetat 
cîntecul uscat și dulce al șirurilor de 
boabe care intră în saci. De-a lungul 
unei brazde, măsurînd în lungime 
patru sute de metri, număr, îngrămă
diți pe buncher, sacii plini cu aur, 
dogoare, cîntec și miros de cîmpie. 
Jos, în miriștea în care intră tractoarele 
la arat, sfîrîie greierii și se încurcă 
vîntul de la Dunăre. Ieri a plouat. în 
văzduhul care s-a înălțat să cu
prindă în el noaptea cu puzderia ei 
de stele care-o să vină peste două cea
suri, aerul tremură curat. în toate vă
mile cîmpiei și-ale cerului, pe drumuri 
și-n sate, miroase puternic a grîu și a 
ierburi frînte. Și veșmintele oamenilor 
tot a grîu miros. Pare că toată cîmpia 
Brăilei s-a tăvălit într-o mare de spice 
coapte în focul soarelui și al lunii.

Combina urcă în pantă pe locul 
numit Voineasca. Suim coasta unui 
gorgan și, cînd ajungem pe creasta ne
tezită de vînt în sute de ani, acolo 
unde credeam că e marginea lanului, 
văd că e doar un fel de cumpănă a 
apelor de grîu, galbene, care curg în 
șuvoaie fără oprire spre toate margi
nile zării. Douăsprezece combine — cu 
a noastră treisprezece — seceră lumina, 
dogoarea și respirația cîmpiei strînse 
în spicele adunate frunte lîngă frunte.

Nici o spinare îndoită pe coasă, nici un 
genunchi tremurînd pe legătura snopu
lui. Stau sus, pe podețul combinei, 
și-mi amintesc de verile trecutului în 
această cîmpie a Brăilei unde mi-am 
trăit copilăria. Secerișul se săvîrșea ca 
un ritual primitiv pe distanță de o lună 
și, dacă punem la socoteală și treieri- 
șul, pe distanță de-o vară întreagă. 
Scoase de după căpriorii șoproanelor, 
coasele erau luate la cercetat. Drumuri 
la fierărie să le legi și să le nituiești 
pe cele rupte. Apoi, într-o seară, ță
ranul îngropa un fier lîngă pragul 
casei și începea să bată cu ciocănelul 
gura coaselor și să le ascută. Se cosea 
noaptea pe lună și dimineața pînă-n 
ridicatul soarelui. în văpaia amiezii se 
legau snopii și se clădeau șurile. Coseai 
întîi griul boierului și, cînd isprăveai, 
treceai la al tău. Ți se frîngea inima 
că se topise paiul și se scuturase spicul 
și, de frică să nu pierzi totul, coseai 
și-n toiul amiezii, stricînd și mai mult 
ceea ce ai fi vrut să salvezi. Simțeai 
plumb în oase, durere-n inimă și te 
gîndeai că, poate, o să ai mai mult 
noroc la porumb. De cele mai multe 
ori, îngropat în pleavă pînă-n gît, nu 
te mai gîndeai la nimic. Ți se-ncrîn- 
cena sufletul, înjurai viața și te-ațineai 
lacom s-apuci gozurile de la batoza 
boierului. O zi pe arie te năucea. Tă
vălugul de lemn sau de piatră pe care-1 
tîrau caii, gonind în cerc, ca să scuture 
spicele, trecea și peste speranțele tale, 
fărîmîndu-le. Munca de-o vară intra 
în cinci saci, puneai griul în pod și, 
cînd coborai scara, porneai spre curte 
să te vinzi pentru anul care vine...

Ajunsă lîngă un drum de căruțe, 
combina lui Zamfir Dună cotește și dă 
ocol lanului. Sacii de pe buncher i-au 
luat două căruțe care-au oprit lîngă 
cîntarul fixat la umbra unui salcîm. 
Inginerul și cantaragiul socotesc. Că
ruțașii, cu pălării de pîslă, îmbibate de 
sudoare, trag cu ochiul și zîmbesc bu
curoși.

— Cu patru sute mai mult peste 
ceea ce ne planificasem, spune Jalbă.

— Gata, strigă inginerul, biciul pe 
cai și dați-i drumul !

Și iarăși pornim prin lanul ca o 
mare neliniștită. Soarele, căzînd spre 
asfințit, ne alungește umbrele. Cîntecul 
șuvoaielor de grîu, intrînd în saci, se 
împletește cu murmurul fraged al vîn- 
tului de seară. Pe drum, căruțele în
cărcate se pierd învăluite în praf. Al
tele se apropie dinspre sat, în trapul 
cailor. Pe miriște, cete de colectiviști 
string paiele în grămezi. Un convoi 
omogen de căruțe transportă pleava la 
șoproanele sectorului zootehnic. Din 
armanul gospodăriei răzbate uruitul 
celor două selectoare.

— Acolo se limpezește grîul, spune 
JalJjă. (Acest „se limpezește“ sună plă
cut și intră firesc în contextul luminos 
al secerișului acestuia bogat din ținutul 
Brăilei). Cele trei stele de nor, ca un 
abur al pîinii, au rămas în urmă. Sus, 
pe podețul combinei, vicepreședintele 
și inginerul, cu fețele arse de soare, 
privesc liniștiți spre largul celor o mie 
două sute de hectare cu grîu.

— Sîmbătă, spune inginerul, totul o 
să fie gata.

— Da, sîmbătă la amiază, răspunde 
celălalt.

Secerișul a început de cîteva zile și 
sîmbătă la amiază totul va fi gata. Din 
vorbele lor, rostite cu voce joasă, răz
bate un sentiment de satisfacție reți
nută. îi privesc. Amîndoi stau cu mîi- 
nile vîrîte în gura sacilor și grîul le 
curge printre degete. întind și eu mîna 
și atingerea boabelor, uscată și răco
roasă, îmi trezește în tot trupul 
un fior plăcut. Retrag mîna arsă de a- 
ceastă nemaipomenită mîngîiere, care-a 
fost ca o ploaie de răcoare. împrejur, 
cîmpia strălucește luminată de bucuria 
celor ce culeg din vatra ei pîinea țării.

F.ANUȘ NEAGU

cultural
Concerte de muzică ușoară

în cadrul manifestărilor culturale 
organizate pentru oamenii muncii 
aflați la odihnă pe litoral și pentru 
locuitorii din Constanța, Tulcea, 
Medgidia, Techirghiol, Eforie-sud și 
Eforie-nord, O.S.T.A. a început să 
prezinte un șir de concerte de mu
zică ușoară. La aceste concerte, care 
vor avea loc pînă Ia 19 iulie, își dau 
concursul și interpreți de peste ho
tare care ne vizitează țara : Rossella 
Rizi, Jacqueline Boyer, François Lu- 
biana, Jeff Davis.

Tabără de creație

Casa regională a creației populare 
din Bacău a deschis la Roman o ta
bără de creație pentru artiștii plas
tici amatori. Artiștii plastici amatori 
din această tabără — muncitori, 
funcționari și elevi — vor merge să 
viziteze și unele din marile construc
ții industriale, șantiere și gospodării 
agricole colective.

Matinee cinematografice 
pentru copii la sate

Comitetul pentru cultură și artă 
al raionului Titu a inițiat prezenta
rea în comunele raionului a unor 
matinee de filme pentru copii. Ast
fel, în comunele Potlogi, Odobești, 
Bolintin-Vale și Poienari, se prezintă 
de două ori .pe săptămînă filme pen
tru copii. 1

Ce fel de nuntă să mai 
fie și asta ? Mireasa unde 
e? La masă sînt numai 
bărbați. Ospătărița ? Oare 
se mărită ospătărița ? A- 
tunci de ce nu e liberă ? 
De ce servește și în ziua 
nunții ? Și ce fel de nun
tă ? Fără vin ? Numai cu 
apă minerală ?

Jazbandistul bate în 
tobă pentru a se face li
niște. S-a făcut liniște. 
Cetățeanul din capul me
sei se ridică și începe :

— De la serviciul me- 
canic-șef, prin inginerul 
Roman — 1 853 de lei.

— Trăiască, trăiască, 
strigă în cor mesenii.

— De la secția filetaj, 
prin tovarășul Filipescu — 
1 354 de lei.

— Trăiască, trăiască !
— De la serviciul con

trol tehnic de calitate, prin 
inginerul Bănică — 634
de lei.

Mesenii strîmbă din 
nas.

— Se putea și mai mult. 
Nu și-a dat interesul, to
varășul Bănică.

Rînd pe rînd sînt stri
gate serviciile tehnic, ad
ministrativ, transport, a- 
provizionare, desfaceri, e- 
nergetic, secțiile turnătorie, 
prăjini grele etc. Sînt a- 
nunțate și sumele.

Mor de curiozitate. Ca- 
re-i mirele ? Care-i mi
reasa ? li fac semn ospă
tăriței și o rog să-mi dea 
explicații.

— Ce nuntă e asta ?
Ospătărița ride.
— Nu-i nici un fel de 

nuntă. Asta-i echipa de 
fotbal „Laminorul“-Ro
man. Echipa noastră loca
lă. A cîștigat meciul de 
astăzi.

Și dacă au cîștigat ? Cu

sumele alea pe care le 
strigă ce e?

— Au colectat bani de 
prin secții și le dau ca sti
mulent echipei. Să joace 
bine și duminica viitoare. 
Acum cîteva săptămîni a 
fost frumos.

— Ce-a fost frumos ?
— l-a strigat cu cadouri 

pe fotbaliști. Să-l fi auzit 
pe tovarășul Constantin 
Rusu ! Dînsul e șeful fot
baliștilor. Să-l fi auzit cum 
striga : „Pentru Anghel 
Niculaie, că a apărat un 
11 metri, o cămașă în ca
rouri. Pentru Aurel Băr- 
găoan, care a început si

aproximativ o oră pe lună 
pentru ca fotbalul la Ro
man să prospere.

11 întreb pe „șeful fotba
liștilor" :

— Si fotbaliștii d-voa- 
stră lucrează în produc
ție ?

— Se poate ? ! Ce vorbă 
e asta ? Cum să nu lu
creze ? !

— Pot să văd și eu cum 
arată un fotbalist la față ?

— Acum nu se poate. 
Sînt în cantonament. Fac 
antrenament. Duminică au 
meci greu.

— Aha !
Am rugat pe șeful ser-

FOILETON

joace mai bine, o cămașă 
cu dungi albastre. Știi ce 
ne-am distrat ?...

Ce sistem să mai fie și 
ăsta? M-am dus la Fabri
ca de țevi Roman care pa
tronează această echipă. 
Ce am constatat ? In fie
care secție, cîte un „casier 
voluntar“. In total — vreo 
22 de casieri. La plata sa
lariilor, hop și „casierul 
voluntar“.

Cit dai ?
Încolțit de casier, omul 

dă... La asta se mai adau
gă colectele pentru pre
mierea jucătorilor cînd fac 
„meciuri bune". In jurul 
acestui procedeu puțin e- 
legant se desfășoară o in
tensă activitate adminis
trativă : situații, tabele cu 
susținătorii care contri
buie la stimularea echipei. 
Dacă ar fi să facem un 
calcul sumar, rezultă că, 
la insistența „casierului 
voluntar", fiecare susțină
tor „involuntar“ lucrează

viciului personal să-mi a- 
rate și mie poza unui fot
balist mai bun. A scos car
tea de muncă a fundașu
lui Pompilică Bulb așa. 
Băiat frumos și foarte 
multilateral. Știți cîte me
serii cunoaște ? Ascultați 
aici. Intr-o întreprindere a 
fost planificator. După o 
bucată de vreme a schim
bat întreprinderea dar și 
meseria... A devenit con
trolor la recepție. Apoi 
calculator principal. Este 
avansat contabil, ca apoi 
să fie merceolog. In ziua 
de 10 septembrie 1962 
pleacă de la întreprinde
rea unde era merceolog 
principal (avansase între 
timp) și a doua zi, adică 
în 11 septembrie 1962, este 
angajat de Fabrica de 
țevi ca lăcătuș. Da, da. 
Lăcătuș la secția lami
noare.

îl întreb pe responsabi
lul cărții de muncă.

— Eu știu că pentru a

învăța meseria de lăeătuif 
e nevoie să faci ucenicie, 
școală de calificare. Cum 
a reușit Bulbașa să se 
califice într-o singură 
noapte ?

— Păi e fotbalist, tova
rășe !

— Iartă-mă. Uitasem.
★

Mi-am cumpărat echi
pament de fotbal și min
ge. Toată ziua mă antre
nez. Fotbalist mă fac. 
De ce ?

Tata mare a vrut să-și 
vadă nepotul (adică pe 
mine) arhitect. îi realizez 
dorința. Joc o etapă în e- 
chipa arhitecților.

Tata a vrut să-și vadă 
fiul doctor oftalmolog (e 
presbit). Ii realizez și lui 
dorința. îmi fac transferul 
și joc în echipa medicilor.

In sfîrșit, sînt și eu om. 
Am și eu o ambiție : să 
devin maestru în pendu
le vechi. Mă înscriu în 
echipa ceasornicarilor și 

gata povestea I
Are cineva de spus ce

va ? Sînt fotbalist.
NICUȚA TÄNASE

★
N. B. Foiletonul a fost 

scris pe baza scrisorii u- 
nor corespondenți volun
tari de la Fabrica de țevi 
din Roman. Menționăm că 
la redacție au sosit și alte 
scrisori asemănătoare, în 
care ni se semnalează că 
în unele întreprinderi și 
instituții, la plata salarii
lor se fac, sub o formă 
mai directă sau mai „voa
lată“, rețineri pentru e- 
chipa de fotbal, pentru 
baluri etc. Un asemenea 
procedeu este abuziv și 
cei care-1 practică sau ca
re-1 tolerează trebuie trași 
la răspundere.

____________________  ALBERT MALTZ __________________

ÎN PLINĂ STRADĂ
țT una se ridicase pe cer. Noap- 

tea de primăvară învăluită în 
tăcere, îți dădea într-adevăr senza
ția că te găseai la țară și nu într-un 
cartier mărginaș al unui mare oraș 
american. Locuiau într-o suburbie 
populată de căsuțe modeste, ocupa
te de cîte două familii și împrejmui
te de stejari și pajiști verzi. La a- 
ceastă oră tîrzie, cei mai mulți din
tre locatari dormeau, ferestrele erau 
întunecate, iar luna, neîmpiedecîn- 
du-se de clădiri înalte, scălda tro
tuarul lor într-o lumină clară, albă- 
struic-argintie.

— Hai să facem cîțiva pași, pu
tem lăsa valiza aici, spuse Connie.

Se plimbară cîteva minute alături, 
în tăcere. Connie își spunea că poa
te, în aceeași clipă, în alte colțuri 
de pe qlob. porniseră și alte femei 
alături de soții lor spre aceeași 
grea încercare dătătoare de viață ; 
gîndul acesta îi inspira un simță- 
mînt de solidaritate care îi făcea 
bine. Iar Tom își spunea '■ „Dacă-i 
fată, sper că o să aibă culoarea 
arămie a lui Connie și părul lins, 
așa cum îl are ea. N-ar fi drept să 
semene cu mine".

Tom se căzni cîteva clipe să-și 
aprindă bricheta. Apoi izbucni :

— Douăsprezece și douăzeci și 
patru de minute. Dumnezeule, astea 
sînt chinurile facerii 7

— Astea-s, dragule, domnișorica 
asta se cam grăbește. De astădată 
intervalul a fost de cinci minute.

— Cum 7 strigă Tom cu disperare, 
și apoi adăugă cu furie : Pe unde-o 
fi întîrziind Walt 7 S-a oprit să la 
o bere ? Aș vrea să te știu la spital.

— Hai să ne întoarcem în fața 
casei, vreau să-ml îmbrac haina

Mal așteptară cîteva minute In tă
cere. Tom exclamă:

Fragment din culegerea de schițe 
„Dn rts ca un dangăt de clopot“ a cunos
cutului scriitor progresist american Al
bert Maltx.

— In sfîrșit. sosește, ti cunosc mo
torul.

O strînse pe Connie de braț și oftă 
ușurat. Un automobil mic apăru de 
după colt și se opri în fața lor.

— Walt, strigă Tom apucînd vali
za, nu mai coborî, n-avem timp.

— Foarte bine, dă-mi valiza aici, 
în față, îi spuse prietenul. Cum îți 
merge, Connie 7 Ai mai crescut de 
săptămînă trecută. Vrei să te întinzi 
pe banchetă ? /

Connie nu răspunse. Se crampo
nase cu amîndouă mîinile de spe
teaza scaunului din față.

— Ce s-a întîmplat ? strigă Tom, 
ureînd grăbit în mașină.

Connie îi răspunse cu un oftat 
greu și apoi se lăsă vlăguită pe 
banchetă.

— Pornește, își îndemnă Tom pri
etenul. dar vezi de evită hopurile !

La contracția următoare, Connie 
scoase un geamăt surd și se frînse 
de durere.

Tom se întoarse îngrozit către ne- 
vastă-sa :

— Ce ne facem dacă nu putem 
ajunge la spital ?

O clipă, Connie nu răspunse. Re
fuza să accepte gîndul că s-ar putea 
întîmpla așa ceva. Și, totuși, ame
nințarea era reală, Inspăimîntătoare.

— O să oprim mașina și o să lă
săm natura să-și urmeze cursul.

Fără un doctor ?
— Tu al să fii doctorul.
— Fii atent la camionul acela ! 

urlă Tom ca scos din minți.
— L-am văzut, răspunse Walt, frt- 

nînd. Fii calm, în noaptea asta n-o 
să albă loc nici un accident.

— Connie, ce vrei să spui cu asta, 
că eu am să fiu doctorul ?

— Al să faci tot ce e necesar, li 
răspunse Connie cu hotărîre. Dacă 
se Intîmplâ să nu putem ajunge la 
spital, tu ai să-ml fii moașă. Am să 
te învăț tot ce știu eu. Dar, Tom, 
ascultă-mă, o să iasă rău dacă 
nu-U păstrezi calmul. Din momentul 
în care vei fi convins că mă poți 
«rjuta, n-ai să mai fii ații de nervos.

— Bine, dragostea mea, nu te ne
căji, învață-mă.

— Mergem strașnic, le strigă Walt 
peste umăr, cu viteza asta în mai 
puțin de 25 de minute am ajuns.

— Bravo, dar nu-mi vorbi acum, 
Connie tocmai mă învață ce trebuie 
să fac dacă nu ajungem Ia timp.

— Să sperăm că nu se vor ivi 
complicații, spuse Connie încordată.

O nouă contracție o întrerupse. 
Tom își aprinse bricheta, notă ora 
și așteptă, cu fălcile încleștate, 
pînă cînd Connie își reveni.

— Haide. învață-mă cum să fac 
pe moașa, o grăbi el.

— Bine... stai să vedem... chicoti 
ușor. Să-mi amintesc de la cursurile 
acelea pentru gravide pe care le-am 
urmat. Și dacă am să țip, să nu te 
sperii. E privilegiul femeii să urle 
puțin.

— Oricum, am intrat în oraș, mur
mură Tom. Continuă !

Connie continuă să-1 instruiască 
pînă cînd o nouă contracție o făcu 
să amețească.

— Trei minute, constată Tom. Ce 
trebuie să fac după ce copilul se 
naște ? Să-1 țin cu capul în jos și 
să-l plesnesc ?

— Așteaptă puțin, șopti Connie.. 
Se rezemă de spetează, cu oahii în
chiși. Da, îl ții cu capul în jos, dar 
dacă țipă singur, nu-1 nevoie să-1 
plesnești. își șterse fruntea. Am Im
presia că sînt o sumedenie de lu
cruri pe caie ar trebui să ti le spun 
și nu le mai știu.

— Nu ml se pare greu, epuse Tom, 
făcînd un efort supranatural pentru 
a-și stăpînl încordarea nervoasă. E 
mai ușor decît să marchezl un gol 
Ia fotbal. Gata, am absolvit cursul ? 
Asta-i tot ce trebuie să știu ?

— Da. Șt după aceea pune-1 pe 
Walt să cheme o ambulantă.

— Walt, al auzit ?
— In regulă. Dar în maximum 15 

minute sîntem la spital.
Un geamăt dureros scăpă de pe 

buzele lui Connie, Iar Tom, fără să 
mai consulte ceasul, știu că inter
valul se scurtase din nou. Cînd 

Connie fu din nou în stare să vor
bească, îi șopti gîfîit.

— Spune-i lui Walt... că mi-e 
teamă... că nu mai am decît 15 mi
nute...

— Walt, strigă Tom înnebunit, 
Connie nu crede că mai e timp să 
ajungem.

— Vreți să opresc?
Tom însă se întoarse către so

ția sa,
— încă nu, dar fii pregătit.
— Doamne, strigă Walt tulburat, 

ce nătîng sînt ! Am uitat că e un 
spital undeva, pe aici, pe Frank
lin Avenue, prin apropiere. Mergem 
acolo.

— Știi ceva despre spitalul ăsta ?
— E o colivie mică, trec mereu 

prin fața ei.
— Dar știi ceva despre spital ?
— Nu știu și nu-mi pasă, răspunse 

Walt, cotind, apoi mărind viteza și 
întoreînd mașina în direcția dinspre 
care veneau. E doar un caz de forță 
majoră, o urgență, nu ? într-un mi
nut sîntem acolo. Uite, aici e. Ma
șina se opri. Eu alerg la camera de 
gardă să-i previn. Tu adu-o pe 
Connie.

în fața lor se înălța o construc
ție destul de nouă, cu trei etaje. La 
intrare ardea o lampă și o parte din 
camerele de la parter, probabil bi
rourile, erau de asemenea lumi
nate.

Walt sări din mașină și se repezi 
spre scări.

— Connie ești în stare să umbli ? 
— Da.
Tom o ajută să coboare din ma

șină, iar ea se agăță cu putere de 
brațul lui.

— Doamne, oftă Connie. Acum n-o 
să mai dureze mult. Hai să mer
gem.

— Poți urca scările 7 Vrei să te 
duc în brațe ?

— Nu, dar mergi foarte încet.
Jzbutiseră să urce abia cea 

de-a doua treaptă cînd auzi
ră larmă de voci răzbătînd prin ușa 
de la intrate, care rămăsese între
deschisă. Connie se opri brusc. Ușa 
se deschise și îl văzură pe Walt ges. 
ticultnd cu disperare și pledînd de 
zor în fața unui bărbat alb de vreo 
35 de ani, înalt și subțire, proptit pe 
picioarele larg desfăcute șl cu mîi
nile în șold.

— Dumnezeule, striga Walt, vor
bind aproape fără șir, dar el a 

luptat pe front, a fost rănit în război, 
cum puteți lăsa o femeie însărci
nată...

— Ți-am mai spus odată, nu e 
nici un medic de gardă. îl întrerupse 
celălalt puțin stînjenit.

— Dar sînt atîtea surori, și apoi 
dumneavoastră...

— Spitalul ăsta are un regula
ment și eu n-am de gînd să-1 
încalc.

O soră, între două vîrste, se ivi 
în spatele lui.

— Dar, domnule Clark, e o ur
gență. n-o să afecteze...

— Nu te amesteca, o întrerupse 
Clark brutal. Și nu mă învăța dum
neata ce trebuie să fac ca să-mi 
pierd slujba. Eu sînt supravegheto
rul de noapte, nu dumneata. Și pe 
mine o să mă traqă direcțiunea la 
răspundere, nu pe dumneata.

împietrit, conștient de tot ce se 
întîmplă dar refuzînd să accepte 
ideea și simțind că se înăbușă. 
Tom începu să strige :

— Vreți să spuneți Că soția mea 
nu poate intra aici ?

— în spitalul acesta nu sînt ad
miși negri.

Din gîtlejul lui Tom scăpă un soi 
de răget :

— Nici nu vreau să ascult ce 
spui, cîine ! Nu avem timp I Soția 
mea o să intre în spital și n-ai s-o 
poți opri !

— Dacă încerci să pătrunzi cu 
forța, înseamnă că ai comis o ile
galitate, răspunse Clark fără să se 
miște. în sertarul biroului meu se 
găsește un pistol și autorizația de 
a-1 folosi. Nu mă sili s-o fac.

—Tom. strigă Connie, te rog, te 
rog, du-mă înapoi, la mașină.

Cu fața schimonosită de furie se 
întoarse către ea șl o cuprinse în 
brațe. Ar fi vrut să-1 snopească în 
bătăi pe omul acela și să pătrundă 
cu forța în spital, dar strigătul lui 
Connie îl readusese la realitate. Nu 
era acum momentul să-1 judece, 
vocea ei i-o spunea limpede. Walt 
continua să peroreze tn van ;

— Crez! că asta n-o să apară la 
ziar ? Crezi că ne poți trata chiar 
ca pe niște animale ? Cîine cu ini
ma de piatră, am să am eu grijă 
să se afle totul.

Pentru prima oară în cursul dis
cuției Clark își pierdu calmul :

— N-ai decît, izbucni el cu ură In 
glas. Cum îti permiți să mă 
insulți 7 Nimeni nu te-a chemat aici. 
Spitalul ăsta a fost construit de 
albi pentru folosința lor, Destul că 

vă băgați cu sila în școli și în 
cinematografe și în restaurantele 
din orașul ăsta. în spitalul acesta 
n-o să pătrundeți ! Duceți-vă la spi
talul pentru negri. Fătați-vă la 
dracu plozii voștri negri 1

— Oh... Domnule Clark, uitați-vă 
la femeie, uitați-vă naște 1 strigă 
din ușă sora cea între două vîrste 
și apoi dispăru înăuntru.

De pe buzele lui Connie scăpă un 
țipăt sfîșietor. Walt, cuprins de pa
nică, alergă spre Tom :

—- Ce să fac 1 Ce pot face ?
Tom, încercînd să-și sprijine soția, 

care se zvîrcolea pe jos. nici nu-1 
auzi. Se porni să striqe cu dispe
rare.

— Connie, lasa-mă să te duc 
înapoi, la mașină.

Pleoapele ei se ridicară cu greu
tate, părea că face eforturi să-și 
fixeze privirea asupra feței lui.

— Nu, șopti ea vlăguită, dar cu 
o stăpînite de sine care-1 ului, nu 
mă mișc din loc, iubitule, copilul e 
pe drum.

— O, nu aici, strigă Tom, fără 
să-și dea seama, nu în stradă 1

Sora cea între două vîrste se Ivi 
în ușă :

— Am chemat o ambulanță.
Apoi scoțînd un strigăt ușor, dis

păru din nou.
— Oh dumnezeule, izbucni Tom 

într-un sughiț de plîns. S'ă naști 
aici, în stradă I

Se lăsă în genunchi, înghețat de 
spaimă. Inima-i bătea să-i spargă 
pieptul si își spunea că n-o să-i 
poată da lui Connie ajutorul de 
care aceasta avea nevoie, că toate 
or să meargă prost și Connie o să 
moară, că mîinile lui care tremu
rau ca varga n-o să poată vreodată 
fine un prunc și că uitase tot ce-1 
învățase ea.

— Tom, îl chemă Connie cu o 
voce slabă. Tom !

— Da, sînt aici, răspunse el cu 
glasul sugrumat, sînt aici și am să 
te ajut.

Din clipa aceea nu mai știu 
nimic din ce s-a petrecut în jur. Pe 
lume nu mai existau decît »1 șl 
Connie șl copilul lor care trebuia să 
se nască. Nu-șl dădu seama cînd 
lîngă ei se opri un automobil din 
care coborîră doi oameni albi, căs- 
clnd gura de uimire, nu-1 auzi nici 
pe Walt răsttndu-se la ef și cerîn- 
du-le să-și vadă de drum. Nu văzu 
lumina care se aprinse la unul din 
geamurile de sus ale spitalului și 

nu auzi nici fereastra care se des
chise și vocea care strigă :

— Hei, ce se întîmplă acolo ? 
Cum ? Vai de mine... femeia aceea 
naște 1

Tom nu auzea decît gemetele 
înăbușite și țipetele soției sale. 
Deodată, o voce din afară își făcu 
loc în auzul lui, făcîndu-1 să se 
crispeze de enervare chiar înainte 
de a prinde înțelesul cuvintelor 
rostite încercă să n-o mai audă, 
dar nu Izbuti.

— Respiră adînc, drăguță, așa, 
respiră adînc I

Se întoarse și văzu o soră, o soră 
tînără, blondă, albă, care stătea 
aplecată deasupra soției sale.

Izbucni într-un sughiț de plîns :
— Pleacă de aici, nu avem nevoie 

de dumneata 1
— Ba te asigur că ai nevoie de 

mine, răspunse sora cu tărie, dar 
fără să se arate supărată. Ce-ai 
făcut pînă acum a fost foarte bine, 
domnule, dar acum fii atent la 
mine... Așa, totul merge bine. In 
cîteva minute s-a terminat...

TT1 om nu-șl auzi propriul strigăt 
cînd, în cele din urmă, se trezi 

în brațe cu trupșG'ul minunat, fragil, 
al pruncului, iar între deqeto simți 
încheieturii* piciorușelor călduțe, 
cati-, «late.

— Minuncrt ' Extraordinari se en
tuziasma sora. Ține-1 de glezne, 
domnule, și întoarce-1 cu căpșorul 
în jos. Așa bravo 1

Și, deodată, răsună țipătul noului 
născut, iar viața nouă începu să se 
zbată în brațele lui. Tom nu-și dă
dea seama că lacrimile îi șiroiau 
oe obraji.

— Dar soția mea ? întrebă, soția 
mea e bine ?

— De ce n-ar fi ? N-am văzut în 
viața mea o naștere mai ușoară. 
Ține asta, învelește pruncul în ea, 
trebuie ferit de răceală. Ia vezi, am 
lăsaț pe aici, pe undeva, un cear
ceaf șl o pătură, uite-le. Acoperă-ți 
soția, pune-1 cearceaful dedesubt. 
Am adus tot ce trebuie.

Sora zîmbea cu un sol de triumf 
In privire pe care Tom nu-1 putea 
înțelege. Fata asta subțirică, blon
dă. drăguță, care n-avea mai mult 
de douăzeci de ani, dezmințea toa- 

(Continuare în pag. IV-a)



SCÎNTEIA Nr. 5àsêAmplificatoarele de luminà
Intr-o scrisoare adresată redacției, 

tovarășul Octavian Moga, inginer la 
uzinele „Independența“-Sibiu, ne în
treabă ce reprezintă și ce aplicații 
practice au lucrările în domeniul 
„emisiei stimulate de lumină“. In 
legătură cu această solicitare, publi
căm articolul de mai jos.

Intr-un articol scris pentru cititorii 
ziarului „Scînteia" în urmă cu 2 ani am 
relatat despre o metodă nouă de a pro
duce radiații luminoase de foarte mare 
intensitate. De atunci s-au făcut pro
grese importante în construcția aparate
lor respective și numărul aplicațiilor a 
crescut.

Să reamintim procesele care au loc la 
scară atomică atunci cînd se emite lu
mină. Se știe că electronii din atomi 
pot să absoarbă porțiuni mici de ener
gie, numite cuante de energie sau sim
plu cuante. Această absorbție de ener
gie poate fi realizată luminînd atomii 
unei substanțe cu lumină potrivită sau 
bombardîndu-i cu electroni. După ce a 
absorbit cuanta de energie, atomul de
vine „excitat“, adică se situează la un 
nivel de energie mai ridicat decît la în
ceput. în starea excitată el se menține 
foarte puțin, de obicei cam a suta mi
lioana parte dintr-o secundă, și revine la 
starea inițială emițînd lumina absorbită 
sub formă de fotoni, adică tot de cuante 
de energie, ce se propagă în spațiu cu 
viteza luminii.

Care este însă deosebirea între emi
sia de lumină din sursele obișnuite și 
emisia de lumină din sursele noi des
pre care scriem ? Izvoarele de lumină 
naturale sau artificiale, ca Soarele, 
becurile electrice cu filament, lămpile 
fluorescente, flăcările emit o lumină 
care este necoerentă. Aceste surse de 
lumină sînt constituite din miliarde de 
atomi care emit lumina la întîmplare, 
fără legătură între emisia unuia și 
emisia altuia. Numai faptul că sînt 
enorm de mulți face să se mențină to
tuși o emisie medie care ne dă senza
ția de intensitate luminoasă constantă. 
Fizicienii au arătat pe cale experimen
tală că atunci cînd izvoarele de lumină 
sînt constituite din atomi puțini, lumi
na fluctuează, adică nu este constantă. 
Prin urmare atomii nu emit continua 
și cu regularitate. în sursele de lumină 
coerentă, atomii sînt forțați, sînt stimu
lați să emită lumină toti odată. „Emisia 
stimulată" duce astfel la o creștere 
foarte mare a intensității luminii și la 
obținerea calității caic se numește co
erență. Un exemplu din acustică ne va 
lămuri mai bine deosebirea între no
țiunea de incoerentă și cea de coeren
ță. într-o maro adunare, cu mii de 
oameni, cînd nu se țin discursuri, se 
aude un murmur general confuz rezul
tat din conversațiile întîmplătoare ale 
participanților : acest zgomot ar fi emi
sia necoerentă. Dacă la un semnal al 
cuiva toți participanți! ar scoale simul-

prof. univ. I. AGÎRBICEANU 
membru corespondent al Academiei 

R. P. Romîne

tan sunetul „a“, efectul este cu totul 
altul; aceasta ar fi emisia coerentă a 
unui sunet precis. Ceva similar au rea
lizat fizicienii, în cazul luminii, în dis
pozitivul sau aparatul numit amplifica
tor de lumină sau pe scurt „laser“, cu- 
vînt folosit în locul denumirii mai largi 
de „amplificare a luminii prin emisia sti
mulată de radiație“. în aceste aparate 
miliarde de atomi sînt stimulați să 
emită toți odată.

Construcția unui amplificator de lu
mină trebuie să. asigure realizarea a 
două faze: „excitarea atomilor“, adică 
ridicarea lor la un nivel de energie su-

Dacă la im semnal al 
participant ar scoale simul-

perioară, și apoi „stimularea" lor pen
tru a-i face să emită toți simultan.

„Excitarea" atomilor se face prin ab
sorbție de lumină, în operația denumită 
„pompaj optic”, sau prin ciocniri elec
tronice. Atomii odată „excitați“, dacă ar 
fi lăsați în voia lor, ar reveni la o stare 
de energie mai mică emițînd lumina la 
întîmplare, în mod necoerent. Aici in
tervine fizicianul și provoacă cu ajuto
rul unei radiații de stimulare, de frec
vență precisă, emisia simultană a atomi
lor „excitați". La început radiația care 
stimulează este slabă, dar ea se autoam- 
plifică enorm și rapid tocmai prin con
tribuția emisiei atomilor pe care-i sti
mulează să emită. Aceasta constituie faza 
a doua a procesului care duce la ampli
ficarea luminii. înțelegerea completă a 
fenomenului, redat aici foarte sumar, 
pretinde firește cunoștințe mai profunde 
de optică clasică și cuantică. Reamintim 
cu acest prilej că mecanismul „emisiei 
stimulate" sau „induse” a fost studiat 
teoretic încă de marele fizician Ein
stein. fără ca el să fi întrevăzut aplica
țiile de astăzi.

Există în prezent două tipuri de am
plificatori de lumină: amplificatorul cu 
mediu activ solid și cel cu mediu activ 
gazos. în primul model mediul activ 
e constituit din atomii unor anumite

elemente, crom de pildă, împrăștiați 
uniform în masa unui cristal de formă 
cilindrică. Acești atomi sînt „pompați 
optic“ la nivele superioare de energie cu 
lumina produsă de o lampă cu descăr
care electrică. Capetele cristalului sînt 
făcute oglinzi ca să rețină radiația de 
stimulare și astfel aceasta se autoam- 
plifică la fiecare parcurgere a cristalu
lui între cele două capete la care se 
reflectă repetat. Una din oglinzile de la 
capete este parțial transparentă și lasă 
să iasă afară o parte din radiația 
coerentă de emisie stimulată — lumina 
amplificată.

Amplificatorii de lumină cu mediu 
gazos sînt constituiți din tuburi de sti
clă sau de cuarț vidate de aer și apoi 
umplute cu anumite gaze la presiuni 
scăzute. Atomii sînt „excitați“ în acest 
caz printr-o descărcare electrică. Auto- 
amplificarea radiației de stimulare se 
obține tot prin reflecții multiple pe o- 
glinzi montate la capetele tubului. Ra
zele emise de amplificatorii solizi și ga- 
zoși construiți pînă în prezent sînt din 
domeniul infraroșu și clin cel vizibil. 
Prin însuși mecanismul de producere al 
radiației în aceste aparate, lumina emi
să are proprietatea de a fi strict mo- 
nocromatică (adică de o singură culoare), 
de a fi foarte intensă, de a se propaga 
în spațiu fără a se împrăștia, de a fi 
coarentă. Aceste proprietăți permit ca 
lumina să fie focalizată practic într-un 
punct cu enorme concentrări de ener
gie în focarul respectiv. Se realizează 
astăzi amplificatori de lumină cu rubin 
care, în radiația roșie emisă de ele, con
centrează, pe porțiuni de fracțiuni de 
milimetru, o energie de cîțiva kilowați, 
în fracțiuni rle timp cuprinse între o 
milionime și o miime de secundă. Pen
tru ca o sursă de lumină obiș
nuită, necoerentă, să emită energia de 
acest ordin ar trebui să aibă o tempe
ratură de o mie de miliarde de grade 
Celsius, deci mult mai mult decît soa
rele nostru, care are la suprafață o tem
peratură de abia 6 000 grade. Raza ro
șie emisă de un amplificator de lumină 
de tipul sus arătat perforează instanta
neu foi metalice, găurește fin diaman
tele etc. Se construiesc azi aparate 
pot concentra punctual puteri și 
mari. S-au realizat de asemenea și 
rate portabile.

Proprietățile de neîmprăștiere
fascicolului emis de amplificatoare au 
permis în anul trecut o experiență de 
iluminare a Lunii de pe Pămînt, în ve
derea studierii stării fizice a suprafeței 
lunare, completînd experiențele care se 
fac în același scop de aproape două de
cenii cu undele radio.

Rapiditatea și intensitatea efectului, 
finețea fascicolului de lumină au per
mis utilizarea amplificatoarelor de lu
mină în microchirurgie, în suduri de țe
suturi. în studii de microscopie biolo
gică etc. Se întrevăd tehnici noi în spec
troscopie bazate pe folosirea acestor noi 
surse de lumină ; unele din ele au și 
fost experimentate. Nu de mult au fost 
obținute realizări promițătoare în utili
zarea fascicolelor emise de acestea în 
transmiterea de informații, programe de 
televiziune etc. Mai amintim printre a- 
plicații și faptul că intensitatea excep
țional de mare a radiației permite obți- ' 
nerea de fotografii în timpuri extrem 
de scurte în lumina emisă de acesta. Se 
citează, în literatura de specialitate, ca
zul unor fotografii făcute într-o milio
nime de secundă în timp ce normal tim
pul necesar era de 4 ore. în încheiere 
informăm pe cititori că foarte recent s-a 
descoperit un nou mod de producere a 
emisiei de lumina coerentă prin aplica
rea curentului electric unor semiconduc
tors. Pare să fie o metodă de mare ran
dament.

Cu toate rezultatele de pînă acum, 
cercetările în domeniul amplificatoare
lor de lumină se află încă în faza ini
țială. Este însă în afară de orice îndo
ială că, după învingerea dificultăților 
inerente oricărui început, se vor deschi
de științei și tehnicii posibilități cu to
tul neașteptate.

MOSCOVA : g» e agença O trupă de teatru 
condusă de Visconti

IFIEOBVÆlILIUILIUII CINl Ml/KTOGR AIFIIC
Capitala Uniunii Sovietice a de

venit, pentru două săptămîni, o 
capitală a cinematografiei mon
diale. Festivalul filmului de la 
Moscova a stîrnit un interes deo
sebit printre cineaștii din întreaga 
lume. O caracteristică a acestui , . ., - . ......
festival, care se desfășoară sub. realizată în regia lui V. Komissar- 

jevski, după cunoscutul roman al 
lui V. Kojevnikov. în 
seară, cinematografia 
prezentat un episod 
lupte ale napolitanilor împotriva 
cotropitorilor hitleriști : „Cele 4 
zile ale Neapolelui“.

Azi sîntem în a 6-a zi și pe a- 
genda festivalului figurează a- 
proape 20 de filme de lung și de 
scurt metraj intrate în concurs. 
Menționăm printre acestea produc
ția studiourilor cubaneze „12 
scaune", adaptată după romanul 
satiric al scriitorilor sovietici Ilf și 
Petrov ; filmul japonez „Fata des
trăbălată“ — o realizare cu ac
cente de critică socială, semnată 
de tînărul regizor Uraiama Kirio, 
filmul iranian „Țărmul speranței“, 
— o dramă tradițională cu su
biect din viața de familie (este 
prima participare a cinematogra
fiei iraniene la un festival interna
țional), filmul austriac „Cei care 
își asumă riscul“ — consacrat vie
ții de 
apusene, filmul american 
evadare“, (realizat în regia 
John Sturges), a cărui 
desfășoară în timpul 
doilea război mondial, 
găr de prizonieri din 
hitleristă. Printre filmele de 
metraj amintim „Istoria unei lupte' 
(Cuba) și „Sărbătoarea speranței1 
(R. P. Bulgaria).

lozinca : „Pentru umanism în arta 
cinematografică, pentru pace și 
prietenie între popoare“, e și fap
tul că alături de țări cu mare tra
diție cinematografică participă și 
o serie de țări care abia și-au cu
cerit independența și în care arta 
filmului se ailă abia la primii ei 
pași.

Chiar din primele zile festivalul 
răspunde așteptărilor nenumărați- 
lor participanți veniți din toate 
colțurile lumii. Agenda manifestă
rilor este foarte bogată — începînd 
cu conferințele de presă care au 
loc zilnic la ora 9 dimineața la 
etajul 12 al hotelului „Moskva“, și 
terminînd cu întîinirile prietenești 
organizate pe rînd de fiecare țară, 
tîrziu, după miezul nopții. Majori
tatea timpului este ocupată, fi
rește, de vizionarea filmelor din 
concurs sau a acelora proiectate 
în afara concursului. Intre vizio
nări, oaspeții festivalului vizitează 
Moscova, se întîlnesc cu cineaști 
sovietici și din alte țări etc. între
gul program se desfășoară în at
mosfera specifică marilor festivaluri 
internaționale, antrenînd, după 
cum e firesc, o masă largă de ci
nefili, de amatori de autografe și 
un nesfîrșit cortegiu de fotorepor
teri și reporteri cinematografici.

Proiecțiile cinematografice au 
loc în sala Palatului Congreselor 
din Kremlin și în multe alte săli

de spectacol. Răsfoind agenda 
festivalului, să ne oprim asupra 
cîtorva dintre filmele prezentate 
pînă în prezent în fața juriilor. 
Festivalul a fost inaugurat cu fil
mul „Vi-1 prezentăm pe Baluev“, 
producție a studiourilor „Lenfilm“,

aceeași 
italiană a 

al eroicelor

culise a cinematografiei 
„Marea 

lui 
acțiune se 
celui de-al 
într-un la- 
Germania 

scurt

Agenda festivalului menționează, 
de asemenea, numeroase alte 
manifestări — întîlniri, discuții pe 
teme privind evoluția cinematogra
fiei contemporane, care contribuie 
la cunoașterea reciprocă și apro
pierea cineaștilor din lumea în
treagă. Tema dezbaterii organizată 
la Casa centrală a scriitorilor : 
„Cinematograful și progresul“ a 
trezit, după cum e firesc, un viu 
interes. Astăzi, în cadrul dezbaterii 
a luat cuvîntul și șeful delegației 
romîne, Mihnoa Gheorghiu.

Televiziunea moscovită organi
zează „mese rotunde“ invitînd în 
studio diferiți oaspeți ai festivalu
lui. într-una din zileie trecute, la 
o asemenea „masă rotundă“ a 
luat loc și un reprezentant al cine
matografiei romînești — regizorul 
Mircea Drăgan. Tema discuției a 
fost filmul „Lupeni 29“, așteptat cu 
interes. Filmul va fi prezentat în 
concurs în ziua de 15 iulie, iar în 
17 va fi prezentat în fața juriului 
documentarul „Pe valea Trotu- 
șuiui".

Joi seara, la Casa ziariștilor din 
Moscova a avut loc o întîlnire a 
delegației romîne cu ziariștii mos- 
coviți. Cu acest prileț au fost pre
zentate filmul de desen animat 
„Alo-Alo", realizat de Ion Popescu- 
Gopo. și coproducția romîno-fran- 
ceză „Codin“. „Codin“ a fost pro
iectat și în fața publicului mosco
vit, pe cîteva ecrane, bucurîndu-se 
de succes. Vineri seara a fost pre
zentat, tot în afara concursului, 
și filmul romînesc „Cerul n-are 
gratii“.

A. MUNTEANU
Moscova, 12 iulie

De curînd la Roma a luat ființă O 
nouă trupă teatrală sub conducerea lui 
Luchino Visconti, Paolo Stoppa, Rina 
Morelli, Rosella Falk și Georgio di Lullo. 
Spectacolele vor Începe la 15 decembrie 
cu „Troilus și Cresida“ de Shakespeare. 
Regizorii principali ai ansamblului sînt 
Visconti și di Lulio.

Contribuții la biografia 
lui Albert Einstein

In editura new-yorkeză „Dodd, 
Mead Co“ a apărut o biografie a 
marelui savant Albert Einstein. Inti
tulată: „Profilul unui om“, cartea este 
semnată de Peter Michelmore, un pu
blicist australian stabilit în America, 
și specializat în lucrări biografice. 
Pentru alcătuirea biografiei, care se 
ocupă în special de aspecte mai pu
țin cunoscute ale vieții lui Einstein, 
autorul a consultat pe fiii savantului.

După interzicerea 
piesei „Vicarul”

Teatrele din München au refuzat 
să prezinte piesa „Vicarul' a dra
maturgului vest-german Rolf Floch- 
huth, piesă ce constituie o critică 
adusă atitudinii Papei Pius al XII-lea 
față de Germania hitleristă (Despre 
discuția iscată în R.F.ÇL în jurul a- 
cestei piese s-a relatat anterior în 
această rubrică a ziarului nostru). 
Contracarând refuzul teatrelor mün- 
cheneze, asociația „Uniunea stu
denților umaniști“ din oraș a hotărît 
să organizeze lecturi publice la 
care se va citi piesa lui Hochhuth. 
In acest fel, ei vor să Contribuie la 
cunoașterea piesei de către un pu
blic larg.care
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La
Oradea, în stingă și în 
dreapta șoselei ce duce 
spre Beiuș, călătorul în- 
tîlnește două din ce'e 
mai renumite stațiuni 
balneare din țara noas
tră : Băile „1 Mal" și 
Băile „Victoria". în tot 
cursul anului, mii de oa
meni ai muncii vin aici 
să-și îngrijească sănă
tatea, izvoarele termale 
radioactive și nămolul 
celor două stațiuni
vînd proprietăți terapeu
tice remarcabile.

Cele două stațiuni o- 
feră cîteva curiozități 
mult apreciate. Este vor
ba în primul rînd de iz
voarele termale captate 
la adîncimi de 120 m (,.l 
Mai") și 42. m („Victo
ria“) și ale căror tempe
raturi sînt atît de ridi
cate (42° și\ respectiv 
45°), incit apa este tre
cută prin bazine de ră
cire înainte de a fi folo
sită la băi.

Principala atracție tu
ristică o constituie însă 
Floarea de Lotus, care 
crește în pîrîul Pețea de 
la Băile „1 Mai", floare 
unică in țara noastră, 
protejată de lege ca mo
nument al naturii, 
ceasta floare, al 
nume științific 
Nimphaea lotus L. 
thermalis, a fost desco
perită și descrisă prima 
oară în 1798. Asemăna
rea cu un lotus care 
crește în Nil a făcut să 
se creadă mult timp că 
ea a fost adusă din E- 
gipt de păsările călă
toare, semințele ei prin- 
zîndu-se în noroiul de 
pe picioarele lor. Al ți
oameni de știință au pre
supus I 
turcii, 
Oradea 
XVI-lea.

Cercetările 
de mai tîrziu 
că floarea „Drețe", cum 
o mai numesc localnicii,

A- 
cărei 
este 
var

fiind 
erei

că
care 

în

ar fi adus-o 
au stăpînit 
secolul al

temeinice 
au dovedit

este indigenă, ea 
rămasă din flora 
terțiare. Găsind un mi
nunat loc de refugiu în 
apele calde ale pîrîului 
Pețea, Lotusul a rezistat 
glaciațiunilor 
cuaternară, 
du-se pînă 
noastre.

Astăzi, frunzele 
tunde ale Lotusului, 
marginea dințată răsfrîn- 
tă în sus, acoperă pe su
prafețe mari lacul „O- 
chiul Țiganilor" din care 
pornește pîrlul Pețea, și 
porțiuni din acest pîrîu. 
Printre aceste frunze, a- 
par florile albe-gălbui, 
cu parfum de trandafir, 
asemănătoare la prima 
vedere cu nufărul din 
alte ape leneșe sau cu 
cel din Deltă. El este to
tuși deosebit de acestea 
prin alcătuire, culoare 
și... obiceiuri — închizîn- 
du-se dimineața de la 
ora 10 și deschizîndu-se 
seara.

Spartachiada de vară a
De cîteva zile s-a dat 

startul în cea de-a doua 
etapă a spartachiadei de 
vară a tineretului, la 
care își dispută acum în- 
tîietatea campionii aso
ciațiilor sportive. Desigur, 
prezența celor mai huni 
concurenți dintre miile 
de participanți la această 
populară competiție de 
masă face ca întrecerile 
să devină tot mai pasio
nante și atractive. La reu
șita concursurilor o con
tribuție de seamă își aduc 
și instructorii sportivi vo
luntari, care se ocupă de 
organizarea întrecerilor și 
îndrumarea tinerilor par

mențio- 
de ins- 

din co- 
Costeșli 
Stoică-

etc. 
din 
au 

pri-

ticipanți. Este de 
nat sprijinul dat 
tructorii sportivi 
munele Pietrari, 
(raionul Horezu),
nești (raionul Drăgănești- 
Olt), Furculești, Țigănești 
(raionul Alexandria)

La bazele sportive 
raioanele amintite 
acut loc duminică
mele întreceri din cadrul 
etapei a doua a sparta
chiadei de vară, fiind ur
mărite de numeroși spec
tatori. Cu acest prilej s-au 
desfășurat concursuri de 
atletism, volei, 
trîntă, oină,

i, handbal, 
haltere, ci-

tineretului
clism, gimnastică și fot
bal.

Asemenea concursuri au 
avut loc și în comunele 
Sălcioara (raionul Lehliu), 
Albești, (raionul Roșiori 
de Vede) și altele. De 
pildă, la noua bază spor
tivă din Sălcioara s-au în
trecut campionii asocia
țiilor sportive din comu
nele Horia, Axintele, Gră
sani și Sălcioara. Progra
mul sportiv de aici a fost 
completat cu jocuri dis
tractive și demonstrații de 
gimnastică și motociclism, 
care s-au bucurat de 
frumos succes.

Campionatul de fotbal

un

Fotbaliștii din categoria A își 
încheie mîine meciurile de cam
pionat. Dintre cele șapte partide, 
doar cîteva prezintă interes pen
tru configurația clasamentului. 
Este vorba mai ales de meciurile 
de la Arad, Ploiești, Iași.

, Iată programul complet al ul
timei etape : București — stadio
nul Republicii : Progresul—Stea
gul Roșu (ora 18), Rapid—Mine
rul (ora 20) ; Arad : U.T.A.—Cri- 
șana ; Ploiești : Petrolul—Dinamo 
Bacău ; Cluj : Știința—Dinamo 
București ; Iași : C. S. M. S.— 
Steaua ; Constanța : Farul—Ști
ința Timișoara.

Repriza a Il-a a meciului 
U.T.A.-Crișana va fi transmisă la 
radio, pe programul I, de la 
ora 18,50.

alpiniști a fost reconstituit 
cu cîțiva ani în urmă, 
alpin de pe Coștila, 
apropierea numeroaselor

Astă-seară r omîii ia-Japo n ia 
la lupte clasice

■

Ieri a sosit în Capitală, venind din 
Cehoslovacia, unde a susținut cîteva par
tide amicale, echipa de lupte clasice a 
Japoniei. Sportivii japonezi vor întilni 
astă-seară, in incinta velodromului Di
namo, reprezentativa țării noastre. Me
ciul constituie revanșa celui de anul tre
cut, cind luptătorii romîni au terminat în
vingători. Primul gong al reuniunii de 
astă-seară va fi dat la ora 19. Sportivii 
japonezi vor evolua din nou luni după- 
amiază, la Sibiu.

Pentru 
și mărit, 
refugiul 
aflat în 
trasee din acest munte. Poposeam 
cu multă plăcere sîmbăta seara la 
acest refugiu, ceea ce ne scutea pen
tru a doua zi de urcuș spre traseele 
care urma să le escaladăm.

De la o vreme, refugiul Coștila 
nu ne mai primește ca înainte. Baza 
alpină arată acum ca o casă pă-

părăsire
răsită. Gestionarul cabanei 
minul Alpin“, în administrația că
ruia intră refugiul, a rămas indife
rent la repetatele noastre sesizări, 
înțelegem că I.R.S.B.C.-Sinaia tre
buie să acorde atenție principalelor 
cabane, însă nu e îndreptățită să 
lase să se 
ristică de 
alpiniști.

degradeze o bază tu
rnare utilitate pentru

Un grup de alpiniști

(Urmare din pag. Ill-a)

furia oarbă cară clocotea în

In eîseva rînduri
Selecționata de polo pe apă a fero

viarilor romîni a susținut încă două în
tâlniri în turneul internațional de la 
Karl Marx-Stadt. Poloiștii romîni au în
vins cu 10—0 echipa Franței și cu 8—0 
echipa Olandei. Selecționata R. D. Ger
mane a dispus cu 8—1 de Olanda și cu 
6—1 de R. P. Bulgaria, iar echipa fero
viarilor sovietici a întrecut cu 3—2 
R. P. Bulgaria și cu 12—2 echipa 
Franței.

în clasament conduce R. D. Germană 
(cu 6 puncte), urmată de R. P. Romînă 
și U.R.S.S., cu cîte 5 puncte.

★
în sferturile de finală ale campio

natului republican de fotbal (juniori) 
care se desfășoară la Sighișoara, C.F.R. 
Timișoara a învins cu 4—3 (4—1) pe 
Rapid București, iar Crișana Oradea a 
dispus cu 3—1 (1—0) de Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii. r_...-- ------
care se vor desfășura duminică, 
calificat echipele — 
Farul Constanța, 
Crișana Oradea.

les 
sufletul lui.

— Aș fi venit mai repede, conti
nuă fata, dar a durat 
ajuns vestea la mine, la

— Dar soția mea, o 
Tom îngrijorat, de ce 
liniștită ?

— Doarme. A trecut 
grele, domnule. O să se trezească 
peste cîteva minute. Predă-mi prun
cul mie, ia auzi-1 cum mai țipă, ai 
crede că toată lumea e a lui 1

Sora preluă copilașul, iar Tom se 
ridică în picioare, freeîndu-și ge
nunchii. își întoarse încet fața către 
spital ; pumnii i se încleștară, vinele 
de la gît i se umflară.

— Ai fi fost în stare s-o lași pe 
mea să moară, strigă cu o

pînă ce-a 
mansardă, 
întrerupse 

e atît de

prin clipe

soția
voce sugrumată de furie. Ticălosule, 
ai fi

Pentru semifinale, 
s-au 

Dinamo București, 
C.F.R. Timișoara și

Mr
Astăzi de la orele 19,30, în parcul 

sportiv Progresul se vor desfășura fina
lele competiției pugilistice „Cupa Eli
berării“. Printre boxerii calificați în fi
nală se numără Al. Bariciu, Șt. Popoacă 
(Progresul), Șerban Ilie (Olimpia), I, 
Marinescu (Semănătoarea) și alții.

vrut s-o vezi murind !
Tom, lasă nebuniile, interveni 

Walt. Il apucă de braț, dar Tom îl 
dădu în lături. Ascultă-mă, minți el, 
aud ambulanța venind și în ambu
lanță e întotdeauna și un polițist.

Tom izbucni în sughițuri convulsi
ve de plîns.

— Dumnezeule, îmi pare bine că 
m-am născut negru. îți vine mai 
ușor să fii om 1 Apoi strigă către 
soră : Ei bine, ești sigură ?

— Da... uite-o că se trezește.
— Să fie lăsată să nască în stra

dă 1 lacrimii® i se prelingeau pe o- 
braji. Ar fi putut șă moară !

Connie scoase un suspin adînc șl 
deschise ochii pe jumătate. Aplecîn- 
du-se deasupra ei, sora îi șopti re- 
pede t

s în deplină ordine, dxă- 
bine și dumneata și co-

Tom 1 murmură Connie, 
aici.

— Totul 
guțo, ești 
pilul.

— Tom 1
— Sînt
Tom îngenunche lîngă ea și-i să

rută obrazul și fruntea.
— Oh, exclamă Connie trezindu-se 

de-a binelea. Totul a decurs nor
mal ?

— Perfect normal, răspunse sora. 
Ai un băiat.

Un zîmbet slab se răspîndi pe fața 
femeii.

— Ce bine 1 Dă-mi-1 să-l văd... O, 
ce drăguț e 1

— Aud ambulanța, exclamă Walt 
fericit, spunînd de astă-dată ade
vărul.

— Dar dumneata de unde ai ră
sărit ? se adresă Connie 
tinerei surori. Dumneata 
sistat ?

— Eu am ajutat numai, 
mitale a făcut totul.

— Oh, Tom, dragule, 
Connie. Știam că mă pot 
tine.

Și apoi, ca șl cum nu și-ar mai fi 
putut stăpîni bucuria, Connie începu 
să rîdă. Era un rfs obosit, cald, 
cristalin, care răsuna în noapte ca 
un dangăt de clopot. Era un rîs care 
amintea despre tot ce e bun și să
nătos în viață, despre tot ce în
seamnă speranță, un rîs care țîșnea 
de pe buzele ei ca un cîntec de 
pasăre în zori. Äuzindu-1, Clark, 
supraintend en tul, întră în spital șț 
trînti ușa în urma lui,

surprinsă 
m-ai a-

Soțul du-

murmură 
bizui pe
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La salina din Tg. Ocna

Pe scurt DIM TOATA ȚAttA

Vizitele delegației parlamentare din Columbia
Delegația parlamentară columbia- 

nă, condusă de dr. Jose Ancizar 
Lopez, președintele Camerei repre
zentanților din Columbia, însoțită 
de Petre Drăgoescu și Stanciu Sto- 
ian, deputați în Marea Adunare Na
țională, a făcut vineri o vizită în o- 
rașul Constanța.

La sosire oaspeții au fost întâm
pinați de Petre Nicolae, președintele 
Sfatului popular orășenesc Con
stanța, deputat în Marea Adunare 
Națională, și de alți membri ai Co
mitetului executiv.

Cu prilejul expoziției 
industriale italiene

Camera de Comerț a R. P. Romî- 
ne a oferit vineri seara un cocteil 
cu ocazia expoziției industriale ita
liene, organizate la București.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului Exte
rior și ai altor ministere, ai Came
rei de Comerț a R.P. Romîne, func
ționari superiori din M.A.E., direc
tori de întreprinderi de stat pentru 
comerțul exterior, ziariști.

Au luat parte dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R. P. 
Romînă, membri ai legației, oameni 
de afaceri și industriași italieni, re
prezentanți ai firmelor participante 
la expoziție. (Agerpres)

în uzina constructorilor de tractoare

(Urmare din pag. I-a)

cuprinse între 2,58 și 27,6 km pe oră 
— instalațiile hidraulice perfecțio
nate permit folosirea cu randament 
maxim a unei largi varietăți de 
utilaje pentru efectuarea celor mai 
diferite lucrări agricole la un înalt 
nivel agrotehnic. Astfel în agregat 
cu plugul PP-3 30 M, pe sol mijlo
ciu, tractorul poate executa arături 
pînă la adîncimea de 29 cm, iar pe 
sol greu, în agregat cu plugul cu 
2 trupițe (în cazul tractorului cu 2 
roți motrice) și cu 3 trupițe (în ca
zul celui cu 4 roți motrice), poate 
executa arături cu o adîncime pînă 
la 22-—23 cm. Rezultate deosebit de 
bune dă folosirea noului tractor în 
agregat cu grapa cu discuri, cu gra
pa cu colți reglabili, cu sapa rota
tivă (într-un cuplu de 2 mașini) cu 
combina de cereale cu debit normal 
și mărit, cu combina de siloz uni
versală etc. Faptul că ecartamentele 
(deschiderile) roților noului tractor 
pot fi cu ușurință reglate după ne
cesitate, asigură mașinii posibilita
tea de a executa lucrări de calitate 
superioară la orice intervale stan
dard între rîndurile culturilor agri
cole.

Gama vitezelor superioare — de 
pînă la 27,6 km pe oră — indică și 
calitatea de vehicol rutier pe dis
tanțe mari. Avînd asemenea viteze, 
tractorul „U-650“ poate fi utilizat cu 
mare randament și în întreprinde
rile forestiere, pe șantierele de con
strucții, în schele petroliere — la 
efectuarea diferitelor lucrări de 
transport.

Constructorii lui „U-650“, respec
tând cu rigurozitate tema de proiec
tare, au gîndit și au elaborat nume
roase soluții moderne pentru mări- 
r„a randamentului și îmbunătățirea 
caracteristicilor funcționale ale nou
lui tip de tractor. Astfel, sistemul de 
ungere este în așa fel conceput și 
realizat încît asigură funcționarea 
normală a tractorului la înclinații 
transversale pînă la 30 de grade și 
la înclinații longitudinale pînă la 
41 de grade — deci randament op
tim chiar și în condițiile unui teren 
în pantă. De asemenea, sistemul 
perfecționat de schimbare a viteze
lor dă posibilitate tractorului să 
parcurgă cu ușurință, fără eforturi, 
și terenuri mai accidentate (cu 
gropi, ridicături etc). Cutia de viteze 
este dotată cu un amplificator de 
cuplu cu sistem planetar, care per
mite trecerea de la o viteză din 
gama superioară la una corespunză
toare din gama inferioară, și in
vers, fără debreiere și fără oprirea 
tractorului, învingîndu-se astfel cu 
ușurință diferitele rezistențe de te
ren ce apar în timpul lucrului

Jn .vederea reducerii eforturilor.-

în cursul dimineții, membrii de
legației au vizitat Mozaicul, Muzeul 
arheologic, Acvariul din Constan
ța și stațiunile Mamaia, Eforie-Nord, 
Eforie-Sud.

La amiază, președintele Sfatului 
popular orășenesc Constanța a ofe
rit o masă în cinstea oaspeților.

înainte de a pleca spre București, 
delegația parlamentară din Colum
bia a făcut o vizită la G.A.S. Mur- 
fatlar.

Secretarul pentru agricultură 
al S.U.A. va face o vizită 

în țara noastră
Secretarul pentru agricultură al 

Statelor Unite ale Americii, Orville 
Freeman, va face o vizită în țara 
noastră la începutul lunii august, la 
invitația vicepreședintelui Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, Ale
xandru Moghioroș. Dl. Freeman, 
care va vizita și alte țări socialiste, 
va fi însoțit de un grup de cerce
tători științifici, specialiști în agri
cultură.

tractoristului de la volan, mașina 
este echipată cu un servomecanism 
hidraulic de direcție-

Comparat cu ultimul tip de trac
tor — UTOS-27 — noul tractor își 
evidențiază din plin superioritatea. 
Astfel, tractorul „U-650“ cu 2 roți 
motrice, dispune de o putere cu circa 
44 la sută mai mare decît cea a 
tractorului UTOS-27. La lucrări
le la care el poate fi exploatat 
rațional realizează productivități 
mai mari în medie cu 38 ia sută — 
decît vechiul tip. în cazul cînd 
funcționează cu 4 roți motrice, 
avînd o aderență mai mare, el poa
te realiza productivități și mai spo
rite — în medie cu 54 la sută — 
în unele cazuri ajungînd chiar la 
un procent de 70 la sută, — 
față de cele realizate cu UTOS-27. 
Așa cum au constatat în unanimita
te specialiștii din agricultură, care 
au participat la experimentarea și 
omologarea noului tip de tractor, 
„U-650“ este o mașină de construc
ție modernă, la nivelul și cerințele 
tehnicii agricole noi, capabilă să 
execute o gamă variată de lucrări 
cu o productivitate ridicată și cu un 
consum specific redus de combusti
bil. Noul tractor romînesc reflectă 
înalta capacitate tehnică și posibili
tățile industriei noastre constructoa
re de mașini în plină dezvoltare.

O tehnologie la nivel înalt
Prima serie de tractoare „U-650“ 

a părăsit uzina, luînd drumul ogoa
relor, în luna martie a acestui an. 
De atunci, de pe banda de montaj 
a uzinei au coborît pînă acum peste 
2 000 de asemenea tractoare, multe 
din ele putând fi întîlnite la ora ac
tuală în cîmp la strînsul recoltei 
sau la executarea altor lucrări agri
cole de vară.

La concepția șl execuția noului 
tip de tractor au fost adoptate solu
ții tehnologice din cele mai moder
ne menite să asigure o calitate su
perioară fiecărei piese și subansam- 
blu, o productivitate ridicată la fie
care operație. Datorită investițiilor 
făcute de stat, uzina din Brașov — 
dezvoltată și modernizată simțitor 
în timpul din urmă — dispune de 
toate condițiile necesare desfășurării 
unei producții moderne, de serie, 
la un înalt nivel tehnic, cu eficaci
tate economică ridicată. O simplă 
vizită prin locurile unde se „naște“ 
acum tractorul „U-650“ este cît se 
poate de grăitoare în acest sens.

Iată, de pildă, sectoarele calde ale 
uzinei — turnătoriile și forja — 
unde încep să prindă contur prime
le piese ale noului tractor. Aici lu
crările sînt mecanizate aproape în 
întregime, iar unele operații — au
tomatizate. Transportoare moderne

SEMINAR CU AC
TIVIȘTII CULTU
RALI AI SINDICA
TELOR. In sala Tea
trului de stat „Ale
xandru Davilla“ din 
Pitești s-au desfășu
rat lucrările semina
rului regional cu acti
viștii culturali ai sindi
catelor. Cu acest pri
lej, lucrători de la bi
bliotecile și cabinetele 
tehnice din întreprin
deri și-au împărtășit 
experiența practică în 
legătură cu organiza
rea diferitelor mani
festări culturale de 
masă. Au fost prezen
tate o întîlnire cu 
eroii cărților ; o seară 
literară ; jurnalul vor
bit „noutăți în con
strucția de mașini" ; 
tribuna inovatorului ; 
seară de satiră și 
umor ; un simpozion 
tehnic ; un concurs 
„Cine știe meserie 
cîștigă“ etc.

ACHIZIȚII LA MU
ZEUL POLITEHNIC. 
Colecția Muzeului po
litehnic din Iași s-a 
îmbogățit cu o nouă 
serie de obiecte de 
valoare. Este vorba de 
două fonografe tip E- 
dison datînd din anul 
1890, un țambal me
canic, o organiolă cu 
suluri de lemn și al
tele. In curînd, muzeul 
va organiza o expozi
ție cu diferite obiecte 
care vor înfățișa evo
luția instrumentelor 
de înregistrat și re
produs.

TABĂRĂ DE VARĂ 
PENTRU PIONIERI 
ȘI ȘCOLARI. La Vi- 
șeul de Sus s-a des
chis a treia tabără or
ganizată anul acesta 
în regiunea Maramu
reș. Cei aproape 200 
de pionieri și școlari 
au asigurate condiții 
optime pentru desfă
șurarea unor variate 
activități recreativ-e- 
ducative. Ei vor par
ticipa la excursii, seri 
literare, concursuri

sportive, vor viziona 
filme, spectacole etc. 
In același timp, mii 
de pionieri și școlari 
maramureșeni parti
cipă la drumeții și ex
cursii organizate pen
tru cunoașterea fru
museților naturii și a 
noilor construcții ri
dicate în anii puterii 
populare.

NOI APARTAMEN
TE DATE IN FOLO
SINȚĂ. Constructorii 
Trustului nr. 5 din 
Brașov au dat recent 
în folosință în cartie
rul Steagul Roșu încă 
un bloc cu 60 de apar
tamente. Aici s-au 
mutat muncitori și 
tehnicieni de la Uzi
nele de autocamioane 
„Steagul Roșu“, Fabri
ca de șuruburi și sub- 
ansamble.

CREȘTE NUMĂRUL 
CITITORILOR. Nu
mărul cititorilor din 
satele și comunele ra
ionului Medgidia este 
în continuă creștere. 
De la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
cele 23 de biblioteci 
comunale au înregis
trat peste 14 000 de 
cititori, față de 10 000 
cîți au fost anul tre
cut. Cele mai bune re
zultate au fost obți
nute de bibliotecile 
din comunele Poarta 
Albă, Mircea Vodă, 
Basarabi, Kogălnicea- 
nu și altele.

CINEMATOGRAFE 
SĂTEȘTI. In satele 
Corușu, Dezmir și 
Cîmpenești au fost 
inaugurate noi ci
nematografe. Acestea 
sînt dotate cu apara
te de proiecție moder
ne. In ultimul timp, 
în satele și comunele 
regiunii Cluj au fost 
date în folosință 50 de 
cinematografe.

LABORATOR DE 
PRODUSE ALIMEN
TARE. La Galați a 
fost dată în folosință

INFORMAȚII
în cursul zilelor de joi și vineri; prof. 

Dr. José Vallega. directorul diviziunii 
producției vegetale și protecției plante
lor din Organizația pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.) a Ö.N.U., împreună 
cu soția a făcut o călătorie în regiunea 
Brașov.

(Agerpres)

Loto central
La tragerea Loto-Central din 12 iulie 

a.c., au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 1 60 81 39 64 88 8 54 10 46. 
Special A. 1 54 88. Special B. 39 10 46. 
Special C. 60 64 81.

cu benzi înlesnesc aprovizionarea 
cu pămînturi de turnare și cu for
me, preiau și depozitează, la locuri
le stabilite, piesele turnate, ușurînd 
mult munca de supraveghere a o- 
mului. Fiecare „secție caldă“ are un 
laborator propriu de analiză, bine 
înzestrat, care asigură introducerea 
în fabricație a materialelor cu cali
tăți optime, respectarea întocmai a 
proceselor metalurgice.

Procesul tehnologic bine pus la 
punct., soluțiile tehnologice utilizate, 
cuptoarele și agregatele moderne 
care funcționează aici, gradul înalt 
de mecanizare a lucrărilor — toate 
își spun din plin cuvîntul asupra 
calității lucrărilor, asupra creșterii 
productivității muncii în aceste 
sectoare.

Preocuparea colectivului uzinei de 
a asigura producției un nivel tehnic 
cît mai înalt este la fel de evidentă 
și în sectoarele de prelucrare și 
montaj. Ceea ce te impresionează 
de la primii pași, cînd pătrunzi în 
halele de prelucrare, este mulțimea 
de mașini-agregat și mașini speciali
zate, liniile automate cu transfer 
care lucrează aici. Halele de uzinare 
și montare ale tractorului seamănă 
mai degrabă cu niște imense labora
toare. La pupitre de comandă, oa
menii indică mașinilor-agregat, prin 
simple răsuciri de butoane, lucrări
le pe care trebuie să le execute. 
„Mîini mecanice“ transportă cu ușu
rință piesele de la un agregat de 
prelucrare la altul, totul desfășu- 
rîndu-se în conformitate cu cerințe
le unui flux tehnologic temeinic or
ganizat.

Merită subliniată inițiativa și pa
siunea cu care întreg colectivul de 
ingineri și tehnicieni — proiectanți, 
tehnologi, maiștri — au participat 
și participă la modernizarea proce
sului de producție, la conceperea și 
realizarea liniilor automate de pre
lucrare, a diferitelor mașini-agregat 
și mașini specializate de mare pre
cizie și productivitate Aproape toate 
aceste linii șl agregate moderne au 
fost sau sînt realizate în uzină sau 
de muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din Departamentul de mașini-agre
gat din cadrul Uzinelor „Steagul 
roșu"-Brașov, care au conceput și 
construit mașini de înalt randament, 
fiind în curs de executare linii de 
transfer cu o productivitate mărită 
în uzina „Tractorul" a fost realizată 
și dată în funcțiune o linie automată 
cu transfer pentru prelucrarea par
țială a arborelui motor, agregate 
speciale pentru centrat simultan din 
două părți arborele motor, mașini 
specializate pentru diferite operații 
— filetare, frezat., găurit, alezat — cu 
o productivitate de cîteva ori mai 
mare decît a vechilor mașini și o 
precizie de execuție mult sporită. 

clădirea laboratorului 
de produse alimenta
re. Aceasta cuprinde 
6 secții, printre care 
cele de carmangerie, 
cofetărie și pentru 
pește. Noul laborator 
dispune și de 3 came
re frigorifer pentru 
păstrarea în bune con
diții a produselor ușor 
alterabile.

LUCRĂRI ALE VI
ITORILOR TEHNI
CIENI CONSTRUC
TORI. La Tg. Mureș 
s-a deschis o expozi
ție cu lucrări de di
plomă ale absolvenți
lor anului III-arhitec- 
tură al centrului șco
lar de construcții din 
localitate. Sînt expuse 
planșe ale celor mai 
bune proiecte de di
plomă pe teme ca : 
proiectare de locuin
ță, complex sportiv, 
casă de odihnă etc., 
rod al muncii celor a- 
proape 60 de viitori 
tehnicieni construc
tori.

FAMILIA ZIMBRI
LOR. Intr-o rezerva
ție naturală din apro
pierea Hațegului au 
fost aduși în urmă cu 
5 ani 2 zimbri. Condi
țiile prielnice, precum 
și îngrijirea deosebită 
au permis familiei 
zimbrilor să crească. 
Zilele trecute au mai 
fost aduși, din R. P. 
Polonă încă doi zim
bri, cărora le-a fost 
amenajată o rezerva
ție separată de 10 
hectare.

CONCURSUL PES
CARILOR AMATORI. 
La rîul Jijia a avut 
loc faza regională a 
concursului pescarilor 
amatori. La această 
întrecere au parti
cipat 50 de concurenți 
calificați la fazele ra
ionale. Cei clasați pe 
locurile I, II și III au 
primit premii în o- 
biecte pescărești. Ei 
vor participa în cu- 
rînd la faza repu
blicană a concursului.

Electrificări rurale
De curînd au fost electrificate co

munele Nicolae Bălcescu, Crucea, 
Cuza Vodă, Dichiseni și satele Mihai 
Viteazu și Călărașii Vechi din raio
nul Călărași. Cu acestea, numărul 
satelor electrificate în primele șase 
luni ale acestui an în regiunea 
București se ridică la 77. în prezent, 
în această regiune sînt electrificate 
peste 450 de sate, de aproape opt ori 
mai multe decît erau în anul 1944.

Numai la linia de transfer pentru 
prelucrarea parțială a arborelui mo
tor se realizează, de pildă, o produc
tivitate cu 720 la sută mai mare de
cît dacă operațiile respective s-ar fi 
executat pe mașini obișnuite. Și, așa 
cum a ținut să sublinieze inginerul 
Gh. Pipu Bîrsan, tehnologul-șef al 
uzinei, aproape 52 4a sută din vo
lumul de prelucrărPla piesele nou
lui tractor se execută pe asemenea 
mașini-agregat și specializate

Caracteristic pentru condițiile teh
nice superioare în care se realizează 
noul tractor este gradul înalt de 
echipare cu S.D.V.-uri a producției. 
Faptul că la ora actuală producția 
tractorului „U-650“ are un grad de 
echipare 11 poate spune mult chiar 
și pentru un nespecialist în materie, 
numărul S.D.V.-urilor speciale de 
uzinare și control utilizate la con
strucția noului tip de tractor depă
șind cifra de 13 000.

Firește, realizarea unui asemenea 
nivel înalt de echipare a cerut o 
muncă încordată din partea tehnolo
gilor și proiectanților, o activitate 
deosebit de intensă în sculăria uzi
nei. Pentru pregătirea fabricației 
noului tractor s-au consumat aproa
pe 300 000 de ore de proiectare și 
circa 1 000 000 de ore de execuție în 
sculărie. S-a urmărit îndeosebi ca la 
fabricația noului tractor să se intro
ducă S.D.V.-uri cu soluții tehnice 
cît mai moderne cum sînt : dispozi
tive cu strîngere rapidă (hidraulică 
și pneumatică), stanțe automate, ca
pete multiple etc. — care ridică sim
țitor randamentul mașinilor și îm
bunătățesc calitatea execuției.

*
Acum, cînd curtea uzinei este 

plină cu sute de tractoare din noul 
tip, este greu să încerci să eviden- 
țiezi în mod deosebit pe cineva, să 
stabilești cine anume a avut merite 
mai mari în realizarea lui „U-650“. 
Noul tip de tractor este o realizare 
a întregului colectiv al uzinei în 
frunte cu comitetul de partid și or
ganizațiile de bază, rodul unor cău
tări pasionate, al unei munci însu
flețite, făcute cu dragoste și răspun
dere, al dorinței și hotărîrii tuturor 
de a îndeplini, în condiții exem
plare, sarcinile încredințate de 
partid și guvern, hotărîrile Congre
sului al Ill-lea al P.M.R.

Realizarea cu succes a tractorului 
„U-650“ este de asemenea rezultatul 
priceperii și inițiativei, nivelului 
tehnico-profesional înalt ce caracte
rizează majoritatea cadrelor de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, pro
iectanți din această uzină, al expe
rienței bogate acumulate de cei 
aproape 10 000 de lucrători pe care-i 
are uzina și care au îndrăgit și s-au 
specializat, timp de peste 16 ani, în 
meseria de constructor de tractoare.

Este neîndoios că succesul dobîn- 
dit prin realizarea lui ..Ü-650“ va 
constitui pentru colectivul Uzinei de 
tractoare din Brașov un îndemn la 
realizări și mai îndrăznețe.

TELEGRAME EXTERNE
Declarația primului ministru Un protest al delegație? / 

al Guy anei britanice cubane la O.N.U.
GEORGETOWN 12 (Agerpres).— 

Agenția Reuter anunță că la 11 
iulie ministrul englez pentru rela
țiile cu țările Commonwealth-ului 
și pentru problemele coloniilor, 
Duncan Sandys, sosit în Guyana 
Britanică cu o zi înainte, a conti
nuat să aibă întrevederi cu lideri 
ai unor organizații și partide in
clusiv liderii opoziției din Guyana 
Britanică — Forbes Burnham și 
Peter Daguiar.

Pe de altă parte agenția France 
Presse relatează că, într-un comu
nicat dat publicității la 11 iulie, 
primul ministru al Guyanei Brita
nice, Cheddi Jagan, referindu-se 
la atitudinea S.U.A. față de situa
ția din Guyana menționează : „Una 
din condițile prealabile pentru ob
ținerea ajutorului american este 
angajamentul de a urma linia po
liticii externe a Statelor Unite și 
de a participa la războiul rece și 
la blocada economică“. După cum 
a subliniat Jagan, S.U.A. au refu
zat să acorde ajutor Guyanei Bri
tanice întrucît guvernul ei promo
vează politica de neangajare. 
Cheddi Jagan a relevat că în

Numeroși martori dezvăluie participarea 
lui Globke la crimele naziste

BERLIN 12 (Agerpres). — în șe
dința de la 11 iulie a procesului cri
minalului de război H. Globke au 
continuat dezbaterile asupra rolului 
acuzatului în crearea legilor rasiste 
ale naziștilor. Au fost audiați nume
roși martori care au arătat în depo
zițiile lor participarea lui Globke la 
săvîrșirea crimelor odioase din 
timpul naziștilor.

Apoi a luat cuvîntul M. Landau, 
acuzator public din Izrael. El a de
clarat că a venit la proces pentru 
a se alătura, în numele organizației 
luptătorilor împotriva nazismului, la 
acuzația împotriva lui Globke. După

„Apusul lui Diem“
Sub titlul „Apusul Iul Diem“, zia

rul „Christian Science Monitor" de 
joi publică un articol redacțional 
despre situația din Vietnamul de 
sud.

„Tacticile de represiune își asi
gură singure eșecul. Guvernul Diem, 
simțindu-se încolțit și în primejdie, a 
refuzat să cadă de acord cu budiștii, 
a înscenat un proces de trădare în 
legătură cu lovitura de stat eșuată 
din 1960, ca avertisment pentru al
ții. și a ales acest moment pentru 
ceea ce pare a fi un incident pre
gătit în mod intenționat și în care 
este implicată presa americană..."

De aceea — apreciază ziarul — 
devine tot mal urgent ca Statele 
Unite să renunțe la sprijinul acor
dat regimului lui Diem șl să lase 
problemele guvernării pe .seama 
vietnamezilor.

'★
După cum relatează agenția France 

Presse, la 12 iulie, tribunalul militar din 
Saigon a pronunțat sentința in proce
sul unui grup de participanți la încer
carea de lovitură de stat din noiembrie 
1960 : nouă dintre conducătorii com
plotului au fost condamnați la moarte 
in contumacie ; Trihunalul a condam
nat la închisoare pe termene între 5 
și 8 ani alte 20 de persoane.

Totodată, Tribunalul militar a înce
put procesul împotriva a 23 de per
soane acuzate de a fi încercat să or
ganizeze o demonstrație înaintea com
plotului din 1960.

Răsfoind 
presa străină bl â 11 u bl r
„Anglia se împarte în două națiuni : 

una bogată — alta săracă“. „Națiunea 
bogată“ ar fi cea grupată în jurul Lon
drei și care se întinde, formînd un mic 
arc, între Bristol și Huli. „Națiunea mai 
puțin favorizată este restul Angliei“. 
Astfel descrie ziarul „NEW YORK TI
MES“ «geografia economică a Angliei».

PUNCTE DE REPER
Centrele industriale din South Wa

les, Merseyside, din nord-est, Scoția și 
Irlanda de nord depind în măsură prea 
mare de industria grea în declin. Sem
nele declinului sînt evidente. In orașe 
murdare, construite în grabă cu un se
col sau mai mult în urmă, muncitori 
stau la colțuri de stradă, vorbind des
pre nenorocul lor.

în comitatul Durham, în nord-est, 
sau în regiunile necultivate, sălbatice 
și umede din Lanarkshire și Fife, în 
Scoția, puțurile părăsite ale minelor de 
cărbuni care au fost epuizate sau a- 
bandonate ca iremediabil neeconomice 
pot fi văzute peste tot. în nord-est, de 
exemplu, Easington și Wingate sînt a- 
mîndouă orașe miniere sfîrșite.

în Scoția, la Breich, astăzi mai există 
doar 200 de mineri care muncesc ; ju
mătate din casele minerilor au fost în
chise cu cărămizi și mortar. Probabil că 
vara aceasta mina va fi închisă, iar la 
Breich nu se va mai găsi de lucru.

Sudul Țării Galilor, nord-estul și 
Scoția au fost puternic afectate atunci 
cînd cererea de cărbune a început să 
scadă. Apoi industria constructoare de 
vase din nord-est, Merseyside, Scoția și 
Irlanda de nord a scăzut deodată, în 
urma unei rărnîneri în urmă în evoluția 
comerțului mondial și a dezvoltării mai 
multor industrii concurente în alte țări. 

schimb, în timpul recentei greve 
declanșate de sindicatele reacțio
nare din Guyana Britanică, S.U.A. 
au pus la dispoziția acestor sindi
cate mari sume de bani pentru a 
sprijini greva antiguvernamentală. 
Opoziția, a subliniat Jagan, a pri
mit din partea S.U.A. aproximativ 
1250 000 de dolari. Primul mi
nistru a arătat că guvernul său 
va primi ajutor din partea orică
rei țări cu condiția ca suveranita
tea țării să nu fie afectată.

★ ■
LONDRA 12 (Agerpres). — S.U.A. 

exercită presiuni asupra guvernului 
englez pentru a-1 determina să a- 
nuleze constituția din Guyana bri
tanică și să pună țara sub controlul 
militar al Angliei, scrie în ultimul 
său număr săptămînalul laburist 
„New Statesman“. Statele Unite au 
concentrat focul diplomației lor asu
pra ministrului coloniilor al An
gliei, în legătură cu vizita sa în 
Guyana Britanică. Dezvăluind sub
stratul acestei politici, revista subli
niază că americanii se tem de apa
riția în Marea Caraibilor a unei „a 
doua Cube“.

ce a arătat ororile comise de naziști, 
Landau a spus că cetățenii din Iz
rael așteptau de mult ca omul care 
este acuzat de fapte atît de grave și 
al cărui nume a fost pronunțat de 
multe ori la procesul lui Eichman, 
să compară, în sfîrșit. în fața tribu
nalului. Globke ar fi trebuit să fie 
judecat în R.F.G., a spus Landau, 
însă acest lucru este cu neputință, 
deoarece acolo numeroși magistral! 
au fost complici ai lui Globke.

Presa germană a publicat o știre 
arătînd că în serviciul de siguranță 
vest-german al lui Ghelen activează 
numeroși foști S.S.-iști și gestapo- 
viști, recomandați de Globke, căruia, 
în calitate de secretar de stat în 
guvernul Adenauer, îi este subordo
nat acest serviciu.

I»E IP R IE T U T 0 NI IDHE N I
INTR-O TĂCERE STOICĂ-

Pentru prima dată în analele 
parlamentare britanice, pe unul 
din fotoliile Camerei lorzilor stă 
un comunist. Numele său este 
lord Milford care, înainte de a 
moșteni acest titlu prin decesul 
părintelui său, se numea Wogan 
Philips.

In primul său discurs, lordul 
Milford a făcut o declarație „de 
șoc", după cum au notat cores
pondenții parlamentari ai presei: 
el a spus că principiul eredității 
în alegerea membrilor înaltei a- 
dunări este, în zilele noastre, cu 
totul deplasat și a pledat pentru 
desființarea Camerei lorzilor, idee 
care, a spus el, „găsește o largă 
adeziune în rîndurile poporului 
acestei țări“... Colegii lordului 
Milford n-au putut riposta sau 
protesta : potrivit tradiției, pri
mul discurs al unui nou membru 
al Camerei lorzilor nu este supus 
discuției. Astfel că cei prezenți, 
după cum a relatat un ziar, cu 
fețele roșii de indignare, au fost 
siliți să asculte discursul într-o 
„tăcere stoică“...

LA MANEVRE

Totul părea să se desfășoare 
normal, joi dimineața, la baza 
aeriană Eglin (S.U.A.). Pilotul 
unuia din avioanele militare cu 
reacție a rupt plicul cu indica
țiile, a citit instrucțiunile, a de
colat și a început evoluțiile în 
înaltul cerului, în cadrul „mane
vrelor de atac".

O U À
în West Hartlepool «Thomas Gray 

and Sons», cea mai mare companie 
constructoare de vase din nord-est, s-a 
închis anul trecut din lipsă de co
menzi. La Greenock, faimoasa regiune 
Clydeside din Scoția, singura comandă 
în lucru la «Scott’s Shipbuilding and 
Engineering Company» — cea mai 
veche companie constructoare de vase 
din lume — este un vas de coastă de 
200 tone (în luna mai).

Adevăratele puncte de reper din 
Clydeside sînt în prezent liniștitele, ne
mișcatele macarale la care se aliniau 
altădată marile vase de linie și de 
război.

Odată cu declinul docurilor navale, 
au fost lovite industria oțelului și cea 
constructoare de mașini. Aceasta a gră
bit la rîndul său decesul industriei car
bonifere.

ARMATA DE ADOLESCENȚI
Astăzi — relatează ziarul „DAILY 

WORKER“ — există cu 130 000 mai 
mulți muncitori fără slujbe decît acum 
un an, inclusiv aproape 12 500 absol
venți ai școlilor, care sînt șomeri — cu 
3 500 mai mult decît în mai 1962.

Numărul posturilor libere la birou
rile de plasare se spune că ar fi de 
195 000, sau trei muncitori șomeri pen
tru o slujbă.

Regiuni întregi au fost cuprinse de 
șomaj : Scoția — cu 103 870 șomeri 
(76 100 în mai anul trecut) ; regiunea 
de nord cu 62 944 șomeri (45 035 în 
1962). în Irlanda de nord totalul șo
merilor este de 38 825.

Absolvenții școlilor sînt deosebit de 
loviți în nord-est, unde organele de 
plasare a tineretului înregistrează un

NEW YORK 12 (Agerpres). — In
tr-o nouă acțiune îndreptată împo
triva poporului cuban, Departamen
tul de Stat al S.U.A. a anunțat că 
Ministerul Finanțelor al S.U.A. a 
hotărît să interzică tranzacțiile fi
nanciare cu Cuba și să blocheze bu
nurile cubane aflate în băncile Sta
telor Unite, precum și în filialele 
din străinătate ale băncilor ameri
cane. Comunicatul remis presei 
menționa totodată că administrația 
Kennedy „speră că și alte țări din 
America Latină vor urma exemplul 
Washingtonului “.

La 11 iulie, relatează agenția 
France Presse, delegația cubană la 
O.N.U. a remis Secretariatului 
O.N.U. o scrisoare de protest împo
triva blocării depozitelor bancare 
cubane de către guvernul american.

Presa cubană, referindu-se la mă
sura luată de guvernul S.U.A., o ca
lifică drept un act agresiv împotriva 
poporului cuban. „Departamentul de 
Stat urmărește să creeze Cubei 
greutăți în comerțul exterior cu u- 
nele state capitaliste și să îngreu
neze activitatea diplomaților cubanl 
în țările din zona dolarului“, subli
niază ziarul „Noticias de Hoy“.

Demers american 
primit „cu răceală* 

WASHINGTON — (A.F.P.). - Pur
tătorul de cuvînt al Departamentului de 
Stat a declarat că S.U.A. se străduiesc 
să convingă un număr de țări să pună 
capăt legăturilor lor aeriene cu Cuba.

Purtătorul de cuvînt a declarat că 
pînă în prezent guvernul britanic nu a 
dat curs demersurilor americane.

Pe de altă parte, el a refuzat să co
menteze unele informații după care gu
vernele Canadei, Mexicului și Spaniei 
ar fi primit cu răceală dorința S.U.A. 
de a se instaura un fel de blocadă ae
riană împotriva Cubei.

Cei aflați în blocul fortificat 
situat pe poligonul de trageri — 
în total 16 persoane — suprave
gheau cu atenție tirul. Doi dintre 
ei au fost uciși, iar restul răniți : 
pilotul — nu se știe încă dacă 
prin accident sau luînd prea în 
serios „manevrele" — a lansat 
una din rachetele cu care era în
armat aparatul său. Arma și-a 
atins ținta...

NAUFRAGIUL UNUI VAS 
ARGENTINIAN

40 de persoane și-au găsit moartea 
în naufragiul pachebotului argenti
nian „Ciudad de Asuncion" care l-a 
produs joi. Un număr încă necunos
cut dintre pasagerii vasului sînt dațl 
„dispăruți". Se pare că naufragiul 
ar fi fost provocat de o explozie în 
sala mașinilor urmată de un incendiu 
care a cuprins întregul vas. Acesta 
naviga de peste 30 de ani.

Incendiul a izbucnit în primele ore 
ale dimineții și a înaintat atît de ra
pid încît unii pasageri s-au aruncat 
în cea mai mare grabă în apă. Alți 
pasageri au plutit timp de cîteva ore 
în șalupe la locul sinistrului, cum la 
25 km în largul portului La Plata 
flăcările focului servind drept punct 
de reper pentru salvatori. La locul 
naufragiului au sosit în ajutor mai 
multe vase care au luptat din greu 
cu ceața grea care se adunase în 
portul La Plata. Joi seara se anunțase 
că numărul celor salvați a fost eva
luat la 350.

foarte mic progres în a reduce armata 
de adolescenți șomeri.

Consilieri din această regiune subli
niază că la situația grea existentă mai 
trebuie adăugați alți circa 2 000 absol
venți care au părăsit acum școala.

Cei care părăsesc băncile școlilor și 
se îndreaptă azi spre birourile de pla
sare a tinerilor primesc, în întreaga An
glie, același răspuns : „Nu avem slujbe 
pentru băieți — sau pentru fete“. 
Funcționarii de la aceste birouri de 
plasare sînt asaltați cu cereri de slujbe 
pe care trebuie să le satisfacă cu o 
listă de posturi libere care nu a fost 
niciodată mai scurtă ca acum.

R. A. Paton — un funcționar de la 
biroul de plasare a tinerilor din Glas
gow, a spus, referindu-se la numărul ti
nerilor șomeri : «Adevărata cifră este 
mult mai tristă căci mulți nu se în
scriu pe listele de șomaj».

Birourile de plasare a tineretului 
din toată țara, care trebuie să țină piept 
unui număr de tineri mult mai mare 
decît cel al slujbelor, vor trebui să se 
lupte în curînd cu alte mii de tineri.

în unele cazuri pe fiecare post liber 
se aruncă 3 solicitanți. Aceste posturi 
libere ei trebuie să le împartă cu alte 
persoane tinere care nu au găsit încă 
de lucru. în unele cazuri slujbele care 
există nu sînt potrivite pentru tinerii 
care solicită de lucru. Foarte rar aces
tea corespund cu ceea ce ar putea face 
un absolvent. Slujbele care dan posibi
litatea unei perfecționări profesionale 
mai tîrziu, sînt extrem de rare.

Birourile de plasare a tinerilor, care 
și-au putut da seama că situația se în
răutățește mereu, nu au primit nicf un 
ajutor din partea guvernului în această 
problemă care a devenit covîrșitoare.
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In legătură cu situația din Africa de Sud ți din coloniile portugheze
Lovitură de stat militară in Ecuador

Relatările agențiilor occidentale

• Președintele Arosemena a plecat în exil • Numeroși oameni 
politici arestați • A fost introdusă legea marțială • Manifes

tații ale populației împotriva dictaturii militare

Mesaj al Iul J. Bernal
In problema încetării experiențelor 

cn arma nucleară

QUITO 12 (Agerpres). — Pentru a doua oară în cursul ultimelor 17 
luni, în Ecuador a avut loc o lovitură de stat militară.

După cum anunță agențiile de presă occidentale, o juntă militară 
compusă din reprezentanți ai celor trei armate și ministrul adjunct de 
război au preluat joi puterea la Quito, după ce s-a procedat la arestarea 
președintelui Arosemena. Potrivit unui post de radio din Quito, inter
ceptat la Lima, palatul prezidențial a fost încercuit de vehicule blindate 
și de numeroase trupe în timp ce Arosemena a fost arestat în propriul său 
birou. (Președintele Arosemena se află în fruntea statului din anul 1961, 
iar anul viitor urmau să aibă loc noi alegeri generale în țară).

Potrivit agențiilor de presă, după lovitura de stat, în Ecuador s-a 
instaurat un regim militar strict, iar șefii militari care au preluat puterea 
au proclamat legea marțială.

vineri al 
un docu- 
de către

Potrivit buletinului de 
agenției France Presse 
ment dat publicității 
junta militară în seara zilei de 
11 iulie precizează că în virtu
tea legii marțiale autoritățile ci
vile sînt puse sub jurisdicție militară 
ca și toate serviciile publice. Docu-

mentul subliniază, de asemenea, că 
forțele armate vor răspunde imediat 
și fără avertisment tuturor atacuri
lor împotriva lor și vor reprima 
orice „atentat“ sau „sabotaj“ împo
triva serviciilor publice. Orice acte 
împotriva noii junte „vor fi supuse 
justiției militare și judecate sumar. 
Orice grevă sau părăsire a lucrului 
va fi considerată drept act subversiv 
și conducătorii sindicali vor fi trași 
la răspundere“. Documentul inter
zice orice manifestare sau reuniune 
în locuri publice și precizează că ga
ranțiile constituționale sînt suspen
date. Se prevăd sancțiuni împotriva 
proprietarilor ziarelor care nu se vor

supune dispozițiilor cu privire la 
cenzură.

Alte agenții de presă occidentale 
menționează că, potrivit știrilor par
venite din Ecuador, junta militară a 
procedat Ia numeroase arestări în 
rîndurile personalităților politice ale 
vechiului regim. Astfel, în afară de 
Arosemena, care a fost arestat și dus 
la aeroport pentru a pleca cu un a- 
vion spre Panama în exil, au fost 
arestați Renaldo Maria Donoso, vice
președinte al republicii și președinte 
al Congresului, Gustav Arosemena, 
fratele președintelui, A. Guilar Rui- 
lova, guvernatorul provinciei Gua- 
yas, și alții.

Agenția France Presse relevă că 
întreaga activitate în țară este pa
ralizată.

In ciuda amenințărilor proferate 
și a măsurilor luate de noua juntă 
militară, populația orașului Quito, 
curînd după instaurarea noului re
gim de teroare, și-a spus cuvîntul 
împotriva militarilor. După cum 
menționează agenția France Presse, 
o mulțime de oameni s-au adunat în 
fața palatului prezidențial din Quito 
manifestînd împotriva loviturii de 
stat. Mulțimea a refuzat să se îm
prăștie la cererea militarilor care 
păzeau palatul. Din ordinul juntei 
militare au fost lansate grenade la
crimogene și focuri în aer, amenin- 
țîndu-se cu tir de mitralieră.

La Guayaquil au avut loc, de ase
menea, mari demonstrații de stradă 
care, potrivit agenției United Press 
International, „cereau să se opună 
rezistentă noii dictaturi militare“.

LONDRA 12 (Agerpres). — John 
Bernal, președintele execut* v al 
Consiliului Mondial al Păcii, a adre
sat participanților la tratativele din
tre cele trei puteri, ce se vor des
chide la 15 iulie la Moscova, în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, o scrisoare.

Un acord cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare, încheiat 
între marile puteri nucleare, scrie 
Bernal, ar constitui în prezent o mă
sură cît se poate de îmbucurătoare, 
un prim pas spre țelul comun, de
zarmarea generală și totală și ar ge
nera noi sentimente de încredere.

La tratativele dv. vă veți bucura 
de un nou avantaj și anume că, da
torită succeselor științifice obținute 
în ultimul timp în domeniul detec
tării experiențelor, oamenii de știin
ță sînt de părere că nu există difi
cultăți tehnice de netrecut pentru 
obținerea unui acord cu privire la 
interzicerea tuturor experiențelor 
nucleare. Dumneavoastră vă revine 
o mare răspundere, anume, aceea de 
a manifesta dorința sinceră și hotă- 
rîrea comună de a ajunge la .un 
acord.

32 de fări africane cer convocarea 
imediată a Consiliului de Securitate

NEW YORK 12 (Agerpres). — La 
11 iulie, delegații țărilor africane la 
O.N.U. au înmînat președintelui 
Consiliului de Securitate două scri
sori însoțite de note explicative în 
care cer convocarea imediată a Con
siliului de Securitate pentru a dis
cuta politica de apartheid din Repu
blica Sud-Africană, precum și situa
ția din coloniile portugheze din 
Africa.

în cele două scrisori se subliniază

că atît situația din R.S.A., cît și si
tuația din coloniile portugheze din 
Africa se agravează continuu. Acest 
fapt reclamă luarea de măsuri ur
gente pentru a se pune capăt politi
cii de discriminare rasială în Repu
blica Sud-Africană și pentru acorda
rea cît mai grabnică a independen
ței coloniilor portugheze din Africa.

Scrisoarea a fost semnată de dele
gații a 32 de țări africane membre 
ale O.N.U.

Votul de investitură ob|inut în Cameră 
de noul §uvern italian

ROMA 12 (Agerpres). — După pa
tru zile de dezbateri în Camera de- 
putaților, joi noaptea guvernul Le
one a obținut votul de investitură. 
Pentru investitură au votat 255 de 
deputați, contra 225 și 119 s-au ab
ținut. După cum se știe Leone a 
format cu trei săptămîni în urmă un 
guvern minoritar creștin-democrat,

LONDRA Continuă demonstrațiile 
pentru eliberarea deținuților politici greci

„O recepție desfășurată în
LONDRA 12 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Reuter, în 
cursul zilei de 11 iulie, la Londra au 
continuat demonstrațiile în sprijinul 
cererii de eliberare a deținuților po
litici greci, organizate de „Comite
tul celor 100“ cu prilejul vizitei în 
Anglia a regelui și reginei Greciei. 
Potrivit 
unde în 
greci au oferit o recepție, a fost în
conjurat 
poliție pedestră și călare. „Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
stare de asediu“ — transmite A.F.P.

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Londra al agenției France 
Presse, între un grup de aproxima
tiv 500 de demonstranți care au în
cercat să ajungă în fața hotelului 
Claridge, și poliție au avut loc pu-

agenției, hotelul Claridge, 
seara zilei de joi suveranii

de puternice cordoane de

atmosfera stării de asediu“
de demonstranțiternice ciocniri. 75 

au fost arestați.
în dimineața de 

ministru al Greciei, Pipinelis, aflat 
în vizită în Marea Britanie, a pri
mit, în prezența ambasadorului grec 
la Londra, în audiență pe Betty 
Ambatielos, soția lui Antonios Am- 
batielos, deținut politic în închisori
le grecești din anul 1948, însoțită de 
doi deputați ai parlamentului brita
nic. Betty Ambatielos a înmînat lui 
Pipinelis o scrisoare adresată suve
ranilor greci în care cere eliberarea 
soțului ei.

11 iulie primul

în urma eșuării tratativelor pentru 
formarea unui guvern de coaliție de 
„centru-stînga".

După cum subliniază agenția 
U.P.I., pentru guvernul Leone au 
votat doar deputății creștin-demo- 
crați, membri ai partidului de gu- 
vernămînt și numai grație celor 119 
abțineri ale deputaților socialiști, 
social-democrați, republicani și mo- 
narhiști el a reușit 
de investitură.

în cuvîntarea sa 
dezbaterilor, Leone 
mera deputaților că guvernul său 
va continua să ducă atît pe plan in
tern cît și pe plan extern politica 
din trecut. El a respins cererea co
muniștilor ca Italia să se retragă 
din N.A.T.O. și a precizat că în ca
drul alianței atlantice guvernul său 
este dispus să studieze planul ame
rican de creare a așa-ziselor forțe 
nucleare multilaterale din cadrul 
N.A.T.O. Pe plan intern, Leone a 
anunțat că va adopta o politică fis
cală prudentă și a cerut muncitori
lor să nu exercite presiuni în ve
derea majorării salariilor.

Jn timp ce Leone vorbea, mențio
nează U.P.I., în întreaga Italie 
aflau încă în grevă trei milioane 
muncitori agricoli.

să obțină votul

de închidere a 
a asigurat Ca-

se 
de

Imagine devenită „obișnuită , în a- 
ceste zile, la Londra : demonstrații în 
sprijinul cererilor de eliberare a deținu- 
ților politici în Grecia. Dar poliția nu 
se poartă cu mănuși...

O statistică
CIUDAD DE GUATEMALA 12 

(Agerpres). — Referindu-se la ci
frele furnizate de o publicație a 
Institutului pentru problemele 
populației indigene din Guatema
la, agenția Prensa Latina relatea
ză că 80 la sută din populația in
digenă suferă din cauza lipsei de 
hrană și 91,3 la sută nu știu nici 
să scrie, nici să citească. Potrivit 
aceleiași publicații, în Guatemala 
există un singur medic la 120 de 
mii de locuitori ; anul trecut a- 
proximativ 16 mii de copii au 
murit din cauza subnutriției.

Impotriva atrocităților din Irak

Zguduitorul apel al unui bătrin 
locuitor din Bagdad

După cum relevă presa occiden
tală, Ahmed Al-Hai Aii Al-Mirza din 
Bagdad a trimis Națiunilor Unite, 
Crucii Roșii internaționale, altor or
ganizații precum și lordului Russell, 
un apel în leqătură cu asasinarea 
fiului său, Sahib Al-Mirza, și cu soar
ta altor patriot! eupuși torturilor în 
Irak.

★
„Tragedia mea este mai mult de

cît personală — se spune în apel. 
Este aceea a atîtor părinți care, ca 
și mine, n-au tămas cu nimic pentru 
care merită să trăiești. Sînt în vîrstă 
de 62 de ani... Fiul meu, care era 
speranța vieții mele, a fost asasinat 
prin torturi de autoritățile din Irak. 
Acum nu-mi mai pasă ce se va în- 
tîmpla cu mine. Tot ce pot tace este 
să lolosesc cazul fiului meu pentru 
a apela la conștiința lumii ca să-j 
salvez pe acei care au de înfrun
tat soarta pe care a avut-o Sahib.

Fiul meu era student în ultimul 
an la Facultatea de Medicină din 
Bagdad. El a fost arestat la 20 apri
lie, după care a fost dus la îngro
zitoarea închisoare de la Palatul 
Rihab. Această închisoare este pă
zită în interior de Garda Națională 
și în exterior de soldați. Aci toți de- 
ținuții sînt supuși torturilor și rare
ori ecapă cu viață“.

Ahmed Aii Al-Mirza arată în con
tinuare că numărul călăilor de la 
închisoare se ridică la 20 și printre 
ei se găsesc doi ucigași și un hoț 
de buzunare. Tuturor li s-au acordat 
grade militare printr-un decret al 
guvernului.

„Sahib a fost torturat în fiecare 
zi — continuă apelul — de cele 
mai multe ori după miezul nopții, 
timp de 14 zile, pînă cînd a murit. 
La 27 aprilie am cerut permisiunea 
de a trimite ceva îmbrăcăminte și 
bani fiului meu. Răspunsul adjunc
tului comandantului general al 
Gărzii Naționale, Atta Muhziddeen, 
scris de propria-î mînă a fost : „nu 
există deținuți în Palatul Rihab“.

La 4 mai am primit o comunicare 
telefonică anonimă că Sahib a fost 
omorît de comitetul de anchetă și

de comandantul Gărzii Naționale. în 
aceeași zi am trimis o telegramă 
autorităților cerînd corpul fiului meu, 
dacă știrea era adevărată, eau o 
dezmințire ’oficială. N-am primit nici 
un răspuns la telegramă.

La 26 mai, o proclamație a anun
țat „execuția“ prin împușcare a 11 
„ofițeri“. Lista cuprindea și numele 
lui Sahib, dar fără grad de ofițer, 
în aceeași zi am înaintat o petiție 
cerînd să ni se predea cadavrul, 
pentru a fi înmormîntat după tradi
ția islamică. Această cerere a fost 
refuzată în mod oficial.

Fiul meu a fost ucis prin tortură. 
„Proclamația“ mincinoasă nu dove
dea altceva decît că ceilalți zece 
au fost uciși ca și fiul meu Sahib, 
întregul regim este răspunzător de 
asasinarea fiului meu. Dar nu pot 
face nimic altceva decît eă-mi 
aștept sfîrșitul și să-mi îndeplinesc 
datoria față de el apelînd la voi 
toți. Mai sînt alte sute ca el. Fe
meile sînt atacate și torturate în în
chisori. Zilnic mor bărbați sub tor
tură. Fiul meu Sahib s-a dus, dar 
alții, tineri, copii și vîrstnici, sînt în 
primejdie.

Adresez acest apel tuturor celor 
care-și iubesc copiii, tuturor celor 
care respectă dreptul la viață al 
ființelor umane. Salvați pe cei care 
mai pot fi salvați de închisoare și 
tortură în Irak 1“.

O nouă crimă la Bagdad
Generalul Hassan Abbild

condamnat la moarte
BAGDAD (Reuter). — Postul de 

radio Bagdad a anunțat că un tri
bunal militar 
miercuri la 
de brigadă 
comandant 
în nordul
Abbud a fost învinovățit de așa 
zisă „activitate comunistă“.

l-a condamnat 
moarte pe generalul 

Hassan Abbud, fostul 
militar de la Mossul, 

Irakului. Generalul

lunii 
ora- 
pro- 
Bra-

In prima zi a 
iulie, pe străzile 
șului Budel din 
vincia olandeză 
bântui de nord, a tre
cut cu pas apăsat o 
coloană de „turiști“. 
Trecătorii priveau cu 
multă nedumerire pe 
acești tineri, îmbrăcați 
la fel, cu înfățișare 
de-a dreptul militară. 
S-a aflat că ei fac 
parte, de fapt, dintr-o 
unitate a Bundes
wehr-ului, cu un e- 
fectiv de 1 500 de oa
meni, sosită pe ter
men de trei luni pen
tru „exerciții 
tare“.

Potrivit unui 
între guvernele
dez și R. F. Germane, 
pînă la sfîrșitul anu
lui în Olanda vor sosi 
2 000 de soldați ai 

; în 
efectivul 
spori la

mili-

acord 
olan-

Bundeswehr-ului ; 
vara viitoare

aurmează 
3 000.

De ce 
turiști ?

Cu luni

au

de

sosit ca

zile îna-

MOSCOVA. La 12 iulie, membrii 
delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. Ungare au vizitat uzina de a- 
vioane din Moscova. în piața uzinei a 
avut loc un miting, la care a luat 
vîntul Jănos Kâdâr.

cu-

va 
tra-

LONDRA. A. Harriman, care 
reprezenta S.U.A. la apropiatele 
tative de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară, a sosit la Londra pentru a se 
consulta cu guvernul englez.

RIO DE JANEIRO. Recent, 
postul de televiziune din orașul 
Golana — Brazilia a transmis fil
mul românesc „Hora“, iar la cine
matograful „Santa Maria“ din a- 
celași oraș a fost prezentat filmul 
„Darclée“, în fața unor directori 
de institute de învățămînt supe
rior, oameni de artă și cultură, 
profesori universitari și a unui 
numeros public. Ambele filme 
s-au bucurat de succes.

De un frumos succes în rîndul 
publicului și specialiștilor se 
bucură și expoziția cărții româ
nești, deschisă de cîteva zile în 
acest oraș.

CARACAS. Polițiști, înarmați cu 
puști automate, au năvălit în casa 
senatorului Pompeio Marques, mem
bru al C.C. al P. C. din Venezuela. 
Au fost arestate cîteva persoane care 
se aflau acolo, printre care fiul se
natorului și un deputat al A- 
dunării legislative. Marques a adresat 
președintelui senatului o scrisoare 
cerînd pedepsirea celor vinovați de 
încălcarea imunității parlamentare, 
subliniind că nu este pentru prima 
oară cînd poliția atacă locuințele de
putaților din opoziție.

NAIROBI. Au început tratativele 
finale între guvernatorul englez Mac
donald și reprezentanții guvernului

inte de ratificarea, a- 
cordului, în întreaga 
Olandă s-au ridicat 
numeroase glasuri de 
protest împotriva so
sirii soldaților vest- 
germani pe pămîntul 
țării. La Amster
dam și în alte orașe 
au avut loc mari de
monstrații de protest.

NOTE

Tocmai de aceea s-a 
recurs la 
turiștii.

Organe 
exprimînd 
celor ce au 
ta Olandei de N.A.T.O., 
sfidînd starea de spi
rit a poporului, în
cearcă să aducă „ar
gumente“ în favoarea 
prezenței unităților 
Bundeswehr-ului în 
Olanda. Semnificative 
în această privință 
sînt cuvintele ziarului 
„De Telegraf" : „acești 
tineri născuți la sfîr-

trucul cu

ale presei, 
concepțiile 
legat soar-

șitul războiului, nu au 
nimic comun cu Hi
tler“. Dar ziarul trece 
sub tăcere faptul că 
la comanda Bundes
wehr-ului se află foști 
generali hitleriști și 
că în armată, și nu 
numai în cadrul ei, 
tineretul vest-german 
este educat în vechiul 
spirit militarist. In- 
doindu-se parcă de 
puterea de convingere 
a „argumentului' 
„De Telegraf 
gă: „In 
ceasta, 
riență 
germani 
noi...

I“ său, 
'“ adau- 

afară de a- 
avem expe- 
cu militarii 
încartiruiți la 

Produsele ali
mentare vor fi cum
părate de germanii 
din Olanda și aceasta 
constituie latura eco
nomică a problemei". 

Ce le pasă însă a- 
cestor cercuri de vo
ința poporului, de 
demnitatea națională, 
de suveranitatea țării. 
Să înflorească aface
rile !

G. DASCALU

Docherii din portul Copenhaga boicotează vasele ce transportă mărfuri 
din Republica Sud-Africană. In foto grafie : Reprezentanți ai docherilor 
controlează încărcăturile vaselor.

împotriviri în Malaya și protectoratele 
britanice față de crearea „federației“
KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 

— Agențiile de presă relatează că 
mai multe partide politice din Ma
laya își manifestă deschis opoziția 
față de semnarea acordului de la 
Londra în legătură cu crearea Fe
derației Malayeze, ce urmează să 
intre în vigoare la 31 august a.c.

Ziarul indonezian „Merdeka“ scrie 
într-un articol redacțional că „Fede
rația Malayeză creată la 
este neocolonialistă și va 
întotdeauna o primejdie 
securitatea Indoneziei“.

„Merdeka“ menționează

Londra 
prezenta 

pentru

că în

Brunei, Sarawak și Borneo de nord 
se intensifică lupta împotriva Fede
rației Malayeze și scoate totodată în 
evidență faptul că chiar în Malaya 
rezistența îrhpotriva acestei federa
ții se intensifică tot mai mult.

Opoziția crescîndă față de Fede
rația Malayeză, manifestată după 
semnarea acordului de la Londra, 
a provocat îngrijorare în cercurile 
oficiale. Purtătorul de cuvînt al Fo
reign Office-ului și-a exprimat „re
gretul“ în legătură cu opoziția In
doneziei față de crearea Federației 
Malayeze.

Violente incidente rasiale
NEW YORK 12 (Agerpres). — Au

toritățile au decretat „legea marția
lă“ în orașul Cambridge (statul Ma
ryland) și au ordonat trimiterea a 
400 membri din garda națională în 
acest oraș ca urmare a unor noi in
cidente rasiale petrecute în noaptea 
de 11 spre 12 iulie. Potrivit agenției 
France Presse, aproximativ 1 000 de 
albi au încercat să atace 300 de ne
gri care demonstrau în semn de pro
test împotriva legilor cu caracter 
rasist. Huliganii rasiști s-au îndrep
tat apoi spre cartierul negrilor din 
Cambridge, unde au deschis focul 
împotriva persoanelor întîlnlte pe 
străzi și au incendiat două locuințe 
ale negrilor. Poliția a lansat grena
de cu gaze lacrimogene și a dat dru
mul la cîini polițiști „pentru a îm
prăștia mulțimea negrilor“.

După cum transmite agenția 
U.P.I., în orașul Cambridge au fost 
instituite restricții de circulație în 
timpul nopții și toate magazinele au 
primit ordinul să se închidă la ora 
7 seara.

Ciocnirile între albi și negri au 
continuat în tot cursul nopții, acest 
oraș prezentîndu-se, după cum scrie 
agenția U.P.I., „în pragul războiului 
civil“.

Noi incidente rasiale au izbucnit 
la 11 iulie și în orașul Savannah 
(Georgia), unde aproximativ 2 000 
de negri au manifestat în fața pri
măriei și a închisorii orașului. îm
potriva negrilor poliția a aruncat 
grenade cu gaze lacrimogene și a 
încercat să-i împrăștie folosind fur
tunuri de incendiu.

Potrivit agențiilor occidentale de 
presă, ziua de 11 iulie poate fi con
siderată drept începutul unei noi

la Cambridge (S. U. A.)
campanii de acțiuni pe scară largă 
a populației de culoare din S.U.A. în 
favoarea recunoașterii drepturilor 
cetățenești. în afara marilor de
monstrații din Cambridge și Savan
nah, în această zi sute de negri au 
organizat manifestații de protest la 
Boston, New York, Danville, Clarsk«- 
ville, Fayetteville, Americus, Lare
do. Peste tot poliția a operat ares
tări în rîndurile demonstranților.

(

120 000 negri au demonstrat la De. 
troit împotriva segregației rasiale.

și opoziției din Kenya în legătură cu 
acordarea deplină a independenței a- 
cestui teritoriu și elaborarea unei noi 
constituții.

LONDRA. Intr-o declarație a mi
nistrului de război al Angliei, acesta 
a spus că trupele engleze vor fi re
trase din Kenya în timp de un an de 
la data obținerii independenței.

„Răbdarea a ajuns la limită"
PAARL. In localitatea sud-africană 

Paarl_ au fost condamnați alți 16 afri
cani la cite trei ani închisoare, fiind 
membri ai Congresului panafrican in
terzis de autoritățile rasiste. La 11 iu
lie un grup de reprezentanți ai biseri
cii anglicane, în frunte cu arhi
episcopul de Canterbury, au dat pu
blicității o declarație în care au aver
tizat guvernul sud-african că îrt cazul 
în care nu încetează politica de teroare 
rasială trebuie să se aștepte în viitorul 
apropiat la un „adevărat dezastru", 
deoarece „răbdarea populației africane 
a ajuns la limită“.

BRASILIA. Și-a început lucrările 
în localitatea Salvador de Bahia 
conferința studenților din țările în 
curs de dezvoltare la care parti
cipă reprezentanți din 30 de țări. 
Pe ordinea de zi: Studenții și lupta 
de eliberare națională; Universita
tea și procesul de dezvoltare ; 
Țările în curs de dezvoltare 
pacea.

SANAA. Tribunalul special a pro
nunțat sentința în procesul complo
tiștilor împotriva regimului republi
can din Yemen. 9 acuzați au fost 
condamnați la moarte și confiscarea 
averii ; alți 12 la pedepse între un an 
închisoare și închisoare pe viață.

TOKIO. Datorită ploilor torențiale 
aproape 4 000 de locuințe au fost 
inundate pe insula japoneză Honsiu. 
Două persoane și-au găsit moartea, iar 
alte cîteva au dispărut. Sinopticienii 
japonezi au avertizat populația dintr-o 
serie de prefecturi centrale despre ca
lamitățile și mai mari pe care le poate 
aduce taifunul „Vendi“, care s-a dez
lănțuit cu o viteză de 25 metri pe se
cundă.

primul trimestru din 1963 investi
țiile de capital în ' 
au scăzut cu 5 la 
mul trimestru din

industria engleză 
sută, față 
1962.

de ulti-

LOURENCO MARQUES. Poliția 
portugheză a arestat pe dr. Eduardo 
Mondlame, conducător al Frontului 
de eliberare din Mozambic, cea mai 
mare organizație politică pe care au
toritățile colonialiste portugheze au 
interzis-o. Tot la 11 iulie poliția por
tugheză a arestat alți 15 membri ai 
acestei organizații pe care i-a trans
portat sub o puternică escortă la Lou- 
renco Marques, centrul administrativ 
al coloniei Mozainbic.

Arestări în Portugalia 
și Mozambic

LONDRA. Revista „Board ol Tra
de Journal“ (organ al Ministerului 
Comerțului din Anglia), scrie că în

LISABONA. După cum relatează 
corespondentul din Lisabona al zia
rului „Times“, în ultimele zile în Por
tugalia au fost arestați 37 de medici, 
juriști și alți reprezentanți ai intelec
tualității portugheze care se pronunță 
împotriva regimului fascist al lui Sa
lazar.

ALGER. Adunarea Națională Con
stituantă a Algeriei a adoptat, în pre
zența a peste 100 de deputați, legea 
cu privire la investițiile de capital 
străin. Legea prevede pentru investi
țiile străine o serie de garanții și a- 
vantaje, mai ales în domeniul fiscal.

In timpul dezbaterilor pe marginea 
acestui proiect de lege, o serie de 
deputați și-au exprimat temerea că a- 
ceste investiții nu sînt compatibile cu 
„orientarea socialistă" a Algeriei.

Astfel de mane
vre au loc aproape 
zilnic pe plaja insu
lei Okinawa. Unele 
primejduiesc direct 
viața locuitorilor 
pașnici. Populația 
japoneză din Oki
nawa desfășoară 
ample acțiuni pen
tru încetarea pregă
tirilor militare.
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