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Ștafeta 
culegătorilor 

de folclor
In cqmunele ra

ionului Săveni din 
regiunea Suceava 
circulă, o ștafetă a 
culegătorilor de fot- 
clor, iiiitiată de co
mitetul raional 
U.T.M. Cu acest 
prilej, tinerii duc 
din sat in sat un 
album in care cu
legătorii, amatori de 
tolclor înscriu crea
ții populare din 
partea locului.

&
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Blocuri în finisaj
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — Colectivele șan

tierelor din cadrul Trustului regional de construcții 
Mureș-Autonomă Maghiară lucrează in prezent la ter
minarea unor construcții de locuințe in diferite orașe 
ale regiunii. La Tîrnăveni se execută finisajul unui 
bloc cu 20 de apartamente cate urmează să fie dat 
în folosință în cinstea zilei de 23 August. In cartierul 
Mihai Viteazu-Babeș, din Tg. Mureș se ridică un bloc 
turn cu 9 etaje Aici lucrările în roșu și de finisaj in
terior sînt executate de brigada de specialitate, con
dusă de Vasile Dézsi. Membrii acestei brigăzi și-au 
luat angajamentul de a termina lucrările cu 5 zile 
înainte de data stabilită.

noi succese In întrecerea socialistă
Se apropie diua de 23 August — Ziua eliberării patriei de sub jugul fascist. Pentru oamenii muncii din țara 

noastră apropierea acestei mărețe sărbători este un prilej de a da un nou și puternic avînt întrecerii socialiste, de a 
spori succesele obținute pînă acum în îndeplinirea sarcinilor de plan. Întrecerea socialistă se desfășoară sub 
semnul luptei pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii, pentru creșterea în ritm susținu! a productivi
tății muncii. îmbunătățirea continuă a calității produselor, realizarea de cit mai mari economii și beneficii peste plan, 
îndeplinirea întocmai a planului de investiții. In aceste zile, la redacție sosesc din întreaga țară vești despre 
realizările cu care muncitorii, tehnicienii și inginerii clin fabrici și uzine, dm schele petroliere și mine, de pe șan
tierele de construcții se pregătesc să întîmpine marea sărbătoare.

Pe graficul furnalîștilor hunedoreni
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii") 

Sporirea producției de fontă, a in
dicilor de utilizare și reducerea 
consumului de cocs sînt obiectivele 
principale ale întrecerii furnaliștilor 
de la secția I-a de furnale a Hune
doarei. Pentru îndeplinirea acestor 
obiective în secție s-au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatoiice. 
La cuptoarele de prăjite a fost re
făcută zidăria, s-au montat arză
toare noi, ceea ce a dus ia prăjirea 
corespunzătoare a sideritei etc; 
la stația de ciuruire a cocsului s-a 
montat o bandă transportoare care 
permite eliminarea cocsului mărunt 
din încărcătura furnalelor ; la cau- 
pere au fost aduse

care permit ridicarea temperaturii 
aerului suflat la 750 — 800 grade.

Măsurile aplicate in producție ca 
și întrecerea entuziastă dintre echi
pele de furnaliști au- adus colecti
vului secției însemnate succese, In- 
cepînd din aprilie, sarcinile de plan 
sînt depășite lună de lună. Pe a- 
ceastă cale a fost recuperată rămî- 
nerea în urmă de la începutul a- 
nului și 
spor de 
tone do 
cina de 
muncii a
la sută. Pe seama reducerii consu
mului de cocs prețul de cost al fon
tei a scăzut cu 13 lei pe tonă.

s-a obținut pînă acum un 
producție de aproape 200 
fontă. In aceste luni sar- 
cieștere a productivității 
fost depășită cu 0,4 — 0,8

îmbunătățiri

Realizările chimiștilor din Borzești
„Scînteii“). —

■HM

SLÄNIC-MOLDOVA (coresp. ..Scîn
teii“). — în stațiunea Slănic-Moldova 
au sosit de la începutul anului și pînă 
în prezent 16 000 oameni ai muncii 
pentru odihnă și tratament. Aici s-au 
tăcut în ultimul timp importante lu
crări de amenajare și mărire a capaci
tății de cazare și tratament. A fost mă
rită capacitatea cantinelor cu încă 500 
de locuri. Valoarea lucrărilor executate 
aici din 1960 și pînă în prezent se ri
dică la circa 12 000 000 lei.

BORZEȘTI (coresp.
Colectivul Combinatului chimic Borzești 
a continuat și în acest an succesele do- 
bîndite în anii trecuți. Luptînd pentru 
o cit mai bună folosire a capacităților 
de producție, cadrele de cercetători ale 
combinatului, în strînsă colaborare cu 
cele din producție, au executat noi lu
crări de îmbunătățire a tehnologiei, de 
mecanizare a unor operații și de com
pletare a unor instalații. Aceasta, ca și 
organizarea bună a întrecerii socialiste, 
a făcut ca planul să fie îndeplinit și de
pășit. lună de lună la toți indicatorii. In 
cele 7 luni care s-au scurs de la începu
tul anului, colectivul combinatului a dat 
în plus față de plan peste 8 000 tone 
produse chimice a căror valoare se ri
dică la peste 12 000 000 lei. Din această 
cantitate, 6 600 tone reprezintă insecti
cide condiționate pentru combaterea 
dăunătorilor în agricultură și silvicultu
ră, 700 tone — acid clorhidric, 250 tone 
— clorură de var etc.

în aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a crescut pe combinat cu 3,61 la 
sută față de sarcina planificată.

Pe 6 luni s-au dat economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare
3 500 000 lei și beneficii în valoare
4 000 000 lei.

Colectivul combinatului continuă
aceste zile cu succes întrecerea în cin-.

stea zilei de . 23 August. In primele zile 
ale lunii august sarcinile au fost reali
zate și depășite, dîndu-se în plus peste 
300 tone produse chimice.

Economii suplimentare 
la prețul de cost

CRAIOVA (coresp. „Scînteii") In 
primele 7 luni ale anului, colective
le de muncă din întreprinderile in
dustriale din regiunea Oltenia și-au 
îndeplinit sarcinile de plan privind 
producția globală și marfă în pro- 

; porție de 100,8 la sută și respectiv 
i 101,5 la sută. S-au produs peste plan 

61 000 m c gaze naturale, 122 tone 
: concentrate de grafit, 9 000 m p 

parchete și alte numeroase produse.
Cele mai însemnate realizări le-au 

obținut Combinatul de industrializa
re a lemnului Tg. Jiu, Trustul mi
nier Oltenia și altele.

In primul semestru al 
treprinderile industriale 
economice din regiunea 
realizat 42 000 000 lei economii 
21 000 000 lei beneficii peste plan.

In aceste zile, continuind cu avînt 
întrecerea, muncitorii din întreprin
derile regiunii obțin in întîiroina- 
rea zilei de 23 August, noi realizări 
in producție.^

anului, în- 
și unitățile 
Oltenia au 

și

Lucrînd cu toate forțele la exe
cutarea arăturilor de vară mecani
zatorii din cadrul Trustului Gostat 
Iași au terminat această lucrare pe 
întreaga suprafață prevăzută. Efec
tuarea arăturilor se desfășoară din 
plin și pe terenurile G.A.C. Colec
tiviștii din raioanele Huși și Bîr- 
lad au executat arături dé vară pe 
mai mult de 50 la sută din supra
fața planificată. în regiune gospo
dăriile colective au arat peste 
62 000 ha, reprezentând peste 42 la 
sută din plan.

★

Unitățile agricole socialiste din re
giunea Cluj acordă atenție strîngerii 
la timp a furajelor cultivate și a 
fînurilor naturale. Majoritatea gos
podăriilor colective din raioanele 
Gherla, Turda și Dej. de pildă, au 
recoltat fînurîle’ cultivate și cele na
turale de pe întreaga suprafață și au 
însilozat mari cantități de trifoi și 
lucernă în amestec cu alte plante.

Fotografia prezintă un aspect din secția de țesă- 
torie de la întreprinderea textilă din Pitești. Deservind 
cu pricepere mașinile moderne cu care este înzes
trată secția, muncitoarele țesătoare obțin o înaltă 
productivitate a muncii.

(Foto : Agerpres)

începe

de 
de
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Brigada condu
să de minerul Pe
tre Constantin din 
sectorul III al mi
nei Lupcni este 
bine cunoscută în 
întreaga vale a 
Jiului pentru re
zultatele ce le ob
ține în întrecere. 
De la începutul 
anului brigada a 
extras peste sar
cinile ci de plan 
mai bine de 6 300 
tone de cărbune 
cocsificabii. în fo
tografie : înainte 
de a intra în- 
tr-un nou schimb 
de muncă, la 
„gura“ galeriei 
principale, mem
brii brigăzii sfă- 
tuindu-se asupra 
posibilităților de a 
îmbunătăți calita
tea cărbunelui.

(Foto :
M. Andreescu)

Nù peste multă vreme va 
strângerea recoltei la culturile de toam
nă. în regiunile din sudul țării unde ve
getația este mai înaintată, în unele 
locuri porumbul a ajuns în faza de coa
cere. Este în interesul fiecărei gospo
dării, in intere.su] economiei naționale 
ca recolta să fie strînsă și depozitată în 
cele mai bune condiții.

Pentru a vedea cum se desfășoară lu
crările de reparații și de construirea 
spațiilor necesare depozitării recoltei, 
am vizitat zilele trecute mai multe uni
tăți agricole socialiste și baze de recep
ție din regiunea București. Iată cîteva 
din constatările făcute cu acest prilej.

TREABĂ DE BUNI GOSPODARI

Energia electrică in producția agricolă
încheierea colectivizării agricul

turii în țara noastră a creat condi
ții pentru dezvoltarea în ritm susți
nut a producției agricole vegetale și 
animale. In cadrul preocupărilor 
largi ale partidului și guvernului 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
producției agricole — prin înzestra
rea ei în proporții din ce în ce mai 
mari cu mijloace tehnice, asigura
rea de cantități sporite de îngrășă
minte chimice etc. — o importanță 
deosebită prezintă și măsurile pen
tru extinderea continuă, pe măsura 
posibilităților, a consumului de ener
gie electrică în sectoarele în care se 
obține o eficiență economică mare, 
conform indicațiilor 
greșul al III-lea al 
partidului.

Utilizarea ener
giei electrice în 
producția agricolă 
contribuie la me
canizarea comple
xă a proceselor de 
producție, avînd 
ca urmare directă 
ușurarea muncii, 
creșterea produc
tivității muncii și 
reducerea prețului 
de cost al pro
ducției agricole 
vegetale și anima
le. Avantajele e- 
conomice ale folo
sirii energiei elec
trice în diferite 
sectoare de muncă 
agricolă au fost 
confirmate de ex
periența multor 
gospodării agrico
le de stat și colec
tive din țara noas- 
t.ă. Tocmai la a- 
ceste avantaje ne 
vom referi în cele 
ev urmează.

Intr-un șir*  de 
gospodării agrico
le de stat energia

Ing. N. GHEORGHIU 
adjunct al ministrului minelor 

și energiei electrice

bovin, porcin și a pă- 
La G.A.S. Agigea, re- 

Dobrogea, se folosesc mo- 
electrice pentru acționa-

în comunele Scorniceșli 
și Valea Mare din regiu
nea Argeș au fost date de 
curînd în folosință dispen
sare de circumscripții sa
nitare iar la Cîmpulung 
Muscel se construiește, 
fiind intr-un stadiu înain
tat, o policlinică. In pre

zent, în regiunea Argeș 
funcționează cu 154. cir
cumscripții sanitare, 241 
puncte sanitare de circum
scripții, 23 staționare pen
tru adulți și copii, 36 cabi
nete stomatologice sătești, 
mai mult oecît în 1938.

electrică și-a găsit un larg cîmp de 
utilizare, mai ales în sectorul zooteh
nic. Ea este folosită la acționarea to
cătoarelor de nutreț și a morilor de 
grăunțe, la antrenarea pompelor de 
alimentare cu apă și, în unele ca
zuri, la încălzirea apei pentru hrană. 
Mașini și aparate electrice sînt uti
lizate din ce în ce mai mult pentru 
mulsul vacilor, tunsul oilor ; lămpi 
cu raze infraroșii și ultraviolete — 
la creșterea, respectiv tratarea tine-trasate de Con-

La G.A.S. „Avicola“, regiunea Bacău se folosesc cu suc
ces becuri cu raze ii.fraroșii pentru creșterea puilor.

retului 
sărilor, 
giunea 
toare 
rea tocătoarelor de nutreț, a pom
pelor cu apă, a separatoarelor de 
lapte etc. Calculele arată că prin în
locuirea cu un motor electric a trac
torului pentru antrenarea unei tocă
toare de nutreț, se poate realiza, în 
medie, o economie de circa 2500 de 
lei pe an ; totodată, se pot elibera 
tractoarele pentru perioada cînd ele 
sînt necesare muncilor agricole. Prin 
înlocuirea tractoarelor cu motoare e- 
lectrice, Ia antrenarea morilor cu 
ciocane, se poate obține anual o e- 
conomie de circa 29000 de lei pentru 
fiecare moară.

Mari avantaje prezintă folosirea 
energiei electrice în domeniul ali
mentării cu apă; existența canaliză
rii într-o serie de gospodării agri
cole permite folosirea apei, atît pen
tru adăpatul animalelor, cit și pen
tru irigații, stropire, spălare cu apă 
sub presiune etc., fără a mai vorbi 
de diversele utilizări casnice. Ca să 
ne dăm seama de eficacitatea eco
nomică a unei instalații cu apă, e 
suficient să dăm următorul exemplu: 
o vacă în producție, dacă poate să 
bea apă ori de cite ori simte nevoia, 
dă o cantitate de lapte sporită cu 
1,5—2 litri pe zi.

în mod asemănător cu producția 
de lapte s-a constatat că vitele puse 
la îngrășat ating mai repede greu
tatea urmărită, dacă au cantități 
suficiente de apă în permanență și 
pot s-o bea atunci cînd simt ne
voia. Cantitatea de energie electrică 
pentru pomparea apei pe care o 
consumă. în medie, o vacă in 25 de 
zile nu depășește 1 kWh. S-a con
statat, de asemenea, că se pot rea
liza economii de 10—15 la sută din 
cheltuielile de îngrășare a porcilor 
dacă apa de băut este mereu la dis
poziția 
călzitâ.
pentru 
este de

In ult;mul timp, a fost introdus,

lor, iar iarna este ușor în- 
Energia electrică consumată 
un porc 
numai 1 kWh.

pe timp de 4 luni

pe scară din ce în ce mai largă, 
mulsul cu aparate electrice; cu aju
torul acestora se realizează o can
titate sporită de lapte, se eliberează 
importante forțe de muncă, se în
lătură îmbolnăvirea ugerului provo
cată deseori de mulsul manual; prin 
folosirea aparatelor de muls electri
ce sînt necesari numai 4 oameni în 
loc de 8 pentru un efectiv de 100 
de vite. Din calculele făcute rezul
tă o economie anuală de aproxima
tiv 34,000 de lei la 100 vite, investițiile 
amortizîndu-se în mai puțin de 2 
ani. La G.A.S. Reghin, regiunea Mu- 
feș-Autonomă Maghiară, prin intro
ducerea mulsului mecanic s-au eco
nomisit în 1962 la un efectiv de 500 
de vaci 171 000 de lei.

Experiența unei serii de gospodă
rii' agricole, de stat arată că tunsul 
electric al oilor asigură o creștere 
cu circa 150—200 gr a cantității de 
lină obținută de la fiecare oaie și o 
economie, față de tunsul manual, de 
aproximativ 24 de lei la 100 kg lînă. 
La G.A.S. „N. Bălcescu“, raionul 
Medgidia, s-a obținut intr-un ari, 
prin introducerea tunsului electric, 
la un număr de 11 000 oi o cantitate 
suplimentară de peste 1 800 kg lînă. 
Datorită tunderii uniforme s-au ob
ținut fire de lînă mai lungi, lucru 
deosebit de important pentru indus
tria textilă prelucrătoare.

Cercetările științifice au demons
trat că energia electrică, sub formă 
de radiații luminoase, ultraviolete, 
infraroșii etc. acționează favorabil 
în procesele de dezvoltare a plante
lor și animalelor. In condițiile na
turale, creșterea și dezvoltarea plan
telor și animalelor sînt influențate 
de factorii fizici ca temperatura și 
umiditatea aerului, lumina solară, 
razele ultraviolete și infraroșii, gra
dul de ionizare a aerului etc. Cu a- 
jutorul energiei electrice se pot for
ma și regla în mod artificial multe 
condiții ale mediului ambiant și ast
fel se influențează activ dezvoltarea 
organismelor vii.

Folosirea razelor ultraviolete la 
vaci, de pildă, mărește producția de 
lapte, ca și conținutul său în gră-

Pe baza unui plan de măsuri, comi
tetul raional dé partid Lehliu și consi
liul agricol raional analizează periodic 
cum se realizează construcțiile necesare 
pentru depozitarea recoltei. Cel mai 
mare volum de lucrări se execută la 
baza de recepție Lehliu. Aici se lucrea
ză intens la reparatul celor 98 de arioaie 
existente și la construcția altor 20. S-au 
și reparat și construit 40 de 
tule și s-au asigurat materialele 
cesare pentru întreg volumul 
lucrări. In afară de acestea, se 
construi 120 de pătule metalice, 
stabilit locul unde vor fi amplasate și se 
transportă pietrișul necesar platformei 
pe care vor fi montate. Piesele metalice 
au și început să sosească la bază. Cum 
s-a organizat aici munca pentru termi
narea la timp a construcțiilor și îndeo
sebi a arioaielor ? Tov. Iorgu Stan, șe
ful bazei, ne-a relatat că, avînd sprijinul 
consiliului agricol raional, a încheiat în
țelegeri cu gospodăriile colective ca să 
repare .și să construiască ele aceste 
arioaie, contra cost. Gospodăriile au tri
mis echipe de meseriași care în scurt 
timp vor termina construcțiile.

La fel se lucrează și la bazele de re
cepție Sighireanu și Fundulea.

In raionul Lehliu, gospodăriile colec
tive au de construit 18 magazii. Consi
liul agricol raional a sprijinit la fața lo
cului consiliile de conducere să rezolve 
diferite probleme legate de aproviziona
rea cu materialo și să organizeze temei
nic munca. S-au organizat echipe care 
confecționează cărămizi, fasonează ma
terialul lemnos procurat din tăierea unor 
salcîmi etc. în gospodăriile colective 
Axintele, Brănești, Crășani, Copuzu,

Pirlita, Răzvani și altele, magaziile pla
nificate sînt aproape gata.

Și în alte raioane s-au obținut reali
zări la construirea spațiilor de depozi
tare a recoltei. In gospodăriile colective 
din Ceacu, Rasa, Andolina și Ciocănești, 
raionul Călărași, magaziile se află la în
veli toare.

Urmărind permanent cum se înfăp
tuiesc prevederile planului de producție 
în toate sectoarele, organizația de partid 
din gospodăria colectivă Dorobanțu a 
analizat cum se realizează planul de 
construcții și a luat o serie de măsuri 
pentru grăbirea lucrărilor prin reparti
zarea mai multor colectiviști priceput! 
în acest sector. Pentru a se depozita in 
bune,condiții porumbul destinat,hrănirii 
animalelor, consiliul de conducere a ho- 
tărît să sé mai construiască un patul.

La propunerea inginerului Ion Ber- 
ceanu, colectiviștii construiesc un pătul 
din stîlpi de lemn între care se va în
tinde plasă de sîrmă. Și cele 9 maga
zii din G.A.S., executate de T.R.C.L. 
București, sînt terminate.

care

SE IMPUNE UN RITM

(Continuare in pag. V-a)

în pag. IH-a
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de 
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S-a

MAI INTENS

s-aCu toate acestea, în unele locuri__
făcut prea puțin pentru asigurarea con
strucțiilor necesare depozitării produse
lor agricole, deși timpul care a rămas 
pînă la recoltare este destul de scurt. 
Un mare volum de construcții trebuie 
să se ridice pe lîngă bazele de recepție. 
Ritmul în care se execută aceste lucrări 
este însă încet. La baza de re
cepție Călărași se lucrează intens la re
pararea pătulelor vechi. Față de alți 
ani, materialele necesare au sosit din 
vreme și în cantități suficiente. Pe lîngă 
baza de recepție se vor construi însă și 
mai multe pătule metalice. Ele nu se pot 
monta oricum : trebuie să se stabilească 
amplasamentul, să se toarne platforma 
de beton. Dar pînă în prezent nu s-a 
făcut nimic. „Timpul e destul de scurt și 
nu știu altceva decît că pătulele vor fi 
instalate în livada de lîngă celelalte 
construcții ale bazei — ne-a spus tov. 
Gh. Fandulea, șeful bazei Călărași“. 
Intr-adevăr, aici trebuie să se scoată 
pomii, să se curețe terenul, să se trans
porte pietrișul și cimentul necesar, să 
se toarne platforma. Cînd vor fi făcute 
toate acestea?

Aceeași situație se întîlnește și la alte

Un reportaj de Geo Bogza

Tipuri noi de mobila
De la începutul anului fi pînă în pre

zent fabricile de mobilă aparținînd Mi
nisterului Economiei Forestiere au pro
dus 13 noi tipuri de mobilă. Dintre a- 
cestea, cele mai recent livrate magazi
nelor dc specialitate din (ară sînt dor
mitorul fi camera combinată „llva“, su
frageria „Adriana“ fi bucătăria „Mara
mureș“. Sufrageria „Adriana“, produsă 
de către 1PROFIL „23 August“ din Tg. 
Mureș, este formată dintr-o serie de 
piese a căror construcție permite mon
tarea lor în diferite variante,' în func
ție de spațiu și după preferințele loca
tarilor. Colectivele fabricilor de mobilă 
au realizat, de asemenea, trei noi mo
dele de biblioteci, un nou tip de ca
napea extensibilă, și alte piese de mo
bilier. La executarea noilor modele, 
s-au extins furnirele exotice, iar în ceea, 
ce privește coloritul mobilei sînt utili
zate pe larg nuanțele deschise. Totoda
tă, la lustruit s-au aplicat pe scară mai 
largă poliesterii — rășini sintetice care 
dau mobilierului un luciu superior și 
rezistent.

baze din regiunea București printre 
care Oltenița, Fetești, Bărăganu, Fier
binți. De ce nu s-au început încă lu
crările? S-a întîrziat mult întocmirea și 
avizarea documentației, fără de
nu se poate trece la executarea lucră
rilor. Din această cauză nici nu s-au în
cheiat contractele între Centrul regional 
de recepționară, care este beneficiar, și 
T.R.C.L. București, care execută lucră
rile Nici pînă în prezent nu s-au pre
dat amplasamentele pentru construcții 
la unele baze unde trebuie să se reali
zeze un volum mare de lucrări.

în cursul lunii iulie, cum era și fi
resc, C.R.R. București și-a concentrat 
eforturile spre preluarea și depozitarea 
cerealelor păioase. Dar asta nu înseam
nă deloc că se putea tărăgăna rezolva
rea problemelor legate de construirea 
spațiilor necesare depozitării celorlalte 
produse agricole și în primul rind a po
rumbului. Faptele arată însă că condu
cerea C.R.R. nu a depus stăruința cuve
nită pentru întocmirea documentației și 
obținerea aprobărilor necesare pentru 
executarea construcțiilor. Este necesar ca 
organele de resort să ia măsuri pentru 
rezolvarea rapidă a tuturor problemelor 
legate de realizarea construcțiilor în cel 
mai scurt timp.

Mai multă atenție trebuie acordată 
îndrumării gospodăriilor colective ca 
să-și construiască din timp magaziile și 
pătulele planificate. De ce de pildă la 
G.A.C. Ciocănești nici n-a început con
struirea unei magazii, iar la G.A.C. An- 
dolina, o gospodărie cu posibilități mai 
mici, magazia este gata? La G.A.C. An- 
dolina consiliul de conducere s-a preo
cupat cu spirit gospodăresc de organi
zarea muncii, de procurarea unor ma
teriale pe plan local. Consiliul agricol 
raional Călărași are datoria să răspân
dească experiența bună, să sprijine con
siliile de conducere ale G.A.C. îu găsi
rea celor mai eficace metode de ridi
care a unor construcții bune și ieftine.

Organele de partid și sfaturile popu
lare, consiliile agricole din regiunea 
București au datoria să analizeze temei
nic stadiul lucrărilor și să ia măsuri co
respunzătoare pentru terminarea la timp 
a construcțiilor planificate. Trebuie asi
gurate spațiile necesare pentru depozi
tarea în bune condiții a recoltei.

T. 
F.

MARIAN 
CEAUȘESCU

Fabrica de conserve „Flora“, unitatea Grivița. Prezentăm, în fotografie, cî
teva muncitoare care au fost evidențiate în întrecere pentru realizării® obți
nute: Maria Vișan, șefă de echipă, Niculîna Pena, Ioana Bi;ică și Suzana Bratu.

(Foto : M. Cioc)
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BUCUREȘTI. Un mare număr de tineri ab
solvenți ai școlilor medii se pregătesc. în 
prezent, pentru concursul de admitere în învă- 
țămîntul superior. Pentru aceștia, s-au organi
zat cursuri de pregătire, in două serii (5 iulie— 
5 august și 5 august—5 septembrie). In Bucu
rești, după încheierea primei serii, care a cu
prins peste 2 400 de candidați, biroul Comite
tului de partid a! centrului universitar Bucu
rești a analizat modul de desfășurare a acestor 
cursuri. Ședința a fost urmată de o consfătuire 
la care au participat prorectorii instituțiilor de 
învățămînt superior care răspund de organi
zarea cursurilor de pregătire, secretarii comi
tetelor de partid și ai organizațiilor de bază 
din facultăți, secretarii comitetelor U.T.M. și 
președinții asociațiilor studenților din institu
tele și facultățile Capitalei. Informările prezen
tate, cît și discuțiile au relevat condițiile bune 
în care se face pregătirea viitorilor studenți, 
grija cu care cadrele didactice și organizațiile 
de partid se preocupă să asigure tinerilor te
meinica însușire a cunoștințelor. Au fost sem
nalate și unele lipsuri — frecvența slabă la 
cursuri a unor candidați, nerespectarea întoc
mai a programului fixat, insuficienta grijă a 
unor facultăți pentru pregătirea temelor și 
prezentarea interesantă, atrăgătoare a cursu
rilor. In seria a II-a a cursurilor, în Bucu
rești s-au înscris aproape 8 700 de tineri. Co
mitetul de partid al centrului universitar a re
comandat organizațiilor de partid să vegheze 
îndeaproape la înlăturarea lipsurilor semna
late și la buna desfășurare a cursurilor, să

desfășoare o muncă politică vie în rîndul 
viitorilor studenți, explicîndu-le că baza pre
gătirii lor o constituie studiul individual, și să 
popularizeze în rîndul tinerilor condițiile de 
studiu și de viață pe care le oferă diferite 
facultăți.

MEDIAȘ. — In munca politică pentru îmbu
nătățirea continuă a calității produselor orga
nizația de bază din secția email a Uzinelor 
„Emailul roșu“ din Mediaș folosește metode 
diferite. O grijă deosebită acordăm ridicării 
calificării muncitorilor. In acest scop, cu aju
torul cadrelor de ingineri din uzină, am orga
nizat conferințe și expuneri pe teme privind 
importanța densității emailului pentru calita
tea produselor, folosirea rațională a dispoziti
velor de ardere și respectarea temperaturii și 
altele, care s-au bucurat de un larg interes.

Cu bune rezultate folosim și agitația vi
zuală. în diferite locuri de muncă au fost in
stalate panouri cu ajutorul cărora popularizăm 
muncitorii evidențiați în întrecerea socialistă, 
care dau produse de bună calitate. Totodată, 
Ia qazeta de perete apar cu regularitate arti
cole, scrisori, caricaturi menite să contribuie 
la îmbunătățirea calității produselor.

Măsurile tehnico-organizatorice luate de 
conducerea întreDrinderii pentru îmbunătățirea 
controlului calității, respectarea cu strictețe a 
procesului tehnologic și munca politică des
fășurată de organizația de partid au dat re
zultate. Pe semestrul I al anului sarcinile de

plan privind calitatea produselor au fost în
deplinite în întregime, obținîndu-se totodată 
economii suplimentare la prețul de cost de 
circa 220 000 lei. (De la Iosif Taubert. secreta
rul organizației de bază P.M.R., Uzinele „Emai
lul roșu“ Mediaș).

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Pentru a gene
raliza experiența în muncă a celor mai buni agita
tori, Comitetul raional de partid Făurei organizează 
periodic, pe centre de comune, consfătuiri cu agi
tatorii din gospodăriile colective, gospodăriile de 
stat și S.M.T.-uri. De curînd a avut loc o aseme
nea consfătuire în comuna Niculești Jianu, la care 
au participat agitatori din comunele Roșiori, Ză- 
voaia, Tătaru și Ciocile. Tov. Anton Toma, secre
tarul organizației de bază din gospodăria colectivă 
Tătaru, a vorbit participanților despre experiența 
biroului organizației de partid în domeniul instruirii 
agitatorilor, iar brigadierul Nicolae Toma, agitator 
din aceeași gospodărie, a vorbit despre metodele 
lui de muncă în antrenarea colectiviștilor la execu
tarea lucrărilor agricole la timpul optim și în bune 
condiții.

Agitatorii Manea Bordei de la gospodăria colec
tivă din Roșiori și Ion Pitulice, tractorist la S.M.T. 
Niculești Jianu, au vorbit despre felul cum orga
nizează ei convorbirile, precum și discuțiile perso
nale pe diferite probleme cu colectiviștii și meca
nizatorii, cum folosesc ziarele și revistele pentru 
informarea oamenilor muncii asupra celor mai im
portante evenimente interne și externe. Asemenea 
consfătuiri au fost organizate de comitetul raional 
de partid și în comunele Grădiștea și Jirlău.

In munții Apuseni, tulnicele — a- 
ceste originale instrumente — sună 
cu o neîntrecută măiestrie.

(Foto : Agerpres)
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Cînd e vorba de prestigiul 
mărcii fabricii
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Fabrica de pielărie și încălțămin
te din Oradea este una dintre în
treprinderile industriei ușoare care, 
de regulă, își îndeplinește planul de 
producție la toți indicatorii. Aici lu
crează un colectiv harnic și priceput, 
care și-a cîștigat un bun renume 
pentru calitatea produselor pe care 
le realizează. în primul semestru al 
acestui an, colectivul fabricii a ob
ținut un șir de succese în îndepli
nirea planului la toți indicatorii. 
Planul producției globale și marfă a 
fost realizat în proporție de 103,3 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 2,5 la sută față de sarcina 
planificată, prețul de cost a fost re
dus și el simțitor, realizîndu-se, pe 
această bază, economii în valoare de 
239 000 de lei.

Dar calitatea? în acest semestru 
— e adevărat — calitatea pielii pen
tru fețe și talpă s-a îmbunătățit 
mult față de sarcina planificată. To
tuși, dacă ținem seama de profilul 
producției întreprinderii, de cerin
țele deosebite pe care le ridică fa
bricația de încălțăminte fină pentru 
femei, calitatea — acest indicator 
de bază — deși întreprinderea 
încadrat în procentele stabilite, 
a fost la înălțimea prestigiului 
care și l-a căpătat colectivul,
ginerul șef al fabricii afirmă că de 
ani de zile nu s-a întîmplat ca în
treprinderea să primească vreo re- 
clamație de la beneficiari în privin
ța calității produselor livrate. Și, 
totuși, in trimestrul II acest lucru 
s-a întîmplat. Procesul verbal în
tocmit de comisia de recepție de la 
I.C.R.T.I.-Oradea arată că s-au res
pins 1 200 perechi de pantofi.

Cum se explică aceste deficiențe?
La începutul trimestrului II, fa

brica a primit sarcina să-și sporeas
că numărul de sortimente, să intro
ducă în fabricație un nou tip de 
pantofi de damă cu talpă de piele. 
Cum era firesc, trecerea la fabrica
rea noului tip de încălțăminte cu 
talpă din piele cusută pe ramă s-a 
făcut nu fără unele greutăți ineren
te începutului. După pornirea ben
zii la care se realiza noul tip de 
pantofi s-a rupt angrenajul la us- 
cător. Remedierea acestei defecțiuni 
nu s-a făcut imediat — deși s-ar fi 
putut — și din această cauză au 
existat multe neajunsuri care s-au 
reflectat asupra calității încălță
mintei.

La o adunare a organizației de 
partid din întreprindere, care a avut 
loc în aprilie, s-a analizat și felul 
cum se desfășoară producția noilor 
tipuri de pantofi. în referatul pre
zentat atunci se arăta că Ia contro
lul făcut de forul tutelar — Minis
terul Industriei Ușoare — și de In
specția comercială de stat Oradea, 
au fost semnalate două deficiențe 
(! ?), dar că „în general s-a consta
tat o calitate satisfăcătoare a produ-

selor“. întrucît, de la începutul anu
lui — se sublinia în referat — nu 
s-a înregistrat nici o reclamație în 
privința calității de la beneficiar, în
seamnă că prestigiul mărcii fabricii 
se menține la nivelul anilor trecuți“.

S-a creat așadar o atmosferă de 
automulțumire și de subapreciere a 
lipsurilor, deși referatul a pomenit, 
pe ici-colo, cîteva mici „deficiențe“... 
în ce constau ele ? „Trebuie să re
cunoaștem — s-a spus în cadrul a- 
dunării amintite — că în întreprin
derea noastră calitatea produselor 
nu e constantă, nu e întotdeauna la 
înălțimea cerințelor. La secția croi
torie se croiesc multe piese necores
punzătoare. Căputele se taie cu de
fecte și din părțile rare ale pieilor, 
în secția rihtuit există destule ca
zuri cînd montarea pieselor se face 
în mod defectuos, cu cusături strim- 
be. La unele perechi de pantofi fe
țele sînt pătate cu soluție de cau
ciuc, altele nu sînt corect tăiate etc.

Era de așteptat ca după ședința 
din aprilie să se întreprindă măsu
rile care se impun pentru înlătura
rea unor asemenea deficiențe. Pro
ducția noilor tipuri de pantofi a 
continuat însă fără ca ele să fie în
lăturate, deși posibilități existau.

în cursul trimestrului II, recep- 
ționerul permanent al întreprinderii 
comerțului cu ridicata Oradea a 
trecut la preluarea încălțămintei 
după noile modele. De la primele 
sondaje însă, recepționerul a con
statat că finisajul încălțămintei a 
fost, în unele cazuri, făcut la repe
zeală : „gura“ la tocuri nu a fost 
lustruită, talonetele n-au fost lipite 
corect, tălpile pantofilor prezentau 
exudații care dădeau încălțămintei 
un aspect urît. Datorită acestor ne
glijențe a fost respins un mare lot 
de perechi de pantofi de damă model 
1008. Recepționînd alte modele de 
pantofi, reprezentantul I.C.R.T.I. a 
respins și a recomandat să fie re
condiționată încă o cantitate de pan
tofi pentru femei.

Se pune întrebarea : ce au făcut 
controlorii tehnici de calitate ? Cu 
atît mai mult cu cît nu e vorba de 
o pereche-două de pantofi lucrați 
neglijent ci de un număr destul de 
mare.

Inginerul-șef se referă la faptul că 
fabrica fusese profilată ani de zile 
pentru producția de pantofi cu tal
pă din microporos. Trecînd la pro
ducția pantofilor cu talpă de piele, 
această încălțăminte necesită, spre 
sfîrșitul ciclului tehnologic, și o us
care perfectă. Din neatenție circa 
20 la sută din producția de pantofi 
a intrat direct în cutii, fără ca să fie 
bine uscată înainte de finisarea tăl
pii. Din această cauză a apărut exu- 
dația de săruri pe talpă, ceea ce a 
dat un aspect necorespunzător încăl
țămintei.

Explicații de acest gen s-au dat și 
în legătură cu proasta finisare a 
pantofilor la gura tocului, la șnit, la 
talonete.

Inginerul-șef și tehnologul-șef re
cunosc acum că finisarea încălțămin
tei nu s-a bucurat de prea multă 
atenție. Ei sînt nevoiți să constate 
că toate neglijențele despre care 
s-a vorbit au adus serioase prejudi
cii mărcii fabricii.

— N-am putea spune precis cine 
anume se face vinovat de aceste lip
suri — susțin tovarășii din condu
cerea întreprinderii. Credem că sin
tern cu toții vinovați.

Probabil că așa și este. Dar pentru 
ca asemenea neglijențe să nu mai 
fie posibile pe viitor, organizația de 
partid trebuie să creeze o opinie de 
masă pentru produse de o calitate 
ireproșabilă, pentru respectarea dis
ciplinei tehnologice, pentru apărarea 
și întărirea prestigiului mărcii fa
bricii. Planul trebuie îndeplinit 
exemplar, la toți indicatorii, inclu
siv la cei ce se referă la lărgirea 
sortimentelor și îmbunătățirea ca
lității.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

Bibliotecă
IAȘI (coresp. „Scîn

teii“). — Cetățenii din 
cartierul nou de locu
ințe de pe malul drept 
al Bahluiului ca și nu
meroși muncitori, teh
nicieni și ingineri de la 
Fabrica „Țesătura", Fa
brica de mobilă, Ate
lierele de reparat ma
terial rulant Nicolina și 
de la alte întreprinderi 
din Iași s-au obișnuit de

cu activitate bogata
multă vreme să vină la 
casa de cultură a sindi
catelor din acest car
tier ca să asiste la spec
tacole, să împrumute 
cărfi de la bibliotecă. 
Biblioteca casei de cul
tură a înregistrat de 
la începutul anului și 
pînă acum aproape 
2100 cititori cărora li 
s-au împrumutat peste 
26 000 cărți.

în acest an, la biblio
teca casei de cultură a 
sindicatelor din Iași au 
fost prezentate nume
roase recenzii, au avut 
loc seri literare, călă
torii pe harta țării, seri 
de basme pentru copii 
și alte acțiuni. în total 
au fost organizate 72 
de acțiuni la care au 
participat circa 4 000 
de cetățeni.
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Petroliștii din rafinăria noastră 
au pus în valoare anul acesta noi 
rezerve interne în scopul valorifică
rii superioare a fiecărei tone de ma
terie primă, îmbunătățirii calității 
produselor și reducerii prețului de 
cost al acestora. La propunerea 
maistrului Ion Vîlcu și inginerului 
Anatolie Țariuc s-a îmbunătățit 
procesul tehnologic de fracționare a 
produselor în coloana instalației de 
distilație în vid. Datorită acestei 
măsuri a crescut randamentul în 
uleiuri al instalației și a scăzut pro
centul de rezidii, realizîndu-se anual 
economii în valoare de 150 000 lei.

Un șir de măsuri s-au luat și pen
tru reducerea pierderilor de țiței și 
produse petroliere. în toate secțiile 
de fabricație, precum și la depozit- 
expediție au fost verificate conduc

tele, pompele și rezervoarele pentru 
a înlătura orice fel de risipă ; s-a 
trecut, de asemenea, la valorificarea 
unor deșeuri și rezidii care înainte 
se aruncau.

De la începutul anului, colectivul 
rafinăriei noastre a livrat în plus, 
prin valorificarea mai bună a țițe
iului, 544 tone uleiuri, 368 tone bi
tum și 600 tone diverse alte produse. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
3,60 la sută față de plan. Pe primul 
semestru al anului au fost obținute 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 1 281 000 lei, pre
cum și 1 088 000 lei beneficii peste 
plan.

CONSTANTIN GORAN 
tehnician 

Rafinăria Cîmpina

La căminul nostru
>. ..

Bune fructe

teurt DIN TDATÂ TfADA

FILME TEHNICE DE SCURT 
METRAJ PENTRU CONSTRUC
TORI. Comitetul sindicatului din în
treprinderea de construcții și mon
taje metalurgice Reșița în colaborare 
cu cabinetul tehnic au organizat zi
lele acestea la casa de cultură din 
Reșița o interesantă acțiune de 
popularizare a metodelor înaintate 
folosite în construcții. Aproape 200 
de constructori au vizionat două fil
me tehnice de scurt metraj : „Trans
portul betonului? și „Construcția li
nei hale industriale din elemente 
prefabricate“.

în afară de fondurile alocate de 
stat, la construirea celor aproape 
80 de școli de cultură generală, 
prevăzute pentru acest an, cetățe
nii au contribuit cu zeci de mii de 
ore de muncă patriotică. în pre
zent se fac lucrări de finisare la 
noile școli medii din comunele 
Gurahonț și Aleșd, alte peste 60 
de școli de opt ani fiind în stadiu 
avansat de construcție.

La Craiova, în blo
cul de pe strada Ca
racal nr. 95, este un 
cămin unde locuiesc 
aproape 150 de tineri 
muncitori necăsătorit! 
de la Uzinele „Elec- 
tioputere“. Pînă acum 
trei ani, cînd căminul 
nostru se afla încă în 
administrația uzinelor, 
aveam condiții bune 
de locuit. Și timpul 
liber ni-1 petreceam 
mai bine. La dispozi
ția noastră erau o bi
bliotecă și o sală 
unde jucam șah, ci
team.

De cînd căminul nos
tru a trecut în admi
nistrația secției de 
hoteluri a I.A.F.L.-ului 
Craiova aspectul blo
cului, al camerelor 
e~a schimbat mult, dar 
nu în bine. Personalul 
de întreținere nu-și 
face datoria, curățe
nia lasă de dorit. Len
jeria, fețele de masă 
nu sînt schimbate la 
vreme. Nu s-au mai 
văruit camerele. Avem 
neplăceri și din pri
cina Instalațiilor sani

tare defecte. Din cele 
4 dușuri instalate !a 
fiecare etaj, funcțio
nează acum doar 
două. Nu avem ană 
caldă de mai multă 
vreme Biblioteca si 
sala de lectură au 
fost desființate.

Noi am sesizat în 
repetate rînduri aceas
tă stare de lucruri 
conducerii I.A.F.L.. dar 
măsurile tntîrzie.

Un grup de locatari 
din str. Caracal 95 

Craiova

CASE LABORATOR. In gospo
dăriile colective din satele Gîn- 
țaga, Totești, Hărăru, Peștișu Mare 
și altele din regiunea Hunedoara 
au luat ființă de curînd case 
laborator menite să ajute pe 
coleotiviști în folosirea celor mai 
înaintate metode de lucru. Nu
mărul G.A.C. din regiunea Hune
doara care și-au organizat case 
laborator a ajuns astfel la 20, 
față de 11 cîte erau la începutul 
anului.

CONSTRUCȚII ȘCOLARE. 
Pentru dotarea unităților școlare 
din regiunea Crișana cu mobilier 
și material didactic s-au 
acest an din bugetul 
popular regional peste 
lei, iar pentru reparații 
și construcții de școli 
1 600 000 lei.

SE DEZVOLTĂ REȚEAUA SA
NITARĂ. într-o serie de orașe, cen
tre de comune și sate din regiunea 
Cluj au fost construite noi dispen
sare medicale, case de naștere, far
macii etc. Printre acestea se numără 
dispensarele medicale date recent în 
folosință în comunele Vultureni, Va
lea Drăganului, Uriu, dotate cu apa
rate de specialitate moderne. în ul
timii 4 ani, în mediul rural al regiu
nii Cluj au fost date în folosință 
peste 20 de dispensare medicale, 
numeroase case ele naștere, cabinete 
stomatologice, farmacii etc. Cores
punzător a crescut și numărul ca
drelor medico-sanitare, care acum a 
ajuns la aproape 5 460, din care 
peste 1 330 medici. (Agerpres)

alocat în 
sfatului 

6 500 000 
capitale 
aproape

8 !
s

Comanzi sandale
De anul trecut, de cînd aprovizio

narea cooperativelor de consum din 
raionul nostru se face prin între
prinderea comercială raională Slo
bozia, acestea primesc mai repede 
mărfurile pe care le solicită cumpă
rătorii ți în cantitățile cerute. In ul
tima vreme s-au ivit însă unele de
ficiențe in aprovizionarea cooperati
velor din raion. întreprinderea co
mercială raională — I.C.R. — trimite 
periodic delegați în comune pentru 
preluarea comenzilor de la coopera
tivele de consum. Ei fac însă aceas
tă treabă fără a cunoaște, de multe 
ori, ce mărfuri există în depozitul 
raional. Iar I.C.R., la rîndul său, 
nu ține seama de cerințele coope
rativelor. Astfel, la 20 iunie, con
ducerea cooperativei din comuna 
Mărculești a făcut o comandă pen
tru unele articole de sezon. Insistîn- 
du-se ca mărfurile să fie expediate 
mai repede, I.C.R. Slobozia a pro
pus cooperativei să mai ridice și o 
cantitate de sare, pentru a completa 
tonajul mașinii. Propunerea n-a fost

și primești papuci
acceptată deoarece, pe aceeași cale, 
cooperativa din Mărculești și-a fă
cut pînă acum un stoc de peste 20 
tone de sare. Mașina cu mărfuri a 
sosit la Mărculești abia după o lună. 
Cu altă ocazie, cooperativa a coman
dat brînză și i s-a trimis marme
ladă, papuci în loc de sandale, drop
suri în loc de bomboane umplute și 
cremă maro în loc de cremă neagră.

Necazuri asemănătoare are și coo
perativa din comuna Perieți. Co
menzile din 14 iulie n-au fost nici 
pînă acum onorate. Printr-o altă 
notă, cooperativa a cerut pahare de 
vin și a primit pahare de apă, san
dale de copii în loc de sandale băr
bătești și de damă etc.

Sînt deficiențe care pun sub sem
nul întrebării seriozitatea cu care 
tratează I.C.R. Slobozia comenzile 
cooperativelor și cerințele consuma
torilor.

GEORGE VATAFU 
instructor al Sfatului popular 

raional Slobozia

a T1EÆT1R1E • (Șam cearnă • Vëfeviz/unem

Lucrări gospodărești
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

în regiunea Brașov locuitorii din me
diul rural depun sute și sute de ore 
de muncă patriotică la amenajarea 
drumurilor, a unor parcuri și spații 
verzi, la plantarea de pomi pe mar
ginea șoselelor. în comuna Prejmer, din 
raionul Sfintu Gheorghe, de pildă, 
s-au prestat, de la începutul anului și 
pînă acum, peste 21 000 ore de muncă 
patriotică. S-au reparat numeroase po
duri și podețe, s-au săpat șanțuri pe 
marginea drumurilor. De asemenea, 
s-au plantat pomi și s-a amenajat par
cul comunei. S-au evidențiat cetățenii 
din circumscripția 25 unde este depu
tată Valeria Taus.

Rezultate frumoase au obținut și lo
cuitorii din comuna Sita Buzăului, ra
ionul Tîrgu Secuiesc, care au realizat 
lucrări de înfrumusețarea comunei lor 
în valoare de peste 160 000 lei. Aici, în 
fruntea acțiunii se află deputată Nico
lae Neaga, Gheorghe Bularca, Victor 
Moraru. Excursioniști la cabana „Cioplea“ din Predeal.

14,30;
12,15; 
2; 15;

stea :

TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R.
— Giulești (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Băiat bun, dar... cu lipsuri
— (orele JJO). Teatrul Evreiesc de Stat 
(Grădina din str. Mircea, Vodă nr. 5) : 
Lozul cel mare — (orele 20,15). Teatrul 
satiric-muzical ,,C. Tănase“ (Grădina Bo
ema) : Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20,15). O.S.T.A. (Teatrul de vară 
,,23 August“) : Concert extraordinar dat 
de Samxon Boy și orchestra sa de mu
zică ușoară (Liban) (orele 20). Circul de 
Stat : Spectacol extraordinar 
bielorus" — (orele 20).

cu Circul

CINEMATOGRAFE : Moby 
leazâ la Sala Palatului R. 
(18,30 — seria de bilete
publica (9,30; 11,45; 14;
21,15), București (8,30; 10,45; 13; 15; 17,15; 
Ï9.30; 21,45). La Fayette — film ] 
ecran panoramic : 
16,30; 19; 21,15). Regina stației de ben
zină.: rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
(16; 18; 20,30 — grădină 20), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). Șoferii iadu
lui: rulează la cinematografele I. C. Fri
mu (9; 11; 13), Gradina cinematografului 
23 August (20), Patinoarul 23 August 
(20,45). Drumul spre inalta societate : 
rulează la cinematograful v. Alecsandri 

Fortă- 
rulează 
(10; 12; 
Miorița

Dick ; ru-
P. Romîne 
822), Re- 
16,45; 19;

17,13; 
pentru 

Patria (9; 11,30; 14;

(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
reață pe Rin — cinemascop : 
la cinematografele Elena Pavel 
15; 17; 19; 21 — grădină 20,30),
(rulează în continuare de la orele 9,30 
la orele 14; 16,15; 18,45; 21), Libertății 
(10; 12,15; 16; 18,15 — grădină 20,30). Dra
goste și pălăvrăgeli : Tineretului 

16,30; 18,30; 20,30),
15,30; 18; 20,30),
17; 19; 21). Alerg

Victoria (10; 12;
18,30; 20,45). O perlă de

(10,30; 12,30; 14,30;

(10,30;
1 Mai 
Volga 
după 
14.15;
ma-

16,30;
- gră. 

rulează la

16,15;
mă • Cultural
18,30; 20,30), Olga Bancic (15,30; 18
dină 20,30). Copiii minune : 
cinematograful Lumina (în continuare

de la orele 9,30 la orele 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Program pentru copii : 13 Sep
tembrie (10). Ordinul Ana: 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30). Pro
gram de filme documentare : rulează in 

orele 
i Noi. 
Ia ci

lle,15; 
grădină

continuare de la orele 10 la 
21 la cinematograful Timpuri 
Doctor in filozofie : rulează 1 
nematografele Maxim Gorki
18,15; 20,15), Unirea (16; 18 
20,15). Cetatea Hurramzamln — cinemas
cop : Giulești (10; 12; 14; 16; 18.15: 20,30). 
Podul rupt — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (16; 18,15; 20,30), V. Roaltă 
(10, 12; 16; 18; 20). Gangsteri și filantropi: 

’ ” ’ l Gh. Doja
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), G. Coșbuc 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Floieasca (16; 18; 
21), Grădina 13 Septembrie (20,45).Pompi
erul atomic : Cultural (10; 12- 16; 18; 20), 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Moștenire 
cu bucluc : rulează în continuare de la 
orele 9 la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Concertul mult visat : 
8 Martie (16; 18,15). Pirații aerului — ci
nemascop: Grlvlța (10; 12; 16; 18,15; 20,15). 
Colegii : rulează Ia cinematograful C. 
David (16; 18,15, 20,30). Viața fără chi
tară : rulează la cinematografele Alex. 
Sahia (10: 12; 16; 18,15 — grădină 20,30), 
23 August (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Cereo- 
mușkl : Flacăra (16; 18,15; 20,30). Moartea 
în insula de zahăr : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15,30; 18; 20,30). 
Tu ești minunată : Munca (11; 16; 18,15: 
20,30). Rocco și frații săi — ambele serii: 
Popular (16; 19,30). Mărul discordiei : 
Arta (16; 18; 30). Legea e lege : Moșilor 
(15; 17; 19 — grădină 20,30). Pe urmele 
bandei; rulează la cinematograful 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). Mamelucul : rulează 
Ia cinematograful 
18,15; 20,30). Clubul 
mascop : rulează la 
Pintille (16; 18; 20). 
(15: 17,15; 19,30 
nul Fracasse — cinemascop : rulează la 
cinematograful G. Baco via (15; 17; 19; 
21). Dracul șl cele 10 porunci — cine-

Podul rupt cinemascop :

rulează la cinematografele

M. Eminescu (16; 
cavalerilor — clne- 
cinematograful Iile 

Tăunul : Luceafărul
grădină 20,30). Căptta-

mascop : Drumul Serii (15; 17,30; 20). 
Meșter la toate ; rulează la cinemato
graful 30 Decembrie (16; 18; 20). Cei doi 
caro au furat luna — cinemascop : ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(16; 18, 20). Vikingii : Grădina Progresul
(20) . Grădina cinematografului V. Roaltă
(21) . Nopțile Cabiriei : Grădina cinema
tografului T, Vladimirescu (20,15). Hai
ducul de pe Ceremuș : Grădina cinema
tografului Ille Pintille (20,30). Caidul: 
Grădina cinematografului Arta (20,15). 
Carmela — cinemascop : Grădina cine
matografului 8 Martie (20.30). Cerasella : 
Stadionul Dinamo (20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru cei mici: 
„Ariciul atotputernic“. 19,35 
hărții. 19,50 ~ ‘
șurile șl ctntecele popoarelor.
Transmisiune de Ia stadionul Republi
cii : Aspecte de la întflnirea de fotbal 
dintre echipele Dinamo-București — 
Steaua. 21,45 — Excursie pe Mediterană 
de Radu Nichita. 22,40 — Muzică ușoară. 
In încheiere ; Buletin de știri, sport, bu. 
letin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA

In fața
3 x 3... 7 20,10 — Din flan-

21,00 —

Timpul probabil pentru zilele de 11, IZ 
și 13 august : Vreme în general frumoasă 
in sudul țării și ușor instabilă în jumă
tatea de nord și în regiunea muntoasă. 
Cerul va fi variabil. Averse locale de 
ploaie însoțite de descărcări electrice 
vor cădea mai ales în Ardeal șl nordul 
Moldovei Vint slab ptnă la moderat 
din vest. Temperatura in scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar maximele între 22 și 32 grade.

In București șl pe litoral : vreme in 
general frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. Ten
dințe de averse de ploaie după-amlaza. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatura 
în scădere ușoară.
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I. O dimineață la Institutul de chimie „Petru Poni". Capul de bour 

și microscopul electronic arată de la început semnul sub care se des
fășoară viața în fosta capitală a Moldovei.

II. Maz puțin despre bojdeuca lui Creangă și mai mult despre alte 
mii de bojdeuci. Răspuns la o anchetă de acum treizeci de ani. Apari
ția macaralelor turn pe malurile Bahluiului. Zona industrială din partea 
de sud-est a orașului.

III Trei Ierarhii în conul de umbră al blocurilor turn. Soarta 
Bahluiului în lașul socialist. De fapt e vorba despre reconstrucția 
întregii Moldove. Penicilină, rulmenți și vinuri de Cotnari.

IV. Scurtă paralelă între Onești, orașul fără istorie, și lașul cel 
plin de ecouri ale trecutului Teiul lui Mihail Eminescu. Zona univer
sitară de pe dealul Copou. Totul conlucrează pentru făurirea noilor 
generații în spiritul umanismului socialist.

I atît de deosebită ca fosta capitală a

poezia și mesajul

— Șl microscopul electronic?
— La secția de fizică, în cealaltă clădire.
Și am pomi’ atunci intr-acolo. Am traversat o 

curie mare, de fapl o adevărată qrădină. iar cînd 
am zărit cealaltă clădire mi-am dat seama că stră
duințele mele de a descoperi
realității pe care o cercetez au fost rareori atît de 
neaștepla1 si qeneros răsplătite. Pe frontonul ei era 
sculptat, cu fruntea lată, cu nările umflate și coarne 
monumentale, capul de bour.

Microscopul electronic și capul de bour supra
puse în aceeași imagine, ce simbol fericit și pu
ternic al Moldovei din zilele noastre!

★

Era la Iași, într-o dimineață de vară. în vasta 
grădină de dincolo de Copou în care este situât 
institutul de chimie „Petru Poni“ al Academiei Re
publicii Populare Romîne. Străbătusem tot felul de 
laboratoare, însoțit de secretara științifică a insti
tutului, al cărei glas blajin, de moldoveancă, dă
dea o notă particulară mult prea arizilot termeni 
pe care îi implică orice expunere din domeniul 
chimiei. în timp ce luam cunoștință de obiectul și 
rezultatul cercetărilor întreprinse acolo, priveam 
cu o discretă emoție intelectuală cele cîteva șuvițe 
albe din părul tinerei mele interlocutoare, qîndin- 
du-mă că are ceva din aerul Irène! Curie, a cărei 
fotografie o zărisem într-una din sălile institutului.

O emoție de aceeași natură, dar mai accentuată, 
încercasem în clipa cînd mă înclinasem în fața al
tei temei, descoperită printre tetortele și aparatele 
unu: laborator la ușa căruia ml se șoptise : Aici 
lucrează fiica lut Petru Pont.

A tost cum nu se poate mai folositor mintii și 
inimii mele ca sub acoperișul acelui templu al 
științei, care poartă numele întemeietorului chimiei 
romîneștl. să întîlnesc un vlăstar al său și să aflu 
că profesoara Margareta Pon! ocupă la Universi
tatea din lași catedra de chimie anorganică și ana
litică, de la caie Petru Poni a început să predea 
în 1878, cînd Eminescu avea doar douăzeci și opt 
de ani. Strîngînd mîna acelei femei. în întregime 
căruntă, ml s-a păru! că timpul se comprimă și că 
sub degetele mele năvălește pulsația unei întreqi 
generații de precursori.

Acesta era episodul neprevăzut al unei vizite 
la care, în ultimii ani, mereu mă gîndisem. Cîteva 
toamne de-a rîndul. tot uimindu-mă de frumusețea, 
de dimensiunile, de forța marilor uzine chimice și 
petrochimice ridicate în ultimul timp pe pămîntu
rile Moldovei, fusesem obligat să mă uimesc încă 
o dată aflînd cît de mare e numărul de ingineri chi- 
miști care lucrează în acele fabrici răsărite ca din 
pămînt, în locuri unde mai înainte nu era nimic. 
Dar et. de unde răsăriseră ? Șt iarăși eram obli- 
qat să mă uimesc, a treia oară, cînd stînd de 
vorbă cu mulți dintre e!, dintre cei datorită cărora 
media de vîrstă în uzinele Moldovei oscilează în
tre 25 și 28 de ani, aflam că mai toți au făcut chi
mia la Iași.

Multe știusem despre Iași, fiindcă este orașul din 
țara noastră despre care s-a scris poate cel mai 
mult, dar îmi era dat să mal aflu, în bubuitul fan
tasticelor reactoare care prefac gazul metan în 
lînă, că în el au fost instruite detașamentele de 
specialiști pentru cea mai mare bătălie ce s-a dat 
vreodată pe pămînturile Moldovei. Atunci, în e- 
norma împletitură de țevi, unele pictural multi
colore, a uzinelor de pe Bistrița și Trotuș, am înce
put să mă gîndesc la Iași, la școala lui de chimie 
mai cu seamă, ca Ia un loc spre care în cele din 
urmă îmi voi îndrepta pașii și în care vot mai a' 
vea multe de aflat.

Aflam printre altele, privind foarte complicatul 
aparat, că din cele două spectrofolometre în înfra- 
roșil din țara noastră, unul se găsește la Iași în. 
impunătoarea clădire de cărămidă aparentă a In
stitutului de chimie „Petru Poni“.

Străbătînd multele săli și laboratoare ale aces
tui institut aveam în minte nu numai capul de tî
nără. femeie dedicată studiului al Irènei Curie. O 
frază din biografia Iul Petru Poni. citită în ajun, 
stăruia în memoria mea. „Nouă ne lipsește totul. 
Nu avem nici colecții, nici aparate, nici materia
lul cel mai elementar de experimentate, nici cărți 
sau reviste în care să putem afla cel puțin ceea ce 
alții, maf favorizați decît noi, lucrează 
în alte țări. Nu avem măcar localul în 
care să putem lucra“.

Așadar, 
chimie de 
totul“.

Nu știu 
Petru Poni
în mintea mea cu tonul cu care le-am 
auzft strigînd pe femeile din Moțca. 
sat distrus de urgia războiului. „Noi 
nu mai avem nimica 1“.

Nouă ne lipsește totul. No! nu mai 
avem nimica. Și mai de departe, si 
mai de demult, ml se părea că aud 
glasul cronicarului: Săraca Tară a Mol
dovei...

Auzind toate aceste glasuri, priveam 
ceea ce ar putea fi noua stemă a Mol
dovei: capul de bour și microscopul 
electronic. Și mă gîndeam că vremu
rile, ele încep a fi sub oameni.

Iar în jurul meu, în acea minunată 
dimineață de 
oraș bătrîn în 
construcție.

situație 
Moldovei

în nici 
populară 
tulul, unele de o rară valoare artistică, și în nici 
un oraș, tot ca în slăvitul lași, un număr atît de 
mare de locuințe insalubre.

După ce Ion Creangă a fost recunoscut, alături 
de prietenul său Mihail Eminescu, drept unul din 
geniile poporului romîn, s-a scris mult cu risipă 
de duioșie, despre bojdeuca în care și-a dus viața 
în mahalaua Țicăului. Dat bojdeuca lui Creangă 
putea fi socotită ca o locuință confortabilă pe lingă 
alte sute și mii de bojdeuci din Tătărași, Socola 
și Nicolina, și chiar din preajma monumentelor care 
făceau gloria lașului. Istoria cunoaște asemenea 
exemple, începînd cu acela al colibelor în care își 
ducea viața plebea ateniană, de jur împrejurul 
Acropolei, la picioarele sublimului Parthenon.

Adevărul dureros este că, în afară de edificiile 
din centru și de locuințele unor oameni avuți, lașul 
cel slăvit, oricîtă cerneală s-ar fi cheltuit întru 
slava lui, era 
milacustre. de

Stăruind ca 
capitalele, unii 
lalți de la Suceava la Iași, turcii nu le depărtau 
numai de munții unde puteau fi mar ușor apărate, 
ci le încorporau în coordonatele unei lumi a hu
mei. Cînd vii dinspre miazănoapte sau dinspre 
apus, lașul este cel dintîi oraș al nostru care scapă 
de sub amprenta Carpațilot. vizibilă în toate așe
zările din preajma lot. de la Piatra Neamț pînă la 
Tîrgu Jiu, și începe să trăiască sub zodia tărînei, a 
secetei și a vînturilor de stepă

Curg în Moldova atîtea ape iubite și cîntate. Și
retul cel cu o largă respirație epică și Bistrița cea 
pururi tînără și fermecătoare, dar capitala acestei 
țări a fost așezată pe apa Bahluiului. Numele lui 
n-a fost rostit, în ultima sută de ani cel puțin, de
cîf cu o blîndă ironie

Despre Dîmbovița, cel puțin, un madrigal popular 
susține c-ar fi avut cîndva apa dulce dar despre 
Bahlui nimeni nu s-a hazaidat să afirme așa ceva. 
Bahluiul, afluent mîlos al mîloasei 
bucura decît de trista faimă de 
mahalalele lașului.

Acum, această lungă și tristă 
șit. De cîțiva ani, pe o lungime 
metri, malurile Bahluiului sînt transformate într-un 
șantier de mart proporții, într-un șantier socialist, 
care dă o nouă orientare vieții economice a lașu
lui. și o nouă înfățișare orașului atît de iubit, atît 
de cîntat, și totuși atît de urgisit în trecut.

Cu vreo treizeci de ani în urmă, lucrînd în 
ția unei reviste săptămînale. mt s-a propus 
tteprind o anchetă despre soarta 
personalitățile acelei vremi, mai 
ieșenii care-și părăsiseră orașul 
rești. plîngîndu-i soarta.

După cîte țin minte, la prima 
mor Iașii?"

un oraș ca în slăvitul Iași, orînduirea 
n-a moștenit atîtea monumente ale trecu-

alcătuit mal mult din mahalale ne
un intens și insalubru pitoresc, 
muntenii și moldovenii să-și mute 
de la Tirgovtște Ia București iar cei-

Jijia, nu se 
a inunda periodic

celebritate la sfîr- 
de mai multi kilo-

redac- 
să în- 
printre 
printre

lașului, 
cu seamă 
și trăiau în Bucu-

întrebare, „De ce 
ca și la cea de a doua, „Cum vedeți 

reînvierea Iașilor?“, am primit tot felul de răspun
suri, unele sentimentale la culme toate constituind 
mai mult sau mal puțin un fel de ridicare din 
umeri Și un lung suspin. în acel cor al neputinței, 
în cel mai înalt grad lirico-dramatic, doar profe
sorul Constantin Parhon a dat un răspuns realist. 

Dar cel mai realist și mai eficient răspuns la an
cheta mea de acum treizeci de ani aveam să-l aflu 
mult mai tîrau : la 22 septembrie 1961. Atunci, 
în cea de-a doua toamnă după adoptarea cuteză
toarelor directive ale celui de-al IlI-Iea Congres al 
partidului, cînd economia țării devenise mai pu
ternică și mai plină de avînt, la o adunate a acti
vului de partid din regiunea Iași, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a făcut expunerea intitulată „Pentru 
dezvoltarea economică și social-culturală a regiu
nii șl orașului Iași“.

De la acea dată, pe baza unor studii amănunțite 
întreprinse timp de doi ani de diferite ministere și 
instituții asupra caracteristicilor și posibilităților 
regiunii, s-a hotărît să se imprime un ritm mai ac
centuat dezvoltării lașului. De la acea dată a în
ceput să se vorbească în Iași despre „zona indus
trială“, iar perimetrul ei a fost delimitat pe pla
nul orașului. în partea de sud-est, Drecizîndu-se o-

biectivele care vor fi construite, în domeniul meta
lurgiei, al industriei chimice, al maselor plastice și 
al termoficării.

Situată în lunca Bahluiului, această zonă în care 
vor fi fabrici cu mii de muncitori șl sute de ingi
neri este chemată să împingă în arterele lașului 
sîngele proaspăt și puternic al vieții industriale. 
Fără acest sînge, nici un oraș al zilelor noastre 
nu-și poate tine fruntea sus, printre celelalte orașe 
ale lumii. Și nici o țară, printre celelalte țări.

Dintre primăverile pe care cocorii le-au vesti! 
lașului sute de ani de-a rîndul. nici una nu se poa
te compara cu aceea pe care au anunțat-o. ve
nind pe dealurile de la miazăzi, stîlpii liniilor de 
înaltă tensiune care aduceau bătrînului oraș forța 
cea nouă, fără sincope, a Borzeștiului. Opera de 
reînsuflețire a lașului este o operă gigantică la 
care iau parte apele zăgăzuite ale Bistriței și noile 
zăcăminte descoperite în subsolul Moldovei. Co
nectarea la sistemul energe’ic național înseamnă 
conectarea la întregul sistem, economic și psiholo
gic. a) unei țări în care a biruit 
listă. !n felul acesta lașul. î.ntr-o 
sură oraș al trecutului, devine 
mare măsură oraș al viitorului.

Am străbătut de la un capăt Ia 
trială din lungul Bahluiului. Fiecărei fraze din ex
punerea făcută în 1961 de primul secretar al parti
dului îi corespundea o realitate sau începutul unei 
realități, de beton, de oțel și de sticlă. Felurite uti
laje, de cel mai înaintat nivel al tehnicii mondiale, 
erau despachetate din mari lăzi de lemn, mai mari 
decîf bojdeucile de pe vremuri, și duse la locul 
lor, în hale înalte și luminoase.

De pe 
lași este 
noaptea, 
ca niște 
puzderia 
aduc geometria și forța unor mari ferestre ale vii
torului.

De pe acel deal, întrebarea de acum treizeci de 
ani despre agonia și moartea Iașilor apare ca o 
copilărie.

orînduirea socia- 
atît de mare mă- 
într-o tot atît de

altul zona Indus-

dealul Repedea, unde oricine trece prin 
sfătuit să se ducă spre a privi orașul 

noile hale din zona industrială se zăresc 
enorme diamante dreptunghiulare. In 
de cărăbuși de qui care umplu valea, ele

ni
De departe sau de aproape, ziua sau noaptea, 

lașul se înfățișează oricui trece 
oraș al tinereții și al viitorului, 
desigur, dar nu pentru a face loc 
lelor, ci unei vieți noi, plină de 
tul zilelor noastre.

Un eveniment de cea mai mare 
toria acestui glorios oraș, plin totuși de atîtea co
cioabe, îl marchează apariția macaralelor turn care 
înalță pe malul Bahluiului cartiere nevisate de ni
meni vreodată.

Generații de ieșeni au urcat de-a rîndul în Tur
nul Golia, au privit de pe terasa lui orașul și dea
lurile din depărtate, apoi au c.oborît din nou pe 
pămînt, sub acoperișul scund al bojdeucilor. No
țiunea de înălțime era incompatibilă cu aceea de 
locuință; tumul era unul singur, încărcat de mă
reția și tăcerea trecutului, iar locuințele se întin
deau la picioarele lui, tot mai mici, pînă în mlaș
tinile Bahluiului

Ceva din concepția feudală asupra 
selor s-a prelungit la Iași și în vremea 
favorizată mai mult decît în altă parte 
număr de monumente ale trecutului, și 
lele noastre i s-a pus capăt în mod hotărît.

Reflectoare electrice a căror forță vine tocmai de 
la Borzești din locul legendar în care a căzut 
cîndva săgeata lui Ștefan cel Mate, scot noaptea 
din întuneric, ca pe niște bijuterii de piatră, vechile 
monumente ale lașului. Spectacolul e măreț și dă 
din plin sentimentul istoriei. Dai reflectoare la fel 
de puternice, a căror forță vine tot de la Borzești, 
scaldă în lumină șantierele de pe malul Bahluiului, 
unde se înaltă blocuri cu zece etaje. Spectacolul 
de asemeni e măreț și 
sentimentul istoriei.

Schimbînd materialul 
schimbînd lutul — oare 
o proporție de optzeci la sută 
mat. lașul se adună, 
spre cer, căpătînd profilul unui oraș socialist. în 
care toți locuitorii sînt îndreptățiți în mod egal la 
soare, la aer și la mari spații verzi. Pînă în anul 
1965, cînd se va termina o primă etapă a recon
strucției, 
în case

pe acolo ca un 
Un Iași a murit 
ruinei și cucuVe- 
elanul și tumul-

importanță în is-

vieții ma- 
capitalistă. 
de marele 
abia în zi-

dă. de asemeni din plin.

din care esto construit, 
în unele cartiere atingea 

cu betonul ar- 
Ase concentrează și se înalță 
rofilul unui oraș socialist. în

Dește o treime din populația lui va locui 
noi.

★

Prieten din copilărie al rîurilor, întristat ori de 
cîte ori în loc să dea măreție așezărilor omenești 
erau pentru ele prilej de mizerie și pestilentă, 
m-am interesat care va fi soarta Bahluiului în vii
toarea înfățișare a lașului. Și mi s-au arătat șan
țurile adinei, pe un mal și pe altul al lui, pentru 
cele două mari canale colectoare care vor strînge 
apele reziduale din oraș, puriîndu-le în cercul lor 
de beton, departe, la o stație de epurare.

Iar Bahluiul va ti, pentru cartierele de pe malu
rile lui. o oglindă cu apele limpezi. Mult mai lim
pezi decît au fost vreodată în ultima sută de ani, 
poate tot atît de limpezi ca înainte de vremea cînd 
ciudatul trib ai Iassonilor să-și fi stabilit pe malurile 
lui așezarea care avea să-i poarte numele. Pentru 
că nu-i vorba numai de reconstrucția lașilor ci, 
într-un anume fel de reconstrucția întregii Moldove.

în afară de industrializarea masivă și rapidă a 
acestei provincii, atît de înapoiată pînă nu de mult.

care sînt 
lupta or- 
eroziunii

una din cele mai importante acțiuni în 
angajați oamenii ei în clipa de față este 
ganizată șl de mar! proporții împotriva 
solului. Multe dintre pămînturile Moldovei, și mai 
cu seamă acelea ale regiunii 
dat în ultimul secol Iar noua 
bîndit-o agricultura 
nit tocmai la timp 
proces nefast.

în expunerea sa 
Gheorghiu-Dej, constatînd cît de mare e numărul 
de bojdeuci și de case de lut din Iași, a precizat 
că pînă în 1965 vor fi construite în acest oraș 
12 000—13 000 de apartamente moderne. Și tot a- 
tunci, ocupîndu-se de problemele agriculturii din 
regiunea Iași, a anunțat că în aceeași perioadă 
se va combate eroziunea solului pe o suprafață de 
aproximativ un sfert de milion de hectare. Această 
operă vastă Include printre altele amenajarea com
plexă a Bahluiului și a afluenților săi.

Generații întregi de ieșeni și-au construit ca
sele amestecînd apa miloasă a Bahluiului cu ță- 
rîna de pe malurile lui. Acum, apa Bahluiului nu 
mai intră cu noroiul ei în construcția orașului, gata 
să se prefacă îacăși în noroi sau în pulbere. lașul 
cel nou se înalță din materiale trainice, din otel și 
beton, lat pămîntut Moldovei nu mai este lăsat să 
alunece în Bahlui și în Jijia, ci-! tinut locului prin 
tot felul de măsuri agrotehnice, prin zone îner- 
bate, prin lacuri de retenție, prin vii și livezi plan
tate în terase. Această acțiune de mare amploare 
este în curs dar rezultatele ei. și economice și es
tetice. se văd de pe acum.

Nu se poate vorbi despre reconstrucția lașului, 
despre noua înfățișare pe care orașul a că
pătat-o în ultimii ani, și continuă să o capele, fără 
a se pomeni de ceea ce s-a petrecut în acest răs
timp pe dealurile din jurul Iui. Este vorba de o 
acțiune de mari 
brațele și mintea 
din ce în ce mai 
vorba tot de o 
naturii, de restaurarea frumuseții ei degradate, de 
multe ori cu un plus față de cea originară, iar 
uneori de instaurarea frumuseții acolo unde natura 
s-a. dovedit uitucă sau neinspirată.

Din totdeauna dealurile din jurul lașilor, cele
brele lui șapte dealuri, mai cu seamă Copoul și 
Buciumul, cu viile lor, și Cetățuia și Galata cu fer
mecătoarele lor priveliști au fost prezente în viata 
ieșenilor avînd un puternic rol economic și altul, 
toț atît de puternic, sentimental Orașul nu depă
șea, în multe privințe, nivelul unui tîrg. dar dealu
rile din jurul Iui erau pline de frumuseți, de mires
me și de licori datorită cărora pe drept cuvînt I 
s-a spue „dulcele tîrg al leșilor".

Inventariind caracteristicile și posibilitățile re
giunii, în vederea dezvoltării ei viitoare, orînduirea 
socialistă, departe de a Ignora această dulceață, 
si-a propus să o organizeze și să o extindă la ma
ximum Livezile și viile din jurul lașilor au început 
să fie refăcute în mod rational și cu mari mijloace 
materiale. Pe dealurile de la Bucium și de la Co
pou, gospodării de stal șl institute hortiviticole își 
desfășoară activitatea după planuri care țintesc, 
cu îndrăzneală și cu vederi largi viitorul, ca și 
acelea după care se 
șuiul.

Fapte disparate și 
ar fi construirea unei 
ficare în zona industrială și refacerea unei cîr- 
ciumi ca „Bolta rece" sau a vestitului han „La trei 
sarmale“ din Bucium, fac parte din opera de re
construcție a lașului și urmăresc să-j păstreze toa
tă dulceața eliminînd din el sărăcia și Insalubri
tatea.

De mulți ant lașul, orașul și regiunea, au făcut 
primii pași și sînt mereu în frunte în domenii im
portante ale noii vieți din (ara noastră. în partea 
de apus a orașului, fabrica de penicilină produce 
numeroase sortimente de antibiotice, printre care 
aureociclma și penicilina V. Producția ei anuală 
șe socotește în zeci de mii de miliarde de unități 
internaționale.

Iar în partea de sud a regiunii, înconjurată de 
perdele de protecție și de mari spații verzi, pentru 
a reduce la minimum praful care ar putea pătrunde 
în halele ei. fabrica de rulmenți din Bîrlad a îm
plinit de curînd zece ani de activitate într-un do
meniu care tine de 
roase secții au mai

Pe imaginea care 
dovei, penicilina și 
microscopul electronic, tar capul de bour reprezintă 
ceea ce pe aceste pămînturi și-a păstrat de-a lun
gul vremii virtuțile străbune: sufletul oamenilor și 
vinul de Cotnari.

Astăzi, ca și în trecut, nu se poate vorbi despre 
Iași fără a se face o mențiune deosebită despre 
binecuvîntatele dealuri ale Cotnarilor. Mulți duș
mani i-au sîngerat pe moldoveni cu iataganele și 
cu strigăte sălbatice, de-a lungul vremii, dar cînd 
au băut din vinurile de Cotnari au înțeles ce fel de 
țară este Moldova.

în zilele noastre, acest lucru îl înțeleg mai ales 
prietenii. Pe meridianul Romîniei, Cotnarii sînt cea 
dintîi podgorie de renume mondial, cînd vii de la 
Polul Nord spre miazăzi. Pentru o vastă arie a Eu
ropei, aici încetează septentrionul cețos și începe 
miracolul soarelui în boabe de struguri și în licoa
rea lor.

Așadar, penicilină, rulmenți și vin de Cotnari,

așa se face fuziunea dintre vechea și noua Mol
dovă, sub semnul capului de bour și al micro
scopului electronic.

(ării, prin 
pentîu a

Iași, s-au tot degra- 
fotță pe care a do- 
colectivizare, a ve- 
pune capăt acestui

din septembrie 1961, tovarășul

proporții, în care sînt angajate 
oamenilor, și mașini de tot felul, 
puternice și mal ingenioase. Este 
reconstrucție. în cadrul vast al

efeciuează reconstrucția ora-

foarte disproporționate, cum 
puternice centrale de termo-

metalurgie, cu toate că nume- 
mult înfățișarea unor farmacii, 
a; putea fi noua stemă a Mol- 
rulmenții sînt reprezentate de

IV
Pe măsură ce lașul e reconstruit, farmecul lui 

devine în mod to> mar evident acela al unui oraș 
modern în care, la tot pasul, se simte adieiea tre
cutului. Nici unul dintre orașele Moldovei, și chiar 
ale întregit țări, nu închide între zidurile lui un nu
măr atît de mare de amintiri fată de cate su
fletul nostru să se araie atîi de sensibil. Dacă 
n-ar 11 decît faptul că orin acest oraș și-a 
purtat multă vreme pașii, și strălucirea de astru a 
frunții, Mihai) Eminescu. A sta sub ramurile bă- 
trînulul tei cate îi poartă numele înseamnă a te 
afla la unul din polii sufletului romînesc și a simți 
îndelung fiorii Istoriei șt ai poeziei.

în orașul în care am copilărit nu erau decît pră
vălii și negustori care-și strigau marfa. Dar într-o 
zi, urcînd treptele școlii primate, am băgat 
de seamă că sînt scobite la mijloc și atunci, 
la gîndul șirurilot de copii care își vor fi purtat 
pașii pe acolo pînă ce a tocit piatra, a încolțit în 
mine sentimentul succesiunii generațiilor, al trece
rii timpului și al Istoriei. De atunci, acest sentiment 
mi-a umplut de multe ori ființa cu grava lui rezo
nanță și numai o singură dată s-a aflat într-o 
uluitoare sincopă.

Mă găseam în toamna trecută într-o cofetărie vastă, 
cu vitrine mari și cu mobilier modern. Mozaicul de 
pe jos reflecta orbitoarele lumini din tavan. Șe
deam de aproape o oră, pe un fotoliu confortabil, 
cuprins de un fel de perplexitate. în fața cofetăriei 
se 
al 
se 
la

de
lipsește

ce fel de glas 
dar aceste cuvinte

fi avut 
răsunau

așa a început 
la Iași. „Nouă

școala 
ne

vară, era vuietul unui 
totală și cutezătoare re

va

sau

Dintre orașele țării noastre, înteme
iate în vremi mai de demult sau mai 
de curînd, în locuri mai fericite 
mai puțin fericite, asupra cărora orîn
duirea populară a început să-și 
cite puterea și fantezia, 

reconstruindu-le.

exer- 
transformîn- 

du-le, reconstruindu-le, modetnizîn- 
du-le, ridicîndu-le pe o nouă treaptă a 
civilizației, uimindu-ne pe noi înșine și 
pe străinii care ne vizitează, dintre a- 
ceste orașe nici unul nu s-a aflat intr-d
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oprea din timp în timp, cu pocnetul caracteristic 
ușilor, un autobuz. De partea cealaltă a străzii 
zărea lunga fațadă a unei farmacii. Apoi, mai 
stînga. un mare magazin pe ușa căruia intrau 

sau teșeau, ca în orice oraș din lume, cumpără
torii. Totul era ca în orice oraș din lume : trotuare, 
vitrine, lumini puternice și forfota unei mulțimi 
citadine.

Dar eu știam că dacă ies din strălucitoarea cofe» 
tărie și fac cîțiva pași Ja dreapta, asfaltul înce
tează și Intru într-un lan de porumb. Gîndul că 
în urmă cu cîțiva ant porumbul se întindea, cu 
cuiburile și foșnetul lui, pînă sub mozaicul cofe
tăriei și pînă sub asfaltul pe care alunecau auto
mobile, gîndul că orașul acela n-avea istorie, crea 
în întreaga mea ființă starea ciudată pe care n-o 
poate provoca decît dispariția, unei dimensiuni fun
damentale.

Nu era rău. Era ceva tulburător, neobișnuit, de 
o Imensă cutezanță. Era la Onești, dar mă gîn- 
deam că într-un fel așa va fi cînd oamenii vor 
transplanta civilizația terestră pe astre pustii.

Am petrecut cîteva nopți ale vieții mele în acel 
oraș fără istorie, tar cînd la începutul acestei veri 
am străbătui străzile lașului, am fost deodată ca 
un om care de pe o plajă orbitoare — Oneștiul este 
o astfel de plajă Iar oceanul lui e viitorul — pă
trunde în umbra unei păduri, cu arbor) 
cu tot felul de miresme

La Copou — teiul Iui Eminescu. La 
Centrală Universitară — semnătura lui 
Cantemir pe una din cărțile care i-au aparținut. La 
Arhivele Statului — caligrafia clară și în otice îm
prejurare emoționantă a celui ce-a dăruit poporului 
nostru, pentru veșnicie. „Sara ce deal“ La Muzeul 
Unitii — cele două urne, mat mici decît ouăle de 
struț din candelabrele de la Trei Ierarhi, ale Socie
tății de științe medicale și naturale, în care s-a vo
tat primul act al Unirii. Șt ceasul de aur al lui Ale
xandru Ion Cuza. Și scrisoarea lui Moș Ion Roată 
către țăranii dinlr-un sat de clăcașir Fiți buni și 
răbdați o lună sau două că boierescul va să cadă 
și toate havalelile. •

_Și_ tot din acele vremi, sau din altele care vin 
pînă în preajma noastră, pînă la Mihail Sadoveanu 
căruia îi mai simțim căldura mîinii, cîte umbre, și 
pași, și zvonuri, toate ale istoriei sau ale legendei. 

Nimic nu poate avea atîta farmec ca adierea 
trecutului pe sub lumini de neon și printre blocuri 
turn. înir-un oraș în care masele populare, elibe
rate și conștiente de forța lor, scriu cu hotărîre și 
îndrăzneală o nouă pagină a Istoriei.

Noi trebuie să ne bucurăm că în zilele noastre 
am zidit în Moldova un oraș ca Oneștiul, un oraș 
fără istorie a cărui violentă noutate dă fiorul ce
lei mai mari cutezanțe, și că reconstruim lașul pe 
ale cărui ulițe trecutul murmură ca apa pe pietrele 
unei vechi fîntînt.

Oricîte conducte s-ai trage, și se trag a- 
cum conducte de apă chiar la tară, în stațiunile 
de mașini, în gospodăriile de stat și cele colective, 
fîntînile rămîn fîntînt. încărcate de poezie, pri
lejuri unice de comuniune cu lumea din jur și cu 
lungul șir al generațiilor Dacă ar fi fost să apuc 
vremea cînd oricine va putea călători în Cosmos, 
cred că revenii pe pămînt. cu ochii arși de lumi
na stelelor, nimic nu mi-ar fi dat mai mult senti
mentul întoarcerii acasă, pe oămîntul străbun ca 
apo dintr-o veche fîntînă cu cumpănă. Dar chiar 
fără să ajuna acea vreme, chiar fără să părăsesc 
planeta, am încercat toate aceste puternice senzații 
— și ochii arși de lumina stelelor și setea potolită 
dintr-o veche fîntînă — trecînd de pe asfaltul fără 
ecou al Oneștiului pe străzile orașului 
acuma, în unele nopți, se aud tăsunînd 
mai mare poet al nostru.

★
Dacă aș avea vîrsta pe care o au__ _ ___

nen prieteni ai mei, adică dacă aș avea atîția ani 
cîți au trecut de cînd pe aceste pămînturi a 

început o nouă tetorie, și ar trebui 
să-mi aleg orașul în care să învăț, și 
aș vrea să învăț în mod riguros fără 
să-mi pierd totuși romantismul tinere
ții. dacă aș vrea să devin un bun spe
cialist. dar să rămîn sau să ajung 
într-un qrad și mai mare receptiv la 
poezie dacă aș vrea să pot trece, ca 
în universuri proprii, dintre eprubete 
și retorte sub lumina stelelor și sub 
mireasma 'eilor înfloriți, op o fată de 
mină, dacă aș vrea ca sufletul și spi
ritul meu să se formeze sub semnul 
bourului și al microscopului electronic, 
atunci n*aș  sta mult pe gînduri și aș 
suna la poarta Universității din Iași.

Sînt ttet an! de cînd această uni
versitate, cea mai veche din tară, a 
împlinit un secol de existentă și cu a*  
cest prilej au fost evocate atîtea epi
soade glorioase din existența ei, ca și 
cele cîteva eclipse. In lungul a o sută 
de ani, numeroși au fost ptofesoril. în
cepînd chiar cu cei dintîi, care au" îm
brățișat cele mai înaintate idei ale vre
mii, făcînd din Iași un centru al cultu
rii progresiste și al concepției mate
rialiste despre lume. Capetele lor, prin
tre care cele cu barbișon, ca ale lui 
Mihail Kogălniceanu și Petră Poni sau 
cu bărbi hirsute, ca ale lui B. P.'Haș- 
deu și G. Ibrăileanu, zugrăvite pe pla
fonul marii aule a universității con
stituie pentru noi, și mai ales vor con
stitui pentru generațiile viitoare, 
lerie de bărbați de seamă pe 
orice popor și-ar putea-o dori. „ „„ 
-uita sau a ține o prelegere în marea

bătrîni și

Biblioteca 
Dimitrie

în cate și 
pașii celui

cei mai ti-
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Aspecte noi aie cercetării
microbiologie

Ruinele Cetății Neămț (Foto : Aflerpres)

despre rolul 
în vremurile

științifice în
Prof. cir. I. MESROÖEANU 

directorul Institutului 
de microbiologie, paraxitologie 

și epidemiologie „tir. I. Caritacitzino”

Microbiologia — știința care a re
voluționat în secolul trecut medicina 
și chirurgia — descoperă in zi
lele noastre mijloace fot mai efi
ciente de prevenire și combatere 
a maladiilor infecțioase, făcînd oe 
deplin reală eradicarea bolilor mi
crobiens.

Printre multiplele direcții de cer
cetare ale microbiologiei se relie
fează acelea care urmăresc obține
rea de produse cît mai eficiente, ca
pabile sau să apere Omul sănătos de 
invazia microbiană (vaccinuri micro
biens și diferite produse microbie- 
ne), sau să neutralizeze efectele no
cive în cazul cînd microbii au pă
truns în organism (seruri antimicro- 
biene, bacteriofagi, antibiotice, sul
famide etc.). Obiective majore ale 
cercetării sînt de asemenea asigu
rarea rapidității și preciziei în pune
rea diagnosticului Ia maladii infec
țioase, utilizarea unei tehnici cît mai 
sensibile de identificare a germeni
lor pentru a se putea interveni repe
de și eficient în tratarea bolnavului 
și a se lua măsurile sanitato-antie- 
pidemice necesare pentru împiedi
carea transmiterii bolilor.

Se știe că microorganismele 
posedă constituente caré au üh 
rol esențial în sinteza și degra
darea diferitelor substanțe, așa-nu- 
mitele enzime. Acestea sînt caracte
ristice oricărei Celule vii. La bacterii 
însă, enzimele sînt deosebit de ac
tive și numai această particularita
te poate explica rapiditatea crește
rii acestor microorganisme. Nu de 
mult extragerea unor enzime din bac
terii (colibacili) a făcut posibilă sin
tetizarea în laborator chiar și a acizi
lor nucleici, substanțe fundamentale 
ale celulei. Această realizare poate 
revoluționa biochimia și biologia, ea 
constituind un păs important spfe 
dezlegarea problemei originii mate
riei vii.

Cu 15—20 ani în urmă, cunoștin
țele în domeniul morfologiei micro
bilor érau încă destul de limitate. CU 
ajutorul microscopului electronic și 
al ultratomului, oamenii de știință au 
scos îh evidență o serie de particu
larități prin care celula microbiană 
se distinge de celuia vegetală sau 
de cea animală. Ei au constatat că 
la unii germeni, pneumococUl dé 
pildă, membrana celulată este în
conjurată de substanțe mucilaginoa- 
se, constituind așa-numita capsulă 
bacteriană căptușită în interior de 
un perete celular, iar acesta de încă 
o membrană — membrana citoplăs- 
matică. în citoplasmă, care constitu
ie corpul propriu-zis al bacteriei, au 
fost identificate o serie de structuri 
cu funcții specializate. Aceste 
structuri nu posedă însă membrane 
délimitante, așa cum se întîlnesc în 
celulele plantelor sau animalelor. 
Nucleul bacteriilor este și el lipsit 
de o membrană delimitantă proprie, 
spre deosebire de nucleul celulelor 
vegetale și animale.

Structurile celulare identificate la 
microscop au fost izolate cu ajuto
rul cîtorva metode moderne : spar
gerea celulei prin ultrasunare sau 
broaiare cu substanțe abrazive, ur
mate de centrifugări la diferite vi
teze. Abia după izolarea acestor 
structuri s-a putut trece la studierea 
compoziției chimice și a proprietăți
lor lor fiziologice. Peretele celular, 
prevăzut cu o textură elastică spe
cială, asigUră rezistența celulei la 
presiuni osmotice considerabile. în 
stafilococ, de exemplu, presiunea os
motică internă poate atinge chiar 
20 de atmosfere. Numeroasele cer
cetări efectuate asupra peretelui ce
lular bacterian au relevat diferențe 
importante îh compoziția lui chimică, 
după specia de microb de la care 
provine, tîneori aceste deosebiri sînt 
atît de evidente încit ar putea fi uti
lizate pentru clasificarea bacteriilor, 
iar cunoașterea lor permite oameni
lor de știință să intervină tot mai 
activ în viața microorganismelor.

După numeroase cercetări, micro- 
biologii au descoperit că pe supra
fața peretelui celular bacterian exis
tă substanțe care îndeplinesc rolul 
unor receptori, înlesnind aderența 
bacterioiagi'lor. a Virusurilor care a- 
tacă și parazitează bacteriile. Curri 
e-a ajuns la această descope
rire ? JPrin acțiunea penicilinei care, 
în anumite cazuri, distruge perete
le celular. Dispărînd peretele, bac
teriile rămîn limitate numai de 
membrana citoplasmatică, pe care 
bacteriofagi! nu se pot fixa și, în 
consecință, hu mai pot distruge ce
lula microbiană respectivă. Firește

că nu toate antibioticele acționează 
în acest fel.

De cîtva timp, în domeniul imu- 
nologiei a început să-și găsească 
aplicații tot mai largi o metodă mo
dernă pentru diagnosticul de la
borator. Se știe că în serul bolna
vilor de maladii infecțioase, ca 
și în cel al persoanelor imuniza
te, vaccinate față de o anumită in
fecție, apăr anticorpi specifici. La 
analiză, acești anticorpi dau o anu
mită reacție număi față de bacte
riile care au generat boala săU aU 
determinat imunitatea. Pe această 
bază se pot diagriOstica serologic 
infecțiile. Diagnosticul serologic a 
fost perfecționat prin tehnica micro
scopiei fluorescente. Se cuplează 
anticorpii specifici apăruți în serul 
bolnavului sau al imunizatului cu 
o substanță fluorescentă. Anticorpul

* Unele realizări care pot re
voluționa biochimia șl biolo
gia e Ce deosebește celula 
microbiană de cea animală 
sau vegetală » Un rezultat ne
așteptat al acțiunii penicilinei
• Dirijarea variabilității mi

crobilor

astfel matcăt este pus în contact cU 
bacteria care urmează a fi identifi
cată ; ătricînd-o, el îi conferă o a- 
nuhiită fluorescentă, ceea ce se și 
poate observa la „microscopul fluo
rescent" în lumina ultravioletă.

Dezvăluirea mecanismelor de a- 
daptare și transmitere a caractere- 
löt ereditare a microorganismelor, 
în cadrUl studiilor de genetică bac
teriană, a contribuit mult la sporirea 
posibilităților de intervenție a expe
rimentatorului, în vederea modifică
rii dirijate à proprietăților bacterii
lor. Cercetările sînt ușurate de fap
tul că 
apare 
hUniăi 
parițid

la microbi ö generație nouă 
în majoritatea cazurilor, în 
cîtfeva minute; la colibacil a- 

__UhUi generații noi are loc în 
1Ö—20 de minute. Urmărirea trans
formărilor hU necesită deci perioa
de matï de timp.

Dirijarea variabilității bacteriene 
este a3iăzi larg folosită în labora
toarele de specialitate, ea consti
tuind izvorul multor realizări teo
retice și practice valoroase. S-au 
descoperit astfel metode noi pentru 
obținerea de tulpini atenuate de 
germeni cu putere vaccinantă mare 
și s9 întrevede chiar posibilitatea 
de vaccinare cu tulpini vii, atenua
te, ca de exemplu in dezinterie, 
brUceloză etc.

Interesante și în același timp im
portante sînt rezultatele următoarei 
experiențe. Introducînd acidul de- 
soxiribonucleic de la germeni cu 
anumite calități cunoscute — de 
exemplu, rezistentă sau sensibilita
te la antibiotice — s-au putut impri
ma altor germeni calități similare 
pe care nu le aveau în mod obiș
nuit. Prin cultivarea de stafilococi 
rezistenți ia penicilină pe medii care 
cüprindéau acid desoxiribonucleic 
extras din bacterii sensibile, s-au 
izolat germeni cdre și-au recăpătat 
sensibilitatea la antibiotic. Aceasta 
prezintă un mare interes nu numai 
din puhet de vedete științific, ci și 
practic, deoarece medicina obține 
astfel o armă mai eficientă In lupta 
pentru ocrotirea sănăiății omului. A- 
pariția bacteriilor rezistente la an
tibiotice constituie desigur un ob
stacol în calea terapiei antiinfec- 
țioase. Acest fapt a pus în fața oa
menilor de știință sarcina de a dez
volta cercetările prlvitodre la varia- 
bilitatea germenilor sub influ
ența diferiților agenți fizico-chimici 
extèrrii — radiații, căldură, dezin
fectante, antibiotice, substanțe bac
tericide din organisme etc.

tematica de cercetare științifică 
și aplicațiile practice ale cercetă
rilor întreprinse în institutul nostru 
sînt strîns legate de toate aspecte
le noi ale problemelor prezentate 
mai sus. Cercetările privind variabi- 
litatea microbiană dirijată, bunăoa
ră, preocupă îndeaproape majori
tatea laboratoarelor din institut. 
Studiilor de genetică microbiană ur-

inează să Ii se acorde o atenție 
niult mai mare din cauza importan
ței covîrșitoăre pe care o au atît în 
lămurirea mecanismelor ereditare la 
toate ființele vii, cît și în explicarea 
unor anumite aspecte noi ale boli
lor infecțioase.

Problema imunității constituie o 
altă preocupare importantă à tülu- 
ror colectivelor din institut, deoare
ce profilaxia bolilor infecțioase, es 
radicarea lor, constituie scopul prin
cipal al activității pe care o desfă
șurăm. S-a obținut mai demult era
dicarea variolei, iar mai recent a 
maldriei. Pentru menținerea rezulta
telor bune dobîndite in cadrul aces
tor eradicări se fac în mod sistema
tic vaccinări pe scară largă. în ve
derea eradicării difteriei și a tetano- 
sului — obiectiv spre Care își con
centrează atenția în această etapă 
lucrătorii din rețeaua de Medicină 
preventivă — institutul nostru a pre
parat, după efectuarea cercetărilor 
necesare, importante cantități de 
vaccinuri monovalente și mixte. 
Pentru g se înfăptui și eradicarea 
tuberculozei, sînt continuate cerce
tările și pregătirile în vederea pre
parării unui vaccin B.C.G. care să 
corespundă celor mai exigente ce
rințe în această importantă acțiune.

în ultimul ah, colectivul institutu
lui a acordat o atenție deosebită 
muncii de cercetare pentru prepara
rea vaccinului antipoliomielitic cu 
vaccin viu — atenuat de tip Sabin. 
Campania de revaccihare cu acest 
v’acCih, înfăptuită în prihiele luni ale 
anului, ă cuprind 10 milioane dé 
persoane, adică ihai mult de jumă
tate di.h populația țării noastre. 
Studiile asupra acidului ribonucleic, 
extras din virusul poliomielitei, adică 
a substanței care transmite funcțiile 
lui ereditare, precum și asupra con
dițiilor în care din acest extract 
poate fi reconstituit virusul, dețin 
de asemenea un loc însemnat în 
actlVitatéa de cercetare.

în rîndurile de mai sus ni-am re
ferit nümai la o parte din activita
tea de cercetare științilică desfășu
rată în acest an de colectivul insti
tutului nostru, an în căre se împli
nesc 100 de ani de lă nașterea fon
datorului institutului, I. Cantacuzino. 
îmbinarea strinsă a muncii științifi
ce cu cerințele ocrotirii sănătății 
poporului, principiu pentru înfăptui
rea căruia a luptat în trecut rriare- 
16 savant romîn Ion Cantacuzino, sé 
află astăzi, în condițiile create de 
iegimul democrat-popular, la bdză 
întregii munci de cercetare deslășu- 
rată în institut.

I

!
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aulă a Universității, sub veghea a*  
cesiot iluștri precursori, înseamnă 
un privilegiu, și, pe deăsupra. încă 
o lecție, fundamentală.

Luminile aprinse de ei au fost 
menținute, cu spirit de sacrificiu și 
de eroism, de cei cărora le-a re
venii această onöare, în anii cînd 
atîtea minți limpezi și atîtea inimi 
cutezătoare s-au împotrivit josnicu
lui fascism. Chiar înainte de înfiin
țarea universității, de pe vremea ce
lor două academii, vasiliană și mi- 
hăileană, a existat în Moldovă o 
voință de învățătură în cel mai no
bil înțeles al cuvîntului, o voință de 
a întemeia învățătura pe datele rea
lității, o voință de a răspîndi învă
țătura în popor și, după multe vicisi
tudini, după epoci de mari lipsuri 
materiale, după triumfuri vremelnice 
ale ideilor obscurantiste, aceste no
bile tradiții și nobile aspirații au 
izbîndit în zilele noastre pe deplin.

Orînduirea populară a făcut pen
tru „învățăturile înalte din Moldova“ 
— cum li se 
două lucruri 
zéstrat cu o 
și le-a- dat o 
concepția despre

Adonumente
Monumentele istorice consti

tuie un punct de atracție pen
tru cei care vizitează regiunea 
Bacău. Să facem, o plimbare 
imaginară, pe la citeva din a- 
cesțe monumente.

Sintern în Tg. Neamț. La 
numai doi kilometri nord-vest 
de acest oraș, pe o culme stin- 
coasă, abruptă, se zăresc înne
grite de vreme zidurile Cetă
ții Neamțului, construită de 
către moldoveni în secolul al 
XTv-lea, sub Petru Mușat, in 
scopuri de apărare.

Urcăm pe poteca șerpuitoare 
care duce spre cetate. Drumul 
durează citeva minute. Deși 
distrusă în bună, parte, se con
turează destul de bine forma 
interioară a cetății. Vremea 
tt-cs putut șterge că totul ‘ur
mele focului 'căre ă Mistuit-O.

La iOșire i'e 'află im mic mii- 
zéîl Aläthri de àbîe'ctéie găsite 
în răză cetății SîVit expusă ex
trase din cronici sau alte do
cumente despre istoric, glo
rioasă à acestei cetăți. Însuși 
Mahomed, cuceritorul Con

istorice J in regiunea Bacău
stantinopolului, a „cunoscut 
amărăciunea. înfrîngerii sub 
zidurile ei“ — cum spune o 
cronică.

ÎVeputîhd-o cuceri prin forța 
armelor, turcii au dat ordin 
lui Alexandru Lăpușneanu s-o 
distrugă. Mihai Racoviță, în 
1718, o aruncă în aer.

...De la Cetatea Neamțului 
facem numai vreo 2 km pînă 
la Humuleștii lui Creangă. Că
suța în care și-a petrecut co
pilăria marele nostru povesti
tor ne primește cu ospitali
tate.

în casă totul ă ‘rămas așa 
cum ne-o descria 'Cteaiigă. 
Cuptorul, i.tîlpul horhului, 
sfoara cu motocei, toăte s‘e gă
sesc la locul lor ctt pe timpul 
copilăriei scriitorului. Sînt ex
puse numeroase alte obiec
te, exemplare dih operel'e setii- 
t'ôrulüî tipărite în țară și peste 
hotare, scrisori adresate prie
tenilor și în special lui Emi
nescu.

...Ne îndreptăm pe șoseaua 
asfaltată spre Piatra Neamț.

noastre

O tăbliță indicatoare ne atra
ge atenția : „Spre Mînăstirea 
Agapia“. După citeva minute 
ne și aflăm, la mînăstire. Aici 
pol fi văzute valoroase lucrări 
de pictură de lui N. Grigores- 
cu. Pictorul âvda doar 18 arii 
cîrid a. pictat aici după modele 
•uri ale unor țărăhci șl călugă
rița. Lucrările èâle sînt. pă
trunse de un puternic realism,, 
ele îl vestesc pe m'a'estrul de 
mai tîrziu.

...După o jumătate de oră de 
drum, iată-ne la. Piatra Neamț. 
Dintre numeroasele monumen
te istorice aflate în acest oraș, 
un loc de seamă în ocupă Tur
nul de veghe din timpul lui 
Ștefan cel Mare. Din vîrful tur
nului putea fi ținută sub obser
vație întreaga vale a. Bistriței. 
El a. fost ridicat în anul 1499 și 
făcea, parte din 'complexul de 
clădiri căre forrhaU odinibară 
curtea domnească a lui Ștefan 
cel Mare.

Acestea sînt doar citeva din 
monumentele is- 
tortde aflate pe 
teritoriul régiti- 
nii 'Bacău.

ÜIN VIAȚA CULTURALA 
IMTIRMA flOIVALA

Sesiunea Consiliului de conducere 
al Comunității europene a scriitorilor

După cam s-a mai anun
țat, la 5 august s-a deschis 
te Leningrad seSîunea Con- 
iiïiului de conducere al Co- 
tnunitSții europene a scrii
torilor. La Clubul Scriitori
lor „V. Maiakovski“ s-au a- 
dunat literați sosiți din 
aproape toate țările Europei 
pentru a discuta, în jurul 
mesei rotunde, problemele 
romanului contemporan. Din 
țara noastră, la sesiune par
ticipă acad. Mihai Beniuc, 
Titus Fopovici ți Ov. S. 
Crohmălniceanu.

„in mod fîrés'c. între oa
menii de cultură din țări 
cu orînduiri sociale diferite, 
există deosebiri, scria în zia
rul „frauda", în ajunul des
chiderii sesiunii, publicistul 
italian Giancarlo Vigorelli, 
secretarul general al Comu
nității europene a scriitori
lor. Noi am vrea ca discu
ția, dialogul dintre Scriitô- 
rii acestor țări să continue 
permanent și să Se desfă
șoare sincer, pe baza senti
mentului reciproc de mare 
răspundere pentru soarta 
omenirii... Printre noi se află 
catolici, liberali, socialiști ,și 
comuniști. Sîntem diferiți. 
Dar avem, cevă corn țin. Pe 
toți ne. unește platforma 
atotcuprinzătoare a antifas
cismului și a liiptei piiiitrii 
pace".

La deschiderea sesiunii 
oaspeții au fost saîufațt 'de 
Mihail Șolohâo, ‘Căre și-a ex
primat punctul de vedere 
asupra romanului. „Pentru 
mihe persohal, a sptis scrii
torul, nu se ridică prdblèma

„a fi sau a nu fi romanul“ 
cum în fața țăranului nu s. 
ridică întrebarea : ,,a se 
mâna sau a nu semăna 
griu". Problemă se poate 
pune altfel : „Cum trebuie 
semănat și cum se poate 
obține o recoltă bună“. În
tocmai așa eu, ca roman
cier, îmi pun întrebarea 
cum să fac romanul mai bun 
pentru ca el să slujească cu 
cinste poporului meu, pe ci
titorii mei“.

Vorbind 
scriitorului
noastre, Angus Wilson, din 
Anglia, a spus : „Trăim 
într-o epocă de mari tran
sformări. Scriitorul este da
tor să ajute pe cititori să 
cadă și să înțeleagă princi
palele procese ale contem
poraneității. Scriitorul este 
un fel de barometru care 
trebuie să știe să sesizeze 
și să înregistreze principa
lele, schimbări intervenite 
în viața societății".

La ședințele sesiunii au 
mai luat cuvîntul numeroși 
scriitori printre care Roger 
Cailloats (Franța), William 
Golding (Anglia), Dușan 
Mutici (Iugoslavia), Allein 
Robe-Grillet . (Franța), Irji 
Cack (Cehoslovacia), Keith 
O'Brian (Irlanda), Daniil 
Granin. Konstantin Fedin 
(U.R.S.S.), Iliad Venezis 
(Grecia) și mulți alți scrii
tori care au tratat diferite 
probleme legate de romanul 
contemporan.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

In memoria lui Lev Tolstoi
în Moscova va fi constrùi't Uh 

monument consacrat lui L. Tolstoi. 
Proiectul aparține sculptorului A- 
lexei Portianko. Concursul pentru 
proiectul monùmentuïui lui Tolstoi 
a fost anunțat încă din anul 1959. 
In aprilie a.c. aii fost examinate 
cele două proiecte care s-au do
vedit a fi cele mai 
vorbă de lücfarilè 
Alexei Pàrtiànko și 
Buiakin din Moscova.

Pablo Casals 
la pupitrul 
filarmonicii 
din Londra

După o absen
ță de 18 ani, cele
brul violoncelist 
Pablo Casals revine 
la Londra. dar nu 
ca interpret ci ca 
jteî de orchestră. 
La 29 septembrie, 
Casals va dirija la 
„Royal -

Ùri g’uvaei- al hâturii Vințilă)

spunea pe vremuri — 
fundamentale : le_a în- 
solidă bază materială 
orientare conformă cü 

lume a clasei 
muncitoare. Din acea clipă, IașUl a 
fost menit unui rol de cea mai mare 
importanță în procesul impetuos al 
construirii socialismului în țara noas
tră: el a devenit 
terie cenușie, dé 
calificare pentru 
tura Moldovei.

De la Suceava pînă la Galați, du- 
blînd linia Carpaților și a Șiretului 
a apărut o salbă de mari uzine e- 
lecttice, metalurgice, chimice și pe
trochimice. Ele au o mare nevoie dé 
ingineri, iar rolul lașului este să dea 
Moldovei inginerii de Cdre are ne
voie.

între Carpați și Prut își desfășoa
ră activitatea, de multe ori pe pă- 
mînturi bătrîne și obosite, gospodă
rii de stat, gospodării colective, sta
țiuni de mașini și tractoare. Ele au 
o mare nevoie de agronomi, iar ro
lul lașului este să dea Moldovei a- 
gronomii de care are nevoie.

Din orașele și satele de munte și 
pînă la acelea de șes, orînduirea 
populară a ridicat în număr mare 
policlinici, spitale, școli și cămine 
cUltUrale. Ele au o mare nevoie de 
medici și de profesori, iar rolul la
șului este să dea Moldovei medicii 
și profesorii de care are nevoie.

La penicilina, rulmenții și vinurile 
de Cotnari care fac fala lașului, tre
buie să adăugăm, în fiecare an, 
promoții întregi de Ingineri chimiștt, 
profesori de matematică, ingineri 
constructori, profeeöri de filozofie, 
ingineri electromecanici, profesori 
de limba rohiîiiă, ingineri agronomi, 
profesori de geografie, lriginerf hor
ticultori, profesori de isterie, Hidro
tehnicieni agricoli, profesori de arte 
plastice, geochirriiști, jUriști, econo
miști, medici de adulțl și medici de 
copii.

Universitatea „Al. I. Cuza", Institu
tul politehnic „Gh. Asachi", Institutul 
medicö-fdrmaCeütie, Institutul 
gronomic ,lon lonescu de 
Brad“ alcătuiesc, îh noua lot orga
nizate stelele unei constelații a 
căret lumină se răspîhdește treptat 
peste întreaga Moldovă.

în expunerea sa din septembrie

furnizorul de ma- 
cadre de o înaltă 
economici și cul-

a- 
la

1961, tovarășul Gheorghiu-Dej a de
finit viitorul profil al lașului ca un 
important centru industrial și ca un 
important centru de învățătnînt su
perior. Planul de reconstrucție care, 
sub supravegherea unei comisii gu
vernamentale, dispune de mari mij
loace materiale, de elementele geo
metriei în spațiu și de fantezia ar 
hitecților, ține seama de faptul că 
peste douăzeci și două la sută din 
populația orașului este ocupată în 
învățămînt. S-au construit 
nuă să se construiască noi 
institutelor, laboratoare și 
curs, care fac din dealul 
o ădevărată zonă universitară, 
construit și continuă să se constru
iască un mare număr de cantine și 
cămine moderne. Din cei 12 000 de 
studenți din Iași (4 000 numai la 
Institutul politehnic „Gh. Asachi“) 
proporția celor care locuiesc în că
mine și iau) masa la cantine este 
de aproape optzeci la sută. Orice 
comparație cu cifrele de dinainte de 
război — 480 locuri în cămine și 300 
la cantine — este pur și simplu 
uluitoare.

Oricine ajunge în Iași și pornește 
pe bătrîna stradă care duce la Co- 
pou este înecat numaidecît de di
mineață și pînă seara tîrziu, într-un 
adevărat fluviu de tineret, de băieți 
și de fete, cărora li s-au creat cele 
mai bune condiții de studiu și de 
viață. Amestecîndu-mă printre ei, 
luînd masa la cantinele lor, vorbin- 
du-le celor de la filologie într-o 
după-amiază, îmi aduceam aminte 
de anii de dinainte de război, cînd 
taxele universitare erau atît de mari 
(prohibitive pentru cei săraci) îneît 
însuși rectorul din acea vreme le-a 
calificat drept „adevărate biruri“. 
La medicină, de exemplu, taxa de 
laborator și bibliotecă (laborator si 
bibliotecă 1) era de 3 OÖÖ (trei mii t) 
de lei. Și mai erau taxe de înscrie
re, de frecvență, de examene par
țiale, de licență, de doctorat, de că
min și de „cadavre“.

Astăzi, douăsprezece mii de stu
dent! învață la Iași scutiți de te
roarea taxelor, și nu numai a taxe
lor, avînd la dispoziție, cu același 
preț că și luniiha sodrëlüi, ca și fri
zele lunii, voltmètre electronice, ge
neratoare de impulsuri dreptunghiu
lare, oscilografe catodice și alte 
multe aparate de ultimă otă, într-un 
mare număr de laboratoare.

Fiecare facultate are biblioteca și 
laboratorul ei, iar fiecare institut 
căminele și cantinele lui, grupate în 
ansambluri edilitare cate fac difl 
zona universitară tina dill mîhdtiile 
lașului socialist. Totul gravitedză îh 
iürül grădinii Copoii, Care la rîndul 
ei gravitează în jurül teiului IUI 
Eminescu.

Prezența acestui atboie bătrîh și 
venerat întt-o lume de studii și cef- 
cetări riguroase dă zonei Universita
te Un farmec deosebit din care tiu 
lipsește o doză de tomdntlsm, și 
menține în întreg otașUl un fior pu
ruri Viu, pe cate generațiile și'l trec 
una alteia, față dé 
lui poet.

îh toată 
dar în lași 
face parte 
și din sufletul întregii Moldove, 
ore limpezi de dimineață sari în a- 
murguri purpurii, grüpuri de tineri, 
uneori școli întregi din alte ordșe se

și conti- 
aripi ale 
săli de 

Copöüiui 
S-a

versurile mare-

iubit Eminescu, 
edit al lui, care

tdra este 
există un 
diri sufletul acestui oraș

Iii

adună sub tamurile bătrînului tai 
asctiliind, în spontane dimineți sau 
seri de poezie, nepieritoarele ritmuri 
și armonii eminesciene. P'enduiînă 
înt-e teiul iui Eminescu și microsco
pul electronic, sufïétel noilot gene
rații se dezvoltă armonios, dîhd 
gorii științifice ceeă ce este 
rigorii științifice și poeziei ceea 
este al poeziei.

Trecut și prezent, un trecui 
de tîadiții progresiste și Un prezent 
în care încolțesc cri forță sîmburii 
Viitorului, fac din Iași un loc priel
nic muncii, studiului și visului. Din 
orice colț al orașului, Cetățuia și 
Găldta se zăresc pe dealurile lor, 
ca niște corăbii de demult, încărca
te de toată poezia trecutului. Iar pe 
de altă parte, în zona universitară, 
ca și în cea industrială, ee despa
chetează tot felul de mașini și a- 
parate, care solicită tot mai mult 
mîinile și mințile ieșenilor.

începînd din veacul al XV-Iea, că
lători străini au tot scris despre Iași, 
lăudîndu-i pentru priveliștile, pentru 
femeile sau vinurile lui. Pe la 1848, 
un consul francez remarca 
fin, inteligent, intelectual al 
lor“. Asemenea trăsături au 
nat în zilele noastre în figuri 
lui G. Ibrăileanu, Francise 
Radu Cernătescu și ele continuă la 
noile generații.

Astăzi, subțirimea dé minte a ie
șenilor se exercită în institutele 
științifice alé Orașului și îh așeză- 
mintële lui de ciiliută, contribuind 
la rezolvarea multor probleme lega
te de construirea socialismului. Ma
tematicieni, fizicieni, chimiști și geo
grafi, medici sah botanist! vorbesc 
despre stricta lor specialitate stu
denților sau CălătorilOt sttăini, dăi 
cu acea dulceață moldovenească 
în glas, care vine de demult și face 
unul din farmecele lașului.

Profesori, muncitori Și studenți se 
întîlnesc seară de seară sub can
delabrele teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ sau ale Filarmonicii de 
stat „Moldova“. După „Mütter 
Courage“ sau dtipă concertele brdh- 
demburgice, reflectOafe puternice 
scoț din îhtüneric sub privirile ldr 
Trei Ierarhii, că pe o uriașă brode
rie de piatră. De jür împrejur, se 
aud uruind macaràlële-turh și li se 
zăresc luminile, aproape de steîe.

Sub lumina stelelor și a blocu- 
rilor-turn, bărbați și femei, băieți și 
fete se îndreaptă spre casă, pe străzi 
tot mai liniștite, iăr pașii lor trezesc 
ecoul altor pași pe care reconslHiC- 
țid bràSüîüi riü-i îriăbușe, ci le dă o 
și mal mare rézonaritâ.

Là începlitül verii, Sviatoslav 
Richter, ün maie romantic și strălu
cit pianist dl vremii noastre, trecind 
spre Apus, ș-a oprit o seară la Iași, 
vrîrid să-și dea seama cum răshnă 
acest oraș sub degetele lui de raze 
de lUhă. Cum s-ar fi butiit să nu 
sune frumos, dulce și niianțat, cînd 
tînduri de bărbați și dé temei au 
șoptit îritre zidurile lui, dîndü-lé 
însăși rezonanța inimii omenești : 
Sara be deal buciumul sună cU 
jale...

Trecut și prezent, valori naționale 
și valori mondiale, totul conlucrează 
ca în lăși, în zilele noastie, în zona 
industrială și în zoha universitară, 
să se făurească Un om nou, profutid 
și multilateral in spiritul unianisnlU- 
lui socialist.

bune. Este 
sculptorilor 
Viaceslav 

Juriul a ho-
tărît ca monumentul proiectat 
Portianko că 
Moscova, iar 
în alt oraș.

Se construiască 
cel al lui Buiakin

de
la

„Royal Festival 
Hall“ un oratoriu 
al său — în primă 
audiție în Marea 
Britanic — în e- 
xecuția orchestrei 
filarmonice 
Londra.

ri
al 
ce

plin

„aerul 
ieșeni- 
culmi- 
ca ale 
Reiner,

dîndu-ie

N. MOCÄNU 
coresp. „Scînteii“

Cabinetul de stam
pe de pe lingă Bi
blioteca națională 
din Paris a organi
zat o expoziție à lu
crărilor marelui pic
tor jâpOnez Hokusai 

(1760—1850).

Hipertensiunea arteriala
Sistemul Vascular este 

linul dintre sistemele de 
Coordonare ale activită
ții îtilregülui organism, 
între vasele de sînge și 
conținutei löt există re
lații foârte sttîhse. De 
aschienfea, între văse și 
SistetnUl nérvbs central, 
și îritrë vâSe Și sistemul 
glandular cü secteție in- 
terhă. Aceste legături 
rehiptece asigură adap
tarea circulației la toate 
împrejurările îh care se 
găsește btgariismul in 
brice tnbrhettt al exis
tenței sale. Cordul are, 
de asemenea, Un rol im
portant în mecanismele 
de adaptare ale citeu- 
lației ; iar rinichiul in- 
tetvine și ël în menți
nerea tensiunii ârteriâiB 
prin activitateâ de c- 
liiriinare a sărurilbr și 
apei dîh btganisrh si, 
mâi ales, prin prbdticë- 
ied de factori tiorinb- 
tiăli. tată, debt, îhtr-o 
enumerare sumară fac- 
țbtif care influențează 
țehsitiheâ attetiaiă. îh 
legătură directă cu a- 
efești fâctori sîtit statea 
de reactivitate a Siste- 
HiulUi vâsCUlât, starea 
tlè funcțiune a ihimii și 
starea tihichiibr. Toate 
aceste verigi put influ
entă tensiunea arterială 
si, iâ tîndiii ipr, sîht in
fluențate îh fltncțiâ lor 
de cifrele tensiunii arte
riale,

Stabllitéà $1 iiistitUi- 
fea ttâtâihehitikii bdlll; 
dată fiind cbhipiëxitatea 
ei, trebuie să aparțliiă 
îh întregime hiedieühii. 
Bolnavul, eitnoséîttd bail- 
zélé talii și factorii ca
re o pdt âgraVa sau â- 
meliora, contribuie ac
tiv la reușita măsurilor 
terapeutice. Dacă hu 
există ihditiații teiâpeti- 
tice spèciale, âttihti tra-

tanrentul este general 
simptomatic, tinzînd la 
corectarea factorilor ca
re influențează crește
rea tensională. Observa
ții mai vechi, confirma
te de cercetările re- 
cerite, âü arătat Că în
cordarea nervoasă 
un efect hipertensiv 
Bazați pe aceasta, 
tăm hipertensiunea 
teriălft cu sedative 
exeniphi bromurile. 
poserpilül, CafbaxinUl,

are 
net. 
tra-
ăr- 
(de 
Hi-

Sfatul medicului

Largactihil). îri această 
privință arsenalul nos
tru tefapetitic feste foar
te larg și pertiiite 0 in
dividualizare a trata- 
itientillui. Mai recent 
aii ăpărtit mëdicâttiéh- 
telë bare ah âcțiUUe â- 
sitpra sistemului nervos 
periferic — așa-hiimite- 
Ife substanțe gangliople- 
gice.

îh cursul hipèrtëhsiu- 
tiii arteriale — lié 
sihiptömatice, fie esen
țiale — se produce ten
dința de ffetenție a sării 
care, la rihdUl său, reți
ne în Circulație âpa. Co
lectarea acestui „de
fect“ Se face prin iitl- 
ipihistrarea îndelungată 
de medicamente diure
tice, de cele mai thtilte 
ori asociate cu medica
mentele descrise mai 
sus.

Tfebuie să atragem 
atenția că este necesar 
tih control medical 
competent în toate ca
zurile. Este bine să se 
ia și măsuri privind in
stituirea urnii regim de 
viață si de muncă in 
așa fel alcătuit îneît să 
nu prodiică neplăceri 
bolnavului nici din

sfe
a 

de

punctul de vedere al 
profesiunii sale, nici din 
cel al vieții de toate zi
lele.

Bolnavul de hiperten
siune va exclude alcoo
lul și Ultimul. Sarea 
trebuie si ea consumată 
în mod limitat sau chiar 
eliminată din alimenta
ție. Vot fi evitate ali
mentele grase, cartea 
de porc, untul, ouăle, 
în același timp, se va 
evita încărcarea stoma
cului la bribe masă, dgr 
mai ales la mesele 
seară. Este bine să 
adopte obiceiul de 
fdee zile de cură 
fructe.

In afară de indicații
le expuse-, o rtiate im
portanță în prevenirea 
bolii o are respectarea 
unor reguli igienice de 
viață. Un program dé 
activitate riguros respec
tat este foarte hecesar. 
Atest program trebuie 
să ctiprindă o alternare 
judicioasă între orele de 
muncă, de odihnă și de 
distracție. Gimnastica, 
eventual Urmărită de 
personal calificat, a dat 
ii dă rezultate bürte în 
cazuri de boală hiper
tensivă; cu condiția să 
fie făcută în limitele po
sibilităților fiecărui bol
nav.

Toate 
mări au 
neral și 
prindă ___
complexul măsurilor de 
tratament la care este 
supus tih bolnav hiper
tensiv. Aplicarea indi
viduală a tratairientultii, 
după prescripțiile ge
neral valabile, apaRiiie 
nümai medicului.
Dr. IÜLIAN VASItlU 
Institutul de medici
nă iritfciiiâ ăi Acade
miei R. P. Romine

aceste îndrii- 
uh caräctef ge
nu pot să cti- 
în întregime
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Perspectivă urbanistică pe bulevardul Muncii din Capitală.

Fruntași in gospodărirea 
orașului

în întrecerea patriotică dintre sfa
turile populare ale raioanelor Capi
talei pe anul 1962, locul întîi a fost 
ocupat de raionul „16 Februarie“. 
Acest lucru a fost anunțat vineri 
după-amiază în sesiunea sfatului 
popular al acestui raion de către 
președintele Sfatului popular al Ca
pitalei, care a înmînat conducerii 
sfatului popular cîștigător al între
cerii diploma de raion fruntaș. Tot
odată, au fost înmînate insigne de 
fruntaș în gospodărirea orașelor 
unor deputați și cetățeni care s-au 
evidențiat în mod deosebit în acti
vitatea obștească.

TG. MUREȘ

Pentru o mai bună 
deservire a cetățenilor
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

De cîteva zile, în Piața Trandafirilor 
din Tg. Mureș, funcționează un birou 
dé informare al U.R.C.M. Solicitantul 
poate afla aici adresa unităților care 
prestează serviciile ce-1 interesează. Tot
odată, se fac pe loc comenzi pentru lu
crările care necesită deplasarea la do
miciliu a meseriașilor cooperației meș
teșugărești. în cazul turiștilor aflați în 
oraș, lucrători ai cooperativelor se de
plasează, la cerere, la hotelul unde a- 
ceștia sînt găzduiți pentru a executa 
serviciile solicitate.

Energia electrică in producția agricolă
(Urmare din pag. I-a)

simi și reglementează ciclul de re
producție. Utilizarea de lămpi cu ra
diații ultraviolete în crescătoriile de 
porci are ca rezultat îmbunătățirea 
sănătății animalelor, creșterea pro
centului de carne și grăsimi, accele
rarea creșterii în greutate, micșo
rarea procentului de mortalitate; 
totodată, s-a constatat și o scădere 
a sterilității la scroafe. Tratarea pui
lor cu raze ultraviolete are ca efect 
evitarea rahitismului și o dezvoltare 
mai bună, iar tratarea găinilor duce 
la o creștere a producției de ouă. La 
G.A.S. Stupini, regiunea Brașov, 
prin expunerea păsărilor la raze in- 
fraroșii și ultraviolete șl prelungirea 
„zilei“ în adăposturi prin menține
rea becurilor aprinse dimineața și 
seara s-au obținut în medie 240 
ouă pe an de la fiecare găină. 
După cum arată calculele, cheltuie
lile legate de folosirea razelor ultra
violete pentru creșterea producției 
de ouă sînt de 5—7 ori mai mici de- 
cît costul unor supraalimentări cu 
vitamina D sau decît folosirea unor 
grăsimi.

Eficientă este și utilizarea ener
giei radiante în sere, pentru acti
varea procesului de fotosinteză, care 
poate fi^realizat și cu lumină arti
ficială. Calculele și experimentările 
efectuate au arătat că, instalînd în 

sere lămpi cu vapori de mercur, se 
pot obține în orice anotimp recolte 
de castraveți, salate, roșii, conopidă 
etc., cultivînd legume în sere uni
tățile agricole socialiste pot realiza 
venituri importante și în același 
timp pun la dispoziția populației 
cantitățile sporite de legume. Radia
țiile ultraviolete se folosesc, de ase
menea, pentru ridicarea producției 
de cereale, prin iradierea semințelor 
înaintea semănatului. S-a constatat 
experimental că prin tratarea se
mințelor cu radiații ultraviolete se 
obțin unele sporuri de producție.

Cele arătate mai sus reprezintă 
numai cîteva din domeniile de fo
losire a energiei electrice în pro
ducția agricolă. în funcție de posi
bilitățile materiale ce se creează, 
ea își găsește un cîmp tot mai larg 
de aplicare în gospodăriile agricole 
de stat și a început să fie intro
duse și la diferite procese de pro
ducție în gospodăriile agricole co
lective Fără îndoială că pe măsura 
întăririi economico-organizatorice, 
gospodăriile agricole colective își 
vor crea posibilități economice pen
tru extinderea utilizării energiei 
electrice în producția agricolă, în
deosebi în sectorul zootehnic. Un 
stimulent puternic în această direc
ție îl constituie recentele măsuri 
luate de guvern pentru sporirea 
cointeresării producătorilor în creș
terea și îngrășarea animalelor.

Schimb de experiență
La Galați a avut Ioc recent un 

schimb de experiență între instala
torii din cadrul întreprinderilor de 
construcții și montaje ale Ministeru
lui Industriei Construcțiilor, pe tema 
prefabricării instalațiilor, organizării 
atelierelor centrale de instalații și 
folosirii maselor plastice în con
strucția de locuințe.

Din materialul prezentat și dis
cuțiile purtate a reieșit că prin pre- 
fabricarea instalațiilor sanitare, de 
încălzire șl prin folosirea maselor 
plastice în construcție se realizează 
o economie însemnată de material 
feros și neferos, se reduce prețul de 
cost al construcțiilor, iar timpul de 
execuție al finisajelor scade de a- 
proape 3 ori. La toate cele 555 de 
apartamente date în folosință în a- 
cest an în cartierul Țiglina, con
structorii gălățeni au folosit metoda 
prefabricării instalațiilor și mate
riale plastice.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din ziua de 9 
august 1963, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

35 f 60 I 74 ; 71 ; 36 ; 9 i 43 î 31 ; 
55 ; 59. Premiul special A : 31 î 59 î 55. 
Premiul special B : 60 i 43 ș 35. Premiul 
special C ; 71 i 9 ; 36. Fond de premii : 
568 747 lei.

Extinderea folosirii energiei elec
trice în mediul rural, în procesele de 
producție agricolă necesită ca insta
lațiile electrice să se dezvolte co
respunzător. Mergînd pe calea în
făptuirii sarcinilor trasate de partid 
cu privire la electrificarea rurală, 
organele ministerului nostru au 
luat o serie de măsuri menite să 
ducă la creșterea rapidă a consu
mului de energie electrică, cît și la 
reducerea costului instalațiilor elec
trice care se execută în mediu ru
ral. Astfel, s-au întocmit proiecte 
tip de linii electrice de 6—15 kV, 
posturi de transformare și alte in
stalații necesare pentru realizarea 
electrificărilor rurale care au dus la 
ieftinirea lucrărilor. în vederea sta
bilirii soluțiilor celor mai economice 
pentru electrificarea unităților agri
cole și industriale din mediul ru
ral, în prezent un colectiv format 
din specialiști din ministerul nostru 
și Consiliul Superior al Agriculturii 
lucrează la elaborarea unor norme 
de proiectare și norme de execuție a 
instalațiilor electrice specifice aces
tor unități.

Ținînd seama de Importanța ce 
trebuie acordată electrificării agri
culturii și satelor, lucrătorii din sec
torul energetic consideră activitatea 
de electrificare rurală drept o parte 
integrantă a planului de electrificare 
a țării și vor depune toate efortu
rile pentru realizarea cu succes și în 
termen a sarcinilor ce le revin în 
cadrul planului de 6 ani.

T E L E G R A M E £ X T £ R N E
9000 de mineri
MADRID. — Numărul minerilor 

spanioli din Asturia aflați în grevă 
este în prezent de 9 000. Această 
cifră a fost atinsă după ce minerii 
care lucrează în minele din bazinul 
Nalon au hotărît să se alăture gre
vei.

Pe de altă parte, circa o mie de 
muncitori de la întreprinderea de

Marinarii marsiliezi 
continua greva

PARIS 9 (Agerpres). — Urmărind 
să înăbușe lupta grevistă a marina
rilor de pe vasele comerciale din 
portul Marsilia, care de șapte zile se 
află în grevă revendicînd majorarea 
salariilor, autoritățile franceze au 
hotărît la 8 august să folosească 
nave ale marinei militare pentru a 
transporta turiștii din portul Marsi
lia spre Nisa, Corsica și în alte di
recții. Potrivit agenției, în portul 
Marsilia din cauza grevei se află 
Imobilizate 15 vase ale marinei co
merciale franceze.

în ciuda legii antigrevă adoptată 
recent de Adunarea Națională Fran
ceză și a intervenției directe a auto
rităților franceze pentru a înăbuși 
greva marinarilor din Marsilia, a- 
ceștia din urmă au hotărît joi dimi
neața, în cadrul unui miting, să con
tinue greva.

Un „pian Beeching" 
pentru irlanda de Nord

BELFAST 9 (Agerpres). — Urmînd 
exemplul autorităților britanice, care 
au elaborat așa-numitul „plan Bee
ching“ pentru căile ferate, autori
tățile din Irlanda de Nord — unde 
căile ferate sînt, de asemenea, na
ționalizate — au constituit o comi
sie însărcinată cu întocmirea propu
nerilor cu privire la „lichidarea ace
lor linii ferate care sînt deosebit de 
nerentabile“. Această comisie a dat 
publicității recent raportul — preco- 
nizînd închiderea majorității liniilor 
ferate din Irlanda de Nord, cu ex
cepția a numai trei linii care deser
vesc cîteva centre importante. „O a- 
semenea măsură ar lăsa orașul Bel
fast izolat de aproape toate princi
palele orașe“ — scrie săptămînalul 
„New Statesman“ comentînd acest 
plan pe care-1 consideră „o măsură 
nemiloasă“. Planul propus, sublinia
ză „New Statesman“, ar însemna 
șomajul imediat pentru aproximativ 
3 000 de persoane“.

După părerea săptămînalului bri
tanic. o soluționare a problemei pe 
care o pune agravarea deficitului 
căilor ferate nu poate veni prin în
chiderea unor linii — măsură care 
lovește în primul rînd în masele 
de salariați — ci prin adoptarea u- 
nui plan rațional de dezvoltare a 
circulației feroviare, eventual prin 
legarea rețelei feroviare din Irlanda 
de Nord de cea din Irlanda inde
pendentă — statul Eire.

spanioli în grevă
construcții navale Bazan au mani
festat zilele trecute la Ferrol, în a- 
propiere de La Corugna. Ei au pro
testat împotriva întîrzierii negocie
rilor care urmează să înceapă în le
gătură cu contractele colective și 
împotriva intenției întreprinderii de 
a concedia 500 de muncitori.

Față de extinderea mișcării re
vendicative a minerilor și a munci
torilor din alte ramuri industriale, 
Franco a hotărît, după cum apre
ciază agenția „France Presse“, să 
recurgă la o politică de „fermitate“. 
Din dispoziția guvernului, opt mine 
din bazinul Nalon au fost închise. 
„Această politică, constată însă a- 
genția, nu a diminuat mișcarea 
grevistă, care s-a extins la 9 august 
la importanta mină „La Camocha“ 
unde o parte din muncitori au re
fuzat să intre la lucru iar cealaltă 
parte au început o grevă perlată“.

Libertate iui
PARIS 9 (Agerpres). — Asociația 

internațională a juriștilor democrați 
a adresat eminentului pictor mexi
can David Alfaro Siqueiros, care a- 
cum trei ani a fost aruncat în închi
soare pentru convingerile sale, o te
legramă în care își exprimă solida
ritatea cu eL

Scopul întîlnirii președinților Venezuelei și Columbiei
CARACAS 9 (Agerpres). — în lo

calitatea San Cristobal, situată la 
frontiera venezueliano-columbiană, a 
luat sfîrșit la 8 august întîlnirea din
tre președintele Venezuelel, Romulo 
Betancourt, și președintele Colum
biei, Guillermo Leon Valencia. A- 
ceastă consfătuire a fost convocată 
cu scopul de a studia mijloacele de 
luptă împotriva forțelor democratice 
din cele două țări, potrivit reco
mandărilor consiliului Organizației 
Statelor Americane, precum și pen

Hoi demonstrații ale populației de culoare 
din S.U.A. împotriva segregației rasiale

NEW YORK 9 (Agerpres).—Popu
lația de culoare din S.U.A. continuă 
demonstrațiile de protest împotriva 
menținerii segregației rasiale. Agen
ția France Presse transmite că la 8 
august au fost reluate demonstra
țiile negrilor în fața mai multor șan
tiere de construcții din New York 
după o întrerupere de 24 de ore în 
cursul căreia o propunere de arbi
traj formulată de către guvernatorul 
statului New York-, Nelson Rocke
feller, a fost respinsă, ca nesatisfăcă
toare, de organizațiile populației de 
culoare din acest stat. Pe de altă 
parte, 22 de membri ai Congresului 
pentru egalitate rasială au ocupat 
coridoarele primăriei orașului Ne
wark, cerînd ca antreprenorii de 
construcții să efectueze angajări de 
muncitori fără nici un fel de discri
minare rasială.

Potrivit agențiilor occidentale de 
presă numeroase alte demonstrații 
au aVut loc în ultimele zile în ora

Arestarea unor oameni politici 
din Birmania

RANGOON 9 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 9 august, din or
dinul Consiliului revoluționar al 
Birmaniei, a fost arestat un număr 
de oameni politici. într-o declarație 
oficială se arată că aceste măsuri 
sînt întreprinse în vederea restabili
rii păcii interne, propunînd tutu
ror părților interesate să ducă 
tratative. O serie de persoane, însă, 
au pus piedici restabilirii păcii in
terne. Guvernul revoluționar a fost 
nevoit să ia măsurile corespunză
toare.

Printre cei arestați se află U Ba 
Sve, președintele „Ligii antifasciste 
a libertății populare“, U Cijo Neim, 
vicepreședintele aceleiași ligi, U 
Vin, fostul ambasador al Birmaniei 
în Statele Unite, U Lai En, redacto
rul șef al ziarului „Nation“.

în dimineața zilei de 9 august, 
postul de radio Rangoon a anunțat 
că conducătorii Ligii unionale — 
Takln Tin, Bo Hmu Aung și Takin 
Tin Maung — reținuți odată cu 
membrii guvernului U Nu, au fost 
eliberați de sub arest.

Siqueiros
Concomitent, asociația a adresat o 

telegramă președintelui Republicii 
Mexic, Lopez Mateos, în care se cere 
eliberarea pictorului pentru a avea 
posibilitate să-și continue activitatea 
sa creatoare, cu care se mîndrește 
întreaga omenire.

tru discutarea altor probleme care 
interesează cele două guverne.

După cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, intr-un comunicat comun 
dat publicității, președinții Betan
court și Valencia subliniază acordul 
lor de a intensifica represaliile îm
potriva mișcărilor democratice din 
Venezuela și Columbia și de a spri
jini în continuare acțiunile în aceas
tă direcție ale Organizației Statelor 
Americane.

șele Elizabeth (New Jersey), Pitts
burgh (Pennsylvania), Richmond 
(Virginia), Chapel Hill (Carolina de 
nordi Savannah (Georgia). Poliția a 
intervenit arestind, in total, cîteva 
sute de demonstranți.

După cum transmite agenția 
France Presse, liderii populației de 
culoare din S.U.A. au declarat la 8 
august că au fost încheiate ultimele 
pregătiri referitoare la „Marșul pen
tru libertate“ care urmează să aibă 
loc spre Washington la 28 august.

Agenția relevă că liderii negrilor 
consideră că la această manifestație 
vor participa peste 100 000 de per
soane venite din toate colțurile Sta
telor Unite. Unul din conducătorii 
negrilor, Philip Randolph, a decla
rat joi cu prilejul unei întîlniri cu 
mai mulți membri ai Congresului
S.U.A. că „negrii nu înțeleg să mai 
fie umiliți și sînt hotăriți să obțină 
recunoașterea drepturilor lor cetățe
nești".

Fotbal Turneul echipei
„Steagul Roșu" in U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Echipa de fotbal „Steagul Roșu“- 
Brașov și-a început turneul în 
U. R. S. S. jucînd vineri la Vo- 
ronej cu echipa locală Trud. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 3—3. Au marcat Ianușev- 
ski (2), Cernîșev respectiv Năftă- 
năilă, Necula și Meszaros.

In continuarea turneului, fotba
liștii romîni vor întîlni la 13 au
gust la Kiev pe Dinamo din loca
litate, iar la 16 august, la Rostov 
pe Don, selecționata cluburilor din 
U.R.S.S.

Astă-seară în nocturnă
Stadionul Republicii va găzdui astăzi 

în nocturnă un interesant cuplaj 
fotbalistic. La orele 18,15 va începe 
meciul Rapid-Petrolul Ploiești în con
tinuare desfășurîndu-se jocul Steaua- 
Dinamo București.

în deschidere la orele 16,45 va avea 
loc un joc între două selecționate ale 
taberei de juniori de la Rm. Vîlcea.

In cîteva rânduri
Cu ocazia lucrărilor congresului ligii 

Internaționale de hochei pe gheață s-a 
stabilit ca la Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1964 de la Innsbruck să participe 
din oficiu în turneul de hochei pe ghea
ță echipele U.R.S.S., Canadei, S.U.A., 
R.D. Germane. R.F. Germane, Suediei, 
R.S. Cehoslovace, Finlandei, R.P. Polone, 
R.P. Romîne, Norvegiei, Elveției și Aus
triei. Pentru celelalte 4 locuri vacante 
vor disputa meciuri preliminarii echipele 
Iugoslaviei, R.P. Ungare, Italiei, Japoni
ei și Australiei.

★
tn primul tur al finalei turneului In

ternational de fotbal de la New York, 
Dukla Praga a învins cu scorul de 1—0 
echipa engleză West Ham United. Re
turul va avea loc duminică.

♦
Atletul iugoslav Leșek a stabilit un 

nou record al tării sale la săritura cu 
prăjina. El a realizat în cadrul con
cursului desfășurat la Belgrad perfor
manta de 4,72 m.

★
în campionatele de natatie ale Japo

niei înotătorul Furushima a stabilit un 
nou record japonez tn proba de 100 m 
spate cu timpul de l’02’’9/10. Tot el a

Balcaniada de tenis de la Sofia
La Balcaniada de tenis de la 

Sofia echipa Iugoslaviei conduce 
cu 1—0 în partida cu echipa R. P. 
Romîne. Pilici l-a învins cu 6—1; 
6—3; 8—6 pe Țiriac. Bosch (R.P.R.) 
conduce cu 1—0 în întîlpirea cu 
Jovanovici. Reprezentantul nostru 
a cîștigat primul set cu 8—6, me
ciul întrerupîndu-se în setul doi la

„Republicanele“ de atletism
Astăzi și duminică la Cluj se vor 

desfășura campionatele republicane de 
atletism. Timp de două zile pen
tru titlurile de campioni republi
cani vor lupta recordmana mondială 
Iolanda Balaș, Lia Manoliu, Maria 
Diaconescu, Ana Sălăgeanu-Roth, Flo- 
rica Grecescu, Zoltan Vamoș, Andrei 
Barabas, Cornel Porumb, Șerban Cio
chină, Valeriu Jurcă și alții.

La campionate vor evolua ca invitați 
7 atleți din S.U.A., Moon (100—200 
m), Saddler (400 m), Zwick (20 km), 
Traynor (3 000 m obstacole), Emberger 
(înălțime și 110 m garduri), Freen 
(ciocan) ți Kiff (5 000 m).

parcurs 400 m mixt în 4’53’’7/10 (nou re
cord japonez — cea mai bună perfor
mantă mondială a sezonului).

★
în sala clubului central de șah din 

Moscova au continuat tntilnlrile cam
pionatului U.R.S.S. pe echipe, prima 
competiție din cadrul finalei Spartachia- 
dei Popoarelor. Cea de-a doua rundă a 
fost marcată ca și precedenta de un re
zultat surpriză. Fostul campion al lumii 
Mihail Tal a fost tnvinș de tinărul șahist 
Anatotf Lutikov din echipa R.S.S Mol
dovenească. Tal a jucat cu albele, dar 
după ce a avut inițiativa tn deschidere, 
a comis o greșeală la mutarea 27, fapt 
care l-a pus în fata unei infringed ine
vitabile.

în meciul Ucraina-Leningrad, Gheler 
lucind din nou bine a obținut o frumoa
să victorie in fata campionului U.R.S.S., 
Victor Korcinoi. întîlnirea Moscova- 
R.S.S. Gruzină a dat loc unei dispute 
interesante. Echipa Moșcovei n-a putut 
obține decil două victorii prin : Botvi- 
nlk și Bronștein.

Campionul mondial Tigran Petrosian a 
trebuit să se mulțumească cu remiză la 
Gurghenidze. rezultat care s-a înregis
trat și in partida Smislov-Sișciov.

5—5 din cauza ploii. Astăzi dimi
neață vor fi continuate meciurile
R. P. Romînă — Iugoslavia și Gre
cia — Turcia, urmînd ca după- 
amiază să se dispute partidele R.P. 
Romînă—R. P. Bulgaria și Grecia 
Iugoslavia. Duminică în ultima zi 
se vor întîlni R. P. Romînă — Gre
cia și R. P. Bulgaria — Turcia.

(Agerpres)

baschet Turneul internațional de juniori
Ieri la București și Ploiești au în

ceput meciurile turneelor internațio
nale de baschet (juniori). în turneul 
masculin, care are loc pe terenul Ști
ința din Capitală, echipa R. P. Ro
mine a învins cu scorul de 66—54 
(29—25) echipa R. P. Polone. U.R.S.S.

întîlnire de volei în cadrul Spartachiadei de vară a tineretului din raionul 
I Alexandria, regiunea București. (Foto : N. Scarlet)

Box „Cupa Eliberării"
Peste cîteva zile va începe com

petiția de box „Cupa Eliberării“, 
organizată de clubul sportiv Olim
pia București. Cele trei reuniuni 
vor avea loc în zilele de marți 13 
august, joi 15 august și luni 19 au
gust cu participarea unor pugiliști 
de la Dinamo, Unirea, Olimpia, 
Steaua, Progresul, Metalul, Rapid și 
Voința. Reuniunile se vor desfășura 
în grădina Casei de cultură a ra
ionului Tudor Vladimirescu.

a întrecut cu 65—53 (34—21) echipa 
R. P. Bulgaria.

La Ploiești în turneul feminin au 
fost înregistrate următoarele rezulta
te: R P. Romînă — R. P. Polonă 
67—48 (33—23); U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria 46—39 (22—19). (Agerpres)

I> IE P Iffi IE T U T I! N O IE *1  H
CEA MAI VECHE AȘEZARE

DIN EUROPA

Lîngă localitatea Nea Nikodomi, la 
66 de kilometri de Salonic (Grecia), un 
grup de arheologi au descoperit rămăși
țele unei așezări dalind din mileniul al 
VII-lea î.e.n. Se presupune că aceasta 
este cea mai veche așezare descoperită 
pînă acum în Europa.

Presa greacă relatează, de asemenea, 
că pe locul anticei cetăți Sparta, au 
fost descoperite o serie de mozaicuri 
deosebit de interesante. Unul dintre ele 
reprezintă muzele înconjurate de poeți.

UN EXCAVATOR GIGANT

La Uzina din Novo-Kramatorsk a 
fost construit un excavator cu roa
tă portcupe care are înălțimea unei 
clădiri cu 20 de etaje și o greutate 
uriașă. Cu toate acestea el se supune 
ușor comenzilor și sapă în 24 de ore 
o cantitate de rocă care are un vo
lum echivalent cu 10 case a cite pa
tru etaje. Excavatorul este prevăzut 
cu un pod rulant transportor care 
depune roca la o depărtare de 250 de 
metri. în prezent, acest excavator 
și-a început activitatea în carierele 
de mangan din Ucraina tăind pe un 
singur front un strat adine de 50 de 
metri și scoțînd într-o oră din aba
taj 3 000 mc de rocă.

BAIA DE SÎNGE

DE LA MARQUETALIA

Columbia a fost la 5 august teatrul 
unui act de banditism de o deosebită 
cruzime i 42 de persoane au fost ma
sacrate în departamentul Caldas (cinci 
dintre victime au fost ucise prin îm
pușcare, iar restul prin tăierea gitului).

Bandiții, în număr dé circa 40, po
trivit ultimelor știri sosite Ia Bogota, au 
atacat un autocar ai cărui călători apar
țineau probabil „Ligii țărănești", pre
cum și trei camioane ce transportau 
muncitori. Tîlharii i-au constrîns să 
coboare și apoi i-au asasinat, unu] cîte 
unul. Masacrul s-a produs între locali
tățile Victoria și Marquetalia. Faptul 
că această baie de singe a avut loc 
lîngă Marquetalia, i-a determinat pe 
observatori să presupună că e vorba de 

o crimă politică : regiunea respectivă 
este una dintre „republicile indepen
dente“ din Columbia, numite astfel 
deoarece ah o anumită autonomie. A- 
cestea sînt locuite de țărani considerați 
ca fiind cu „tendințe procomuniste" — 
relatează A.F.P.

„COSA NOSTRA"

Ziarul „Washington Sunday Star" 
relatează următoarele :

Dintr-un penitenciar din Atlanta, 
unde ispășește o pedeapsă de 15 ani, 
Vito Genovese, în vîrstă de 66 de 
ani, conduce o organizație în genul 
Mafiei, denumită „Cosa nostra“, 
care primește zeciuială de la toate 
stabilimentele de jocuri de noroc ca 
și de la casele de prostituție precum 
și din traficul cu stupefiante la New 
York, Chicago și din alte mari orașe 
americane.

Poliția ar cunoaște ramificațiile 
acestui „trust“ al gangsterilor — 
scrie ziarul — grație mărturiilor 
unuia din membrii bandei. Care a 

In fiecare an, în Japonie are loc o sărbătoare care marchează jumătatea 
verii. Cu acest prilej în toate localitățile au Ioc festivități la care participă 
dansatori și muzicanți. în fotografie : un grup de dansatoare în costume tra
diționale.

„trădat“ pentru a obține o micșo
rare a termenului de detențiune la 
care fusese condamnat pentru trafic 
cu droguri.

Potrivit relatărilor ziarului, „Cosa 
nostra“ ar fi o organizație ierarhi
zată și temută în lumea gangsteri
lor. Ea ar fi convocat în 1957 o „re
uniune" a gangsterilor americani în 
orașul Apalachin pentru a obține 
un „acord“ al șefilor de bande in 
vederea executării a doi „inopor
tuni" : Franck Costello și Alberto 
Anastasia. Avertizată, poliția a pu
tut aresta 60 dintre ei.

PĂȚANIILE UNUI METEOROLOG

Ray Camray, angajat la institutul me
teorologic din stațiunea balneară engle
ză Gleethorpes, a devenit victima pro
nosticurilor sale... exacte. Pentru o pe
rioadă ploioasă el a prezis zilnic ploaie 
și intr-adevăr ploua. Pentru autoritățile 
orașului asta era prea de tot ! L-au dat 
afară considered că datorită buletine
lor sale Camray va alunga toți turiștii.
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In cursul zilei de ieri Evenimentele din Haiti

o

Alte state au semnat Tratatul
de la Moscova

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță TASS, la Moscova con
tinuă semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă. După cum 
s-a mai anunțat, la 8 august acest 
tratat a fost semnat de reprezen
tanți ai 22 de state.

După cum se arată în comunica
tul oficial, la 9 august, în numele 
guvernelor lor, Tratatul a fost sem
nat de împuterniciții guvernelor 
Braziliei, Danemarcei, Afganistanu
lui, Norvegiei, Argentinei, statului 
Chile, Turciei, Olandei, Sudanului, 
Greciei, Irlandei.

La semnarea Tratatului au 
de față Serghei Lapin, locțiitor 
ministrului afacerilor externe 
U.R.S.S., funcționari superiori
Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști sovietici și străini.

împuterniciții statelor care au 
semnat Tratatul au relevat în scurte 
declarații însemnătatea acestui do
cument.

fost 
al 
al 
ai

„Un început în slăbirea încordării“
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Ziarele americane din 9 august a- 
cordă principala atenție semnării 
Tratatului de la Moscova de către 
reprezentanții statelor care au ade
rat la el și problemei ratificării Tra
tatului de către Senatul american.

„Toți diplomații care au parti
cipat la semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare sînt de acord asupra unui 
lucru : importanța deosebită a Tra
tatului constă nu atît în conținutul 
lui cit în perspectivele pe care le 
poate oferi el“, scrie Drummond, co
respondentul din Washington al 
ziarului „New York Times“.

Tratatul de la Moscova, se arată 
într-un articol redacțional al acelu
iași ziar, înseamnă „un început în 
slăbirea încordării internaționale, 
un fundament pe care se pot înte
meia încercările noastre de a ajun
ge la acorduri mai cuprinzătoare și 
la o pace mai stabilă“.

Ralph MacGell, corespondentul 
din Detroit al ziarului „News“, 
critică pe adversarii Tratatului 
slăbirii încordării internaționale. Ca 
și popoarele celorlalte țări, scrie el, 
și marea masă a poporului ameri
can dorește pacea. Acest lucru îl 
vor înțelege cu timpul chiar și cei 
de dreapta, inclusiv senatorul Gold
water.

îi 
Și

Declarația lordului Home
HELSINKI 9 (Agerpres). — Lordul 

Home, ministrul afacerilor externe al 
Angliei, cafe a sosit la Helsinki, a de
clarat reprezentanților presei că este 
foarte mulțumit de faptul că la Mos
cova s-a semnat Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă.

Home și-a exprimat speranța de a 
continua discutarea cu Uniunea So
vietică a problemelor „privind cele
lalte domenii“ și a subliniat necesita
tea „de a merge înainte, în etape, 
consolidînd rezultatele obținute“.

După părerea lui Home, Conferința 
de la Geneva în problema dezarmării 
trebuie să treacă acum la examinarea 
problemei preîntîmpinării unui atac 
prin surprindere.

Ședința guvernului 
R. F. G.

BONN 9 (Agerpres). — La 8 au
gust a avut loc o ședință a guver
nului de la Bonn sub președinția 
cancelarului Adenauer, care a durat 
patru ore, consacrată poziției R. F. . 
Germane față de Tratatul de la Mos
cova.

Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă, von Hase, șeful De- . 
parlamentului presei și informații
lor, a făcut o serie de declarații din 
care rezultă că guvernul R.F.G. in
tenționează să continue discuțiile cu ; 
S.U.A. și Anglia în legătură cu con- j 
dițiile aderării sale la tratat. Un re
prezentant al guvernului a salutat 
proiectata vizită la Bonn a secreta- j 
rului de Stat al S.U.A., Rusk, care 
va duce tratative cu reprezentanți ai 
guvernului R.F.G. în legătură cu „o- 
biecțiunile“ lui împotriva Tratatului, 
de la Moscova.

Guvernul pornește de la faptul că 
în urma schimbului de păreri cu 
Rusk se va găsi o rezolvare a proble
mei aderării R.F.G. la Tratatul de la 
Moscova, rezolvare „care din punct 
de vedere al conținutului și al for
mei sale să țină seama de obiecțiu- 
nile politice și juridice ale guvernu
lui federal în această problemă“.

Von Hase a pretins că „obiecțiu- 
nile guvernului R.F.G. nu sînt în
dreptate împotriva „fondului Trata
tului“ pe care el „îl salută“. Potrivit 
celor spuse de el, guvernul „se te
me“ ca în urma aderării la Tratatul 
de la Moscova ar putea fi „știrbite“ 
pretențiile sale că ar fi „singurul 
reprezentant al poporului german".

După cum a anunțat un reprezen
tant al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.F.G., secretarul de Stat al 
S.U.A., Rusk, care va sosi la Bonn 
la 10 august, va duce în prealabil 
tratative cu ministrul afacerilor ex
terne al R.F.G., Schröder. El va fi 
apoi primit de cancelarul Adenauer, 
iar duminică dimineață se va îna
poia c.. avionul la Washington.

Tratatului, 
de către alte 
următoarele

Serghei Lapin a salutat pe cei 
prezenți, arătînd că în declarațiile 
lor cu prilejul semnării a fost ca
racterizată importanța

Semnarea Tratatului 
state va avea loc în 
zile.

★

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Ceremonia semnării Tratatului cu 
privire, la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă a continuat 
la 8 august la Departamentul de 
Stat, pînă noaptea tîrziu. Celor 26 
de state, ai căror împuterniciți au 
semnat inițial Tratatul la Washing
ton, li s-au alăturat încă cinci state 
— Argentina, Bolivia, Brazilia. Gre
cia și Republica Arabă Unită.

La 9 august semnarea Tratatului a 
început dimineața. Textul Tratatului 
a fost semnat de împuterniciții Tur
ciei, Sudanului, Etiopiei, Olandei, 
Danemarcei, Norvegiei, Ghanei și ls- 
landei.

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
„Tratatul încheiat la Moscova re
prezintă un prim pas pe calea spre 
pace în Europa — a declarat primul 
ministru al Angliei, Macmillan, Ia 9 
august pe aeroportul din Stockholm. 
Pas după pas noi trebuie să conti
nuăm să pășim pe această cale“, a 
spus el.

La prînzul oferit de guvernul sue
dez cu prilejul sosirii lui Macmillan, 
primul ministru al Suediei, Erlan- 
der, a declarat printre altele :

„Am salutat cu un sentiment de 
profundă satisfacție și ușurare în
cheierea cu succes a tratativelor de 
la Moscova referitoare la încheierea 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare. Sperăm cu 
toții că interzicerea experiențelor 
nucleare va reprezenta punctul de 
plecare pentru noi eforturi și succe
se viitoare pe calea lungă care duce 
spre pacea trainică în lumea în
treagă“.

atmosferă, 
a declarat 
Consiliului

*
KATMANDU 9 (Agerpres). — 

„Guvernul nepalez sprijină Tratatul 
privitor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în 
în Cosmos și sub apă“, 
Tulsi Giri, președintele 
de Miniștri al Nepalului.

★
BAMAKO 9 (Agerpres). — Oame

nii muncii din Mali salută cu căl
dură Tratatul privitor la interzice
rea experiențelor cu arma nucleară 
semnat la Moscova, a declarat Ma- 
madu Famadi Sissoko, secretar ge
neral al Uniunii Naționale a oame
nilor muncii din Mali.

Mesajul președintelui Kennedy 
adresat Senatului S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că, 
în seara zilei de 8 august, președin
tele S.U.A., Kennedy, a trimis Se
natului S.U.A. un mesaj în legătură 
cu ratificarea Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară, în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, semnat la 5 au
gust la Moscova de către Uniunea 
Sovietică, S.U.A. și Anglia, iar la 8 
august de către numeroase alte țări 
care au aderat la el.

PERTH. Departamentul arhitecturii 
al Colegiului tehnic din orașul Perth, 
capitala Australiei de cest, a prezentat 
recent intr-unui din principalele stu
diouri ale departamentului expoziția 
de fotografii trimisă de I.R.R.C.S. in
titulată „Noi construcții in R. P. Re
mind“ Expoziția s-a bucurat de mult 
succes.
P.C. din Venezuela va avea 
dreptul să participe la alegeri

CARACAS. Camera Deputaților a 
Congresului Național din Venezuela a 
aprobat schimbarea legii electorale, 
în baza acestei schimbări, partidului 
comunist și partidului „Mișcarea re
voluționară de stingă“ li se acordă 
dreptul să participe la alegerile 
generale care vor avea loc. Fără 
acordarea acestui drept, a subliniat 
într-o cuvîntare președintele Camerei 
Deputaților din Venezuela, Luiz Ar- 
caya, nu ar fi putut avea loc alegeri 
libere.

HAVANA. în capitala Cubei a 
început lucrările cel de-al II-lea Con
gres al Asociației naționale a micilor 
producători (A.N.A.P.) — organizație 
de masă a țăranilor cubanezi. La lu
crările ei participă peste 3 600 de 
delegați din toate provinciile și re
giunile țării.

SALISBURY. La 8 august la Salis
bury s-a anunțat formarea unui nou 
partid politic sub denumirea Uniu
nea Națională Africană „Zimbabwe“ 
(Z.A.N.U.), condus de Ndabaningi Si-

Cu prilejul semnării Tratatului, 
împuterniciții au rostit scurte cuvin- 
tări în care au exprimat speranța că 
acest Tratat va deschide căi noi în 
vederea destinderii încordării inter
naționale și realizării unei păci trai
nice.

După cum au comunicat reprezen
tanții Departamentului de Stat, se 
așteaptă ca reprezentanții altor țări 
la Washington să primească indica
țiile guvernelor lor de a semna Tra
tatul.

★

LONDRA 9 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Marii Britanii a 
anunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă a mai fost semnat 
la 9 august la Londra de împuterni- 
ciții următoarelor state : Costa Rica, 
Etiopia. Argentina, Grecia, Turcia, 
Chile, Congo (cu capitala la Leopold
ville), Sudan, Danemarca, Olanda și 
Norvegia.

N. S. Hrușciov l-a primit 
pe D. Rusk

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță TASS, la Moscova s-a 
dat publicității un comunicat oficial 
în care se arată că N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului dc Miniștri 

, care se află la odihnă 
primit la 9 august pe 
stat al S.U.A.. Deande

convorbire care s-a des-

al U.R.S.S.. 
la Gagra, l-a 
secretarul 
Rusk.

între N. S. Hrușciov și D. Rusk a 
avut loc o 
fășurat într-o atmosferă de sinceri
tate și prietenie. Au fost abordate 
probleme de interes reciproc.

Din partea sovietică la convorbire 
au participat Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Anatoli Dobrînin, ambasadorul
U.R.S.S. in S.U.A.

Din partea americană la convor
bire au participat Llewellyn Thomp
son, ambasador cu însărcinări spe
ciale, F. Kohler, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S., și Richard Davis, secre
tar de stat adjunct pentru proble
mele europene.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 9 

august Dean Rusk, secretar de stat 
al S.U.A., împreună cu soția, s-a în
tors la Moscova, venind de la Ga
gra. în aceeași zi, el a oferit un 
prînz la locuința ambasadorului a- 
merican.

La prînz au participat Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., cu soția, locțiitori 
ai ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., precum și senatorul J. W. 
Fulbright cu soția și L. Thompson, 
ambasador cu însărcinări speciale 
și alte persoane oficiale.

în preambulul mesajului, preșe
dintele S.U.A. subliniază că speră că 
acest tratat „va putea duce spre alte 
măsuri, destinate să pună capăt și să 
pună sub control periculoasa compe
tiție pentru fabricarea de arme din 
ce în ce mai distructive“.

După ce relevă că, potrivit con
vingerii sale, „Statele Unite trebuie 
să acționeze rapid în favoarea apro
bării Tratatului“, Kennedy declară : 
„Recomand cu fermitate ca Senatul 
Statelor Unite să aprobe și să con
simtă la ratificarea lui“.

din liderii dc frunte ai 
eliberare națională din 
Sud. Formarea noului

thole, unul 
mișcării de 
Rhodesia de 
partid constituie o urmare a diver
gențelor apărute între o parte a con
ducerii partidului Uniunea Poporului 
African „Zimbabwe“ (Z.A.P.U.) și li
derul partidului Joshua Nkomo, în 
legătură cu metodele folosite de a- 
cesta în lupta de eliberare națională.

BONN. înlr-un comunicat al Mi
nisterului de finanțe vest-german se 
arată că suma totală a cheltuielilor 
militare pe anul 1963 depășește cu 
20 la sută suma alocațiilor militare 
pe anul 1962. Alocațiile militare pe 
anul în curs vor atinge 19,6 miliarde 
mărci, iar în anul 1964 ele vor atinge 
cifra record de 21,5 miliarde mărci.
in lupta împotriva huliganilor

rasiști

LUSAKA. Agenția Reuter anunță că 
peste 200 de învățători de la școlile 
elementare din regiunea centrală a 
Rhodesiei de nord au declarat grevă 
cerind autorităților să ia măsuri adec
vate pentru a proteja școlile și pe elevi 
de atacurile bandelor de huligani în 
slujba rasiștilor — care au atacat zi
lele acestea școlile unde învață copiii 
de culoare și locuințele profesorilor, 
provocind mari pagube materiale și ră
nind cițiva învățători.

BONN. Tribunalul din Wuppertal 
(R.F.G.) a pronunțat sentința în pro
cesul intentat unui număr . de patru 
SS-iști care în perioada 1941—1942 
au acționat în detașamentele de pe
depsire din Ucraina. Fostul oberstur-

SANTO DOMINGO 9 (Agerpres). 
— Știrile transmise de coresponden
ții agențiilor occidentale de presă cu 
privire la situația din Haiti, conti
nuă să rămînă contradictorii. Agen
ția France Presse, citind declarația 
făcută la Santo Domingo de Paul 
Verna, unul din conducătorii exila- 
ților haitieni, relatează că o coloană 
a insurgenților, compusă din apro
ximativ 500 de oameni, care avea 
drept obiectiv să taie regiunile din 
nordul Republicii Haiti de restul 
țării, s-a retras la 8 august în mun
ții Puilsoreau, unde va continua ac
țiuni de guerilă împotriva dictatoru
lui haitian Duvalier. Potrivit ace
leiași agenții, alți exilați haitieni au 
afirmat că tentativa de invazie a e- 
șuat și că forțele insurgenților au a-

In Rhodesia de sud unde domneș
te o situație încordată ca urmare a 
înverșunării cu care se opune guver
nul rasist de acolo acordării de 
drepturi pentru populația băștinașă, 
au loc numeroase percheziții și ares
tări. Fotografia înfățișează un aspect 
devenit obișnuit în această țară : un 
polițist după ce a percheziționat 
casa unei familii africane iese în 
stradă apărîndu-se cu scutul împotri
va pietrelor.

In memoria victimelor 
de la Hiroșima și Nagasaki
TOKIO 9 (Agerpres). — Printr-un 

minut de reculegere locuitorii din 
Nagasaki au cinstit la 9 august me
moria compatrioților lor uciși acum 
18 ani și au jurat să depună toate 
eforturile pentru ca tragedia orașe
lor Hiroșima și Nagasaki să nu se 
mai repete.

în această zi, la orele 11,02 (cînd 
acum 18 ani a explodat bomba ato
mică și orașul a fost transformat în 
ruine, iar zeci de mii de locuitori ai 
lui au pierit) la Nagasaki a ră
sunat chemarea la luptă pentru 
pace, pentru o lume fără bombe și 
armament nuclear. In declarația a- 
doptată la mitingul care a avut loc 
la Nagasaki s^ arată :

Noi, locuitorii din Nagasaki, care 
am avut de suferit ororile bombar
damentului 
popoarelor 
eforturi și 
să triumfe 
niciodată pe pămînt 
repete tragedia de la Hiroșima și 
Nagasaki.

atomic, adresăm tuturor 
chemarea de a depune 
mai mari pentru a face 
cauza păcii și pentru ca 

să nu se mai

manfuhrer al trupelor SS, R. Mohr, 
a fost condamnat la 8 ani închisoare,
T. Grower la 5 ani și 6 luni, W. Paul 
la 4 ani, iar W. Helfshot la 4 ani și 
3 lùni. Deși la proces s-a dovedit pe 
bază de documente participarea ne
mijlocită a acuzaților la asasinatele 
în masă, tribunalul i-a considerat nu
mai „complici“ la aceste crime, pen
tru a-i putea condamna la pedepse 
destul de blinde.

Cereri pentru înfăptuirea 
reformei agrare în Brazilia

RIO DE JANEIRO. în fosta capi
tală braziliană au avut loc mitinguri 
ale oamenilor muncii consacrate „Zi
lei naționale de protest“ împotriva 
sărăciei. La un mare miting care a 
avut loc în fața palatului ce poartă 
numele eroului național — Tiradentes, 
vorbitorii au cerut înfăptuirea reformei 
agrare, exproprierea latifundiilor, 
doptarea unor măsuri pentru ca pă- 
mîntul să fie dat acelora care îl lu
crează, să 
înceteze 
cizante.

a-

se pună capăt scumpetei, să 
atacurile elementelor fas-

După cum anunță buleti-BONN.
nul de presă al Partidului social-de
mocrat german „Parlamentarische-Po- 
liticher Pressedienst“, guvernul fran
cez intenționează să retragă de sub 
comanda N.A.T.O. escadrele aviației 
tactice aflate în estul Franței și pe te
ritoriul Germaniei occidentale. La Pa
ris,. subliniază buletinul, această mă
sură este explicată prin faptul că a- 
céste unități de aviație sînt necesare 

bandonat pozițiile pe care le-au o- 
cupat,

Agenția U.P.I. transmite din Santo 
Domingo că în cursul zilei de 8 au
gust grupuri de militari haitieni au 
trecut frontiera în Republica Domi
nicană, unde au cerut să li se acorde 
azil.

Din Washington agenția France 
Presse relatează că un reprezentant 
al exilaților haitieni, Lionel Paquin, 
a făcut o vizită la Departamentul de 
Stat unde a cerut recunoașterea de 
către S.U.A. a guvernului insurec
țional condus de generalul Leon 
Cantave. Un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat a declarat 
joi că această cerere a fost respinsă.

între timp, dictatorul Duvalier a 
declanșat o nouă campanie de teroa
re și arestări în Republica Haiti.

După cum s-a anunțat, sesiunea 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune, care s-a ținut recent la Bru
xelles, a oglindit din nou divergen
țele existente în problemele agricole 
atît în sinul Pieței comune, cit și 
între membrii ei și S.U.A. ; proble
mele au rămas nerezolvate, fiind 
„reportate" pentru o sesiune ulte
rioară. Printre aceste probleme este 
și aceea denumită în presa occiden
tală „războiul puilor“ ; d.upă cum 
se știe, ea constă în faptul că țările 
Pieței comune nu numai că au men
ținut, ci au și ridicat taxele la im
portul de păsări, ceea ce constituie 
o lovitură pentru exportatorii ame
ricani care vindeau o mare canti
tate de păsări pe piețele vest-euro- 
pene.

In legătură cu această problemă 
ziarul „LE MONDE“ scria în urmă 
cu cîteva zile : „Cu toate că nu con
stituie o surpriză, fermitatea cu care 
cei șase, și în mod deosebit Ger
mania (occidentală), refuză să-și mo
difice punctul de vedere... și con
tinuă să împiedice deschiderea „e- 
cluzei“ pentru puii americani irită 
serios Washingtonul. Pentru aceasta 
există două explicații. Mai întîi, in
dustria americană de păsări, care 
reprezintă pentru anumite regiuni 
din S.U.Ä. o cifră de afaceri foarte 
importantă, vede cum, în mod brusc, 
o piață de mare consum; se îngus
tează întocmai ca o piele de sagri. 
Dar trebuie spus mai ales că aceas
tă „afacere a puilor“ a constituit 
pentru americani un fel de sondaj 
înaintea marii discuții cu privire la 
reducerea tarifelor dintre S.U.A. și 
Piața comună *).

*) Aceste discuții, denumite în presa 
occidentală și „etapa“ sau „tratativele 
Kennedy“ au început de fapt in cadrul 
conferinței GATT de la Geneva, dar nu 
s-a ajuns la rezultate concrete ; se crede 
că discuțiile vor continua cel puțin doi 
ani. în cadrul lor S.U.A. urmăresc să asi
gure monopolurilor americane posibilități 
mai largi de expansiune în țările Pieței 
comune (n. r.).

pentru sprijinirea tactică a diviziilor 
franceze care au fost ulterior retrase 
de sub coftianda N.A.T.O. și supuse 
comandamentului francez.

BOGOTA. Agenția U.P.I. relatează 
că poliția columbiană a arestat la 
8 august pe fostul dictator al colum
biei, Gustavo Rojas Pinilla, care a 
condus recentul complot antiguverna
mental eșuat. Potrivit agenției, Pinilla 
a fost transportat la o bază militară 
din sudul Columbiei, la frontiera cu 
Ecuadorul, pentru a fi interogat.

MONROVIA. Primul ministru al 
Algeriei, Ben Bella, a sosit la 8 au
gust la Monrovia, capitala Liberiei, 
într-o vizită oficială.

Pentru a stăvili 
mișcarea dc protest 
a populației sud- 
vietnameze, trupele 
dictatorului Ngo 
Dinh Diem operea
ză numeroase ares
tări. Fotografia ală
turată, reprodusă 
din ziarul „New 
York Herald Tribu
ne" înfățișează mo
mentul arestării de 
către trupele die- 
miste a unor țărani 
sud-vietnamezi.

Împotriva politicii de „apartheid4'it
R.A.U. a hotărît să interzică avioanelor sud-africane folosirea aerO' 

porturilor ți spațiului aerian al țării.

CAIRO 9 (Agerpres). — Presa 
egipteană din 9 august anunță că 
guvernul Republicii Arabe Unite a 
hotărît să interzică tuturor avioa
nelor sud-africane sau celor exploa
tate de către societățile aeriene sud- 
africane să folosească aeroporturile 
R.A.U. sau să zboare deasupra teri
toriului egiptean.

Această măsură este luată în con
formitate cu hotăririle Conferinței 
de la Addis Abeba de boicotare a 
Republicii Sud-Africane ca urmare 
a politicii de segregație rasială pro
movată de guvernul acestei țări.

★
„O nouă lovitură dată apartheid

ului“ — astfel apreciază săptămî- 
nalul laburist „Tribune“ rezoluția 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
care a condamnat regimul rasist al 
guvernului Republicii Sud-Africane. 
Hotărîrile Consiliului de Securitate, 
arată săptămânalul, vor constitui o 
nouă etapă pe calea spre dobîndirea 
libertății de către popoarele Africii.

„Tribune“ își manifestă indigna-

Comunicatul comun finlandezo-englez
HELSINKI 9 (Agerpres). — La 

Helsinki a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la convorbirile a- 
vute la 7 și 8 august între U. K. Ke
kkonen, președintele Finlandei, și H. 
Macmillan, primul ministru al An
gliei.

Președintele Kekkonen și primul 
ministru Macmillan, se spune, prin
tre altele, în comunicat, au luat în 
discuție situația internațională în 
lumina Tratatului privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare. Ei 
și-au exprimat convingerea că dacă 
toate părțile vor continua, ca și în 
trecut, să dea dovadă de aceeași 
bunăvoință pe care au manifestat-o 
în realizarea înțelegerii cu privire 
la interzicerea experiențelor nuclea
re, se va putea ajunge în multe do
menii la noi acorduri în interesul 
slăbirii încordării.

Or — scrie „Le Monde“ — pen
tru americani aceasta se prezintă 
într-un mod foarte :nemulțumitor... 
S.U.A. înclină să folosească alt lim
baj pentru a obține satisfacție. «Răb
darea americană a ajuns la capăt... 
Paharul este plin» — acestea sînt 
comentariile oficioase care s-au pu
tut culege la Washington. Adminis
trația americană vorbește acum, des
chis despre represalii“.

Tocmai acest caracter de represalii 
îl au măsurile anunțate la 7 august 
de către guvernul american:

Referitor la aceste măsuri agen
ția FRANCE PRESSE transmite din 
Bruxelles, unde se află sediul C.E.E., 
următorul comentariu :

„Războiul puilor“ dintre S.U.A. și 
Piața comună reizbucnește acum pe 
terenul represaliilor vamale. Sătule 
de a mai aștepta problematice con-

Răsfoind presa străină
cesii din partea celor „șase" pentru 
îmbunătățirea soartei exporturilor 
lor de păsări, Statele Unite și-au 
înăsprit poziția. Anumite produse 
europene vor trebui să suporte taxe 
vamale sporite la intrarea în S.U.A. 
drept represalii pentru prejudiciul 
suferit de S.U.A. în urma «afacerii 
puilor americani».

Guvernul american n-a ales încă 
articolele care vor fi penalizate. Dar 
lista produselor din rîndul cărora 
va fi efectuată alegerea este relativ 
lungă; ea vizează toate țările Pieței 
comune. Se află printre acestea și 
autobuze și camioane — ceea ce in
teresează în- special Germania occi
dentală, anumite vinuri și alcooluri 
(vizează Franța, Italia, Olanda), brin
get de Roquefort — specialitate fran
ceză — fără a mai enumera articole 
foarte diferite ca: aparate de ras e- 
lectrice, foiță pentru țigări, amidon 
din cartofi, cafeina etc.

Celor „șase“ le-a fost acordată 
o ultimă posibilitate de armistițiu. 
Măsurile nu vor intra în vigoare 
înainte de 15 octombrie... Dar spe
ranța într-un compromis de ultimă 
oră rămîne foarte slabă. Practic, 
miniștrii celor „șase" nu se vor reîn- 
tîlni înainte de 23 septembrie, iar la 
acea dată procedura americană va fi 
foarte înaintată. în plus, ultimele 
discuții ale miniștrilor C.E.E. care 
amină rezolvarea acestui dosar difi
cil de la o sesiune la alta, n-au lăsat 

O®■

rea față de politica guvernului con
servator care nu intenționează să 
instituie un embargo asupra livrări
lor de armament in R.S.A.

★
LONDRA 9 (Agerpres). — Un pu. 

tător de cuvînt al partidului labu
rist englez a dat publicității la 8 
august o declarație în care critică 
poziția adoptată de reprezentantul 
Marii Britanii în timpul discutării 
în Consiliul de Securitate a politicii 
de apartheid promovată de guvernul 
rasist din Republica Sud-Africană. 
Referindu-se la abținerea delegației 
britanice în timpul votării rezoluției 
care condamnă această politică, de
clarația subliniază : „încă o dată 
Marea Britanie s-a izolat, împreună 
cu Franța. Arătînd că «a sosit 
timpul ca guvernul să pună capăt 
vînzărilor de arme în Africa de sud» 
declarația relevă că «dacă nu se va 
face acest lucru atunci reputația gu
vernului englez în lume va suferi < 
nouă lovitură»“.

în cursul convorbirilor, președin
tele Finlandei a făcut precizări cu 
privire la propunerea făcută de el la 
sfîrșitul lunii mai ca Europa de nord 
să fie declarată zonă denucleari- 
zată.

în cadrul convorbirilor Kekkonen 
—Macmillan s-au discutat, de ase
menea, problemele comerțului din
tre Finlanda și Anglia. In afară de 
aceasta, președintele și primul mi
nistru au examinat unele probleme 
legate de o eventuală asociere a Fin
landei la grupul de țări membre ale 
zonei „liberului schimb“.

★

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — La 
9 august a sosit la Stockholm într-o 
vizită oficială primul
Marii Britanii, Macmillan. El 
însoțit de ministrul afacerilor 
terne, Home, și de alte persoane 
oficiale.

minis!, u al 
este 
ex-

deloc să se întrevadă soluții satisfă
cătoare pentru americani.

Sînt mai bine de sase luni de cînd 
S.U.A. au ridicat, problema păsă
rilor, considerată la Washington 
ca un „test“ al bunăvoinței Pieței 
comune în preajma „tratativelor 
Kennedy“. Cele mai înalte autori
tăți americane și însuși președintele 
S.U.A. au intervenit pe lingi cei 
„șase" pentru a schimba caracterul, 
considerat protectionist, al politicii 
agricole a acestora și pentru a le 
cere să ia o atitudine mai liberală 
față dc puii americani. De la intra- 
rea in vigoare, în august anul trecut, 
a noilor regulamente (ale C.E.E. — 
n.r.) declară americanii, exporturile 
de păsări din S.U.A. în Germania 
occidentală au scăzut brusc.

Incepind tratative cu cei „șase", la 
25 iunie la Geneva, S.U.A. au cerut 
măsuri de urgență pentru a întoarce 
acest curent defavorabil. Dar pro
punerile lor. aflate în contradicție cu 
politica agricolă a Pieței comune, 
(care trebuie spus că n-a fost nici 
ca armonizată—n.r.), n-au fost accep
tate de cei „șase“. Ultima reuniune 
de la 30 iulie a miniștrilor C.E.E. 
n-a reușit să ajungă decît la o 
„constatare a carenței“, delegația 
germană refuzînd în special com
promisurile propuse de partene
rii săi. Din nou comisia Pieței co
mune a fost însărcinată să conti
nue tratativele cu S.U.A. pentru a 
se încerca să se găsească un com
promis. Dar ea nu avea nici un 
mandat precis si cele cîteva soluții 
luate în considerare de către cei 
„șase" au fost de îndată socotite ca 
neînsemnate de către S.U.A.

Fără să mai aibă vreo speranță 
în această problemă, S.U.A. au re
curs, deci, la represalii. Ele se ba
zează în această acțiune pe dreptu
rile pe care le-aveau înainte de in
trarea în vigoare a regulamentelor 
comunității (Pieței comune — n.r.). 
Dosarul „războiului puilor" este însă 
departe de a fi fost închis. Acest 
conflict, care s-a înveninat cu trece
rea timpului, riscă să aibă repercu
siuni nefavorabile asupra desfășură? 
rii viitoarelor «tratative Kennedy»* .
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