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Pe fiecare șantier, 
ritm intens de lucru !
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In întreaga țară se construiesc noi blocuri de 
locuințe ; anul acesta constructorii au de dat în 
folosință aproape 51 000 de apartamente. Pentru a 
cunoaște cum se desfășoară lucrările, stadiul în care 
se află construcțiile de locuințe, ziarul nostru a în

treprins, cu sprijinul corespondenților regionali, al 
unor activiști de partid și cadre din unitățile de 
construcții, un raid-anchetă pe cîteva șantiere. Pu
blicăm o parte din constatările făcute cu acest 
prilej.
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Cocs mai mult, de bună calitate
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — In cinstea zi

lei de 23 August, cocsaiii hunedoreni și-au propus 
să sprijine mai mult lupta furnaliștilor pentru spori
rea producției de fontă. In acest scop s-au luat mă
suri pentru pregătirea corespunzătoare a șarjelor, 
respectarea graficelor de încărcare și descărcare 
a cuptoarelor și a regimului termic al bateriilor. 
Ca urmare, în cursul lunii trecute cocsarli au trimis 
furnalelor hunedorene aproape 1 300 tone de cocs 
peste plan cu o rezistență mecanică medie de 323 
kilograme. Luna aceasta ei au produs 1 100 tone de 
cocs peste plan. Calitatea cocsului se menține peste 
indicele planificat, ceea ce ajută furnaliștilor la re
ducerea consumului de cocs pe tona de fontă și ri
dicarea indicilor de utilizare a furnalelor.

în graîic, la termen
La Bacău, corespondentul nostru, 

N. Mocanu, s-a adresat conducerii 
întreprinderii constructoare.

„Pe primele 7 luni ale acestui an 
colectivul întreprinderii noastre a 
dat în folosință 350 apartamente, cu 
10 mai mult decît prevedea sarcina 
de plan. Au fost predate beneficia
rilor și alte construcții.

Cum am reușit acest lucru ? Pen
tru a ne realiza sarcinile de plan 
în mod ritmic și a preda la termen 
obiectivele prevăzute, am creat din 
timp condiții menite să asigure o 
desfășurare normală a lucrului încă 
din timpul iernii. Am ridicat la roșu 
încă înainte de venirea frigului mai 
multe blocuri pe șantierul din parcul 
„Libertății“, executînd și lucrările 
definitive de încălzire. S-a asigurat 
astfel un volum corespunzător de 
lucrări de finisaj interior ; zugravii, 
instalatorii, mozaicarii au putut lu
cra din plin. în același timp o parte 
din muncitori au continuat lucrările 
de ridicare a altor blocuri 
și obiective social-culturale, 
fără a fi cîtuși de puțin 
stînjeniți de frig. La aceas
ta ne-au ajutat în primul 
rînd stațiile de preparare 
centralizată a betoanelor și 
mortarelor, care, în urma 
amenajării lor pentru iarnă, 
tut să asigure cu betoane și mor
tare toate șantierele, chiar în zilele 
mai friguroase.

Confecționarea armăturilor de fier 
beton, a panourilor pentru cofraje 
și a subansamblelor pentru instala
ții în ateliere centralizate a contri
buit de asemenea la asigurarea unui 
ritm susținut de lucru.

Un factor important care a con
tribuit la scurtarea termenelor de 
execuție l-a constituit aplicarea pe 
scară largă a metodelor industriale 
de lucru. O bună parte din blocu
rile de locuințe au fost și sînt exe
cutate din panouri mari prefabrica
te. Nu de mult am început 
ridicarea primului bloc cu 9 etaje 
cu ajutorul cofrajelor glisante. Deși 
constructorii noștri n-au mai folosit 
această metodă, totuși ei au reușit, 
datorită bunei organizări a lucrului, 
să ridice cele 9 etaje în 9 zile. Demn 
de subliniat este și faptul că la 
înălțarea blocului s-a folosit doar o 
singură macara turn. Colectivul șan
tierului s-a angajat ca viitoarele 
blocuri cu 9 etaje să fie ridicate in
tr-un termen și mai scurt.

Începînd din acest an, am intro
dus o formă nouă de urmărire a în
deplinirii sarcinilor de plan cu o efi
ciență mult mai ridicată. Este vorba 
de urmărirea zilnică a realizărilor 
fiecărui muncitor pe baza „fișei li
mită de consum ore — manoperă pe 
apartament“. Aceasta permite ca 
zilnic, la sfîrșitul lucrului, să se cu
noască realizările fiecărui muncitor. 
Fișa limită are la bază graficul de 
desfășurare a lucrărilor, constituind 
astfel un puternic stimulent în ac
tivitatea constructorilor. Ea nu per
mite depășirea numărului de 
planificate pe faze de lucrări.

Realizările obținute în acest 
sînt, de asemenea, o urmare a 
luțiilor și propunerilor cu care 
venit constructorii noștri, pentru a 
rezolva anumite situații neprevăzu
te, ivite pe șantier. Amintesc aici un 
caz : La un moment dat la blocul 
de 100 de apartamente din Piața Gă
rii lucrările au încetinit brusc din 
lipsa fîșiilor cu goluri pe care fa
brica producătoare nu ni le putea 
livra decît la sfîrșitul trimestrului 
al III-lea. Ca lucrările să poată con
tinua am schimbat soluția. Am în
locuit fîșiile cu goluri prin plan- 
șee, prefabricate, confecționate 
chiar pe șantier. în felul acesta lu-

crările au putut continua și sperăm 
că în scurt timp să ne încadrăm în 
grafic din nou.

Pornind de la realizările obținute 
pe primele 7 luni, constructorii 
noștri s-au angajat să dea în folo
sință 
toate 
le au

pînă la sfîrșitul lunii august 
cele 405 apartamente pe care 
de executat“.

Ing. AUREL MUȘAT 
directorul întreprinderii 

de construcții nr. 2-Bacău

0 bună organizare
a lucrului

Constructorii clujeni au terminat 
și au dat în folosință pînă în pre
zent blocuri cu 398 de apartamente, 
cu 40 mai multe decît prevedea pla
nul. Aceasta este o urmare a extin
derii metodelor avansate de con
strucție — cofraje glisante, panouri 
mari prefabricate. Au fost înlocuite 
aproape integral cofrajele de cheres
tea cu cele bachelitizate ce pot fi

RAW'ANCHETĂ
pe șantierele construcțiilor de locuințe

a planșeelor se reduce cu peste 20 
de zile. La blocurile turn se lucrează 
tot timpul în trei schimburi. Echi
pele conduse de Adalbert Bardoș, 
loan Rusu și alții au lucrat și la 
construcția altor blocuri turn din 
oraș, dobîndind astfel o bună expe
riență.

Pe șantier, lucrările sînt executate 
în „lanț“. Datorită acestui lucru, 
blocul 5-C cu 90 de apartamente, din 
zidărie portantă, început Ia 1 apri
lie, a intrat în stadiu de finisaj. în- 
tr-un ritm susținut se lucrează și la 
blocul 5-B cu 60 apartamente și la 
altele. Maiștrii, șefii unor brigăzi 
dovedesc multă inițiativă în organi
zarea muncii. Ștefan Both, șeful bri
găzii de zidari de la blocul 5 C, 
obișnuiește ca după terminarea lu
crului să lase acolo 3—4 muncitori 
necalificați, care să asigure locurile 
de muncă cu cărămizi, schele și alte 
materiale. A doua zi brigada poate 
lucra din plin.

Aprovizionarea ritmică cu beton 
și mortar a punctelor de lucru are 

un mare rol în grăbirea 
lucrărilor. Pe șantier s-a 
organizat o stație cen
tralizată de preparare a be
toanelor și mortarelor. De 
aici betonul și mortarul sînt 
transportate Ia punctele de 
lucru, la cerere, pe baza u-

nui grafic. Pe șantier a fost organi
zată și confecționarea centralizată a 
cofrajelor și a armăturilor.

Vizitînd șantierul, am constatat și 
unele deficiențe legate de aprovizio
narea operativă a punctelor de lu
cru. în una din zilele trecute, zu
gravii au trebuit să stea cîteva cea
suri pentru că nu le sosise, la vreme 
ipsosul de la magazie. Alteori nu se 
respectă graficele de punere la dis
poziția constructorilor a autobascu
lantelor, ceea ce creează goluri în 
aprovizionarea cu balast și alte ma
teriale a punctelor de lucru,

Am vizitat și șantierul din străzile 
Caragiale și Terheș Iuliu. Aici lu
crările sînt avansate. Blocurile se 
află în stadiu de finisaj. Ele vor fi 
terminate complet la sfîrșitul acestei 
luni.

KUHN-KUTI ȘTEFAN 
maistru, întreprinderea de cons

trucții nr. 1-Cluj

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

I

au pu- refolosite de 20—25 de ori. Trans
portul pe verticală a materialelor se 
face cu ajutorul macaralelor turn 
de mare capacitate.

Se știe că succesul aplicării me
todelor și soluțiilor noi este condi
ționat de buna organizare a execu
ției lucrărilor. în vizita noastră pe 
șantierul din cartierul Grigorescu 
am găsit acest lucru. Din cele 7 
blocuri turn care se construiesc la 
poalele dealului, 5 sînt ridicate, iar 
la două se toarnă fundațiile. Glisa
rea a mers repede, aproape ziua și 
etajul. Aici s-au asigurat două se
turi de cofraj, care au scurtat timpul 
de glisare de la un bloc la altul cu 
pînă la 10 zile. Constructorii au eli
minat bobul, care costa mult, și au 
adaptat un electropalan montat ex
terior, cu ajutorul căruia se ridică 
mortarul.

La început, planșeele de beton se 
turnau monolit. Această operație 
necesita un timp mare, se consuma 
multă cherestea. Acum s-a organizat 
un mic poligon unde se confecțio
nează în tipare planșeele, care sînt 
apoi montate cu ajutorul macarale
lor. în acest fel durata de execuție
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SI Economii suplimentare

La Șantierul Naval din Galați există numeroși evidențiați în întrecerea socialistă. Iată cîțtva 
dintre ei : (de la stînga Ia dreapta) Mihalache Micu, specialist în confecționarea coloanelor cilin
drice și a instalațiilor de încărcare de la cargourile de 4 500 tone, își depășește în fiecare lună 
sarcinile de producție cu peste 20 Ia sută. Vasile Ciucă, șeful unei echipe de sudori, economisește 
lunar, împreună cu echipa pe care o conduce, peste 100 kg electrozi, executînd lucrări de cea mai 
bună calitate. Tehnicianul metalurg, Mircea Roibu, șeful turnătoriei de neferoase, promovează cu 
perseverență procedeele tehnologice moderne. Prin aplicarea turnării în cochilc, productivitatea mun
cii a crescut cu 25 la sută. Nicolae Putinei conduce o echipă de sudori care lună de lună realizează 
economii de materiale de peste 5 000 lei. Mecanicul de probe Ionică Gălăteanu este bine cunoscut 
nentru priceperea sa. Echipa pe care o conduce execută numai lucrări de bună calitate.
r (Foto : A. Cartojan)

Din viața culturală a orașelor și satelor patriei

IAȘI (coresp. „Scîn
teii“). — în primele 7 
luni ale acestui an, mun
citorii și tehnicienii de la 
Fabrică de antibiotice din 
Iași și-au depășit sarci
nile de plan cu 12 la sută 
la producția globală, cu 
5,4 la sută la producția 
marfă și cu 13,38 la sută 
la productivitatea mun
cii. Ei au realizat toto
dată economii suplimen
tare la prețul de cost în 
valoare de 3 200 000 lei. 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan la toți 
indicatorii se datoresc, în 
primul rînd, creșterii

randamentelor șarjelor de 
penicilină, aureociclină, 
tetraciclină etc., precum 
și îmbunătățirii rețetelor 
în producerea materiale
lor de însămînțare. In în- 
tîmpinarea zilei de 23 
August, continuînd între
cerea socialistă, colecti
vul fabricii debîndește 
zilnic noi realizări în 
producție. Recent, lucră
torii din sectorul I fer
mentație au obținut șarje 
de înalt randament, avînd 
o concentrație de penici
lină cu 20—25 la sută 
mai mare față de indicii 
planificați.

12 milioane de spectatori Cîntînd viața nouă
Produse peste plan

12 milioane 
ai muncii ui- 
cursul unui 
spectacolele 

muzicale pie- 
formațiile in- 
artistice din

Aproape 
de oameni 
măresc, în 
singur an, 
teatrale și 
zentate de 
stituțiilor
țara noastră. Lăigindu-se 
an de an, rețeaua insti
tuțiilor artistice — teatre 
dramatice și muzicale, 
mari ansambluri de cîn- 
teoe și dansuri, orchestre 
simfonice și de muzică 
populară 
puternic 
ră în 
estetice 
muncii 
artei in 
prezent
Capitală și în numeroa
se orașe ale țării 42 de 
teatre dramatice, 5 opere, 
11 teatre muzicale și ope
rete, 8 ansambluri de cîn. 
tece și dansuri, 17 or
chestre filarmonice și 20 
de orchestre populare.

a devenit un 
de cultu-

oamenilor

focar
slujba educării 

a
și a răspîndirii 

masele largi. în 
funcționează în

Orașe care înainte vre
me nu aveau asemenea 
instituții artistice — Plo
iești, Constanța, Galați, 
Oradea, Baia Mare, Ba
cău etc. — au în pre
zent o interesantă viață 
artistică ce se desfășoară 
în jurul teatrelor și sec
țiilor de teatru, al forma
țiilor profesioniste 
cîntece și dansuri, al 
larmonicilor, teatrelor 
păpuși și marionete.

Numai anul ■ kequt, 
spectacolele prezentate 
de teatrele de operă din 
București, Cluj, Iași și 
Timișoara au fost vizio
nate de 957 000 de spec
tatori. în aceeași perioa
dă, peste 5 milioane de 
oameni ai muncii au ur
mărit spectacolele de 
teatru, iar peste 770 000 
de amatori de muzică au 
ascultat concertele și re
citalurile date de orches
trele și formațiile filar
monicilor de stat.

de 
fi
de

Mișcarea artiștilor amatori din re
giunea București a luat o amplă dez
voltare în ultimii ani și se bucură de 
o mare popularitate în rîndul oame
nilor din satele și orașele regiunii. 
Formațiile artistice cuprind în pre
zent un număr de peste 60 000 de 
artiști amatori organizați în echipe de 
dansuri, coruri, orchestre populare, 
brigăzi artistice de agitație și echipe 
de teatru. O mare parte din aceste 
formații artistice au fost medaliate, 
premiate și au primit titluri de lau
reate cu ocazia diferitelor concursuri 
anterioare, devenind astfel cunoscute 
în întreaga țară.

Odată cu-amploarea pe etire a 
luat-o mișcarea artiștilor amatori, în 
regiune s-a creat o bogată bază ma
terială. în prezent munca artistică se 
desfășoară în 700 de cămine cultura
le și săli de spectacole, îndrumată de 
15 case de cultură raionale. Acestea 
au fost dotate cu aparate de radio, te
levizoare și costume naționale.

Semnificativ este și faptul că în re
pertoriul soliștilor vocali și în forma
țiile artistice au apărut cîntecul și fo
cul popular din folclorul nostru nou, 
care oglindesc aspecte ale vieții noi, 
ale muncii de construire a socialis
mului în patria noastră.

PITEȘTI (coresp.
„Scînteii“). — Colectivele 
întreprinderilor indus
triale din regiunea Argeș 
întîmpină ziua de 23 Au
gust cu realizări impor
tante în producție. La în
treprinderea „Textila" 
Pitești se dă atenție în 
principal obținerii de pro
duse mai multe și de ca
litate. De la începutul a- 
nului, textiliștii de aici 
au produs peste plan 
48 300 m p țesături și 38,8

tone fire de bumbac. Im
portante cantități de pro
duse peste plan au reali
zat și muncitorii de la 
Întreprinderea forestieră 
din Curtea de Argeș. In 
perioada care a trecut 
din acest an, muncitorii 
din sectoarele de exploa
tare au expediat fabrici
lor de cherestea aproape 
1 000 m c lemn de răși- 
noase și peste 700 m c 
bușteni de fag peste pre
vederile planului.

Cu ajutorul metodelor înaintate
l’LOIEȘTI (coresp. „Scîn

teii“) — Petroliștii din 
schelele Trustului de ex
tracție Ploiești întîmpină 
ziua de 23 August cu în
semnate realizări în pro
ducție. Extinzînd recupe
rarea secundară prin injec
ție de gaze și de apă în 
strat, aplicînd numeroase 
tratamente cu substanțe

tensioactive, reactivînd 24 
sonde din fondul inactiv, 
petroliștii din schelele Bol
dești, Cîmpina, Berea, 
Băicoi și Urlați au extras 
peste plan însemnate can
tități de țiței. Pe întregul 
trust, productivitatea mun
cii a crescut în primele 7 
luni ale anului cu peste 
2 la sută față de plan.

(Continuare în pag. V-a)

Construcții în centrul orașului Bacău (Foto : Gh. Vințilă)
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IN CUVINTE Șl IMAGINI
Schimb de experiență 

între constructori
(coresp. „Scînteii“). —CRAIOVA

Pe șantierul Combinatului chimic Cra
iova a avut loc ieri un schimb de ex
periență la care au luat parte șefi de 
șantiere, ingineri și specialiști de la 16 
întreprinderi de construcții-montaje 
din țară. Tema — introducerea meto
delor* noi în construcții în vederea creș
terii productivității muncii și scurtarea 
termenului de execuție a lucrărilor de 
construcții industriale — a trezit un 
viu interes.

Participanții la schimbul de expe
riență s-au interesat în mod deosebit 
de organizarea stațiilor centralizate de 
preparare a betoanelor și mortarelor, 
folosirea panourilor de cofraje P.F.L. 
și a cofrajelor glisante. La rîndul lor, 
reprezentanții celorlalte șantiere din 
țară au făcut cunoscută constructorilor 
craioveni experiența lor în rezolvarea 
unor probleme importante pe șantie
rele unde lucrează.

Există un loc unde sa
lutările, sărutările, ură
rile se măsoară cu miile 
de kilograme.

Poeții descriu poetic 
frumusețea mării, a mun
ților și a odihnei, dar 
fiecare meserie are poezia 
ei și felul ei de a reac
ționa în fața marilor fru
museți și realizări ale 
țării.

In munca factorilor 
poștali și a altor modești 
și neobosiți truditori ai 
poștei, faptul că sute de 
mii de oameni se află 
acum cufundați în ră
coarea munților sau a 
valurilor mării, faptul că 
aceștia sînt oameni ai 
muncii, legați sufletește 
nu numai de familie, ci 
și de colectivele lor, fap
tul că se simt minări în 
fața peisajului înnoit al 
țării — toate acestea se 
traduc printr-o creștere 
simțitoare a volumului

corespondenței, în special 
al ilustratelor.

In fiecare zi, numai la 
poșta centrală din Bucu
rești se descarcă din saci 
și se pun în lăzi de sor
tare pînă la 600 kilogra
me de corespondență, iar 
fiecare kilogram cuprinde 
in medie două 
sute de misive. 
După cum ne 
asigură lucră
torii de la car
tare, cam o
treime sînt cărți poș
tale ilustrate. Vă dați 
seama ? In fiecare zi, 
numai Bucureștiul pri
mește 200 de kilogra
me salutări din par
tea muntelui și a mă
rii, 40 000 imagini în- 
fățișînd construcțiile de 
pe litoral, chipul nou al 
atîtor orașe, frumusețile 
țării și cuvintele pline de 
căldură ale celor care se 
bucură acum de ele. Pe

întreaga țară, față de luna 
mai numărul scrisorilor 
și ilustratelor din iulie , a 
crescut cu 2 207 733 !

Realizările din întrea
ga țară au urmări ade
sea neprevăzute. Cum 
să-ți încapă o vedere a 
Pieței Palatului sau a 

Mamaiei pe 
spațiul unei 
mici ilustrate ? 
S-au ivit ilus
tratele „pe e- 
cran lat, teh-

nicolor" sau, cum le 
spun specialiștii, panora
mice. Nou-sositele nu în
cap în formatul vechilor 
legăturici, la unele oficii 
ele sînt îndoite, dar a- 
cum lucrătorii conștiin
cioși, combătând negli
jența. și comoditatea, sor
tează panoramicele în le
gături separate, ca să evi
te îndoirea lor. Fiecare 
om — cititorii știu asta 
din proprie experiență

— încearcă o satisfacție 
trimițînd sau primind i- 
lustrate care arată, ală
turi de frumusețile create 
de natură, cele născute 
sub mina constructori
lor, imagini ale noilor 
cartiere, lacul de la Bi- 
caz sau noaptea ilumi
nată din belșug de scli
pirile litoralului nostru.

Poșta a dat spre vîn- 
zare anul acesta 1 800 000 
ilustrate, dar și rețeaua 
chioșcurilor cu cărți poa
te invoca cifre de același 
ordin. Și, cu tot acest e- 
fort considerabil, există o 
nemulțumire binefăcă
toare, comună nouă tutu
ror, producători și „cli- 
enți" : frumusețile țării 
sînt atît de numeroase 
și se înmulțesc atît de 
repede, îneît întotdeauna 
ilustratelor și cuvintelor 
le va veni greu să țină 
pasul cu ele.

N. SCUTARU

lunile iulie—august, peste 
9 500 de studenți au fost repartizați 
în întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei pentru practica în producție, 
prevăzută în programele de învăță- 
mînt. Alături de studenții din Bucu
rești fac practică și un număr în
semnat de tineri din alte centre 
universitare.

Comitetul orășenesc de partid și 
Comitetul de partid al centrului 
universitar București se ocupă în
deaproape de desfășurarea activității 
cadrelor didactice și studenților în 
producție. In luna iulie, pe lingă 
biroul comitetului de partid al cen
trului universitar a funcționat un 
colectiv de control al practicii stu
denților, care a sprijinit nemijlocit 
conducerile unor facultăți și între
prinderi pentru adoptarea unor mă
suri menite să îmbunătățească a- 
ceastă activitate. De curînd a avut 
loc o ședință de birou în care a fost 
analizată desfășurarea practicii în 
producție a studenților în Capitală. 
A avut loc apoi o consfătuire la care 
au participat prorectori ai instituții
lor de învățămînt superior care răs
pund de organizarea practicii și se
cretari ai comitetelor de partid, 
cadre de conducere din întreprinde
rile unde lucrează studenții. Infor
mările prezentate și discuțiile au 
subliniat faptul că, în vara aceasta,

practica majorită
ții studenților s-a 
desfășurat în con
diții bune. S-au îm
bunătățit îndru
marea și controlul 
din partea facul
tăților, asigurîn- 
du-se o mai rațio
nală repartizare a 
cadrelor didactice, 
a crescut 
conducerilor 
întreprinderi 
organizațiilor 
partid, 
spiritul 
pundere 
denților 
calitatea 
panții la 
deficiențe în organizarea și desfășu
rarea practicii. Nu peste tot locurile 
de practică au fost alese corespun
zător cu prevederile programului de 
lucrări al studenților; unele grupe 
n-au lucrat destul de închegat. Co
mitetul de partid al Centrului uni
versitar a recomandat organizațiilor 
de partid să vegheze la perfecțio
narea continuă a practicii studenți
lor, să înlăture lipsurile semnalate, 
contribuind astfel la temeinica pre
gătire a viitoarelor cadre de înaltă 
calificare.

»

grija 
de 
și 

de 
a sporit 
de 
al stu- 

față de 
muncii executate. Partici- 
consfătuire au semnalat și

ras-

Primii pași în activitatea productivă
La Uzina mecanică din Cîmpu- 

lung Muscel au fost repartizați pen
tru practică studenți de la institu
tele politehnice din București, Cluj 
și Iași — în majoritate studenți din 
anul I. Colectivul de muncă al uzi
nei i-a primit cu ospitalitate pe ti
neri, îngrijindu-se să aibă condiții 
cît mai bune pentru realizarea pro
gramului lor de practică.

In marea lor majoritate, studenții 
au participat direct la procesul de 
producție alături de muncitori și 
maiștri cu o bogată experiență de 
producție, ca reglorul Sever Herișa- 
nu, șeful de brigadă Marcel Gîlcă,

strungarul Ioan Pop, maiștrii Va
sile Cicu, Dan Petrescu, Petre Mol- 
doveanu. Ingineri și cadre de con
ducere din uzină, împreună cu ca
drele didactice din institute care 
răspundeau de îndrumarea studen
ților, i-au orientat pe viitorii ingi
neri spre problemele specifice ale 
procesului de producție, au asigurat 
îndeplinirea programului zilnic.

Alături de tinerii muncitori, stu
denții au participat la „joile tinere
tului", la excursii în împrejurimile 
pitorești ale orașului.

Ing. IOSIF TAPALAGA 
asistent la Institutul politehnic 

«Un Cluj

'’«M
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în timpul practicii în producție, 
un grup de studenți din anul IV al 
Facultății de metalurgie a Institutu
lui politehnic din București lucrează 
într-unul din laboratoarele Uzinelor 
„23 August“ din Capitală.

(Foto : R. Coslin)

mineri
Ca și în alți ani, preparația căr

bunelui Petrila a primit studenți 
pentru practica in producție. De 
data aceasta au venit studenți din 
anul V al Institutului politehnic din 
București. In timpul practicii stu
denții urmează să-și culeagă datele 
necesare întocmirii proiectului. In
ginerii Ion Ioniță, Eugenia Bobar și 
loan Jerca i-au ajutat pe tineri în 
studierea unor probleme ridicate de 
îmbunătățirea procesului tehnolo
gic, cum ar fi : reactivii de flotare, 
epurarea gazelor de ardere de la 
uscătorie și a apelor reziduale ce se 
varsă în Jiu.

Studenții veniți la practică s-au 
întîlnit cu muncitori și .tehnicieni cu 
înaltă calificare, care cunoșteau, și 
obiectivele industriale din apro
piere. S-au mai organizat întilniri 
ale studenților cu elevi din școlile 
profesionale și medii din localitate. 
Conducerea întreprinderii a pus la 
dispoziția studenților o drezină 
pentru a face excursii la cabanele 
din împrejurimi.

GHEORGHE ECOBESCU ' 
tehnician Ia preparația Petrila
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PENTRU SPORIREA CONTINUĂ R PRODUCȚIEI AGRICOLE
Lucrările ședinței Consiliului Superior al Agriculturii

In zilele Ce 12, 13 și 14 august s-au 
desfășurat lucrările ședinței plenare 
a Consiliului Superior al Agricultu
rii, consacrată dezbaterii sarcinilor 
de plan pe anul 1964 și măsurilor 
tehnico-organizatorice pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agricole de 
toamnă. Au participat membrii 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
precum și invitați — specialiști de 
la consiliile agricole regionale și ra
ionale, din institutele de cercetări 
și de învățămînt superior agricol, 
din unitățile agricole socialiste, re
prezentanți ai unor instituții centra
le și organizații obștești.

în cadrul ședinței plenare, tova
rășul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R.. președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, a prezentat 
raportul cu privire la proiectul pla
nului de stat în agricultură pe anul 
1964 și măsurile pentru realizarea 
lui, iar tov. Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a expus rapor
tul privind măsurile tehnico-organi
zatorice pentru strîngerea recoltelor, 
executarea însămînțărilor și arătu
rilor adinei de toamnă. în ședință 
comună, secțiile cereale și plante 
tehnice, gospodării agricole de stat 
și mecanizarea agriculturii au 
dezbătut rezultatele cercetărilor 
științifice și de producție în cultura 
griului. Pe baza referatului „Carac
terizarea agrobiologică a soiurilor 
de grîu extinse în cultură și agro
tehnica lor“, prezentat de tov. prof. 
N. Giosan. prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
directorul Institutului central de cer

cetări agricole, a discuțiilor și propu
nerilor participanților, s-a defini
tivat proiectul recomandărilor pri
vind cultura griului pentru anul 
agricol 1963—1964. In secția de 
creștere a animalelor, referatele și 
discuțiile au fost axate pe măsurile 
tehnico-organizatorice privind ' asi
gurarea bazei furajere și a construc
țiilor necesare bunei iernări a ani
malelor, creșterea efectivelor și a 
producției animale. în celelalte sec
ții, pe baza referatelor, au avut loc 
dezbateri amănunțite și s-au defini
tivat proiectele de planuri de mă
suri pentru realizarea sarcinilor ce 
revin sectoarelor respective în 
toamna acestui an și în anul viitor.

Posibilități mari de sporire 
a producției de grîu

In ședința Consiliului Superior al 
Agriculturii s-a subliniat că planul 
de stat pe 1964 în agricultură are ca 
linie directoare indicația cuprinsă 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. și anume 
că sporirea producției agricole ve
getale și animale se va realiza pe 
calea dezvoltării intensive și multi
laterale a agriculturii, prin îmbi
narea armonioasă a diferitelor 
ramuri de producție, ținindu-se sea
ma de condițiile economice și pedo
climatice.

Ca și în anii anteriori, în anul 
1964 se acordă atenția principală 
sporirii producției de cereale și în
deosebi de grîu și porumb, deoarece 
de acestea depinde dezvoltarea 
celorlalte ramuri ale agriculturii și 
în special creșterea animalelor.

Analizînd felul cum s-a muncit 
și rezultatele obținute la cultura 
griului, atît referatul prezentat cit 
și participanții la discuții au arătat 
că în unitățile agricole socialiste 
există încă mari rezerve de sporire 
a producției la această cultură. în 
această direcție, s-a scos în eviden
ță rolul hotărîtor al aplicării în 
complex a măsurilor agrotehnice 
înaintate : cultivarea soiurilor de 
grîu care, în condițiile din raionul 
sau unitatea respectivă, dau cele 
mai mari producții ; pregătirea din 
timp, în cele mai bune condiții, a 
patului germinativ ; fertilizarea so
lului prin folosirea chibzuită a în
grășămintelor chimice și naturale ; 
executarea semănatului în cadrul 
epocii optime pentru soiul de 
grîu folosit și la un înalt nivel 
agrotehnic ; combaterea bolilor și 
dăunătorilor, îngrijirea atentă a 
culturilor în tot timpul vegetației. 
Există condiții ca aceste lucrări să 
fie executate la un nivel înalt - în 
toate unitățile agricole socialiste.

In ultimii ani, prin grija partidu
lui și guvernului, în agricultura 
noastră au fost generalizate o serie 
de soiuri de grîu valoroase, cu o 
mare capacitate de valorificare a 
fertilității solului și îngrășămintelor 
aplicate, mai timpurii, rezistente la 
ger, secetă, boli și dăunători, la că
dere și scuturare.

Participanților la ședință le-au 
fost prezentate o serie de hărți și 
tabele care, pe baza unor multiple 
experiențe, scot în evidență com
portarea agrobiologică a soiurilor în 
diferite regiuni pedoclimatice din 
țară.

Evidențiind calitățile acestor so
iuri, tov. ing. C. Biță, director al 
G.A.S. Segarcea, regiunea Oltenia, 
a arătat că la generalizarea lor în 
producție trebuie să se țină seama 
de rezultatele experimentale, de re
zultatele obținute în condițiile din 
fiecare gospodărie. G.A.S. Segarcea 
și-a asigurat întreaga cantitate de 
semințe din soiurile care dau rezul
tatele cele mai bune în condițiile 
locale.

Numeroși vorbitori, printre care 
tov. Gh. Bucureșteanu, inginer șef 
la Trustul Gostat Călărași, Bar
bu Popescu, președintele Consiliului 
agricol regional Dobrogea, au ară
tat că din cercetările făcute și din 
experiența unităților agricole re
zultă învățăminte prețioase în legă
tură cu modul cum trebuie să se 
fertilizeze terenurile destinate griu
lui de toamnă. în condițiile din țara 
noastră grîul este una dintre cultu
rile care răspunde cu sporuri în
semnate de recoltă la aplicarea în
grășămintelor organice și minerale. 
De aceea se cuvine ca la această 
plantă să se folosească în mod 
chibzuit îngrășămintele pentru ca 
de la fiecare kg de îngrășămînt dat 
să se obțină cea mai mare efica

citate economică. Vorbitorii au de
monstrat că în condițiile actuale mai 
economic este să se folosească doze 
moderate de îngrășăminte chimice 
pentru a se fertiliza suprafețe cit 
mal mari și a se ridica astfel ni
velul producției medii la hectar și 
producția globală de grîu. Momen
tul optim al administrării îngră
șămintelor chimice, raportul exis
tent între azot și fosfor, cum să se 
fertilizeze terenurile unde grîul ur
mează după grîu și cele unde grîul 
urmează după porumb și alte culturi 
prășitoare, cum să se îngrașe solu
rile podzolice și cele erodate etc. au 
fost probleme larg dezbătute în ca
drul ședinței.

Să pregătim din vreme 
terenul, să insămînțăm 

la timpul optim !
Numeroși vorbitori au subliniat 

rolul deosebit pe care II are exe
cutarea din vreme și în cele mai 
bune condiții a arăturilor și a ce
lorlalte lucrări de pregătire a patu
lui germinativ. Grîul dă cele mai 
bune rezultate în arătură de vară, 
în Dobrogea, a arătat tov. ing. Pe
tre Tomoroga, directorul stațiunii 
experimentale Dobrogea, 18 grîul 
de toamnă, cultivat după mazăre, în 
urma efectuării arăturilor de vară 
imediat după recoltare, s-a obținut 
un spor de 1 128 kg de boabe la hec
tar, față de cazul cînd arătura s-a 
executat toamna. Sporurile de pro
ducție obținute ca urmare a execu
tării timpurii a arăturilor de vară 
se explică, în primul rînd, prin a- 
cumularea unei cantități mai mari 
de apă în sol. Determinările făcute 
au arătat că solul rămas nearat 
peste vară a pierdut între 835—911 
tone de apă la hectar, pe adîncimea 
de 120 cm. în solul arat vara, pe 
lingă faptul că a fost prevenită 
pierderea apei prin evaporare, s-au 
acumulat, în medie, cu 103 kg de 
azot nitric la hectar mai mult decît 
în solul arat toamna.

A fost scos în evidență faptul că 
porumbul cultivat în condiții agro
tehnice superioare reprezintă o pre
mergătoare foarte bună pentru 
grîu. S-a subliniat însă că rezulta
te bune se obțin numai în cazul 
cînd se eliberează terenul și se 
execută arătura din vreme, spre a 
se așeza terenul pînă la data semă
natului.

Mulți vorbitori s-au referit la ex
periența unităților din care fac 
parte, în ceea ce privește stabi
lirea epocii de însămînțare, ținînd 
seama de condițiile din fiecare gos
podărie, a cantității de sămînță care 
să asigure densitatea optimă de 
plante la hectar, a adîncimii și vi
tezei de înaintare a agregatelor etc.

In scopul încadrării lucrărilor de 
semănat în timpul optim trebuie să 
se asigure din vreme întreaga can
titate de sămînță, să se facă selecta
rea, tratarea și probele de laborator 
pînă la 1 septembrie. Tot pînă la 
aceeași dată să fie revizuite mași
nile necesare în campanie și să se 
organizeze instruirea celor care le 
vor mînui. în cuvîntul său, Ing. Sil
via Cantaragiu, de la G.A.C. „Unl- 
rea“-Mizil, a arătat că unul dintre 
factorii care au contribuit la reali
zarea unui spor de recoltă la grîu 
de 300 kg la ha a fost calitatea lu
crărilor de pregătire a terenului și 
de semănat. însămînțat la timpul 
optim, Intr-un teren foarte bine lu
crat și așezat, grîul a răsărit uni
form și a crescut repede, viguros, a 
intrat în iarnă dezvoltat și înfrățit. 
O contribuție însemnată la realiza
rea tuturor lucrărilor în bune con
diții agrotehnice — a arătat vorbi
toarea — au adus-o mecanizatorii 
din brigada de la S.M.T. Inotești. 
Dovedind că se simt răspunzători 
pentru soarta recoltei din gospodă
ria colectivă, ei au făcut arături la 
adîncimile recomandate, fără gre
șuri, pînă la însămînțare au între
ținut ogorul curat, au făcut semă
natul în cadrul epocii optime. *

Subliniind marea răspundere a 
mecanizatorilor din G.A.S. și S.M.T. 
pentru calitatea lucrărilor, vorbito
rii au arătat că este de datoria in
ginerilor și tehnicienilor să urmă
rească felul cum se execută lucră
rile, să manifeste exigență. Refe- 
rindu-se la aceasta, tov. Ivan Paul, 
vicepreședinte al Consiliului agricol 
regional București, a arătat că acolo 
unde inginerul agronom îndrumea- 
ză și controlează îndeaproape mun
ca mecanizatorilor se execută numai 
lucrări de bună calitate.

Combătînd goana după hantri, 
vorbitorii au arătat că executarea 
volumului de lucrări planificat în- 
tr-un timp dat să nu se facă în 
dauna calității.

Organizarea temeinică 
a recoltării culturilor 

de toamnă
Recoltarea la timp și fără pier

deri a culturilor de toamnă a fost 
o problemă dezbătută cu deosebită 
atenție. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît cea mai mare parte din su
prafața de grîu se cultivă după po
rumb. Numeroși vorbitori au arătat 
că buna organizare a recoltării are 
o mare însemnătate atît pentru pre
venirea pierderilor de recoltă, cît și 
pentru a se asigura pregătirea tere
nului cu mult înainte de semănat, 
pentru ca arătura să se așeze. Aceas
ta, a spus tov. ing. D. Furfurică, 
directorul trustului G.A.S. Ploiești, 
presupune repartizarea judicioasă 
a forțelor de muncă și a atelaje
lor, dîndu-se cea mai mare aten
ție eliberării în primul rînd a te
renurilor care urmează să fie în- 
sămînțate cu culturile de toamnă, 
îndată după culegerea ștluleților sau 
concomitent cu aceasta, trebuie tă- 
iați cocenii. Este bine ca lucrarea să 
se facă dimineața sau seara, sau să 
se organizeze schimburi de noapte, 
pentru a se evita pierderea frunze
lor. El a relatat amănunțit ce mă
suri s-au luat în gospodării pentru 
recoltarea porumbului și eliberarea 
terenului în scurt timp.

In ședință s-a subliniat că a

ceeași atenție trebuie acordată și 
strîngerii recoltei de floarea-soare- 
lul, sfeclă de zahăr, cartofi.

La recoltatul sfeclei de zahăr este 
necesar să se respecte graficele de 
transport spre a se asigura aprovi
zionarea ritmică a fabricilor produ
cătoare. Frunzele și coletele de sfe
clă să fie strînse cu grijă și însilo- 
zate, ele fiind un furaj excelent.

Pe măsură ce se termină arăturile 
pentru însămînțare și semănatul 
griului, tractoarele să fie folosite, cu 
întreaga lor capacitate, la executa
rea arăturilor adinei de toamnă. A- 
ceastă lucrare trebuie terminată, pe 
întreaga suprafață, pînă la venirea 
iernii.

Pentru ca tot acest complex de 
lucrări să se execute intr-un timp 
cît mai scurt și la un nivel calitativ 
înalt, în cadrul ședinței plenare 
s-a subliniat necesitatea stabilirii în 
fiecare unitate agricolă socialistă — 
S.M.T., G.A.S., G.A.C. — a unor pla
nuri operative de măsuri în care să 
se prevadă volumul lucrărilor și 
eșalonarea lor pe etape și să se re
partizeze rațional forțele și mijloa
cele de lucru.

Urmărirea permanentă a îndepli
nirii acestor planuri va duce la des
fășurarea în bune condiții a tuturor 
lucrărilor din campania agricolă de 
toamnă, la pregătirea corespunză
toare a recoltelor anului viitor.

Principalele sarcini 
în zootehnie

Referatele prezentate în ședința 
secției de creștere a animalelor și 
participanții la discuții au arătat 
că în anul acesta s-au obținut rea
lizări însemnate în creșterea efec
tivelor de animale proprietate ob
ștească a gospodăriilor colective, 
atît din cumpărări cît și din prăsilă 
proprie. Consiliile agricole, condu
cerile G.A.S. și G.A.C. s-au ocupat 
cu mai multă grijă de asigurarea 
furajelor. în agricultura noastră 
există însă mari rezerve și ele tre
buie să fie puse în valoare în vede
rea realizării sarcinilor sporite pre
văzute în planul pe anul 1964. S-a 
subliniat că în anul 1964, pe lîngă 
creșterea, în continuare, a efective
lor de animale la toate speciile, în 
fața gospodăriilor colective și a gos
podăriilor agricole de stat stă sar
cina de a îngrășa un număr mai 
mare de bovine și porcine, de a 
spori producția de carne, de lapte, 
lină și ouă.

în ansamblul măsurilor propuse 
pentru creșterea și îmbunătățirea 
efectivelor de animale, un loc im
portant îl ocupă asigurarea cu re
producători de mare valoare zoo
tehnică, folosirea acestora cu 
maximum de eficacitate prin ex
tinderea însămințărilor artificiale pe 
măsura asigurării condițiilor nece
sare.

Numeroși specialiști și președinți 
de gospodării colective au propus 
măsuri bine chibzuite pentru asi
gurarea necesarului de furaje și a 
rezervelor — aceasta fiind baza 
sporirii efectivelor de animale și a 
producției lor. Ing. zootehnist 
C. Plămădeală, de la stațiunea ex
perimentală agricolă Podul Iloaie, 
regiunea Iași, a subliniat că princi
pala cale pentru asigurarea bazei 
furajere este sporirea producției la 
ha la culturile de nutreț, precum și 
a pășunilor și fînețelor. In acest 
scop, a spus vorbitorul, în fiecare 
gospodărie trebuie luate măsuri 
pentru asigurarea semințelor de 
plante furajere valoroase. (în multe 
regiuni și raioane, consiliile agricole 
se preocupă direct și cu perseve
rență de rezolvarea acestei proble
me). S-au luat măsuri pentru ferti
lizarea solului, curățirea și îngrășa- 
rea pășunilor etc. Acum cel mai 
important lucru este ca în fiecare 
gospodărie să se strîngă cu grijă 
toate resursele de furaje, să se facă 
pregătiri temeinice pentru însiloza- 
rea unor cantități cît mai mari de 
coceni, în amestec cu nutrețuri su
culente, melasă, saramură și alte 
adausuri.

Cu mult interes a fost ascultat 
cuvîntul tov. Teodor Maghiar, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
G.A.C. Mădăras, regiunea Crișana, 
care a arătat metodele folosite de 
colectiviști pentru sporirea produc
ției de furaje la ha prin extinderea 
culturilor furajere valoroase, apli
carea unei agrotehnici superioare. 
El a arătat că gospodăria a dobîn- 
dit o bună experiență în prepararea 
furajelor, efectuarea amestecului de 
nutrețuri grosiere tocate și sucu
lente, în așa fel îneît acestea să fie 
consumate în întregime de animale, 
evitîndu-se orice risipă.

Dr. Eftimie Pălămaru de la In
stitutul de cercetări zootehnice a 
arătat rezultatele obținute de sta
țiunile experimentale și de o serie de 
gospodării de stat în îngrășarea 
taurinelor pe baza folosirii cocenilor 
în amestec cu melasă și uree. A- 
ceastă metodă va fi extinsă în 
multe gospodării de stat și într-un 
număr însemnat de gospodării co
lective.

Mai mulți vorbitori s-au referit 
la avantajele profilării gospodăriilor 
în creșterea diferitelor specii și 
categorii de animale, în funcție de 
condițiile concrete din fiecare uni
tate. Creșterea cu precădere a bo
vinelor și ovinelor în zonele cu su
prafețe mari de pășuni și finețe, a 
porcinelor în zonele cerealiere, a 
vacilor de lapte și păsărilor în ju
rul orașelor și centrelor muncito
rești va contribui la folosirea mai 
deplină a posibilităților de dezvol
tare a creșterii animalelor și la 
continua îmbunătățire a aprovizio
nării populației.

Propuneri importante s-au făcut 
și în ceea ce privește asigurarea a- 
dăposturilor pentru întregul efectiv 
de animale. Referindu-se la această 
problemă, tov. ing. M. Băluță, pre
ședintele Consiliului agricol regional 
Oltenia, a arătat că gospodăriile co
lective din regiune au fost îndru
mate să folosească fondurile și ma
terialele de care dispun în primul 
rînd pentru ridicarea acelor con
strucții care să servească direct ne
voilor producției. Prin folosirea pe 

scară largă a materialelor de con
strucții locale, organizarea temeini
că a muncii brigăzilor și echipelor 
de construcții, adăposturile pentru 
animale vor fi terminate și date în 
folosință înainte de venirea timpu
lui ploios și rece.

Vorbitorii au arătat că prin mun
ca perseverentă a consiliilor agrico
le, a specialiștilor din unități pentru 
aplicarea măsurilor prevăzute în 
planul adoptat de ședința Consiliu
lui Superior al Agriculturii se vor 
obține noi realizări în sporirea efec
tivelor de animale, a producției de 
carne, lapte și alte produse anima
liere.

Măsuri pentru creșterea 
producției de legume, 

fructe și struguri
Referatele și discuțiile purtate în 

cadrul Secției de hortiviticultură au 
scos în evidență o seamă de succese 
în refacerea și dezvoltarea patrimo
niului pomicol și viticol cît și in 
sporirea producției la unitatda de 
suprafață. Datorită aplicării meto
delor înaintate la executarea tăie
rilor și a lucrărilor de îngrijire, s-au 
înlăturat efectele negative ale geru
lui din iarnă și s-a asigurat obți
nerea unei recolte bune de struguri 
și fructe. Acum va trebui să se or
ganizeze cît mai bine recoltarea, 
păstrarea și valorificarea acestor 
produse.

Arătînd că în regiunile și raioa
nele unde lucrează pot fi valorificate 
în cursul anului 1964 suprafețe mari 
de terenuri în pantă, tovarășii Emil 
Dodu, șeful secției de hortiviticultu
ră din Consiliul agricol regional Ar
geș, Vasile Toma, șeful secției de 
hortiviticultură din Consiliul agri
col regional Oltenia, și alții au pro
pus să se prevadă în planul regiu
nilor respective plantarea unor su
prafețe mai mari cu vii și pomi. Ei 
au scos în evidență importanța mare 
pe care o are producerea materia
lului săditor viticol și pomicol pen
tru realizarea sarcinilor în acest sec
tor. O experiență bună au în aceas
tă privință gospodăriile colective din 
raionul Drăgășani și cele din regiu
nea Ploiești. Vorbitorii au relevat că 
pe viitor este necesar să se acorde 
o atenție mai mare selecției și pu
rității materialului săditor.

în urma măsurilor luate de partid 
și guvern pentru dezvoltarea pro
ducției de legume s-au obținut suc
cese importante și în acest sector. 
Pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului de stat pe a- 
nul 1964, numeroși vorbitori au ară
tat că în legumicultură trebuie să 
se organizeze producerea eșalonată 
a legumelor pe o perioadă cit mai 
îndelungată în timpul anului, folo- 
sindu-se un sortiment variat de spe
cii și soiuri în cadrul fiecărei zone 
legumicole.

O mai bună folosire 
a pămîntului

In realizarea sarcinilor privind 
sporirea producției agricole un rol 
deosebit de important îl are folosi
rea rațională a pămîntului.

în secția fond funciar și organi
zarea teritoriului s-a analizat modul 
cum s-au realizat sarcinile de plan 
pe semestrul I al acestui an și s-a 
discutat și aprobat planul de măsuri 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe a- 
nul 1964.

Sprijinite de Consiliul Superior al 
Agriculturii, consiliile agricole re
gionale și raionale au desfășurat ac
țiuni pentru Creșterea suprafeței 
cultivate, introducerea unei eviden
țe funciare unice, organizarea inter- 
gospodărească a teritoriului, carta
rea și bonitarea solurilor, extinderea 
lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului, executarea de ridicări topo
grafice necesare tuturor lucrărilor.

Tov. Constantin Șerbănescu, șeful 
Secției fond funciar și organizarea 
teritoriului din cadrul Consiliului a- 
gricol regional București, Crișan 
Moise, directorul O.R.P.O.T.-Cluj, 
Victor Trandaf, Inginer la G.A.C. 
Borăscu, raionul Strehaia, și mulți 
alții, au vorbit despre realizările ob
ținute în sporirea suprafețelor ara
bile, despre posibilitățile care mai 
există.

în cursul acestui an consiliile a- 
gricole au sprijinit mai activ lucră
rile de organizare intergospodăreas- 
că, antrenînd conducerile unităților 
agricole socialiste la analizarea și 
soluționarea cît mai bună a proble
melor legate în special de schimbu
rile de teren impuse de aceste lu
crări.

în ședință s-a arătat efectul pozi
tiv al măsurii adoptate la începu
tul acestui an, de a se întocmi o 
singură lucrare care să cuprindă e- 
vidența funciară și intergospodă- 
rească. Aceasta contribuie atît la 
terminarea, într-un timp mai scurt, 
a acestor lucrări, cît și la îmbună
tățirea ambelor categorii de lucrări 
care se condiționează reciproc.

Pentru ca unitățile agricole socia
liste să poată executa lucrările din 
campania de toamnă în cadrul noi
lor perimetre stabilite prin proiec
tele de organizare intergospodăreas- 
că, tov. ing. Teodor Nitu, șeful sec
ției fond funciar și organizarea te
ritoriului din cadrul Consiliului agri
col regional Suceava, a arătat că 
este necesar să se treacă de urgență 
la aplicarea pe teren a proiectelor 
întocmite.

Cadre calificate, 
cuceririle științei agricole 

larg răspîndite 
în producție

în cadrul dezbaterilor care au a- 
vut loc în secția de învățămînt și 
propagandă, s-au analizat pe larg 
problemele de care depinde pregă
tirea unui număr cît mai mare de 
cadre calificate, capabile să aducă o 
contribuție mereu sporită la întări
rea unităților agricole, la creșterea 
producției agricole vegetale și ani
male.

în referatul prezentat, s-a trecut 
în revistă felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul agricol în anul școlar 
1962—1963 și s-au expus sarcinile 
care revin în acest domeniu în anul 
viitor. Cursurile care au funcționat 
în iarna trecută în G.A.C. și în cele
lalte unități agricole au fost urmate 
de aproape 1 milion de colectiviști 
și de lucrători din G.A.S. și S.M.T., 
ceea ce constituie un mare succes. 
Deosebit de important este că cu
noștințele căpătate sînt aplicate în 
practică și contribuie la sporirea 
producției agricole. In anul care ur
mează, problema bunei funcționări a 
cursurilor agrozootehnice de masă va 
sta, de asemenea, în centrul preocu
părilor consiliilor agricole și a ca
drelor de conducere din unități.

Numeroși vorbitori, printre care 
ing. Iulia Lefter, de la G.A.C. Iclod, 
raionul Gherla, au subliniat că 
este necesar să se ia măsuri încă de 
pe acum pentru pregătirea atentă a 
viitorului an școlar în învățămîntul 
agrozootehnic de masă, să se facă 
înscrierea cursanților, să se stabi
lească lectorii și să se procedeze la 
instruirea lor, să se asigure din vre
me toate condițiile materiale de care 
depinde buna desfășurare a lecțiilor.

în cuvîntul lor, participanții la 
discuții s-au referit și la felul cum 
sînt pregătiți viitorii mecanizatori, 
tehnicienii și maiștrii agricoli, spe
cialiștii cu pregătire superioară.

Despre unele probleme pe care le 
ridică noul an școlar, a cărui des
chidere este foarte apropiată, au vor
bit tov. Gh. Tudor și Ion Balog, di
rectori ai centrelor școlare agricole 
Craiova și Salonta. Conducerile 
trusturilor regionale de construcții 
din Cluj, Crișana, București și Ar
geș nu și-au respectat obligațiile a- 
sumate de a termina și da în folo
sință, la termenul stabilit, localurile 
de școli agricole și internatele pre
văzute în plan.

Tov. N. Cimpoieru, de la Consiliul 
agricol regional Ploiești, și alți par
ticipant la discuții au relevat 
diferite probleme care se ridică în 
legătură cu desfășurarea propagan
dei agricole, accentuînd că este ne- 

.voie să se găsească forme mereu mai 
vii și mai eficiente de popularizare 
a experienței înaintate, în vederea 
generalizării în producție, a acelor 
metode și procedee care s-au dove
dit a fi valoroase.

★
In ședințele plenare șl ale secții

lor, participanții la discuții au ținut 
să sublinieze că există toate premi- 
zele pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor pe care partidul și guver
nul le pun în fața agriculturii. S-a 
dezvoltat și se dezvoltă continuu ba
za tehnico-materială a agriculturii, 
crește numărul cadrelor/ de ingineri, 
tehnicieni și mecanizatori, nivelul da., 
cunoștințe și experiența țărănimii 
colectiviste, al tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare.

S-a arătat, de asemenea, că în 
răstimpul care a trecut de la crea
rea consiliilor agricole, s-a dovedit 
pe deplin temeinicia și eficacitatea 
măsurii luate de partid pentru asi
gurarea unei conduceri mai științifi
ce, mai competente și operative a a- 
griculturii. Consiliile agricole, spe
cialiștii agricoli, cu sprijinul perma
nent, al organelor și organizațiilor de 
partid și al sfaturilor populare, au 
depus în această perioadă o muncă 
susținută pentru organizarea și dez
voltarea producției agricole pe baze 
științifice. Experiența cîștigată con
stituie o chezășie că ele vor îndru
ma și sprijini cu succes unitățile a- 
gricole socialiste în realizarea sar
cinilor de producție pe 1964 și a lu
crărilor agricole din această toamnă.

în încheierea lucrărilor ședinței 
Consiliului Superior al Agriculturii 
a luat cuvîntul tov. Mihai Dalea, 
care a subliniat principalele sarcini 
ce stau în fața consiliilor agricole în 
această perioadă. Vorbitorul a arătat 
că primul pas spre realizarea pla
nului de producție pe anul 1964 îl 
constituie stabilirea cît mai judicioa
să a sarcinilor de plan, a culturilor 
în fiecare unitate, în raport cu con
dițiile și posibilitățile ce le are. Pro
iectul de plan trebuie dezbătut amă
nunțit cu masa largă a colectiviști
lor, a lucrătorilor din G.A.S. și 
S.M.T. pentru ca fiecare să cunoas
că sarcinile și să contribuie la reali
zarea lor. Aceasta este o obligație de 
căpetenie a consiliilor agricole, a tu
turor specialiștilor și conducătorilor 
de unități.

O sarcină deosebit de importantă, 
care stă în fața oamenilor muncii 
din agricultură în perioada imediat 
următoare, este strîngerea recoltelor 
de toamnă și în special a porumbu
lui. Volumul mare de lucrări impu
ne ca în fiecare unitate să se orga
nizeze în așa fel munca îneît recol
tatul, transportul și depozitarea re
coltei să se facă la timp și fără 
pierderi. Terenurile care urmează să 
fie semănate cu grîu să fie elibera
te în primul rînd și cît mai repede.

Consiliile agricole, specialiștii au 
datoria să asigure executarea arătu
rilor și a semănatului la timpul op
tim și de cea mai bună calitate. Pa
ralel cu aceste lucrări, trebuie să se 
grăbească pregătirile pentru iernarea 
animalelor : strîngerea și depozita
rea în bune condiții a tuturor resur
selor de furaje, terminarea la timp 
a adăposturilor.

Apreciind că în cursul acestui an, 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
secțiile sale, consiliile agricole re
gionale și raionale au organizat șe
dințe și schimburi de experiență în 
cadrul cărora s-au dezbătut temeinic 
diferite probleme, s-au popularizat 
metodele înaintate și experiența 
fruntașilor, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea folosirii tot mai largi a po
sibilităților pe care le oferă noua 
formă de conducere a agriculturii.

Avem condiții bune să executăm 
la vreme și la un nivel superior toa
te lucrările de care depinde sporirea 
producției agricole : mașini bune și 
mai multe, terenuri mai uniformiza
te, experiență mai multă, lucrările 
pregătitoare sînt mai avansate ca în 
alți ani. Să muncim cu mai multă 
energie pentru a realiza cu succes 
sarcinile trasate de partid și guvern 
— a încheiat vorbitorul.

Cu toate că este cel mai tînăr tractorist, utcmistul Hie Mateescu, de la G.A.S« 
Timna, regiunea Oltenia, se achită conștiincios de sarcinile care îi revin.

de partid

BAIA MARE

Recent biroul Comi
tetului regional de par
tid Maramureș a anali
zat activitatea desfășu
rată pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe 
primul semestru al anu
lui de către Direcția re
gională a economiei fo
restiere. Au participat 
cadre de conducere de 
la D.R.E.F., exploatări 
forestiere și ocoale sil
vice, secretari ai or
ganizațiilor de bază, 
activiști de partid și 
de sindicat. Referatul 
prezentat și discuțiile 
au subliniat că în pe
rioada analizată organi
zațiile de bază din sec
torul forestier au acor
dat o atenție deosebită 
muncii politice în rindu- 
rile muncitorilor fores
tieri pentru gospodărirea 
rațională a fondului fo
restier și valorificarea su
perioară a masei lem
noase, au sprijinit con
ducerile întreprinderilor 
pentru înfăptuirea mă
surilor stabilite în acest 
sens. La sfîrșitul semes
trului I a.c. gradul de 
utilizare a masei lem
noase la fag a ajuns la 
68,6 la sută, iar la răși- 
noase la 94,5 la sută. 
Datorită realizării aces
tor indici, valoarea pro
duselor obținute dintr-un 
metru cub de masă lem
noasă a crescut în anii 
1960—63 cu 25 la sută.

Au fost obținute re
zultate bune și în secto
rul producției indus
triale. întreprinderile 
forestiere din regiune 
au realizat și au depășit 
planul valoric atît la 
producția globală — 
105,1 la șută, cît și la 
producția marfă — 
105,5 la sută. Față de 
perioada corespunză
toare a anului trecut, 
producția globală și

marfă medie a sporit cu 
circa 10 la sută.

în încheierea ședinței 
biroul Comitetului re
gional de partid a luat 
măsuri pentru continua 
îmbunătățire a muncii 
de partid în întreprin
derile forestiere din re
giune. (De la Ionel Pop, 
activist al Comitetului 
regional de partid Ma
ramureș).

CRAIOVA

Organizația de par
tid din gospodăria 
noastră și-a întărit 
mult rîndurile. îndru
mat de către comite
tul raional de partid, 
biroul organizației de 
bază se ocupă cu 
grijă de educarea 
partinică a noilor 
membri și candidați 
de partid. La noi ș-a 
statornicit obiceiul ça 
lovarăși cu vechime 
în partid și cu o bună 
pregătire să șe ocupe 
de cei primiți de cu- 
rînd în partid. Aceștia 
sînt ajutați să-și înde
plinească sarcinile 
obștești și de produc
ție, organizăm cu re
gularitate expuneri 
despre trăsăturile mo. 
ral-politice ale comu
niștilor, despre drep
turile și îndatoririle 
membrilor șl candida- 
tilor de partid, pre
cum și pe diferite 
teme ale situației in
ternaționale.

Ca urmare a muncii 
politice și educative 
mulți candidați de 
partid și-au îmbogă
țit cunoștințele, mun
cesc cu rîvnă pentru 
întărirea economtco- 
organizatorică a gos
podăriei colective. Bi
roul organizației de 
bază a propus consi
liului de conducere 
să încredințeze aces

TEATRE s Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Teatrul de vară din parcul „N. 
Bălcescu") : Mașina de scris — (orele 
20), Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl 
(Teatrul de vară din parcul Herăstrău): 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 20). 
Teatrul Evreiesc de Stat (Grădina tea
trului — din str. Mlrcea Vodă nr. 6) : 
Vreau să fiu nevasta ta — (orele 20,15). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase- 
(Grădina Boema) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20,15). Circul de stat : 
Spectacol extraordinar cu „Circul bielo
rus* — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Luna de miere 
fără bărbat ! Sala Palatului B.P. Romine 
(orele 19,30 — seria de bilete 824), V. 
Alecsandrl (16, 18,15) 20,30), I. C. Frimu 
(9.30, 11,45; 14; 16,15; 18,30, 20,45 — gră
dină 20), Giuleștl (rulează în continuare 
de la orele 10 la orele 14, după-amtază 
16; 18,15; 20.30), 23 August (10, 12, 15,
17.15; 19,30 — grădină 20), Patinoarul 23 
August (20,45). La Fayette — film pen
tru ecran panoramic : Patria (9; 11,30, 
14, 18,30; 19; 21,15). Moby Dick ; rulează 
la cinematografele Republica (9,30; 11,45, 
14, 16,45, 19, 21,15), București (9.30; 11,45; 
14; 16,45, 19; 21,15). 1 Mal (10,30; 12,45; 
15.15, 17,45, 20,30), Gh. Doja (9,30- 11,45; 
14; 16.30, 19, 21.30). Alex. Sahla (8,30, 
10,45; 13; 15,45; 18, 20,15 — grădină 20,30), 
Stadionul Republicii (20.15), Stadionul 
Giuleștl (19,30). Cel mal mare spectacol: 
rulează la cinematografele Magheru 
(9,15; 12.15; 15,15; 18.15, 21,15), Elena Pa
vel (8,30, 11.30, 14,30, 17,30, 20,30 — gră
dină 20). Miorița (8.4S; 11,35, 14.30; 17,30:
20.30) , Ștefan cel Mare (9,45; 12,35, 15,30;
18,30; 21,30), G. Coșbuc (9.30; 12.30, 15,30, 
18,30, 21,30). Grădina 13 Septembrie (20), 
Stadionul Dlnamo (19,45). Plaja : Tine
retului (9.15, 11.30; 13,45; 16, 18,15; 20,30). 
Numai statuile tac : Victoria (10- 12,15, 
14.30; 16.30, 18.30, 20,30). Grlvlța (20,15). 
Război și pace — ambele serii : Grlvlța 
(9; 12,45; 16,30). Estrada, estrada : Cen
tral (10.30, 12,30; 14,30, 16,30; 18,30; 20,30). 
Marile speranțe : Lumina (rulează In 
continuare de la orele 9,45 la orele 16.30 
după-amiază 18,45, 21). Program pentru 
copii : 13 Septembrie (10). Gardianul : 
13 Septembrie (11,30, 14,30- 16,30, 18.30,
20.30) . Intre două Iubiri — Plonlerla nr.
4/1963 : rulează In continuare de la orele 
10 la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Adorabile și mincinoase : rulează 
la cinematografele Maxim Gorki (11; 16; 
18,15: 20,30), Cultural (10; 15; 17; 19; 21).
Gangsteri șl filantropi ; rulează la cine
matografele înfrățirea între popoare (16; 

tora diferite munci de 
răspundere. Acum tov. 
Maria Botofel este 
șefă de echipă la 
grădina de legume. 
Muncind bine, îm
preună cu întreaga e- 
chipă, a reușit să ob
țină rezultate bune. 
Exemple asemănătoa
re sînt multe în 
gospodăria noastră. 
(De Ia Ștefan Stoica, 
secretarul organiza
ției de bază din 
G.A.C. „Viată Nouă", 
comuna Leu, raionul 
Craiova).

CLUJ

Organizația de partid 
din gospodăria colecti
vă Nimigea, raionul Nă- 
săud, se ocupă cu grijă 
de atragerea activului 
fără de partid la reali
zarea sarcinilor care-i 
stau în față. In această 
privință birourile orga
nizațiilor de bază se 
sfătuiesc lunar cu cei 
din activul fără partid, 
fi țin la curent cu toate 
acțiunile Întreprinse pen
tru întărirea gospodă
riei colective, le încre
dințează sarcini perma
nente sau temporare.

Nu de mult, un co
lectiv constituit la ini
țiativa comitetului de 
partid, din care au fă
cut parte ți tovarăși din 
activul fără partid, a 
analizat posibilitățile de 
dezvoltare a sectorului 
zootehnic. Pe baza pro
punerilor cuprinse în 
studiul efectuat, comi
tetul de partid a reco
mandat consiliului de 
conducere măsuri pen
tru extinderea bazei fu
rajere, creșterea in greu
tate a animalelor, spo
rirea producției de lap
te, astfel incit să se poa
tă depăși cantitățile 
contractate cu statul. 
(Din ziarul „Făclia' 
Cluj).

Cinematografe)
18,15; 20,30), volga (10; 12, 15; 17, 19; 21), 
Olga Banele (15,30; 18 — grădină 20,30). 
Dardée : rulează tn continuare de la 
orele 9 la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Noapte necruțătoare — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18,15), G. Ba- 
covta (15,30, 18; 20,15). Dragoste șl pălă
vrăgeli : rulează la cinematografele C. 
David (16; 18; 20), V. Roaltă (10, 12; 15, 
17; 19, 21 — grădină 20,30). Mărul discor
diei : rulează la cinematograful Unirea 
(16; 18). Grădina cinematografului I. Pin- 
tille (20,30). Regina stației de benzină : 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Moșilor (15; 17; 
19 — grădină 20,30). Noua prietenă a 
tatii : rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (16, 18, 20). Toată lumea e
nevinovată : Munca (16; 18,15, 20,30). 
Avîntul tinereții — cinemascop : Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Elena din Troia — 
cinemascop : Arta (10,30, 15,30- 18; 20,30 — 
grădină 19,30 șl 21.45). O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop 
(ambele serii) : rulează la cinematogra
ful B. Delavrancea (16; 19). Cerasclia : 
Grădina cinematografului T. Vladlml- 
rescu (20,30). Vikingii : Arenele Liber
tății (20.30). Bunica Sabella : Grădina ci
nematografului 8 Martie (20,15), Caldul : 
Grădina cinematografului Unirea (20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,15 — Trans
misie de la stadionul Dlnamo : aspecte 
de la finala pe Capitală a Spartachladel 
de vară a tineretului, 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune de circ 
pentru copil. 19,45 — Frumuseți subte
rane, 20,15 — Muzică distractivă. 21 — 
Actualitatea cinematografică. In Înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 18, 19 ți 20 

august. Vreme ușor Instabilă tn cursul 
după-amlezelor. cînd se vor produce în- 
nourări șl local vor cădea ploi sub 
formă de averse, Însoțite de descărcări 
electrice. Vint slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura In scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse Intre 10 șl 20 
grade. Iar maximele Intre 24-34 grade. 
In București șl pe litoral : Vreme ușor 
Instabilă in cursul după-amiezelor. cînd 
se vor produce înnourărl trecătoare $1 
vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară.
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„Bucureștii în arta plastică“
Prosopul

Nu se pătrunde prea lesne pe 
poarta acestui orășel cu peste 25 000 
de r flete. Se cer riguros îndeplini
te niște formalități. Nu ti se în
tinde mîna înainte ca pe a ta să 
ti-o fi epălat și să ți-o fi șters cu 
prosopul atîmat în permanență, 
steag alb, la poartă. Nu ți se dă voie 
să treci pragul caselor de un alb 
strălucitor pînă cînd nu-ți cureți 
grijuliu încălțămintea pe un fel de 
preșuri moi ; sînt din rumeguș îm
bibat cu soluție dezinfectantă. Abia 
după tot acest ritual întru cinstirea 
zeiței protectoare a orășelului, Hy- 
giena, ești bine venit aici.

Un incubator cu o capacitate de 
șapte mii de ouă; patru puiernițe, 
de curînd supraetajate din motive 
de spațiu și, totodată, pentru că iar
na, la etaj — vezi circulația masei 
de aer — le este mai cald puilor de 
cea mai fragedă vîrstă; perdeluțe 
aii,astre la ferestre, halate albe, du
lap cu medicamente, policioară cu 
broșuri sanitare. Tot acest inventar 
și orășelul însuși nu existau la în
ceputurile gospodăriei colective din 
Goicea Mare: fiindcă nu exista pi
cior de pasăre. De la 27 de gîște s-a 
pornit și s-a ajuns, în scurt răstimp, 
la 1500 de păsări pe suta de hecta
re. Pe vremea cînd consiliul de con
ducere al gospodăriei chibzuia a- 
supra planurilor viitoarei ferme de 
păsări. Alexandra Popa, unul din 
membrii consiliului, lucra într-o bri
gadă de cîmp. Era nevoie de un om 
harnic, de ispravă, cu simț de răs
pundere: urmau să-i fie încredința
te mii de vieți. Ca șefă de echipă, 
organizația de partid a recoman
dat-o pe comunista Alexandra Popa. 
Ii văd fotografia într-o ramă fixa
tă pe unul din stîlpii pridvorului. A- 
lături, un text scurt, dactilografiat: 
o chemare la întrecere adresată ce
lor unsprezece crescătoare de pă
sări din echipa Alexandrei. Obiecti
ve: „Respectarea exemplară a pro
gramului , igienă severă“, „reduce
rea Ia maximum a mortalității”. Sînt 
legile de viată ale acestui orășel 
avînd drept simbol prosopul flutu- 
rînd la poartă. Sînt primele lucruri 
pe care le deprinde orice nouă uce
nică.

— Tu să știi, draga mea — o in- 
structează Alexandra pe proaspăt 
sosita Ioană, Măriucă sau Constan
tă — aici e treabă mai ceva ca Ia 
cîmp. Nu te lua după felul cum îți 
îngrijești puii tăi din bătătură. La 
noi programul e după ceas, văruitul 
e obligatoriu, mîncarea de opt ori 
pe zi — sfîntă.

Noaptea, adeseori, șefa de echi
pă nu-și părăsește ferma. Și-a adus 
un pat. Veghează. Un grad, un sim
plu grad în plus sau în minus își 
poate lăsa umbra peste abia ivitele 
pîlpîiri de viată din incubator. Ale
xandra veghează asemeni unui mun
citor la pupitrul de comenzi al agre
gatului său. își ia din cînd în cînd 
felinarul și pleacă să cerceteze 
somnul puilor. Obișnuiesc să adoar
mă unii peste alții și ar putea să 6e 
sufoce, așa cum stau lipiți ca în- 
tr-un bulgăre. Desparte-i. Trezeș- 
te-te înaintea lor ca să le pregătești 
ceapa și morcovii de la micul dejun. 
Ascultă-le inima aceea mică și fi
ravă ca și glasul, ca și pasul. E în 
toate, aici, amestec de gingășie și 
severitate.

Se spune că odată, înainte de ple
carea Alexandrei la Consfătuirea pe 
tară a crescătoarelor de păsări, pre
ședintele gospodăriei, Dinișor, ar ti 
aruncat o vorbă într-o pauză de șe
dință :

— Noi o trimitem la București, dar 
dacă ia acolo cuvîntul nu știu cum 
o să fie... că mai are să-și lichide
ze o lipsă serioasă...

Cei din jur au ciulit urechile.
— ...încă n-a ajuns să cunoască 

fiecare pui în parte — a încheiat Di
nișor, care are umorul său sec.

Să nu critici ?
Unde încep să se deslușească ză

voaiele Dunării, se întinde tabăra de 
vară. Viața de toate zilele a a- 
cestei tabere, ca și însușirile și 
strădaniile fiecărui mulgător, se 
oglindesc în coloanele de cifre 
înscrise pe graficul de produc
ție. Nume de vaci, grupe de vaci, 
pătrățele completate la zi cu o anu
me meticulozitate. Brigadierul Ion 
Șt. Mitroi, membru al comitetului de 
partid al gospodăriei, explică:

— Ori de cîte ori apar cifrele noi.

să-i vezi pe oamenii noștri cum se 
bulucesc în fata graficului. Fiecare 
e curios să știe cît a scos vecinul. 
Altădată nu era așa. Dar de cînd 
Ion Șt. Radu i-a chemat la întrece
re pe cei 29 de mulgătoiri-îngriji- 
tori, a crescut ambiția. Oamenii se 
întrec și individual și pe echipe. 
Da’ mai bine povestește tu, Radule, 
că tu ai fost cu chemarea...

Cel căruia 1 se adresează — băr
bat tînăr, oacheș — rămîne gîndi- 
tor. Adică: ce să povestesc, bre nea 
Mitroi ?

— Povestește cum n-ai vrut să 
vii în zootehnie și uite că tot ai 
venit.

Se cunosc de ani multi. încă din 
armată. Cu vreo trei ani în urmă, 
cînd s-a întors Mitroi de la școala 
de brigadieri, căuta oameni buni 
cu care să pună pe picioare secto
rul. — Vezi de altul, ne-a Mitroi, că 
văcar eu nu mă fac. — Hai măi la 
grajd, că nici n-ai văzut ce vaci a- 
vem noi p-acilea. Una-alta, i-a zgîn- 
dărit interesul. Altădată l-a purtat 
cu el la Deva, la tîrguit vaci. De-a- 
colo s-au întors cu o frumusețe. 
Elba, rîu neistovit de lapte. Lui 
Radu i-a încredințat-o. Iar el și-a 
pus anul acesta în gînd să treacă 
cu ea pragul celor 5 000 de litri de 
lapte. Cîndva — dar despre ' asta 
nu-i face plăcere să i se aminteas
că — nu voise să se facă de rîsul 
satului: văcar. Iar acuma, cei mai 
iscusiți îngrijitori ai colectivei se 
străduiesc să țină cu el pasul în
trecerii.

— Povestește tu cum te întreci cu 
Aragaz.

Iar nu-i vine să vorbească. Ce să 
povestesc, bre nea Mitroi? Am an
gajament să scot cîte 2 600 de litri 
de la fiecare vacă — și o să mă țin 
de el. Brigadierul îl scormonește:

în punctaj... Ia povestește tu, Ra
dule, cum a fost cu Coșereanu ?

— Ce să povestesc ? răspunde 
Radu. Chestia aia aparține de trecut.

— De trecut, de trecut, da’ ți-a 
mîncat nițel punctajul.

L-a necăjit, într-adevăr, istoria a- 
ceea... Odată, la mulsul de după 
masă, un om din echipă, Coșereanu, 
s-a prezentat cu chef. Vinul cu lap
tele nu prea se au bine. L-au tri
mis la culcare. A văzut Radu și 
de vacile lui. „Ca șef de echipă, 
ce ai acum de gînd să faci ?“ 
l-a întrebat brigadierul. Radu nu i-a 
răspuns. Toată seara a stat întune
cat. Coșereanu să-i facă o bucată 
ca asta 1 El, Radu, îl ajutase să 
deprindă meseria. Cînd a venit Co
șereanu în sector nu se pricepea să 
vadă decît de-o singură vacă, așa 
ca la el acasă. Dar aici i se dădu
seră în primire opt. Mai mult le mîn- 
gîia decît le mulgea. Radu l-a în
vățat cum să dea de o sută de ori 
din mînă fără să ostenească. Și a- 
cum, poftim treabă 1 Ce-i de făcut? 
Să nu-i zică nimic ? Să nu-1 criti
ce de față cu lumea? Păi atunci, cei
lalți ce-o să zică? Mai apare și 
mîine vreun caz de indisciplină... 
Dar dacă-1 pune în discuție, alte 
neplăceri. Să vezi ce glume o să 
mai toarne Aragaz! Toată echipa lor 
nu mai scapă de limba lui ascuțită. 
Dacă-1 pune în discuție, problema 
devine publică, și se resimte îndată, 
la punctajul întrecerii... E rău.

A doua zi dimineața :
— Nea Mitroi, m-ai întrebat ce 

am de gînd... Cred că e cazul să-l 
discutăm. Ce zici ?

Celălalt s-a înseninat.
— Zic că zici bine.
Are așadar brigadierul Mitroi 

motivele lui să spună că îi va da 
cu încredere recomandare lui Radu

— Spune, să știe și ziarul, cum o 
să faci. — Păi, le caut iarbă mai 
bună pe parcele, la alea fătate 
le-am dat tărîțe mai multe — și 
Radu începe niște explicații amă
nunțite (are amintiri proaspete de la 
învățămîntul agrozootehnic) despre 
„rația de întreținere“ și „rația de 
producție“. E mai bine anul ăsta, 
că am însilozat 16 gropi cu lucer- 
nă amestecată. Intervine din nou 
brigadierul: — Măi Radule, da’ tu 
de Aragaz chiar nu spui nimic? — 
Ce să zic ? Ne vedem amîndoi de 
treabă. — Nu zici tu, zic eu — face 
Mitroi, brigadierul. Cea mai îndîr- 
jită întrecere din sector e între dîn- 
șii doi: între Radu și Aragaz. — Ce 
nume mai e și ăsta? — Nu e nume, 
e poreclă. îl cheamă Gheorghe Preo
teasa, e om mai în etate, lucrează 
foarte bine, și e un glumeț fără pe
reche. Acuma, de cînd e în întrece
re, vine dimineața punctual de tot, 
spală vacile, le perie, văruiește tes
lele și nu-i mai tace gura: cică o să 
cîștige el întrecerea și își ia la 
toamnă aragaz. Mulge vaca și tot 
de aragaz vorbește. Și nimeni nu-i 
mai spune altfel decît Aragaz.

— Nu mă ia el pe mine, rostește 
deodată, stîrnit. Radu. Scot lapte 
mult, că am vaci tinere la a doua 
tătare. O am și pe Elba.

— Mai e și disciplina prevăzută

Desen de N. POPESCU

pentru dosarul său de viitor candi
dat de partid. Sub ochii lui a cres
cut.

Grădinarului
ii trebuie răbdare

Prin 1960, într-o adunare genera
lă a colectiviștilor, un tînăr a apă
rat cu strășnicie ideea înființării sec
torului legumicol. Spunea el, și se 
bizuia pe niște calcule, că în
tr-o grădină de legume cresc ba
nii sub tufe. Dar mulți l-au ascul
tat cu neîncredere. De cînd se știau 
ei, zarzavaturi tîrguiau din altă 
parte, de la zeci de kilometri. Nu
mai că nu i-au spus-o tînărului 
de-a dreptul : nu te băga în horă 
dacă nu știi să joci. Alții însă i-au 
sprijinit ideea. Să vedem. Și i s-a 
încredințat acelui tînăr, Florea Bo- 
gatu e numele lui, soarta viitoarei 
grădini. întîi, opt hectare. Cele opt 
au devenit astăzi aproape optzeci. 
Și le aduc colectiviștilor milioane 
de lei.

Cînd se vorbește acum despre o 
extindere a grădinii pînă la 120 de 
hectare, toate irigate, cînd briga
dierul legumicol înfățișează în adu
nare însemnătatea unor noi legume 
timpurii, cînd se discută despre

ghivece nutritive și foi de polieti
lenă, despre hrean și căpșuni, des
pre o viitoare ciupercărie — oa
menii au deplină încredere. S-au 
convins. Dar pentru toate astea e-a 
dus o luptă de cîțiva ani. Despre 
perseverența acelui tînăr, este, în 
primul rînd, vorba...

— Mă întorsesem de la școala de 
brigadieri de la Craiova. învățasem 
multe lucruri și ardeam de nerăb
dare să le văd făcute. Voiam să 
punem roșii timpurii. „Fugi, bre 
Floreo, m-au luat unii la rost, astea 
or fi bune în altă parte ; la noi pă- 
mîntul e iute“. Nu prea se băgau 
oamenii Ia o treabă care, după so
coteala lor, n-avea sorți de izbîndă. 
M-am dus la organizația de partid 
să întreb: ce fac eu în situația asta? 
Mi-au spue: apucă-te de lucru. Ori- 
cît de mică ar fi la început suprafa
ța, tu apucă-te. O cincime de hec
tar, atîta am pus la început. Am pro
dus un răsad viguros, rezistent, l-am 
scos mai devreme în cîmp, protejîn- 
du-1 cu perdele de protecție din 
etuf. Im! ziceam: Floreo, trebuie să 
iasă. Și a ieșit recoltă de roșii cu 
zece zile mai devreme.

— A fost încercarea cea mai grea 
la care te-a supus grădina ?

— Nu. Dacă mă gîndesc bine, cel 
mai greu mi-a fost cu pregătirea 
oamenilor.

— Lipsă de tradiție ?
— Eram la început doar o mînă 

de oameni care ne pricepeam la 
grădinărit. E o treabă care cere 
însă brațe multe și pricepute. La 
cîmp dai tare cu sapa. Aici îți tre
buie migală, atenție. Aveam mai 
ales trebuință de oameni tineri pe 
care să-i creștem, să-i specializăm. 
Dar necazul era că oamenii ocoleau 
munca la grădină. Așa e, nu era 
tradiție. Cazul soților Vintilă. El, 
Ilie, era unul dintre oamenii de bază 
din sector. Șef de echipă. Zic : Bă 
Ilie, da’ pe nevastă-ta de ce n-o 
aduci Ia grădină ? Zice : Nu-i dau 
părinții voie. Cică să meargă cu ei 
la cîmp. — Aoleu, i-am spus, tu n-ai 
autoritate de bărbat 1

— Bine, dar ce motiv aveau pă
rinții să n-o lase ?

— Motive ? Concepție veche, to
varășe, asta era în capul lor. Mă 
ambiționez. Cum să nu vină și ne
vasta lui Vintilă ? Că oamenii așa 
sînt și te judecă : dacă nici pe ne
vastă-ta n-ai reușit s-o convingi că 
e bine unde lucrezi tu, atuncea se 
pune problema dacă e într-adevăr 
bine acolo ? 1 Mă duc la părinții 
fetei : Nea Nicolae, îi zic tatălui ei, 
de ce n-o lași să-și urmeze bărba
tul ? Și țin-te discuții 1 Că e fală 
plăpîndă și frumoasă și că ei o au 
numai pe ea și că de ce să se 
cocoșeze la grădină unde mai mult 
stai’ aplecat, și altele, și altele.

— Dar tot au lăsat-o...
— Dacă a vrut ea să vină, ei 

n-au mai avut ce face. Iar acuma, ' 
dacă mergeți la echipa a patra, a 
lui Vintilă, găsiți acolo toată fami
lia. Că pînă la urmă au venit și 
socrii. Și fac cu toții treabă. Ne-a 
ajutat, nu-i vorbă, și bicicleta. Cînd 
l-au văzut pe ginere urcat țanțoș pe 
bicicleta dobîndită ca premiu în 
întrecere...

Și Florea Bogatu conchide filo
zofic :

— Grădinarului îi trebuie răbdare.

Ora exactă
De-a lungul unei singure jumă

tăți de ceas, am auzit amintindu-se 
de cîteva ori de „ora șase“. Era 
pe înserate. Se apropia ora 18. 
Ce se întîmplă în gospodărie la a- 
ceastă oră, atît de pomenită ? A'e

VICTOR VÎNTU
--------------- ;-----------------  
(Continuare în pag. IV-a)

TRASEE

EUGEN POPA

In 'sălile din str. Biserica Am- 
zei nr. 5—7 este deschisă expozi
ția permanentă „Bucureștii în 
arta plastică", cuprinzînd aproa
pe 200 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică.

Expoziția dă vizitatorului o i- 
magine multilaterală a Capitalei 
și a oamenilor ei de-a lungul de
ceniilor, a schimbărilor petre
cute în viața și în peisajul 
Bucureștilor în anii de după eli
berare, a muncii ce se desfășoară 
astăzi pe șantierele și în între
prinderile marelui oraș. Purtînd 
semnătura unor înaintași ai plas
ticii romînești (Th. Aman, N. 
Crigorescu, O. Băncilă, N. Ver
mont), ori ale unor artiști de 
prestigiu care au cunoscut bine 
orașul între cele două războaie 
(N. Dărăscu, Șt. Dimitrescu, N. 
Tonitza, P. Scheletti, J. Al. Ste- 
riadi, C. Ressu ș.a.), — o serie de 
lucrări evocă aspecte ale Bucu
reștilor de pe vremuri, cu pro
vincialismul străzilor înguste, 
cu tristețea cartierelor mărgi
nașe — mărturii ale unui trecut 
ce poate părea neverosimil ce
lui ce vizitează astăzi Capitala.

Un loc important în expoziție îl 
ocupă operele create de unii din
tre artiștii noștri de azi care 
s-au inspirat din trecutul de 
luptă al muncitorimii bucureș- 
tene. Ele evocă eroicele lupte 
ale ceferiștilor din februarie 1933 
(lucrări de St. Szönyi, F. Micoș 
și alții), lupta maselor populare 
conduse de partid pentru victo
ria insurecției armate din august 
1944 („Lipirea manifestelor în 
ilegalitate“ de Jules Perahim, 
„Arme pentru insurecție“ de M. 
Chirnoagă, „Insurecția armată" 
de Spiru Chintilă).

Artiști plastici din diferite ge
nerații, unii cu o vastă experien
ță creatoare, cum sînt Marius 
Bunescu, Lucian Grigorescu, H. 
Catargi, Al. Ciucurencu, Corneliu 
Baba, precum și tineri pictori și 
graficieni printre care Gheorghe 
Boțan, I. Gheorghiu, Mihai Danu, 
V. Melica, Eva Cerbu, sînt pre- 
zenți cu lucrări înfățișînd aspecte 
ale realizărilor obținute de oame
nii muncii în anii regimului de
mocrat-popular, portrete de evi- 
dențiați în întrecerea socialistă. 
Sînt parcă, surprinse „pe viu“ nu
meroase imagini semnificative 
pentru munca ce se desfășoară pe 
șantierele de construcții de locu
ințe din Capitală, peisaje îndră
gite de bucureșteni, frumoasele

Cartierul nou Ferentari,

Lipirea manifestelor în ilegalitate.JULES PERAHIMi
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locuri de recreare ale orașului : 
lacurile Tei, Herăstrău, Parcul și 
patinoarul „23 August“.

Sînt cuprinse în expoziție și o 
serie de sculpturi realizate de Di- 
mitrie Paciurea, Frederik Stork, 
Ion Jalea, Cornel Medrea, Ion 
I rime seu, Ovidiu Maitec, Lie Doi
na etc., închegînd împreună cu 
celelalte lucrări un ansamblu bo
gat și divers de valoare artistică 
și documentară.

Vizitînd expoziția, zăbovind în

Piața Mare — 1905.

fața multor lucrări de valoa
re, regreți lipsa unui catalog in
formativ (mai ales că sînt cîteva 
lucrări care n-au nici măcar o- 
bișnuitele etichete explicative). 
Merită să fie relevată inițiativa 
comitetului orășenesc de cultură 
și artă de a reuni laolaltă lucrări 
de artă plastică interesante prin 
tematică și realizare, organizînd 
această expoziție cu caracter per
manent ce îndreptățește o largă 
popularizare.

Poartă spre adincuri (Foto : A. Cartoțan)

m înaintat pe brațul Sulina, pînă în valu- 
’"■rile mării, și mai departe, de-a lungul țăr

mului Deltei, pe mare, pînă la celălalt estuar 
din sud, Sfîntu Gheorghe. Comuna dintre ape 
este primitoare. Bărbații, mai toți înalți, au u- 
merii parcă zidiți de lupta cu apele. Capetele 
lor blonde le poți vedea adeseori aplecate a- 
supra cărților de Ia bibliotecă, ochii adînc al
baștri urmăresc atent, în sala căminului cultu
ral, evoluția formațiilor artistice locale ori ve
nite din alte comune, filme etc.

In Delta Dunării întîlnești un public entuziast 
al diferitelor manifestări cultural-artistice. Pes
carii sînt dornici de cunoștințe cît mai variate, 
manifestă un mare interes pentru tot ceea ce e 
nou în țară, pentru realizările socialismului, pen
tru actualitatea politică internațională, vor să 
fie la curent cu noile înfăptuiri în știință și teh
nică, în literatură și arlă. In satele și comunele 
pescărești, căminele culturale sînt neîncăpătoa- 
re, depășind calculele proiectanților.

De cele mai multe ori membrii brigăzilor știin
țifice, inierpreții diferitelor formații venite să se 
întîlnească cu pescarii la căminele culturale, 
descoperă, la tragerea cortinei, săli arhipline. 
Așa e în Deltă. Recent, o brigadă științifică din 
Tulcea, alcătuită dintr-un jurist, un profesor de 
științele naturii, un medic și un profesor de fizi- 
că-chimie, s-a deplasat la centrul pescăresc 
Mila 23 de pe Dunărea Veche. Tot satul se afla 
în sală. Cum să nu răspunzi cu tragere de inimă 
la întrebări, fie ele egale la număr cu specta
torii, cînd vezi setea adîncă de cunoștințe a oa
menilor Deltei ? Iar dacă ești artist amator, in
terpretezi pentru ei cît poți mai bine și mai con
vingător.

Asemenea întîlniri 6Înt frecvente în Deltă. Pe 
căile apelor, artiștii amatori ori specialiști în di
ferite domenii din brigăzile științifice merg în 
numeroase comune și sate — Chilia Veche, Mah- 
mudia, Maliuc. Cu cîtva timp în urmă a avut loc 
în comuna Crișan o „seară de experiențe știin
țifice“, iar o brigadă științifică din Sulina a 
coborît pe mare, la cei din comuna Sfîntu 
Gheorghe.

Și în această din urmă localitate, situată Ia o 
distanță considerabilă de alte așezări, mai ales 
de orașe, viața culturală este bogată. Aici e- 
xistă o bună activitate la căminul cultural și o 
bibliotecă. Clădirea căminului, construită cu cîți
va ani în urmă, este frumoasă, sălile bine ame
najate și îngrijite, atrăgătoare. Sala cea maro 
de spectacole amintește un mic studio teatral. 
(Păcat că, în asemenea condiții și la numărul 
mare de spectatori de aici, se proiectează filme

pe bandă îngustă). La cămin există o forma
ție de teatru, de dansuri, un cor de bărbați de 
90 de persoane (de reținut că vechiul cor mixt 
de aici a fost cotat al doilea din regiunea Do- 
brogea), o brigadă artistică de agitație. La Sf. 
Gheorghe se pune un mare accent pe acțiunile 
cu caracter politic, educativ, științific. Este bine 
folosită propaganda științifică prin conferințe 
(„Trăim în era cosmică“, „Cum s-au format con
tinentele și oceanele“, „Omul a descătușat ener
gia atomică”) și sînt primite cu interes conferin
țele de specialitate, ca acelea din ciclul „Pescui
tul marin de coastă“, ținute în primăvară

Biblioteca din Sf. Gheorghe (bibliotecară Va
silina Nichita) este prezentă în mijlocul pesca
rilor. Cărțile îi îmbogățesc pe locuitorii comunei 
cu noi cunoștințe. Același obiectiv îl urmăresc 
și acțiunile, organizate la bibliotecă, de răspîn- 
dire a cunoștințelor, de combatere a supersti
țiilor, misticismului. Bibliotecara mai are si alti 
cititori, în afara comunei, în cele nouă cabane 
de pescari de pe litoral. Lunar ea preschimbă 
cărțile de la cabane și îndrumă pe responsabilii 
culturali de aici, care țin legătura cu biblioteca. 
Intre ei este unul foarte îndrăgostit de cărți, Ni
colae Abaianis. mai ales cînd găsește volume cu 
acțiune dinamică, plină de vigoare. Pescarii ee 
plîng însă că în toată biblioteca din Sf. Gheor
ghe se află numai trei cărți din sfera tehnicii 
pescuitului, si acelea destul de rămase în urmă 
față de noile realizări în acest domeniu. Situa
ția nu e mai bună în restul bibliotecilor din Del
tă. De asemenea, ar trebui să fie mai mult aju
tate unele cămine culturale mai slabe, cum sînt 
cele din Pardina si Goraova.

in peisajul cultural al Tulcei estivale, 
despre care s-ar putea vorbi mai mult

(casa de cultură raională de aici are formații 
numeroase, unele bine pregătite, cum este cea 
de teatru, care a cucerit anul trecut la concurs, 
medalia de aur) ne vom referi la un aspect de 
„sezon“: manifestările cultural-arfistice organi
zate în aer liber. Multe au loc la teatrul de vară 
din parcul orașului. O manifestare reușită a fost 
cea din 3 august. în cinstea Zilei Marinei, cînd în 
fața sutelor de spectatori au evoluat pe scena 
teatrului de vară unele dintre cele mai bune for
mații artistice din Tulcea. Specifice lunilor de va
ră sînt și serbările cîmpenești. Pînă acum au avut 
loc două, ambele la punctul Trei Fîntîni, din a- 
propierea orașului, în iunie și iulie. Cu această 
ocazie s-a realizat un schimb de experiență între 
artiști amatori de la sate și din oraș, din care 
spectatorii n-au avut decît de cîștigat.

Nu departe de monumentul care domină o- 
rașul, în aer curat, s-au adunat cu cîtva timp în 
urmă peste o mie de tineri și tinere din Tulcea 
și împrejurimi. Comitetul raional pentru cultură 
și artă, înștiințat din timp despre această acțiu
ne (o seară de dans pentru tineret) i-a sprijinit 
pe organizatori: două brigăzi artistice de agi
tație de la șantierul naval și cooperativa „Uni
rea“ au susținut în fața celor prezenți programe 
inspirate din munca celor două colective. Mulți 
din spectatori erau salariați la aceste întreprin
deri, dar și cei ce nu lucrau la șantierul naval 
ori la cooperativă urmăreau cu interes specta
colul dat de cele două brigăzi, problemele în 
discuție avînd ecou în rîndurile lor. Doar era 
vorba de hărnicie în muncă, de lupta pentru o 
productivitate sporită și economii, teme mereu 
vii pentru toți. Cu aceeași ocazie, au mai evo
luat formația de dansuri a O.C.L. și taraful Ca
sei de cultură Tulcea. Seara de dans a rămas 
în amintirea tinerilor participanți, Care ar dori 
ca asemenea manifestări să aibă loc mai des.

^Sîmbătă, 3 augușt. Trecătorii priveau cu mi- 
<“Brare prin grilajul curții unei școli de opt ani 

din centrul orașului. Intr-un nimb de praf, or
chestra încuraja două-trei perechi. Un afiș palid 
și rău plasat chema: „Mare chermeză“ etc...

Despre ce era vorba ? La comitetul taional 
pentru cultură și artă nu se știa nimic despre 
această „chermeză“. Organizatorii socotiseră că 
n-ar avea rost să mai ceară sprijinul și îndru
marea tovarășilor de aici. Chermeza dansantă, 
fără succes, a fost inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S. „De mirare că nu știm nimic despre 
asta, doar tovarășul N. Anghelidis, președintele 
U.C.F.S. raional, este membru în Comitetul pen
tru cultură și artă. Nouă nu ne-a spus nimic“, zi
cea pe drept cuvînt, secretarul acestui comitet, 
tovarășul George Tutunaru.

★

Poate nicăieri mai mult decît în Delta Dunării, 
vara nu coboară, cu tot soarele, mai frumos și 
mai intens. Nenumăratele canale, dintr-o așe
zare pescărească în alta, în toate direcțiile, sînt 
totodată trasee de cultură, pe aici unde altă 
dată domnea un întuneric deplin și erau stăpîne 
superstițiile, ignoranța. Din Tulcea, Sulina, din 
Maliuc, noul orășel răsărit între zidurile bogate 
de stuf, pornesc spre comunele din Deltă pro
pagandiști ai culturii și artei. Iar în mijlocul 
pescarilor, căminele, bibliotecile, fac să pulseze 
o viață culturală tot mai bogată. în acest vast 
teritoriu de la gurile Dunării, întinerit și viguros.

ILIE CONSTANTIN
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Se vorbește astăzi pe drept cuvînt, 
de o „sete de energie“ a omenirii. 
Neîncetat cresc puterea și extinde
rea instalațiilor de producere, dis
tribuție și utilizare a energiei elec
trice. Nu este lipsit de semnifi
cație faptul că în țările socia
liste producția de energie electri
că crește într-un ritm mult mai ra
pid decît în cele capitaliste.

Partea cea mai mare a energiei 
electrice utilizate provine azi din 
arderea de combustibili obișnuiți — 
solizi, lichizi sau gazoși. Rezervele 
omenirii în astfel de combustibili 
sînt însă limitate, supuse epuizării. 
Din căderi de apă se pot obține de
bite de energie 
timp nelimitat, 
dar și acestor re
surse natura le-a 
pus o limită peste 
care nu se va pu
tea trece nicicînd. 
în viitor ener
gia provenită din 
combustibili nu
cleari va înlocui 
în tot mai mare 
măsură energia 
din combustibili 
obișnuiți, rezerve
le de energie nu
cleară de pe glob 
fiind practic ine
puizabile. în sta
diul actual al teh
nicii și energia 
nucleară trebuie 
transformată întîi 
în energie calori
că. Apoi — la fel 
ca energia termi
că a combustibili
lor arși în cazane 
de abur — în e- 
nergia mecanică 
ce pune în mișcare turbinele. Aces
tea, în sfîrșit, antrenează genera
toarele care produc energia elec
trică.

Dar și în marile termocentrale 
randamentul transformării energiei 
calorice în energie electrică nu de- 
pășește în prezent 40 la sută ; restul 
de 60 la sută se pierde. Nu pot fi 
evitate sau cît de cît reduse aceste 
pierderi ?

Se încearcă astăzi soluții tehnice 
noi, revoluționare, care să permită 
producerea energiei electrice direct 
din cea termică, eliminîndu-se 
treapta mecanică. încă în 1831, ves
titul fizician Faraday a studiat 
comportarea conductorilor metalici 
în cîmpul magnetic. înlocuind con
ductorul solid cu unul lichid, anu
me cu mercur ce se scurgea prin
tr-un tub de sticlă, așezat între po
lii unui magnet, el a constatat apa
riția unui curent electric între elec
trozii montați în tubul de sticlă. Dar 
în anii aceia au început să se afir
me generatorii electrici rotativi, așa 
că aceste experiențe ale lui Faraday 
au fost curînd uitate, fără 
găsit aplicare practică.

Abia acum 10—15 ani ele 
ceput să intereseze din nou 
menii de știință care au mers un 
pas mai departe, înlocuind conduc
torul lichid cu unul gazos. Astfel a 
fost conceput generatorul magneto- 
hidrodinamic 
activ al 
transformă 
în energie 
coloană de 
are proprietatea de a fi bună con
ducătoare de electricitate. în plas
mă, datorită temperaturii foarte 
înalte, atomii gazului respectiv în
cetează de a mai fi neutri din punct 
de vedere electric, se ionizează. Ru- 
pîndu-se legăturile între nucleul a- 
tomic și electronii care roiesc în ju
rul lui, apar electroni liberi (nega
tivi) și ioni pozitivi, adică atomi că
rora le lipsesc unul sau mai mulți 
electroni. Prin intervenția unui cîmp 
magnetic, sarcinile electrice, negati
ve și pozitive, sînt separate, deviate 
și captate de doi electrozi. Punîndu- 
se în legătură electrozii, se va con
stata în circuitul exterior curgerea 
unui curent electric. Acesta este 
principiul de funcționare al noului 
generator.

în generatorul MHD. un amestec 
de aer cu oxigen, comprimat la o 
presiune de 10 atmosfere, este în
călzit de către o sursă de energie 
termică obișnuită sau atomică pînă 
la o temperatură de circa 3 000"C. 
Dacă ionizarea prin încălzire nu este 
suficientă ea poate fi activată prin 
diferite mijloace suplimentare : ac
țiunea unor cîmpuri și arcuri elec-

• Faraday reintră in actualitate • De Ia mercur Ia plasmă
• in focar — 3 000 de grade • Rolul cimpului magnetic
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a generatorului se 
produce deci plasmă. Din cauza pre
siunii care atinge, după cum am a- 
rătat, circa 10 atmosfere, plasma se 
scurge cu o viteză de peste 1 000 m 
pe secundă printr-un tub cu secțiu
nea dreptunghiulară. Două fețe opuse 
ale acestui tub sînt izolante, celelal
te două conducătoare. Acestea din 
urmă îndeplinesc rolul electrozilor 
de culegere a sarcinilor din plasmă. 
Polii electromagnetului (excitat de 
un curent continuu), așezați pe latu
rile izolante ale tubului, separă și 
deviază electronii și ionii din plas
mă.

Cîmpul magnetic, străbate trans
versal plasma în mișcare și deviază 
sarcinile pozitive spre un electrod,

trozi carbură de 
siliciu (carborund). 
S-a constatat că 
în locul cesiului 

relativ scump, se poate folosi ca 
adaus ionizant potasiul.

După rezolvarea satisfăcătoare a 
acestor probleme, pentru care teh
nica actuală a și creat numeroase 
premize, generatorul MHD va putea 
fi introdus în centrale termoelec
trice, ca un sistem care precede a- 
gregatele obișnuite. Se va putea rea
liza astfel, după cum am arătat, ri
dicarea randamentului de la 40 la 70 
la sută. în marile țări industriale se 
vor economisi milioane de tone de 
combustibil.

în prezent se cercetează posibi
litățile de construire a unui ge
nerator MHD înzestrat cu o sursă 
nucleară pentru

electrozi

INVITAȚIE LA POIANA RUSCAI

DIN VIAȚA CULTURALĂ
INTERNAȚIONALĂ

Frank pe
AmFrank

------------------ j

scena, 
sala

ă--’ 
întrebarea : ce legă- 
există între petrol

...Cortina căzu după 
ultimul act în tăcerea 
absolută a sălii. Nici un 
spectator nu aplauda. 
Doar priviri furioase. Și 
apoi exclamații de deza
probare, chiar și cîteva 
fluierături. Un spectacol 
care s-a născut mort — 
acesta era verdictul celor 
care asistaseră la primi
rea „de gheață" făcută 
piesei. A doua zi, presa 
belgiană.—căci Bruxelles
ul este locul de desfă
șurare a acțiunii — con
semna contrariată at
mosfera de la premieră. 
Nici cele mai răsunătoa
re „căderi" din istoria 
teatrului belgian nu cu
noscuseră o asemenea 
premieră. Faptul părea cu 
atît mai curios cu cit au
torul piesei era cunoscu
tul dramaturg elvețian 
Friedrich Dürrenmatt.

Ce se întimplase 
seara premierei ? — 
ceasta era întrebarea 
care și-o puneau oame
nii de teatru. Tracul pri
mei reprezentații ? Sau 
poate exigența publicu
lui de premieră ?

Răspunsul nu l-au dat 
însă criticii, ci a putut fi 
găsit la ...rubrica finan
ciară a unui ziar belgian, 
unde a apărut o infor
mație în care se spunea 
că un concern petrolier 
a cumpărat toate biletele 
pentru premieră. Se poate

pune 
tură 
și teatru, între premiera 
unei piese a lui Dürren
matt și lumea de afaceri? 
Faptele se explică prin 
subiectul acestei piese, 
intitulată „Frank 
V-lea". Pe scenă se 
rindă o întreagă 
nastie de gangsteri, 
mari și mai m.ici, de pun
gași obscuri și criminali 
cunoscuți. Toți — Frank 
I, Frank al II-lea și cei
lalți — operează cu pisto
lul și n-au prea mare 
„anvergură". Ultimul 
Frank își modernizează 
însă procedeele. Și d’. 
maturgul arată prin acest 
personaj cum se jefuieș
te... cu acte în regu
lă, și nu un om, doi, 
cinci, ei mii de oameni 
exploatați de diferitele 
concerne capitaliste. Toa
te acestea spuse cu ver
va și abilitatea teatrală, 
a autorului „Vizitei bă- 
trînei doamne".

...La premieră toate bi
letele fuseseră cumpărate 
de un concern. In timp 
ce pe scenă evolua Frank 
al V-lea, în sală fotoliile 
erau ocupate tot de 
Frank, multiplicat în zeci 
de exemplare... Judecind 
după căderea piesei, se 
pare că asemănarea a fost 
perfectă...

al 
pe- 
di- 

mai

ionizarea gazelor. 
Sub acest aspect 
se studiază și ali
mentarea cu ener
gie electrică a na
velor cosmice mai 
mari. într-adevăr, 
sursele actuale de 
la bordul acestor 
nave, pilele 
combustiune 
bateriile solare, 
un volum și

de 
Și 

au 
o 

greutate reduse în 
raport cu debitul 
lor de energie - e- 
lectrică, dar acest 
debit este limitat, 
insuficient pen
tru nave cosmice 
mari. Un genera
tor MHD ar putea 
furniza nu numai 
energia electrică 
necesară, ci ar pu
tea contribui și la 
propulsia navei 
prin emiterea cu 
mare viteză 
plasmei.

Primele modele 
experimentale care au debitat e- 
nergie electrică au fost realizate, 
după cum informează literatura de 
specialitate, in anul 1959. Plasma a 
fost obținută suflîndu-se printr-un 
arc electric un curent de argon (ga
zul inert introdus și în anumite 
becuri electrice).

în Uniunea Sovietică se lucrează 
la realizarea unui generator MHD 
de cîteva zeci de mii de kW făcîn- 
du-se în prezent încercări pe un 
model la scară redusă, prototipul 
noului generator. în S.U.A. s-a con
struit un generator MHD cu o pu
tere de 1 350 kW, pereții camerei 
de ardere și ai tubului fiind răciți 
cu apă. Materialul refractar utilizat 
a rezistat 6 zile solicitărilor ter
mice. în numeroase țări, chiar dacă 
nu se lucrează direct la realizarea 
unor asemenea generatoare, se re
zolvă totuși multe probleme în le
gătură cu crearea și perfecționarea 
acestor generatoare electrice. în 
condițiile actuale de dezvoltare ra
pidă a științei și tehnicii se deschid 
astfel perspective strălucite magne- 
tohidrodinamicii, care a și înregis
trat primele succese. Este în afară 
de orice îndoială că eforturile oame
nilor de știință se vor solda pînă la 
urmă cu realizarea producerii di
recte a energiei electrice din energie 
termică, eliminîndu-se treapta me
canică intermediară și mărindu-se 
considerabil randamentul de produ
cere a energiei electrice în instala
ții industriale.

c apt are a
puterii

*••0 o..J electromagnet

gazului ionizat

Generator- MHD a

a

a-și fi

au în- 
pe oa-

MHD. Elementul 
acestui generator care 
energia termică direct 
electrică este plasma, o 
gaze incandescente, care

iar cele negative spre celălalt. Dacă 
de electrozi se leagă o instalație 
consumatoare de energie, atunci se 
stabilește un curent continuu în 
circuitul exterior. în generatorul 
MHD, tensiunea va mai putea fi mă
rită atît prin sporirea vitezei plas
mei (adică prin creșterea presiunii 
prin aplicarea unor înfășurări de 
excitație din „supraconductori“ (con
ducători care răciți Ia temperaturi 
apropiate de zero absolut își pierd 
rezistența electrică) se va putea 
mări de 50 de ori cîmpul magnetic 
al electromagnetului, față de valoa
rea lui obișnuită în mașinile elec
trice actuale. în afară de această 
variantă de generator MHD cu miș
care rectilinie a plasmei, s-au în
cercat și altele cu mișcare în spira
lă. Acestea au avantajul că pierderea 
de căldură este mai redusă din cauza 
reducerii suprafeței exterioare.

Plasma din generator, după ce 
și-a cedat sarcinile electrice, ser
vește mai departe la preîncălzirea 
gazului care urmează să intre în fo
car. Apoi, devenită un gaz neutru 
fierbinte, ea se poate destinde util 
într-o turbină de gaze producînd 
iarăși energie electrică ; de aseme
nea poate fi utilizată și energia ter
mică rămasă. Deoarece randamen
tul teoretic al generatorului MHD 
este de 90 la sută la o temperatură 
de 3 000° a plasmei, randamentul 
total al agregatelor care succesiv 
înglobează un asemenea generator, 
o turbină de gaze, o turbină de a- 
buri, precum și generatoarele elec
trice rotative respective, se așteaptă 
a fi de cel puțin 60—70 la sută, 
deci mult mai mare decît al cen
tralelor termoelectrice actuale. A- 
vantajul mare al generatorului 
MHD este că nu are părți în miș
care ca turbogrupurile actuale. 
Ceea ce se mișcă este doar plasma, 
gazul incandescent, care dispune de 
o mare mobilitate. Prin excitarea e- 
lectromagnetului cu curent alterna
tiv și introducerea de elemçnte su
plimentare în circuitul electric (bo
bine, condensatoare etc.) poate fi 
creat un generator MHD care să de
biteze direct curent alternativ.

Dificultățile care mai există în 
construcția -unor asemenea genera
toare pentru scopuri industriale sînt 
în legătură cu realizarea unor mate
riale refractare, care să reziste la 
temperatura de 3 000° din focar 
chiar dacă presiunea este de nùmai 
10 atmosfere. Temperatura poate fi 
coborîtă la circa 2 006°, dacă în fo
car se activează prin diferite mij
loace procesul de ionizare a gazu
lui. In recente lucrări experimentale 
s-a utilizat ca material pentru focar 
și tub oxid de zirconiu, pentru elec-

Printre cele peste 130 de ca
bane existente în munții și re
giunile turistice din țara noas
tră, se numără și cabana Că
priorul, despre a cărei e- 
xistență foarte puțini drumeți 
au auzit.

Ea este principalul aidăpost 
turistic din Munții Poiana Rus- 
căi, drumul de acces cel mai 
recomandabil fiind de la Nă
drag, centru muncitoresc, la 
care se ajunge cu ajutorul u- 
nui tren local, ce pleacă din 
stația C.F.R. Găvojdia, aflată 
între Caransebeș și Lugoj.

Munții Poiana Ruscăi — 
consli'tuiți din șisturi, calcare 
și dolomite cristaline — se 
caracterizează printr-un relief 
ușor ondulat și acoperit în 
bună parte cu păduri, iar vîr- 
furile masivului, care se men
țin în jur de 1 000 în, culmi
nează cu Padeșul, a cărui al
titudine atinge 1 378 m.

Din punct de vedere turis
tic, acești munți prezintă căi 
de acces bune, ce urcă spre 
culmi iprin văi înguste, cu as
pect de chei; virfurile cale mai 
înalte, la care se ajunge fără 
prea multă oboseală, oferă 
priveliști întinse peste întrea
ga cunună a Carpaților.

De la gara Nădrag, Ia ca
bană care este situată la circa 
3 ore și jumătate de mers pe 
jos, vom avea drept călăuză 
apa rîului Nădragu pe o dis
tanță de 5—6 km. Drumul, 
mărginit de culmi înalte, lasă 
spre vale pante repezi, împă
durite cu făget și mesteacăn. 
De cum am ieșit din oraș și 
după ce am traversat podul, 
ne apar așezările din poiana 
„La PăBtrăvărie“, unde, pen
tru a avea un peisaj mai va
riat, vom părăși șoseaua cea 
nouă, trecînd pe malul drept 
al rîului. De aci înainte, iti- 
nerariul devine tot mai pi
toresc: în stînga — coastele 
abrupte ale muntelui, acoperi
te de pădure; în dreapta — 
apele învolburate ale văii Nă-

dragu, (căreia aci i se spune 
și Padeșul), ce se rostogolesc 
cu zgomot peste patul pietros 
ce-i formează matca. In po
iana ce urmează, ocolul Sil
vic are o pepinieră cu arbuști, 
ce așteaptă să fie plantați, 
pentru a deveni bogăția mun
ților noștri.

înainte de a se împlini o oră 
și jumătate de mers de la ga
ră, ajungem în punctul, unde 
rîul primește din stingă (cum 
urcăm) apele firave ale văii 
Sălășele. Ajunși în acest Ioc, 
pornim către stingă, urmînd 
drumul pe această vale circa 
600 m pînă întîlnim o punte. 
Aci, drumurile se ramifică: 
cel din stingă, numit „Dru- 

este accesibil 
și motociclete- 
pe la așeza

și ajunge la

mul Gosta“, 
și căruțelor, 
lor. El urcă 
tile 
cabană, totalizînd 17 km de la 
gară. Cel de-al doilea, numit 
„Drumul Sălășele“ (drum re
comandat de noi pentru ur
cuș), se ramifică spre dreapta, 
trece peste puntea mai sus 
menționată și urcă în pantă 
domoală pe coasta muntelui.

După circa 500 m ajungem 
pe creasta unui picior de 
munte pe care aoteca noastră,
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urcă fără să ne obosească, 
prin culoarul de pădure. U- 
neori întîlnim cile o eăgeată 
cu indicația „spre cabană“, 
semne ce ajută la găsirea 
drumului, atît de simplu pen
tru loccftnici, dar atît de com
plicat pentru noi, cei veniți 
din alte locuri.

Cabana Căpriorul este așe
zată într-o poiană frumoasă 
pe Vîrful Dimbu la circa 900 m 
altitudine și este un adăpost 
frumos, confortabil și bine 
gospodărit.

Seara, lămpile fluorescente 
iluminează poiana și încăpe
rile cabanei, iar muzica 
trează drumeții, care 
sa pe terasa special 
jată.

Dacă la confortul
s-ar adăuga și o rețea 
marcaje, care să conducă dru
meții pe crestele neumblate 
ale Munților Poiana Ruecăi, 
sîntem siguri că acest frumos 
colț de țară, atît de puțin cu
noscut, ar deveni o zonă tu
ristică mai alee pentru centre 
muncitorești ca Hunedoara, 
Rușchița, Nădrag etc.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

dis- 
pot dan- 

amena-

cabanei
de
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In excursie
Traseele turistice bănățene sînt străbătute aproape zilnic de sute 

de pionieri, tineri și vîrstnici. Nu odată, la Văliug au fost în 
excursie mulți oameni ai muncii de la întreprinderile reșițene, cu 
familiile, petrecîndu-și plăcut orele libere De aici, de la Văliug, 
amatorii de excursii pot lua funicularul și, într-o jumătate de oră, 
ajung sus pe muntele Semenic. unde între rariștele pădurii cabanele 
ospitalierului complex turistic își așteaptă noii veniți. în drumul lor 
apele rîului Nera au săpat șanțuri adinei în stîncă, formînd un 
minunat traseu turistic. Peștera Dracului și lacul cu același nume, 
tunelurile miniaturale, vegetația, flora — sînt numai o parte din 
surprizele și frumusețile cè pot fi întîlnite de turiști pe Valea Nerei. 
Numai în primul semestru al acestui an, prin 
agențiile O.N.T., prin excursiile organizate de 
sindicate, U.T.M., comisii de femei etc., nu
mărul celor care au vizitat locurile pitorești 
din regiune se ridică la peste 40 000.

I. CHIUJDEA 
. coresp. „Scînteii“

a

ÎTl 
a- 
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La Varna s-a desfășurat recent cel de-al III-lea 
Festival al filmului bulgar. Au fost prezentate 34 fil
me de lung metraj, cronici cinematografice, filme de 
desene animate și de popularizare a științei. Unele 
dintre filme au fost distinse cu premii la festivaluri 
cinematografice internaționale. In fotografie: O sce
nă din filmul „Nu există moarte“.

Premiul literar italian 
„Strega" pe anul 1963 a 
fost atribuit scriitoarei Na
talia Ginsburg, pentru volu-

mul „Lexic familiar“ 
cuprinde însemnări __
biografice ce se împle
tesc cu istoria anilor de 
luptă împotriva fascismului.

_______________________________________

care 
auto-

E locul care obligă
(Urmare din pag. IlI-a)

Un grup de muncitori asamblează aparatele care intră în componența unei 
»tații meteorologice automate, Tealizate în cadrul institutului meteorologic.

Cefaleea și cefălalgia sînt 
termenii medicali folosiți 
pentru a denumi durerile 
de cap. Cefaleea evocă o 
durere ' difuză, profundă, 
endocraniană, fără o locali
zare precisă, pe cînd cefa- 
lalgia se referă la dureri 
proiectate mai ales la exte
riorul craniului, pe o re
giune limitată, avînd mai 
mult un caracter nevralgic. 
De la durerea de cap a o- 
mului obosit sau enervat, 
aproape fiziologică, care se 
risipește prin repaos, somn 
sau un antinevralgic, pînă 
la durerile îngrozitoare ale 
bolnavului cu meningită 
sau tumoare cerebrală, în
tîlnim o nesfîrșită gamă de 
intensități și nuanțe.

Cefaleea, fenomen su
biectiv, se însoțește deseori 
și de fenomene obiective ; 
astfel, vărsăturile, accen
tuarea durerii la lumină 
(fotofobie), poziția rigidă a 
capului, diverse tulburări 
vegetative ca roșeața sau 
paloarea feței, hipersecre- 
ția lacrimo-nazală, hiper- 
sudorația, turgescența ar
terelor temporale sau pa
raliziile mușchilor globilor 
oculari, tulburările de ve
dere etc. constituie pentru 
clinician semne de impor
tanță majoră.

Problema esențială 
tru medic este aceea 
stabili, în primul rînd, 
este vorba în adevăr 
cefalee sau cefalalgie 
nu o confunda cu alte tipuri 
de dureri ale feței, ale cefei 
sau ale globului ocular. Din 
acest punct de vedere nu 
trebuie uitat că durerea de 
cap poate însoți majorita
tea bolilor acute sau croni
ce. -Dacă este vorba de in
fecții (gripă, febră tifoidă, 
sifilis etc.), de intoxicații 
endogene (uremie, diabet) 
și mai ales exogene (into
xicații cu oxid de carbon, 
alcoolism, intoxicații medi
camentoase, intoxicații pro
fesionale cu plumb, benzi
nă etc.), cefaleea apare ca 
un simptom minor în com
plexul simptomatic al bo-

pen- 
de a 
dacă 
de o 
și a

Iii ; alteori însă este simp
tomul dominant și revela
tor al acestor afecțiuni.

Bolile cardio-vasculare, 
mai ales insuficiența car
diacă și hipertensiunea ar
terială, pot fi generatoare 
de dureri de cap prin tul
burări circulatorii secun
dare ale vaselor cerebrale. 
Afecțiunile de vecinătate 
și, în special sinuzitele, o- 
titele, amigdalitele cronice, 
sînt responsabile de un 
mare număr de cazuri de 
cefalee. De asemenea, reu
matismul vertebral (spon
diloza cervicală) celulitele 
și miozitele reumatice ale 
cefei.

Dar grupul cel mai im-

zie, pe care bolnavul le 
simte după ieșirea din șoc. 
și tardive, după un inter
val liber, prin dezvoltarea 
unei revărsări de sînge fie 
în masa creierului, fie în 
afara lui.

Nevrozele sînt afecțiuni 
care se însoțesc mai tot
deauna de dureri de cap 
difuze și care se accentuea
ză la efortul intelectual ; o- 
rariul lor matinal, cu ten
dința de a se ameliora sau 
a dispare spre seară, este 
caracteristic. în grupul ce- 
faleelor de origină psihică 
intră și psihalgiile, în care 
durerea apare ca un echi
valent al unei idei deli
rante.

SFATUL MEDICULUI

portant și grav de cauze 
este grupul reprezentat de 
bolile care își exercită ac
țiunea direct în cutia cra
niană, asupra meningelor 
creierului și vaselor cere
brale. în acest grup intră 
toate meningitele acute sau 
cronice în care examenul 
lichidului cefalo-rahidian 
este revelator, bolile vas
culare ale creierului cu 
complicațiile lor, hemora
gia cerebrală sau menin- 
giană, hematomul, edemul 
cerebral și, în general, ar- 
terioscleroza cerebrală, care 
îmbracă deseori forma ce- 
faleei nevrotice. Neo-for- 
mațiile intracraniene, ca 
tumorile cerebrale, pot să 
se manifeste cu multă vre
me înainte de a apărea alte 
simptome numai prin du
reri de cap.

Practica ne arată că du
rerile de cap persistente ce 
apar la un bolnav care în 
trecut n-a suferit de ase
menea dureri, constituie un 
semn de alarmă și implică 
investigații de specialitate. 
Traumatismele craniene 
determină, în general, 
două feluri de dureri: ime
diate, prin comoția-contu-

Tulburările endocrine, 
mai ales ovariene sau tiroi- 
dene, pot cauza dureri de 
cap care dispar prin admi
nistrarea unui tratament 
glandular adecvat. Lipsa 
zahărului în sînge (hipogli- 
cemia), de asemenea de o- 
rigțnă endocrină sau de 
subalimentație, poate fi. la 
rîndul său, o cauză a dure
rilor de cap ; ele dispar 
prin ingerarea unor canti
tăți de zahăr.

Un capitol special îl con
stituie migrena, afecțiune 
care se caracterizează prin 
crize dureroase, de obicei 
în jumătate de cap (hémi
cranie), cu predominență 
frontotemporală, exagerate 
la lumină, mișcare și zgo
mot. Aceste crize vin pe
riodic, sînt însoțite sau nu 
de vărsături, sînt mai frec
vente la femei și, în majo
ritatea cazurilor, sînt ere
ditare. în general, antine
vralgicele sînt ineficace, în 
schimb Ergotamina are un 
efect salutar.

Cercetători au căutat să 
explice mecanismul cefa- 
leelor și cefalalgiilor, știin- 
du-se mai ales că substanța 
nervoasă a creierului nu e

a antine- 
fi cauza 

scleroză 
derivate

sensibilă la dureri, că din 
formațiile exterioare ale 
craniului numai pielea și 
mușchii au această sensi
bilitate. Din aceste consta
tări s-a tras concluzia că 
modificările inflamatorii, 
mecanice sau vasomotorii, 
ale vaselor cerebrale sînt 
acelea care condiționează 
majoritatea durerilor de 
cap.

Sondajele statistice au a- 
rătat că 80 la sută din can
titățile de antinevralgice 
produse în lume sînt con
sumate de bolnavi pentru 
a combate durerile de cap. 
în formulele antinevralgi
celor, aspirina și derivații 
pirazolonului, ca piramido- 
nul, reprezintă elementele 
de bază. Se discută astăzi 
foarte insistent dacă folo
sirea îndelungată 
vralgicelor n-ar 
unor cazuri de 
renală. Substanțe
de fenotiazină (Clordelazi- 
na, Nozinanul), pe lîngă ac
țiunea lor sedativă, au și o 
acțiune puternică asupra 
durerilor. Dintre tratamen
tele nespecifice, trebuie 
notate și substanțele anti- 
alergice din seria antihis- 
taminelor de sinteză ca 
Anterganul, Romerganul. 
Bune rezultate s-au obți
nut la unii bolnavi cu ce
falee de origină reuma
tică mușchiulară sau o- 
soasă cu Cortizon sau Fe~ 
nilbutazonă. în migrenă, 
Ergotamina este medica
mentul de elecție, avînd 
în general un efect spec
tacular dacă se adminis
trează la Yi—1 oră după 
începutul crizei. Dar încă 
odată, esențialul în tra
tamentul durerilor de cap 
rămîne depistarea cauze
lor care le produc și în
depărtarea acestora cu a- 
jutorul tuturor posibili
tăților de cercetare și tra
tament pe care le oferă 
astăzi știința medicală.

Dr. NIC. VASILESCÜ

Ioc, mi s-a explicat, obișnuita, coti
diana ședință operativă. Președin
tele, cîteodată agronomul, ține o 
scurtă adunare cu brigadierii. Te
ma : ce și cum s-a lucrat azi ? 
ce urmează să se facă mîine ? La 
început, totuși, n-a fost simplu ca 
oamenii să se obișnuiască cu ora 
exactă. „N-o fi foc“, eau „nu-i ca 
la tren" — judecăți de acest soi îi 
făceau pe unii 6ă se miște mai 
încet, să întîrzie, să se lase aștep
tați. A doua zi, cînd cutare lucru 
stabilit în „operativă“ nu se făcea, 
brigadierul respectiv avea motivare : 
n-am auzit. Eu, știți, am venit ceva 
mai tîrziu.

Prima oară, Dinișor, președintele, 
a spus :

— Disciplina pleacă de la briga
dier. Dacă el nu e punctual, cum o 
să poată pretinde asta brigăzii ?

Data următoare, alți întîrziați.
— Eu cred că noi discutăm aici 

treburi eerioase, care ne privesc pe 
fiecare in mod

A treia oară, 
mai apăsat :

— Tovarăși,

direct.
la fel de calm, dar

noi ne gîndim, ca 
premii în întrecere, să le oferim 
ceasuri celor mai buni brigadieri. 
De acord ? Dar ce să facem pînă 
atunci cu tovarășii care întîrzie ?

S-a hotărît »ă nu fie primiți la 
„operativă“. Așa s-a și procedat. 
Nu e plăcut să stai la ușă, ca un 
școlar întirziat, cum 1 s-a întîmplqt 
odată brigadierului Mititelu. De a- 
tunci, se spune că în Goicea, dacă 
vrei să-țf potrivești ceasul, n-ai de
cît să te călăuzești după momentul 
începerii „operativei“ : poți fi sigur 
că e 18 fix. E un amănunt, firește ; 
dar în amănuntul acesta se oglin
dește un stil de muncă.

Trei agitatori
Cu Dinișor și cu secretarul comite

tului de partid al gospodăriei, Ber- 
ceanu, discutăm la oră tîrzie de 
seară despre întrecere. Pătrunde prin 
fereastră un miros tulburător de 
pîine coaptă în țest. Bat, în depărta
re, surd, pompele de la grădină.

— Am văzut în toate sectoarele o 
preocupare susținută față de între
cerea socialistă. Cum s-a dezvoltat 
acest spirit ?

— Poate că ar trebui plecat de la 
scara raionului — Începe metodic 
președintele. La noi în Segarcea s-a 
desfășurat și anul trecut o întrecere 
între gospodăriile colective, atent 
urmărită. Am cîștigat-o noi, goicenii. 
Iar ca premiu — pentru producții 
înalte, pentru organizarea și întări-

rea gospodăriei — am primit com
bina muzicală „Orfeu“ pe care o 
vedeți aici. Locul I e un loc care 
obligă. Așa încît, anul ăsta, cînd 
a>m definitivat planul de producție, 
noi am lansat o chemare la între
cere către toate celelalte gospodării 
din raion.

Dinișor scoate dintr-un sertar niște 
foi de hîrtie. Sînt răspunsurile la 
chemare. Fiecare gospodărie înfă
țișează concret obiectivele pe care 
și le propune. Citesc : producții de 
cereale, livrări către stat, angaja
mente în zootehnie și legumi cultură, 
valorificarea mai rațională a pămîn- 
tului. Semnează 
Cerătu, Măceșu 
Valea Stanciului, 
ghia și din multe

— Cine învinge.

colectiviștii din 
de Jos, Drănic, 
Gighara, Pana- 

ale comune.
cîștigă steagul 

de gospodărie fruntașă, așa cum îl 
vedeți pe ăsta al nostru de anul 
trecut — continuă Dinișor. Ca eă-l 
cîștigi îneă, trebuie să dobîndești 
mai întîi alt steag, care se acordă 
în patru etape : la însămînțările 
primăvară, la întreținerea culturilor, 
la tecoltat și, în sfîrșit, lg ultimele 
însămînțări ale anului. Acum, în '63, 
noi l-am cîștigat în etapa a dcua. 
Sperăm să-l menținem, fiindcă spu
neam — locul obligă.

Ascultând explicațiile președinte
lui, făceam legătura firească dintre 
steagul întrecerii pe raion și oa
menii pe care-i cunoscusem la locul 
lor de muncă, antrenați în întrece
rea individuală, pe echipe și pe 
brigăzi. îmi apărea acum mai lim
pede grija pentru igienă a Alexan
drei Popa, spiritul critic al mulgăto
rului Ion Șt. Radu, perseverenta și 
perspectiva în muncă a lui Bogatu. 
Pînă și prosopul de la poarta formei 
de păsări avea ne undeva legătură 
cu „ora exactă 18“.

— Ne ajută mult și cei trei agita
tori pe care-i avem în permanență 
aici, la sediul gospodăriei — îmi 
spune secretarul cu aerul 
serios din lume.

— Aș vrea să-i cunosc.
— Păi îi aveți 

astea două 
muzicală.

Se ridică I 
radio.

— Uitam i

înaintea 
steaguri și

cel mai

ochilor : 
combina

Dinișor și dă drumul Ia

de buletinul meteorolo
gic... Noi nu ne culcăm pînă nu-1 
auzim. Să știm cum stăm ps ziua 
do mîine.

E trecut de ora 22. Miroase ațîță- 
tor a pîine coaptă în test și a 
noapte de vară ; dinspre Dunăre 
răscolește băltărețul frunzișurile, iar 
„meteorologicul“ ne destăinui«, 
grav, cum stăm pe ziua de mîine.
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Filatura romînească de bumbac — unitatea a II-a. In secția preparație se dă o mare atenție îmbunătățirii 
Calității. Luna trecută au fost date peste plan 6 400 kg de bumbac lami nat de bună calitate. Iată în fotografie 
un grup de muncitoare discutînd despre legarea corectă a benzii laminate de bumbac.

Colocviu de lingvistică 
romînă și lingvistică 

romanică
în cadrul programului de desfă

șurare a cursurilor de vară de la 
Sinaia de limbă și literatură, istorie 
și artă a poporului romîn, vineri 
după-amiază a avut loc un colocviu 
de lingvistică romînă și lingvistică 
romanică. Au făcut comunicări pro
fesori și cercetători din Anglia, Bel
gia, R. P. Bulgaria, Danemarca, O- 
landa, S.U.A. și U.R.S.S. (Agerpres)

Modificări în traseele 
unor troleibuze 

și autobuze
Din cauza finalei campionatului 

R. P. Romîne, de motociclism vi
teză, azi, 17 august, între orele 9-12, 
și mîine, 18 august, între orele 8,30- 
13, troleibuzele și autobuzele care 
trec pe la Arcul de Triumf vor 
circula astfel : Troleibuzele 81 vor 
avea traseul între Palatul Pionieri
lor și Piața Victoriei. Troleibuzele
82 și 86 vor circula de la Piața 
Aviatorilor pe traseul troleibuzului
83 pînă la Parcul de cultură și o- 
dihnă Herăstrău, iar autobuzele 31 
vor circula de la Piața Aviatorilor 
pînă la Statuia Aviatorilor de unde 
prin str. Arh. Ion Mincu și str. 
Clucerului vor intra în traseul 
normal.

Situația din Guyana Britanică
GEORGETOWN 16 (Agerpres). — 

La 15 august, Janeth Jagan, secre
tar general al Partidului Progresist 
Popular din Guyana Britanică, a 
dat publicității o declarație în care 
arată că tratativele sînt singura cale

PE SCURT
din toata tara

4

DE LA NAVROM. Mai mulți ci
titori s-au interesat de orele de tre
cere peste Dunăre la punctul Giur- 
geni — Vadul Oii. Direcția Naviga
ției civile ne comunică: La punctul 
de trecere Giurgeni — Vadul Oii 
plecările se fac acum simultan din 
ambele părți, cu două bacuri, la in
terval de maximum o oră. Plecările 
din ambele puncte au loc la orele: 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 și 21. După orele 
21 se efectuează treceri la cerere, 
pentru care se aplică un tarif spe
cial.

RECOLTEAZĂ FRUCTELE DE 
PĂDURE. Pe potecile și cărările din 
munții Sucevei întilnești in aceste 
zile numeroși culegători de fructe 
de pădure. Pentru valorificarea aces
tei însemnate bogății, întreprinderile 
forestiere au organizat 136 centre 
de achiziție și 13 centre de prelu
crare a fructelor. Pînă în prezent 
au fost achizifionate 405 tone afine, 
cu 115 tone mai mult decit preve
derile planului, 1 700 tone smeură, 
21 tone cireșe amare și 13 tone fragi.

NOI UNITĂȚI ALE COOPERA
ȚIEI DE CONSUM. Rețeaua uni
tăților cooperației de consum se 
lărgește continuu. De curînd, în sa
tul Uileac, raionul Beiuș, a fost 
inaugurat un magazin universal, do
tat cu mobilier modern. In comuna 
Ceacu, raionul Călărași, a fost con
struită o clădire cu etaj, în care 
s-au deschis un magazin universal, 
un bufet și trei secții pentru pres- 
tări-servicii. Locuitorii din Ceacu 
au sprijinit ridicarea noii construc
ții prin contribuție cetățenească și 
muncă voluntară în valoare totală de 
aproape 100 000 lei. De asemenea, 
s-a deschis un nou bufet în satul 
Geogel, comuna Ponor, regiunea Cluj. 
In raionul Făget din regiunea 
Banat au fost înființate în ultimul 
timp, pe lingă cooperativele de 
consum, încă 11 secții noi pentru 
prestări-servicii.

GATA PENTRU NOUA CAM
PANIE DE FABRICARE A ZA
HĂRULUI. Zilele acestea, la Fa
brica de zahăr Chitila au în
ceput să sosească primele can
tități de sfeclă pentru noua 
campanie de fabricare a zahărului 
din recolta anului 1963. Fentru ca 
producția să se poată desfășura din 
plin, toate utilajele au fost revizuite 
la timp, probele generale „la cald“ 
dind rezultate hune. (De la C. Za- 
haria, coresp. voluntar).

F=“

Înscrisă de mai mulți ani printre 
cele mai importante competiții cicliste 
de lung kilometraj, „Cursa Scînteii" 
este așteptată cu justificat interes 

I deopotrivă de cicliști, ca și de iubito
rii acestui sport. Ediția din acest an 
— a XVI-a — urmează a se desfă
șura, după cum s-a mai anunțat, între 
29 august și 1 septembrie, pe un tra
seu inedit, cuprinzînd localități de pe 
malul Mării Negre. Desfășurarea unei 
întreceri cicliste pe litoral se va bucu
ra, firește, de un număr record de 
spectatori. Dintre etape rețin atenția 
în primul rînd cele două programate 
în ziua de 30 august. De dimineață 
se va parcurge distanța Constanța- 
Mangalia și retur (cu trecerea, la 
întoarcere, pe falezele de la Man
galia și Eforie-nord), iar seara, în 
premieră, o „nocturnă" la Mamaia, 
Traseul acestei nocturne cicliste mă

soară 44 km, el cuprinzînd un circuit 
de 5,5 km ce va fi parcurs de 8 ori.

Începute cu mult în urmă, pregăti
rile alergătorilor sînt în toi. Cluburile

Dezvoltarea rețelei farmaceutice
DEVA (coresp. „Sein

teil“). — In cadrul ac
țiunilor de îmbunătățire 
a ocrotirii sănătății oa
menilor muncii, în re
giunea Hunedoara se 
dezvoltă continuu re
țeaua farmaceutică. Anul

acesta în noul oraș Că- 
lan și la Teliuc s-au dat 
in folosință 2 noi far
macii, astfel că numărul 
farmaciilor existente în 
regiune se ridică in pre
zent la 57, Totodată, în 
orașe, și îndeosebi la 
sate, funcționează cu

caracter permanent 231 
puncte farmaceutice. 
Dezvoltarea rețelei far
maceutice asigură în 
prezent pătrunderea me
dicamentelor în cele 
mai îndepărtate locali
tăți ale regiunii Hune
doara.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din ziua de 16 

august 1963, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 13 18 17 39 62 83 26 52 
43 81. Prëmiul special A : 13 18 62. Premiul 
special B ; 83 17 81. Premiul special C : 26 
43 52.

Fond de premii : 602.371 lei.

Pe fiecare șantier, ritm intens de lucru !

După simulacrul de alegeri

Stroessner ți-a prelungit 
dictatura

ASUNCION 16 (Agerpres). - La 
15 august, dictatorul Paraguayului, 
Alfredo Stroessner, a fost investit 
oficial în funcția de președinte al 
țării pentru o nouă perioadă de 
șase ani. Stroessner deține această 
funcție din anul 1953, cînd a preluat 
puterea pe calea unei lovituri de 
stat.

După cum se știe, în primăvara 
acestui an a avut loc în Paraguay 
un simulacru de „alegeri“ pentru a 
oferi o bază „democratică“ menți
nerii lui Stroessner la putere. 
Dictatorul paraguaian a înființat și 
un așa-zis partid liberal de „opozi
ție“ care, pentru sprijinul acordat 
în alegeri, a primit 20 din cele 60 
de locuri ale Camerei reprezentan
ților.

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
Potrivit corespondentului din Mon
tevideo al Agenției Prensa Latina, 
studenții din capitala Uruguayului 
au organizat o puternică demonstra
ție de solidaritate cu poporul din 
Paraguay, care se află sub tirania 
dictatorului Stroessner. Studenții au 
cerut eliberarea deținuților politici. 
La această demonstrație au partici
pat și emigranți din Paraguay care 
s-au stabilit la Montevideo.

pentru rezolvarea divergențelor în
tre guvern și partidele de opoziție. 
Ea a condamnat uneltirile provoca
toare ale unor lideri politici din 
Guyana Britanică care, aflîndu-se 
în S.U.A., acționează împotriva gu
vernului în frunte cu Cheddi Jagan. 
ales în mod legal. Subliniind că a- 
ceștia incită opinia publică ameri
cană împotriva guvernului legal, ea 
a declarat: „Pare-se că forțele rău
lui, atît din interiorul țării cît și din 
străinătate, au hotărît că Guyana 
trebuie să devină victimă a unui 
război sîngeros“.

In declarație se cere ca guvernul 
S.U.A. să se abțină de la vreun a- 
mest.ee în treburile interne ale Gu- 
yanei Britanice și ca guvernatorul 
englez și șeful poliției să-și înde
plinească obligațiile în ce privește 
menținerea legalității și ordinii.

In încheiere, Janeth Jagan cere 
tuturor membrilor Partidului Pro
gresist Popular și tuturor cetățeni
lor să fie vigilenți și calmi „față de 
provocări și planurile rău intențio
nate din țară și străinătate“.

! ^nscova Manifestare în cinstea 
celei de-a 19-a aniversări 

a eliberării Romîniei
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Con

siliul de conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-romîne și Direcția 
Casei de cultură a uzinelor metalur
gice „Secera și Ciocanul" din Mos
cova au organizat în cinstea celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
Romîniei o seară a prieteniei sovie- 

! to-romine. Cu acest prilej, D. A. 
Huțeșvili, directorul casei de cul
tură, și A. I. Ratanova, membru în 
Consiliul de Conducere al Asocia
ției, au vorbit despre succesele pe 
care le obține poporul romîn sub 
conducerea P.M.R. in construcția so
cialistă, despre prietenia sovieto- 
romînă.

Ivan Korolkov, muncitor la sec
ția mecanică a Uzinelor „Secera și 
Ciocanul", vorbind despre dezvolta
rea industrială a țării noastre a spus 
printre altele : „Noi metalurgiștii 
constatăm cu deosebită satisfacție 
că industria metalurgică din Roma
nia cunoaște o dezvoltare susținută; 
așa trebuie să fie, întrucît metalur
gia constituie baza dezvoltării în
tregii industrii".

La adunare a luat, de asemenea, 
cuvîntul George Marin, secretar al 
Ambasadei R. P. Romîne la Mos
cova.

Adunarea festivă a fost urmată 
de un program artistic, iar în în
cheiere s-a prezentat filmul „Codin".

Evenimentele din Sarawak
• Sosirea Comisiei O.N.U. • Autoritățile britanice au interzis 

manifestările în favoarea independenței • Demonstrații 
reprimate cu brutalitate

KUCHING 16 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press anunță că la 
16 august a sosit la Kuching, capita
la teritoriului Sarawak, comisia 
O.N.U. însărcinată să cerceteze la 
fața locului dacă populația de 
1 255 000 de oameni a coloniilor bri
tanice Borneo de nord și Sarawak 
dorește sau nu să se alăture proiec-

(Urmare din pag. I-a)

De ce sînt în urmă 
lucrările?

Trustul regional de construcții 
Ploiești are de dat în folosință în 
acest an circa 3 000 apartamente, 
majoritatea în orașul Ploiești. Pînă 
la începutul lunii august s-au pre
dat „la cheie“ 836 apartamente din 
1146 cite erau planificate în se
mestrul I.

Cauzele rămînerii în urmă sînt 
mai multe. In primul rînd este vor
ba de eșalonarea defectuoasă a dării 
în folosință a apartamentelor. Ma
joritatea blocurilor au termene de 
dare în folosință în trimestrul al 
IV-lea ; s-a creat astfel in mod de
liberat posibilitatea lucrului „în a- 
salt“, cu consecințele ce decurg de 
aici : neîndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii, cheltu
ieli suplimentare, nepredarea la 
timp a locuințelor etc. în semestrul 
al II-lea au rămas de executat 1 859 
apartamente, plus 310 rămase ne
terminate din semestrul I, în total 
2 169 apartamente.

Ritmul de execuție scăzut este și 
o urmare a modului diferit de or
ganizare a muncii pe cele două 
mari șantiere ale întreprinderii de 
construcții nr. 1 Ploiești. Pe șanti
erul Ploiești-sud, datorită bunei 
organizări a lucrărilor, activității 
susținute de zi cu zi desfășurate de 
constructori, muncii politice duse 
de organizația de partid, repartizării 
comuniștilor, a celor mai pricepuți 
tehnicieni la locurile de muncă im
portante, planul de producție a fost 
îndeplinit la toți indicatorii. în luna 
aprilie pe acest șantier s-a obținut 
cea mai mare productivitate a mun
cii de pe întregul trust. Conducerea 
șantierului a format brigăzi-specia
lizate pe meserii, s-a îngrijit înde
aproape de aprovizionarea ritmică 
a locurilor de muncă cu materia
lele necesare, a extins schimburile

II și III la lucrările urgente, a asi
gurat în permanență asistența teh
nică. Rezultatele acestor măsuri se 
văd : la blocul B-17 cu 190 aparta
mente, executat de colectivul de 
constructori condus de maistrul prin
cipal Ion Irimescu, lucrările sînt a- 
vansate cu 4 luni față de grafic ; alt 
bloc cu parter și 4 nivele a fost pre
dat cu două luni mai devreme, pri
mind la recepție calificativul „ex
cepțional“. Cheia acestui succes — 
ne spune tovarășa Silvia Mihalca, u- 
nul din maiștrii care au condus lu
crările — constă în urmărirea înde
aproape a executării. lucrărilor con
form graficului, în sprijinul conti
nuu primit din partea conducerii 
șantierului și a organizației de par
tid, în munca oamenilbr. Acum am 
luat un bloc cu 80 de apartamente 
de la fundație și vrem să-1 termi
năm cu o lună de zile înainte de ter
men.

Cu totul alta este situația pe șan
tierul nr. 1 Plolești-nord. Din 
cauza slabei organizări a muncii, 
aici lucrările sînt mult rămase în 
urmă față de grafic. Deși au trecut 
aproape 6 luni de cînd s-au turnat 
fundațiile, din cele 830 apartamente, 
cite trebuie construite pînă la sfîr- 
șitul anului, nici măcar unul nu 
este finisat. Totul a fost lăsat în 
„salvatorul“ trimestru IV. Este a- 
devărat că modificarea planului de 
cîteva ori de la începutul anului și 
pînă acum a creat unele greutăți 
în organizarea șantierului, în apro
vizionarea lui cu materiale. Dar în 
această situație, cînd era nevoie de 
o intervenție operativă, de măsuri 
urgente, comitetul executiv al sfa
tului popular regional și trustul re
gional s-au urnit încet. N-au acor
dat șantierului un ajutor concret 
și Ia timp în aprovizionarea cu ma
teriale, în asigurarea cu mină de lu
cru calificată. De asemenea, o parte 
din documentația primită de la 
D.S.A.P.C. nu este completă. In 
plus, costurile de deviz nu reflectă

toate cheltuielile prilejuite de di
feritele operații.

Și pe acest șantier a fost întoc
mit încă de la începutul anului un 
plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Numai că unele măsuri pri
vind aprovizionarea locurilor de 
muncă cu materiale, extinderea 
metodelor avansate de execuție, ur
mărirea executării lucrărilor con
form graficelor, ridicarea calificării 
muncitorilor la locul de muncă au 
rămas pe hîrtie. Totodată planul 
de măsuri n-a fost restudiat și îm
bogățit cu noi măsuri, la nivelul 
sarcinilor de plan mărite.

Deficiențe se constată și în fo
losirea utilajelor. Sînt cazuri cînd 
o serie de utilaje nu sînt folo
site la întreaga lor capacitate, cînd 
termenul de execuție a reparațiilor 
nu este respectat, iar calitatea a- 
cestor reparații este necorespunză
toare. O lună de zile a stat nemon
tată o macara din cauză că atunci 
cînd a fost descărcată s-au deterio
rat unele piese principale. Printr-o 
folosire corespunzătoare a utilajelor 
existente pe șantiere și executarea 
reparațiilor la timp, printr-o orga
nizare judicioasă a lucrului, utila
jele existente pot acoperi cea mai 
mare parte a nevoilor șantierelor.

O altă cauză a rămînerii în urmă 
a lucrărilor de construcție din ora
șul Ploiești este neritmicitatea în 
aprovizionarea cu materialele de 
construcții. Numai în trimestrul al 
II-lea s-au pierdut din această ca
uză un mare număr de ore de 
muncă.

Pe șantierele din orașul Ploiești 
sînt necesare măsuri urgente, un 
sprijin mai concret din partea 
conducerii trustului și a organiza
țiilor de partid, incit rămînerea în 
urmă să fie recuperată în scurt 
timp. Acest lucru e pe deplin po
sibil.

PETRE VÎLCU
secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Ploiești 
PETRE NEDELCU

și asociațiile sportive și-au alcătuit lo
turile din cei mai în formă cicliști. 
Printre aceștia figurează alergători 
bine cunoscuți, (C.DumitresCu, I. Cos- 
ma, 1. Ardeleanu, G. Moiceanu, W. 
Ziegler etc.), dar și cicliști tineri despre 
ale căror performanțe s-a vorbit mult 
în ultima vreme : N. Ciumeti, Fr. 
Ghera, Gh. Moldoveana ș.a. Bucu- 
teștiul va fi reprezentat de un lot 
numeros și mai consacrat — reprezen
tanți ai cluburilor Dinamo, Steaua, 
Voința, Olimpia — în schimb provin
cia va conta pe alergători ceva mai 
puțin experimentați, însă animați de 
dorința de a se afirma în astfel de 
competiții. Ploieștiul, Brașovul, Clujul, 
Brăila și — pentru prima dată — 
Constanța vor alinia la startul „Cursei 
Scînteii" pe cei mai buni alergători 
ce-i au la ora actuală.

In antrenamentele următoare cicliș
tii vor străbate în bună parte șoselele 
de pe traseul anunțat, Unii dintre par
ticipant — cicliști din București, Bră
ila, Constanța, Ploiești — s-au antre
nat zilele acestea pe șoselele spre Hîr- 
șova, între Constanța și Mangalia, 
Brăila — Buzău.

... Pe șoseaua spre Constanța l-am 
întîlnit la un antrenament individual 
pe unul din câștigătorii „Cursei Scîn
teii" — Ion Constantinescu. „Aștept 
cu bucurie — ne spune acesta — 
startul în tradiționala competiție care 
mi-a prilejuit consacrarea mea ca ci
clist. Victorios In 1953, aș dori ca 
acum, după zece ani, să fac o „figură" 
bună, în ciuda asaltului celor mai ti
neri alergători".

Luptători romîni, campioni balcanici
ISTANBUL 16 (Agerpres). — Lup

tătorii romîni s-au comportat remar
cabil în cadrul Balcaniadei de la Is
tambul. C. Turturea (muscă) și N. 
Martinescu (grea) au cucerit medalii 
de aur și titlurile de campioni balca
nici la lupte clasice. Medalii de ar
gint au obținut S. Popescu (pană) și 
I. Alionescu (cocoș), iar medalii de

bronz I. Țăranu (mijlocie) și Fr. Bal- 
lo (semigrea).

Clasamentul pe echipe: 1. Turcia 33 
puncte ; 2. R. P. Romînă 27,5 punc
te ; 3. Iugoslavia 24 puncte ; 4. R. P. 
Bulgaria 20 puncte ; 5. Grecia 14,5
puncte.

Astăzi și mîine se desfășoară în
trecerile de lupte libere.

In cîteva
CANOTAJ. — Vineri, în ziua a doua 

a campionatelor europene de canotaj aca
demic, s-au desfășurat semifinalele pro
bei de 2 plus 1. în seria I-a victoria a re
venit echipajului german Neuss-Jordan cu 
8’30”62/100. Petrov-Rifelt (R.P.R.) s-au 
clasat pe locul doi cu 8’47”96/100 și vor 
participa astăzi Ia recalificări.

ATLETISM. — Stadionul C.F.R. din 
Timișoara va găzdui azi și mîine meciul 
triunghiular de atletism dintre echipele se
lecționate de juniori și junioare ale R.P. 
Polone, Iugoslaviei și R.P. Romîne.

VOLEI. — Pe terenurile clubului spor
tiv Progresul din Capitală au continuat 
vineri întîlnirile turneului international 
masculin de volei. După două ore de joc 
echipa R.P. Romîne a învins cu scorul de 
3—2 (15—11 ; 15—13 ; 9—15 ; 13—15 ;
15—12) echipa R. P. Polone. R. P. Bul
garia a întrecut cu 3—0 (14, 12, 12) echi
pa R. P. Romîne (II).

La Constanța, în turneul feminin echi
pa R.P. Romine a învins cu 3—1 echipa 
R.P. Bulgaria. R.P. Polonă a întrecut cu 
3—0 echipa de tineret a R.P. Romîne, 
iar echipa Japoniei, deținătoarea titlului

rînduri
mondial, a cîștigat cu 3—0 tntîlnirea cu 
echipa Iugoslaviei.

ȘAH. — Sportivul romîn Florin 
Gheorghiu a repurtat a treia victorie 
consecutivă în campionatul mondial pen
tru juniori de la Vmjacka Banja (Iugo
slavia). El l-a învins în 26 de mutări pe 
islandezul Kristianson. Gheorghiu con
duce neînvins în prima grupă a prelimi
nariilor. Pînă în prezent, el a mai cîș
tigat ,1a Lee (Anglia) și Litsberger (Sue
dia).

Spartachiada tineretului
Spartachiada de vară, la care au parti

cipat peste 300 000 de tineri și tinere din 
Capitală, a ajuns la ultima fază : finalele. 
La aceste întreceri ce încep azi după- 
amiază pe stadionul Dinamo s-au calificat 
peste 1 500 de concurenți.

La ora 17,15 are loc festivitatea de des
chidere. Apoi întreceri de fotbal, gimnas
tică, ciclism, tir, volei, handbal. Mîine 
întrecerile încep la ora 9.

Luptele dintre forțele kurde și unitățile 
armatei irakiene

BAGDAD 16 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că de 
48 de ore au loc lupte violente în
tre forțele armate kurde și unitățile 
guvernului central de la Bagdad 
pentru controlul asupra trecătorilor 
de la Quli Aii, care asigură trece
rea din cîmpie în regiunile înalte 
care se află sub controlul kurzilor.

Forțele guvernului de la Bagdad, 
relatează agenția, încearcă să preia 
controlul asupra acestor trecători 
înainte de primele zile ale lunii 
septembrie cînd anotimpul ploios va 
întrerupe operațiunile.

Pe de altă parte, agenția anunță 
că au loc lupte și în zona de fron
tieră cu Iranul.

Hotărîrile Congresului studenților kurzi 
din străinătate

MÜNCHEN 16 (Agerpres). — La 
München și-a încheiat lucrările Con
gresul studenților kurzi care studia
ză în țările Europei.

In rezoluția referitoare la proble
mele politice, adoptată în ședința de 
închidere, delegații și-au exprimat 
sprijinul lor deplin cu lupta revo
luționară eroică a poporului kurd din 
Irak. Țelul revoluției, se subliniază, 
este de a crea un guvern democratic 
care să asigure drepturi democrati
ce cetățenilor Irakului și să acorde 
autonomie Kurdistanului. Congresul 
condamnă cu hotărîre crimele săvîr- 
șite în Kurdistan și teroarea sînge- 
roasă împotriva forțelor democratice

din Irak, aplicată de regimul de la 
Bagdad.

Congresul condamnă complotul 
dintre imperialiștii englezi, monopo
lurile petroliere din Irak și baasiști.

Rezoluția protestează împotriva 
acțiunilor guvernului Siriei care a- 
cordă ajutor militar baasiștilor ira
kieni în acțiunile lor de înăbușire a 
mișcării revoluționare a kurzilor.

Delegații cheamă toate statele 
membre ale O.N.U. să ia poziție față 
de politica Irakiană de genocid și să 
sprijine revendicările revoluționare 
ale kurzilor.

In încheierea ședinței a avut loc 
alegerea noii conduceri a Asociației 
studenților kurzi din Europa.

tatei Federații Malayeze. Această 
comisie a sosit aci din însărcinarea 
secretarului general al O. N. U., 
U. Thant, la invitația șefilor statelor 
Indonezia, Filipine și Malaya, după 
conferința la nivel înalt de la Ma
nila.

înainte de sosirea comisiei O.N.U.. 
„autoritățile din Sarawak, relevă 
agenția Reuter, au interzis manifes
tațiile și mitingurile de masă ale 
populației“. In ciuda acestor măsuri, 
subliniază agenția Associated Press 
„peste 5 000 de adversari ai proiecta
tei federații au întîmpinat Comisia 
O.N.U. Ia sosirea ei în Kuching, ce- 
rînd să se dea posibilitate populației 
din Sarawak să se pronunțe prin- 
tr-un plebiscit asupra viitorului a- 
cestui teritoriu“. Pe drumul spre 
centrul orașului, pe unde a trecut 
Comisia O. N. U., se puteau vedea 
pancarte cu inscripțiile : „Vrem in
dependență“, „Nu, Federației Mala
yeze“. „Actualul guvern nu repre
zintă poporul“, „Nu vrem să fim 
conduși de Londra s^u Kuala Lum
pur“ (capitala Malayei), „Să fie e- 
liberați deținuții politici“ etc.

Polițiștii mobilizați de autoritățile 
colonialiste au reprimat cu brutali
tate pe demonstranți, relevă agenția 
citată.

Totodată agenția U.P.I. relevă că 
autoritățile britanice au luat „mă
suri de securitate“ pe tot teritoriul 
Sarawak-ului. Astfel, la granița de 
sud au luat ființă mai multe „sate 
strategice", iar în capitală au fost o- 
perate arestări în masă, în special 
în rîndurile populației de origine in- 
doneziană. Cei arestați sînt supuși 
la torturi.

Agenția U.P.I. anunță că o dată 
cu începerea activității Comisiei 
O.N.U. s-a ivit un nou conflict între 
Indonezia și Filipine, pe de o parte 
și Anglia pe de altă parte, întrucît 
guvernul englez a declarat că celor 
două țări nu li se permite să trimită 
decît cîte un observator pe lîngă 
Comisia O.N.U.

CREȘTEREA MEDIEI VIEȚII
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Un buletin demografic publicat 
de O.N.U. relevă că în perioada 
postbelică în întreaga lume s-au 
depus eforturi remarcabile în ce 
privește scăderea mortalității u- 
mane. In această direcție se sub
liniază intensificarea luptei împo
triva bolilor infecțioase și ale a- 
paratului respirator.

Buletinul relevă că durata mij
locie a vieții a crescut cu 10 ani, 
față de perioada antebelică, în 
Europa răsăriteană și de sud ; în
tre 1926 și 1958 ea a crescut cu 24 
de ani în U.R.S.S.

CRABI DINCOLO DE CERCUL 

POLAR

In U.R.S.S se fac experiențe în ve
derea populării mărilor nordice cu 
crabi aduși din Extremul Orient.

în acest scop, 150 de crahi-femele 
au făcut anul acesta o călătorie de 
cîteva mii de kilometri, de la țărmu
rile Kamceatkăi la Marea Barenț, in
tr-un avion cu reacție dotat cu acva
rii speciale.

In prealabil au fost efectuate ex
periențe îndelungate, timp de mai 
mulți ani, în urma cărora s-a stabilit 
că în mările din Orient larvele de 
crabi se dezvoltă fixîndu-se pe tulpi
na plantelor de apă din specia anfel- 
ția. Descoperind în Marea Barenț a 
plantă asemănătoare, specialiștii so
vietici au ajuns la concluzia că crabii 
originari din Extremul Orient pot fi 
pe deplin aclimatizați dincolo de cer
cul polar.

Fiscicultorii sovietici nu se îndoiesc 
că și acești crabi vor fi la fel de 
gustoși ca și cei din Extremul Orient.

„MARELE DIAMANT ALBASTRU"

Piatra prețioasă cu acest nume 
este una din cele mai celebre din 
lume și, de asemenea, împreună cu 
„Brunswick“ și „Hope“, unul din 
cele mai frumoase diamante al
bastre cunoscute. Avînd o greu
tate de 35,50 carate, „Marele dia
mant albastru", dispărut timp de

aproape 30 de ani, și-a făcut o re
apariție teatrală la Lucerna, în 
Elveția, unde este acum expus.

Ziarul „La Tribune de Geneve" 
relatează că diamantul, care mai 
poartă și denumirea „Wittelsbach“ 
este probabil originar din India, 
avînd un „trecut istoric" de sea
mă. Prelucrarea lui, situată înainte 
de 1660, ar fi durat un an și se 
pare că a fost efectuată cu o pu
dră de diamant fixată pe o piele. 
Se crede că nici prin procedeele 
de azi nu s-ar putea obține cele 50 
de fațete ale diamantului.

Aparținînd pe rînd unor familii 
domnitoare, el a rămas pînă în se
colul 20 în posesia casei de Wittels- 
bach. „Prezența" diamantului este 
semnalată pe mai multe tablouri 
înfățișînd portrete ; a figurat ast
fel în colierul Linei de aur pur
tat de doi regi și doi împărați ba
varezi. In 1931, cînd familia Wit- 
telsbach a încercat să-l vîndă, ex- 
punîndu-l la Lon
dra, „Marele dia
mant albastru" a 
fost evaluat la 
4 250 000 dolari. 
Apoi i s-a pierdut 
urma. Expus la 
Lucerna, nu se 
știe cui aparține 
in prezent.

UN FAPT
NEOBIȘNUIT

Intr-un spital din 
orașul australian 
Sydney s-au născut 
la 14 august doi 
gemeni — un băiat 
și o fată. Faptul 
ar fi banal dacă 
mama copiilor, Ja
nette Struthers, în 
vîrstă de 44 de ani, 
nu ar fi născut 
încă de patru ori 
cîte doi gemeni. In 
prezent, familia lui 
John Struthers, 
muncitor într-o fa
brică din Sydney, 
numără 14 copii,

Agenția Associated Press, care a 
transmis această știre, relatează că, 
potrivit declarației unui medic specia
list, un număr atît de mare de nașteri 
duble într-o singură familie se întîm- 
p!ă o dată la 3 miliarde de cazuri.

CIFRĂ RECORD DE ACCIDENTE

70 237 oameni — adică mai bine de 
8 oameni la fiecare mie de locuitori 
ai Londrei — au suferit diferite acci
dente de circulație pe străzile capi
talei engleze în anul 1962, se spune 
intr-un raport al Direcției poliției, 
dat publicității la 15 august. Numă
rul cazurilor mortale în urma acciden
telor este de 802, jumătate din acci
dentați fiind pietoni. In raport se su
bliniază că numărul accidentelor mor
tale a atins o cifră record în ultimii 
5 ani.

Nu întimplător hotelul „Mirador" pentru turiști străini din 
Acapulco-Mexic a fost construit în fața acestei stînci ; pentru 
a-i distra pe aceștia, tineri mexicani — angajați special — «e 
aruncă în apă de pe vîrful stîncii Quebrada. O zi de „lucru“ 
prevede zece sărituri...
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Sărbătoarea națională a Indoneziei

Acordul de colaborare dintre oamenii de știință 
sovietici și americani in domeniul Cosmosului

La Moscova, Washington și Londra

Noi țări au semnat Tratatul
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, ca 
rezultat al tratativelor dintre repre
zentanții Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și Administrației naționale 
din S.U.A. pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) s-au elaborat reco
mandările tehnice-științifice în pro
blemele înfăptuirii acordului asu
pra Cosmosului între Academia de 
Științe a U.R.S.S. și N.A.S.A. din 8 
iunie 1962. Aceste recomandări au 
fost aprobate de Prezidiul Acade
miei de Științe și de conducerea 
N.A.S.A.

Acordul cu privire la colaborarea 
dintre oamenii de știință din 
U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul ex
plorării și folosirii Cosmosului în 
scopuri pașnice a constituit un re
zultat al inițiativei luate de Uniunea 
Sovietică în primăvara anului 1962 
pentru stabilirea colaborării dintre 
cele două țări în domeniul cercetă
rilor cosmice.

Ca urmare a tratativelor dintre 
oamenii de știință sovietici și ame
ricani, Academia de Științe a 
U.R.S.S. și N.A.S.A. au încheiat un 
acord cu privire la colaborarea în 
domeniul folosirii sateliților artifi
ciali pentru meteorologie și radio- 
comunicații Ia distanțe foarte mari, 
precum și pentru efectuarea unei 
cartări magnetice mondiale.

Acordul prevede că colaborarea 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul 
meteorologiei se va înfăptui în pri
ma etapă prin schimburi de infor
mații meteorologice culese de cele 
două țări cu ajutorul sateliților lor 
meteorologici. Pentru schimbul de 
date meteorologice recepționate de 
pe bordul sateliților, pe care cele 
două părți au hotărît să-1 înceapă 
în 1964, s-a hotărît să se organizeze 
pînă atunci un canal special de tele
comunicații prin teleimprimator în
tre centrele meteorologice mondiale, 
care iau ființă la Moscova și Wa
shington. Acest canal de telecomu
nicații va fi utilizat, de asemenea, 
pentru transmiterea informațiilor 
meteorologice obișnuite între cele 
două țări.

Informațiile meteorologice de pe 
bordul sateliților vor fi puse pe sca
ră largă la dispoziția altor țări pen
tru prevederea timpului și efectua
rea cercetărilor științifice. Toate ță
rile interesate în folosirea datelor 
meteorologice obținute de pe sate
liți sovietici și americani se pot ra
corda nestingherit la canalul de te
lecomunicații pentru obținerea a- 
cestor date. In viitor, pe măsura a- 
cumulării experienței în ceea ce pri
vește colaborarea în acest domeniu,

SOFIA. După cum anunță agenția
B. T.A., vineri s-a înapoiat în patrie, 
venind de la Moscova, unde a parti
cipat la deschiderea expoziției „Bul
garia construiește socialismul“, dele
gația guvernamentală bulgară, con
dusă de Todor Jivkov, prim-secretar al
C. C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.

PARIS. Potrivit ultimelor știri care 
au parvenit din Spania, situația în 
Asturia, unde minerii se află în grevă, 
rămîne neschimbată. în bazinele car
bonifere Langreo și Nalon extracția 
cărbunelui este redusă în mod practic 
la zero. Din ordinul autorităților fran- 
chiste au fost închise 17 mine.

RABAT. Autoritățile marocane au 
descoperit un complot care urmărea 
asasinarea regelui Hassan al II-lea și 
instaurarea unui nou regim prin in
termediul unei lovituri de stat. Mi
nistrul marocan al justiției a anunțat 
că complotul era pregătit din toamna 
anului 1961. Planul prevedea parti
ciparea unor unități ale forțelor ar
mate, ocuparea clădirii radiotelevi- 
ziunii, a diferitelor puncte strategice 
și a palatului regal.

REYKJAVIK. După o întrerupere 
de două săptămîni, la Reykjavik au 
apărut din nou ziarele ca urmare a 
încetării grevei ziariștilor islandezi. 
Greva s-a încheiat cu semnarea unui 

este prevăzută înfăptuirea unor lan
sări coordonate de sateliți meteoro
logici.

în cadrul acordului dintre Aca
demia de Științe și N.A.S.A. se pre
vede ca în 1964 să se efectueze ex
periențe comune în domeniul înfăp
tuirii radiocorțjunicațiilor la distanțe 
mari.

Acordul prevede, de asemenea, 
colaborarea dintre oamenii de știin
ță din U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul 
Anului Internațional al Soarelui 
Calm (1964—1965) în domeniul întoc
mirii unei hărți a cîmpului magnetic 
terestru cu folosirea sateliților.

Colaborarea în domeniul cercetă
rii magnetice a Pămîntului se va e- 
fectua prin schimbul de date referi
toare la măsurătorile magnetice, re
cepționate de pe bordul unor sate
liți pe care U.R.S.S. și S.U.A. îi vor 
lansa în 1965, precum și cu ajutorul 
datelor rezultate din cartările mag
netice efectuate fără utilizarea sate
liților.

Cercurile științifice sovietice con
sideră înțelegerea cu S.U.A. asupra 
Cosmosului ca un început bun și im
portant pe calea spre o colaborare 
mai largă pe viitor în acest dome
niu, spre binele tuturor popoarelor.

Geneva In Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 16 (Agerpres). — In șe
dința din 16 august a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare a 
continuat discutarea problemei mă
surilor îndreptate spre destinderea 
încordării internaționale. Primul a 
luat cuvîntul Stelle, reprezentantul 
S.U.A., care a repetat propunerile în 
acest scop formulate anterior de 
partea americană.

S. K. Țarapkin, șeful delegației 
sovietice, a arătat că în primul rînd 
ar fi necesar să se încheie un pact 
de neagresiune între țările N.A.T.O. 
și statele participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Reprezentantul sovietic s-a ocu
pat, de asemenea, de problema pre- 
întîmpinării unui atac prin surprin
dere, a amintit propunerea U.R.S.S. 
de a se reduce efectivul trupelor 
străine care staționează pe teritoriul 
celor două state germane, de a se 
trimite reprezentanți ai U.R.S.S. în 
rîndul trupelor puterilor occidenta
le dislocate în R. F. Germană în 
schimbul trimiterii unor reprezen
tanți ai Occidentului în rîndul tru
pelor sovietice din R. D. Germană. 
Printre alte măsuri, delegatul sovie
tic s-a referit la constituirea de 
zone denuclearizate în Europa Cen- 

acord care prevede sporirea salariilor 
ziariștilor cu 12,5 la sută.

MONTEVIDEO. Consiliul de gu- 
vemămînt al Uruguay-ului a hotărît 
la 15 august să nu accepte demisia a 
patru miniștri pentru a evita declan
șarea unei crize de guvern.

BUENOS AIRES. Politia federală 
argentineană a arestat un grup de 23 
de italieni care locuiesc în Argentina 
hănuiți că ar avea legături cu „Ma
fia“ siciliană. Ordinul de arestare a 
intervenit în urma cererii comisiei 
italiene, care a întreprins o campanie 
de lichidare a Mafiei.

DELHI. Felicitînd poporul indian 
cu prilejul Zilei independenței, J. Ne
hru, primul ministru al Indiei, "a spus 
că în anii care au trecut țara a obți
nut succese în construirea Indiei noi. 
în decurs de 16 ani, a subliniat el, 
noi am obținut progrese în diferite 
domenii ale vieții — în dezvoltarea 
agriculturii, în crearea și dezvoltarea 
de noi ramuri industriale, în construc
ția de locuințe. Referindu-se la poli
tica externă a țării, primul ministru a 
subliniat că India va promova și pe 
viitor politica păcii și neaderării. 
Nehru s-a pronunțat pentru reglemen
tarea divergențelor pe cale pașnică.

MOSCOVA. La 15 august a în
cetat din viață în vîrstă de 68 de 
ani Vsevolod Ivanov, unul dintre 
inițiatorii literaturii sovietice.

Agenția U.P.I. 
transmite că gru
puri de experți a- 
mericani au în
ceput să lucreze 
la lista mărfurilor 
asupra cărora 
S.U.A. vor anula 
concesiunile tari
fare la import, în 
cadrul „războiului 
puilor“, dus în 
prezent între 
S.U.A. și țările 
Pieței comune ; 
guvernul ameri
can speră astfel 
să obțină o com
pensație parțială 
pentru pierderile 
suferite de re- 
strîngerea expor
turilor de păsări 
pe piața „celor 
6". Ziarul „New 
York Herald Tri
bune“ înfățișează 
în desenul alătu
rat acest aspect : 
Piața comună a- 
runcă puii peste 
zid ; același lucru 
se petrece eu al
te produse și din 
partea adversă...

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 16 
august a continuat la Moscova sem
narea Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă. Tratatul a fost 
semnat de reprezentanții diploma
tici ai Libiei, Venezuelei, Columbiei. 
Nicaraguei, Braziliei, Mexicului și 
Hondurasului. Astfel, numărul sta
telor ai căror reprezentanți au sem
nat Tratatul la Moscova a ajuns 
la 53.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Reprezentanții diplomatici ai Para
guayului, Venezuelei, Columbiei și 
Libiei au semnat în zilele de 15 și 
16 august exemplarul aflat la Wa
shington al Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii. In felul acesta numă
rul țărilor ai căror reprezentanți au 
semnat Tratatul la Washington a a- 
juns la 65.

LONDRA 16 (Agerpres). — La 15 
august împuterniciții Paraguayului 
și Hondurasului au semnat Tratatul 

trală, în regiunea Mării Mediterane, 
în Balcani, în America Latină, Afri
ca, Scandinavia și în alte regiuni 
ale lumii.

M. Blusztajn, reprezentantul R.P. 
Polone, și V. Simovic, delegatul R.S. 
Cehoslovace, au sprijinit propuneri
le delegației sovietice.

Următoarea ședință a Comitetului 
celor-18 va avea loc la 20 august.

Intre făgăduieli și
S-au împlinit doi ani de la adop

tarea programului așa-numit „A- 
lianța pentru progres“ prin care 
s-a preconizat „ajutorarea“ Ameri
că Latine de către S.U.A. Acestui 
program i s-a făcut o largă publi
citate în declarațiile oficiale și în 
presa americană, fiind prezentat ca 
„o făclie în bezna mizeriei și igno
ranței Americii Latine“.

în „Carta de la Punta del Este“, 
în care a fost înscris acest pro
gram, se spune că el va duce ia 
lichidarea, în timp de zece ani, a 
înapoierii economice și culturale a 
țărilor Americii Latine : e vorba de 
19 țări (toate țările latino-ameri
cane, cu excepția Cubei). Acest vast 
teritoriu resimte într-adevăr necesi
tatea unui progres multilateral. In 
ansamblu, aceste țări se caracteri
zează printr-o slabă dezvoltare, eco
nomică, ca urmare a unui complex 
de cauze, din care principala este 
dominația monopolurilor nord-ame- 
ricane.

Ce rezultate a avut pînă acum 
aplicarea programului „Alianței pen
tru progres“ ? Trebuie spus că 
făgăduielile inițiale n-au fost nici 
pe departe ținute. Finanțarea progra
mului urma să se facă eu ajutorul 
fondurilor de stat și al capitalului 
privat din S.U.A., țările Europei oc
cidentale și Japonia, al organisme
lor financiare internaționale și al 
propriilor resurse ale țărilor Ameri
cii Latine. Dar, chiar de la început, 
aceste „surse“ de finanțare s-au 
dovedit in cea mai mare parte 
iluzorii. Căci pînă acum nici ță
rile Europei și Japonia, nici or
ganizațiile financiare internaționale 
n-au participat la proiect. în ce 
privește țările Americii Latine, ele 
nu și-au dat nici pe departe con
tribuția masivă înscrisă în pro
iect și nu este de așteptat să și-o 
dea în viitor, căci deficitéle bugeta
re enorme sînt și rămîn o boală en
demică a acestor state.

în consecință, din „sursele de fi
nanțare“ a rămas doar folosirea cu 
prioritate a fondurilor americane, 
în anul financiar 1961—1962 (pri
mul din cei zece ani prevăzuți pen
tru aplicarea programului), S.U.A. 

la Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

★
BONN 16 (Agerpres). — „Guver

nul R. F. Germane a hotărît în 
unanimitate să semneze Tratatul 
încheiat la 5 august cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
și conform constituției va transmite 
parlamentului cît mai repede posibil 
un proiect de lege relativ la ratifi
carea Tratatului“ — se spune în- 
tr-un comunicat oficial din 16 au
gust.

Conferința de presă 
a Iui D. Rusk

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La 16 august a avut loc la Washing
ton o conferință de presă a secreta
rului de stat al S.U.A., D. Rusk. Cu 
acest prilej, Rusk a declarat că Tra
tatul cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară este un 
prim pas, și că acum trebuie stabi
liți care pot fi pașii următori. Con
tactele dintre S.U.A. și U.R.S.S. vor 
continua.

El a subliniat sprijinul larg pe care 
Tratatul de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară l-a obținut în întreaga 
lume.

Referindu-se la propunerea Uniu
nii, Sovietice cu privire la încheie
rea pactului de neagresiune între 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O., Rusk a spus că această 
problemă a fost ridicată- în prezent 
în fața țărilor N.A.T.O. și va fi dis
cutată la timpul oportun.

Secretarul de Stat al S.U.A. a de
clarat că Statele Unite sînt de acord 
să discute propunerea sovietică cu 
privire la măsurile pentru preîntîm- 
pinarea unui atac prin surprindere.

au alocat o sumă, din care, după 
datele Direcției internaționale de 
dezvoltare, care dirijează „ajutorul“ 
pentru statele străine, țările Ameri
cii Latine au primit de fapt numai 
un sfert, căci cea mai mare parte a 
fondurilor s-a acordat sub formă de 
împrumuturi și credite cu dobîndă 
mare (de pînă la 5 și chiar 6 la 
sută). în anul următor (1962—1963), 
fondurile alocate s-au redus la 525

Doi ani de aplicare a programului 
de „ajutorare" a Americii Latine

milioane de dolari. Raportat la 
populația Americii Latine, aceasta 
înseamnă că revine pe cap de locui
tor aproximativ costul a 3—5 pa
chete de țigări.

Datele oficiale arată că chiar și 
fondurile folosite n-au fost destina
te decît într-o măsură infimă dez
voltării economiei și, în primul rînd, 
a industriei țărilor Americii Latine. 
Astfel, din 106 milioane de dolari 
promiși Mexicului pentru dezvol
tarea industrială s-au alocat doar 
5,8 milioane de dolari ; în Venezue
la, din 99 de milioane de dolari in
dustria a primit doar 9 milioane, iar 
în Peru, din 66 — numai 8. Este de 
la sine înțeles că în aceste condiții 
nu putea fi vorba de progrese în 
domeniul industrializării.

Potrivit prevederilor „Cartei de 
la Punta del Este“, țările Americii 
Latine urmau să includă în progra
mele lor de dezvoltare națională o 
serie de reforme, printre care un 
loc important revenea reformei t- 
grare. Dar cum este concepută re
forma agrară de către inițiatorii 
„Alianței pentru progres“ ? în a- 
ceastă privință este semnificativ 
exemplul Columbiei ; „Fondul re
formei agrare“ (alcătuit din mijloa
cele oferite de „Alianță“ și de alo
cațiile guvernamentale) urmează să 
cumpere de Ia latifundiari loturi de 
pămînt la prețuri „echitabile“ (sta
bilite chiar de proprietari) și să le 
revîndă apoi țăranilor la prețuri 
„comerciale“. Pe deasupra, pentru 
ratele eșalonate pe mai multi ani.

Constituirea unui guvern 
provizoriu la Brazzaville
BRAZZAVILLE 16 (Agerpres). — 

După demisia lui Youlou — pre
ședintele Congoului cu capitala la 
Brazzaville — demisie intervenită 
în urma presiunilor exercitate de 
mase ale căror demonstrații au atins 
punctul culminant la 15 august — 
în noaptea de 15 spre 16 august la 
Brazzaville a fost constituit un „gu
vern provizoriu“ prezidat de către 
Alphonse Massemba Débat, care de
ține și funcția de ministru de 
război.

Noul guvern provizoriu congolez, 
potrivit agenției France Presse, 
„este compus în esență din tehni
cieni“ și cuprinde opt miniștri. A- 
genția relevă că „în noul guvern nu 
figurează nici un reprezentant al 
mișcării sindicale congoleze“ care a 
contribuit de fapt la declanșarea 
demonstrațiilor încununate prin de
misia lui Youlou.

în declarația noului guvern, prin
tre principalele măsuri pe plan in
tern și extern, figurează acordarea 
unei amnistii generale deținuților 
politici, restabilirea libertăților ci
vile, dizolvarea adunării naționale ; 
se pare că noul guvern congolez in
tenționează, menționează A.F.P., să 
promoveze o politică puțin diferită 
de aceea a guvernului precedent. 
Potrivit declarației, guvernul „va 
respecta acordurile internaționale 
semnate de guvernele precedente, 
garantează securitatea persoanelor 
și a bunurilor străine aflate în Con
go și își reafirmă prietenia față de 
Franța“. Totodată, guvernul provi
zoriu a declarat că își menține apar
tenența la diferitele organizații 
africane ca Organizația unității afri
cane, Uniunea afro-malgașă etc.

Agenția France Presse anunță, ci
tind surse bine informate, că fostul 
președinte al Congoului, Fulbert 
Youlou, se află în prezent în tabăra 
militară „Youlou“ sub supraveghe
rea armatei congoleze.

Incâ un oraș ocupat 
de insurgenții haitieni
SANTO DOMINGO 16 (Agerpres). 

— Un purtător de cuvînt al exilați- 
lor haitieni din Republica Domini
cană a anunțat la 16 aucust că for
țele de eliberare națională din Haiti 
aflate sub comanda generalului Can- 
tave au trecut la acțiune cu înce
pere de la 15 august și au ocupat o- 
rașul Mont Organise, situat la 60 
km sud de Fort Liberte și la zece 
kilometri de frontiera haitiano-do- 
minicână. După cum se știe, aceste 
forțe sînt alcătuite din unitățile in
surgenților haitieni care, după ce au 
debarcat în urmă cu două săptă
mîni în Haiti, s-au retras în munții 
din nordul țării. Potrivit agenției 
France Presse, purtătorul de cu
vînt al forțelor de eliberare haitie- 
ne a indicat că două avioane gu
vernamentale haitiene au mitraliat 
în după-amiaza zilei de joi orașul 
Mont Organise fără să fi pricinuit 
pagube. Aceleași surse au declarat 
că populația și garnizoana orașului 
au organizat manifestații de bucu
rie la sosirea forțelor insurgenților.

Orașul Mont Organise, scrie a- 
genția France Presse, a fost întot
deauna punctul de plecare al tu
turor revoluțiilor din istoria haitia- 
nă.

realități
țăranii urmează să plătească do
bîndă mare. în fond, moșierii capă
tă astfel un bun prilej de a se des
cotorosi de loturile de pămînt ne
productive, în schimbul unor sume 
mari care nu fac decit să îmbogă
țească pe. latifundiari și să le . întă
rească pozițiile in economie.

In presa țărilor Americii La
tine s-a arătat nu odată că în fapt 
„Alianța“ a contribuit la îmbogăți
rea celor avuți și la sărăcirea și mai 
accentuată a celor neavuți. E ade
vărat că, în scopuri de reclamă, se 
iau unele măsuri care nu sînt însă 
de natură să rezolve adevăratele 
probleme ale maselor largi. Așa, de 
pildă, revista „New York Times Ma
gazine“ scria recent : „«Alianța» va 
construi apartamente pentru un 
mic număr de locuitori ai slums- 
urilor (cartiere de cocioabe). Marea 
lor majoritate va rămîne însă aco
lo unde se găsesc“. în diferite ziare 
latino-americane sînt publicate date 
care ilustrează insuccesul „Alian
ței“ și în alte domenii cum sînt dez
voltarea învățămîntului, ocrotirea 
sănătății, reducerea impozitelor etc.

Toate acestea îndreptățesc apre
cierile opiniei publice care constată 
că programul prezentat cu atîta re
clamă a suferit de fapt un eșec. In
tr-un supliment economic, consacrat 
analizei situației din țările Ameri
cii Latine în urma aplicării „Alian
ței pentru progres“, ziarul „New 
York Times“ scrie : „In ciuda unor 
planuri promițătoare, tabloul în a- 
ceste ținuturi frămîntate este con
struit în mare parte din speranțe 
neîmplinite. O prăpastie deprimantă 
s-a creat între înaltele țeluri procla
mate de „Alianță“ și rezultatele ei 
sau chiar perspectivele ei“.

Opinia publică din țările Americii 
Latine privește cu tot mai multă 
neîncredere acest plan, tot mai mulți 
reprezentanți ai ei calificîndu-1 în 
loc de „alianța. pentru progres“ „de
pendența pentru regres“. Făcînd 
un bilanț al „ajutorului“ ameri
can pe ultimul an, revista „Co- 
mercio Exterior de Mexico“ arăta că 
„rezultatele au fost la fel de puțin 
încurajatoare ca și în anii prece- 
denți. In țările Americii Latine s-au

Poporul indonezian sărbătorește 
astăzi împlinirea a 18 ani de la pro
clamarea Republicii Indonezia ca 
țară liberă și independentă.

Țara „celor 10 000 de insule“, cum 
este denumită Indonezia, s-a aflat 
timp de peste trei secole sub do
minația colonialiștilor olandezi, por
tughezi, englezi și japonezi, care 
au exploatat fără milă bogățiile ei, 
menținînd poporul indonezian în mi
zerie și împiedicînd dezvoltarea civi
lizației sale milenare. Poporul indo
nezian s-a opus însă cu îndîrjire a- 
supritorilor. Puternicile răscoale 
care au avut loc în Jawa și Sumatra 
în secolul trecut și eroica rezistență 
a populației din Bali și Kalimantan 
împotriva invadatorilor olandezi, 
mișcarea de masă împotriva ocupa
ției japoneze din timpul celui de-al 
doilea război mondial, marele avînt 
al mișcării de eliberare națională au 
înscris pagini nemuritoare în istoria 
poporului indonezian.

Lupta poporului indonezian a fost 
încununată de o mare cucerire : la 
17 august 1945 Indonezia a fost pro
clamată stat suveran. Colonialiștii 
olandezi au încercat să-și redobîn- 
dească vechile privilegii îndată ce 
cotropitorii japonezi au fost alun
gați de pe pămîntul indonezian. 
Simpatia și sprijinul întregii omeniri 
progresiste s-au aflat de partea po
porului indonezian, care a reușit să 
zădărnicească aceste încercări, Olan
da fiind nevoită să-i recunoască in
dependența. Colonialiștii însă au 
menținut sub dominația lor Irianul 
de vest. La 1 mai anul acesta, po
porul indonezian a sărbătorit victo
ria alipirii oficiale a străvechiului 
teritoriu indonezian — Irianul de 
vest — la Republica Indonezia.

Vedere din Djakarta

Ciocniri între polițiștii lui Dietn 
și budiști

SAIGON 16 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press relatează că si
tuația internă din Vietnamul de sud 
continuă să se înrăutățească. La 15 
august, în piața din localitatea Ninh 
Hoa, situată la 200 mile nord-est de 
Saigon, o călugăriță budistă s-a si
nucis dîndu-și foc. Potrivit agenției, 
aceasta este a treia sinucidere a unor 
budiști în ultimele 10 zile în semn 
de protest împotriva persecuțiilor la 
care sînt supuși de către autorită
țile diemiste.

In după-amiaza zilei de 15 august, 
un mare număr de budiști au orga
nizat o demonstrație în fața reședin
ței conducătorului provinciei Nath- 

menținui în general aceleași feno
mene de regres : stagnarea produc
ției, dezechilibrele externe, inflația, 
devalorizările, scăderea rezervelor, 
agravarea condițiilor de viață, de
pendența tot mai mare de străină
tate“.

Referindu-se la consecințele poli
tico-sociale ale „Alianței“, minis
trul educației naționale al Braziliei 
a declarat : „Consider că este dato
ria mea să declar că în ochii opiniei 
publice „Alianța pentru progres“ de
vine tot mai mult un program spri
jinit de forțele conservatoare, an
tinaționale, care năzuiesc să se men
țină la putere și să mențină actuala 
stare de lucruri... Programul „Ali
anței pentru progres“ este lipsit de 
popularitate în rîndul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor și studenți
lor, care aspiră la transformări radi
cale“. In această ordine de idei, tre
buie spus că s-a spulberat și 
unul din țelurile principale ale 
inițiatorilor planului adoptat la 
Punta del Este și anume acela 
de a umbri exemplul luminos 
al Cubei libere ; în ciuda tu
turor piedicilor puse de cercurile 
reacționare, poporul cuban obține 
succese în construirea vieții noi, 
sporindu-și prin aceasta forța de a- 
tracție pe care o exercită asupra 
popoarelor Americii Latine.

Dacă țările Americii Latine au ră
mas în aceeași situație grea, în 
schimb monopolurile americane și-au 
consolidat pozițiile, au obținut noi 
avantaje. Chiar dintr-un raport al 
reprezentantului american la Co
misia economică a O.N.U. pentru 
America Latină rezultă — așa 
cum scrie „Tribune des Nations“ 
că ceea ce realizează capitalul a- 
merican sub formă de dobînzi. 
beneficii etc. de pe urma in
vestițiilor în țările Americii Latine, 
întrece cu peste 2 miliarde dolari 
ceea ce s-a plasat în aceste țări sub 
formă de „ajutor".

Recent, revista braziliană „Poli
tica o Negocios“ a scris ; „Alianța 
există, dar ea a fost creată nu pen
tru progresul țărilor noastre și o 
așteaptă, fără îndoială, un sfîrșit 
lipsit de glorie“. Sînt cuvinte care 
exprimă sintetic aprecierile opiniei 
publice latino-americane atît în ce 
privește bilanțul celor doi ani. cît și 
perspectivele „Alianței pentru pro
gres“.

V. OROS

Pornind pe drumul lichidării ne«* 
fastelor consecințe ale îndelungatei 
dominații coloniale, harnicul și ta
lentatul popor indonezian, a făcut 
primii pași spre dezvoltarea unei e- 
conomii proprii, spre făurirea unui 
trai mai bun. Se depun eforturi 
pentru dezvoltarea industriei, agri-* 
culturii, valorificarea resurselor ță
rii, pentru îmbunătățirea asistenței 
medico-sanitare și a învățăminte ii 
public de toate gradele.

Ducînd o politică independentă, 
Indonezia aduce contribuția sa la 
promovarea păcii în lume. Ea mili
tează pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru lărgirea 
relațiilor de prietenie cu toate țările, 
pentru coexistența pașnică între sta
te cu sisteme sociale diferite.

Deși se află la zece mii de kilo
metri depărtare, poporul romîn, care 
nutrește o caldă prietenie față de 
poporul indonezian a urmărit și ur
mărește cu interes și simpatie lupta 
lui pentru o viață mai bună. Relații
le între R. P. Romînă și Indonezia se 
dezvoltă continuu. Vizita făcută a- 
nul trecut de conducătorii de stat ai 
R. P. Romîne în Indonezia, ca și vi
zitele făcute în țara noastră de pre
ședintele Republicii Indonezia și alți 
oameni de stat indonezieni au adus o 
importantă contribuție la lărgirea și 
consolidarea relațiilor de prietenie și 
colaborare romîno-indoneziene.

Cu ocazia celei de-a 18-a aniver
sări a proclamării Republicii Indo
nezia, poporul romîn transmite po
porului indonezian prieten calde Sa
lutări și îi dorește din toată inima 
succese în activitatea sa pentru dez
voltarea economică și culturală a ță
rii, pentru prosperitate și pace.

rang, cerînd satisfacerea revendică
rilor lor. Demonstranții au fost îm- 
prăștiați de poliție cu gaze lacrimo
gene și jeturi de apă. Paza reședin
ței a fost întărită cu cordoane de 
mașini blindate.

Tot la 15 august, poliția a împrăș
tiat o demonstrație a studenților bu
diști din orașul Hue. Numeroși stu- 
denți au fost arestați, iar alți cîțiva 
au fost răniți. In semn de solidari
tate cu acțiunile budiștilor, țăranii 
din regiunea orașului Hue au anun
țat că vor înceta să aprovizioneze o- 
rașul cu alimente. Agenția sublinia
ză că în capitala țării, Saigon, situa
ția continuă să se mențină încordată, 
principalele pagode din oraș aflîn- 
du-se sub supravegherea permanen
tă a forțelor polițienești.

Un tînăr budist s-a ars de viu zilele 
trecute (portretul este purtat la o de
monstrație) ; prin acest sacrificiu — al 
treilea din ultimele săptămîni — bu- 
diștii atrag atenția opiniei publice in
ternaționale asupra represiunilor la 
care sînt supuși de către clica diemistă. 
„Ar fi o simplificare excesivă de a 
descrie conflictul guvernului cu budiș- 
tii ca o chestiune religioasă, opunînd 
un regim catolic adepților unei alte 
credințe — scrie „New York Herald 
Tribune“. Puterea (diemiștii n.r.) este 
în dezacord cu budiștii, nu pentru că 
sînt budiști, ci pentru că reprezintă o 
forță politică pe care dictatura dc la 
Saigon o consideră dușmănoasă“.

Mitinguri în Indonezia
DJAKARTA 16 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că în ora
șele indoneziene Bandung, Menadb, 
Semarang și în alle localități au a- 
vut loc mari mitinguri de masă or
ganizate în semn de protest împo
triva planului colonialiștilor englezi 
de creare a Federației Malayeze. 
Participant» la mitinguri au decla
rat că înființarea a estei federații 
are drept scop perpetuarea domina
ției economice, politice și militare a 
englezilor.
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