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Colectivul a- 
telierului de de
bitare de la U- 
zinele „Semă
nătoarea" din 
Capitală acordă 
o deosebită a- 
tenție folosirii 
cu spirit gospo
dăresc a me
talului. Prin 
croirea raționa
lă a materiale
lor, prin utili
zarea resturilor 
de Ia debitare, 
membrii acestui 
colectiv au eco
nomisit, de la 
începutul anu
lui și pînă în 
prezent, aproape 
100 tone de ta
blă. în fotogra
fie : Muncitorii 
Dumitru Ghiță 
și Mircea Doa
gă care au adus 
o contribuție de 
seamă Ia obți
nerea acestor e- 
conomii.

• Ne scriu secretarii organi
zațiilor de bază din întreprinderi 
(pag. 2-a).

• C. Căpraru — Consiliul 
gricol regional și creșterea tau
rinelor în gospodăriile colective 
(pag. 2-a).

• Pe urmele scrisorilor nepu
blicate (pag. 2-a).

• Ilie Purcaru — Oltenia 1963 
(pag. 3—4).

• Frank Hardy — Străinul 
din Melbourne (pag. 3—4).

• Carnet cultural (pag. 3-a).
• Alexandru Mihul — Materie 

și antimaterie (pag. 4-a).
• Din viața culturală interna

țională (pag. 4-a).
• Sport (pag. 5-a).
• „Conflictul puilor 

mică parte dintr-un tablou de 
ansamblu — Răsfoind presa 
străină (pag. 6-a).

Să recoltăm la timp

Economisirea și valorificarea superioară a metalului
sarcină de răspundere a întreprinderilor

a muncii, ritmul recol- 
poiumbului și a celor- 
culturi tîrzii se intensi- 
de la o zi la alta. De

ogoarele raionului Segarcea Primele rezultate

cunoaște multiplele în- 
ale metalului ? Ca ma
in fabricarea mașinilor - 

a

Cine nu 
trebuințări 
terie primă 
unelte, instalațiilor industriale, 
unor bunuri de consum, ca material
de bază la executarea unor lu
crări în construcții, transporturi, 
la producerea tractoarelor, mașini
lor agricole, puternicelor locomotive 
„Diesel“ electrice și a navelor —• 
metalul este, intens solicitat de eco
nomia noastră națională în plină 
dezvoltare. Pentru satisfacerea în 
bune condiții a cerințelor tot mai 
mari de metal sînt necesare sporirea 
și perfecționarea continuă a produc
ției siderurgice.

Totodată, este nevoie ca efor
turile pentru creșterea continuă a 
producției de metal să se împle
tească strîns cu grija de zi cu zi a 
colectivelor de întreprinderi pentru 
o valorificare superioară, o utilizare 
cît mai gospodărească și efi
cientă a fiecărui kilogram de me
tal. Sporul de producție ce se poate 
obține anul acesta prin 
consumurilor specifice de 
mai cu un procent este 
cantitate din care se pot 
plus 4127 tractoare 
1 647 vagoane de marfă acoperite, 
sau 5 430 strunguri paralele moder
nizate.

Economisirea metalului este o ac
țiune complexă. Ea trebuie dusă 
în toate verigile producției — înce
pînd de la proiectare și pînă la pro
dusul finit. Esențial în stadiul ac
tual de dezvoltare a industriei me
talurgice și a construcțiilor de ma
șini este de a proiecta și a construi 
mașini și utilaje perfecționate, cu 
indici de utilizare calitativ supe
riori, care să necesite un consum 
specific de metal redus.

Pentru unele produse ale indus
triei constructoare de mașini sar
cina prevăzută în Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., pri
vind reducerea consumurilor speci
fice de laminate cu cel puțin 22 la 
sută și cu 30-35 la sută la metalele 
neferoase, a fost îndeplinită încă la 
sfîrșitul anului 1962. Reduceri im
portante ale consumurilor specifice 
de metal au fost realizate și în con
strucția de motoare electrice, la une
le tipuri de cazane, precum și la fa
bricarea unităților de pompaj de 7 
tone, a semănătorilor de porumb, 
motoarelor „Diesel“ de 35-45 C.P., la 
sapele cu role, rulmenți și alte pro
duse. Experiența întreprinderilor 
care au fabricat aceste produse do
vedește practic ce mari izvoare de 
economii pot fi puse în valoare cînd 
grija pentru utilizarea cît mai gospo
dărească a metalului se manifestă 
încă de la proiectarea produsului.

reducerea 
metal nu- 
egal cu o 
fabrica în 

„U-650“, sau

cerea greutății mașinilor, creșterea 
rezistenței pieselor și a ansamblelor 
la coroziune și uzură, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de reparații sînt numai 
cîteva din avantajele tehnice și 
economice ale utilizării 
lor plastice. în plus, 
buințarea acestora se 
durata ciclului de fabricație 
feritelor piese și subansamble. 
în cursul anului 1962, la Fabrica de 
cabluri și radiatoare — Brașov, un 
kg de materiale plastice a înlocuit,, 
în medie, peste 5 kg de metale 
neferoase. Pe ansamblul întreprin
derilor metalurgice și constructoare 
de mașini din cadrul Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, în anul 1962 s-au economisit, 
prin înlocuirea cu materiale plastice, 
560 tone metal. în afară de a- 
ceasta, economiile Ia prețul de 
cost s-au ridicat la aproximativ 
8 000 000 lei. Acestea sînt doar 
cîteva exemple care ilustrează 
aportul deosebit al materialelor plas
tice în industria constructoare de 
mașini și marile posibilități pe care 
ele le oferă în acțiunea de folosire 
gospodărească a metalului. Iată de ce 
este necesar ca întreprinderile să se 
preocupe și mai intens de găsirea 
unor soluții și posibilități de îmbo
gățire a sortimentului de piese fa
bricate din materiale plastice, pentru 
atragerea mai largă în producția 
industrială și a materialelor plastice 
ca : lignofoliu, fenoplast, poliamide 
și altele.

Tn primii 3 ani ai șeienalulul

Materialele plastice — 
înlocuitori excelenți

ai metalului

Un rol de seamă în economisirea 
metalelor, în special a celor nefe
roase, au materialele plastice. Redu-

Pe șantierele de construcție
Pe șahtierele de construcție se a- 

plică in prezent tehnologii avansa
te de lucru. Sistemul de construire 
a locuințelor în fagure cu panouri 
de cofraje de inventar s-a extins la 
peste 30 șantiere. Noul sistem 
duce la scăderea consumurilor 
specifice față de soluțiile clasice 
cu 40 la sută la oțel beton și che
restea, cu 18 la sută la manoperă. 
In același timp, greutatea construc
țiilor a fost micșorată cu 28 la 
sută. Aplicate pe șantierele din Ma
maia, Constanța, București. Onești, 
cofrajele glisante cu verine hidrau
lice acționate centralizat au contri
buit la reducerea considerabilă a 
duratei de execuție. Pe această 
bază, pereții unui etaj compus din 
mai multe apartamente se toarnă 
într-o singură zi. Printre procedeele 
tehnologice avansate care se extind 
este și acela al cofrajelor pneumati
ce din pînză cauciucată, utilizate la 
betonarca canalelor colectoare.

materiale- 
prin între- 

scurtează 
a di-

in întreprinderile metalurgice 
ți constructoare de mașini 

s-au economisit :

54 000 tone metale
feroase și neferoase

Din această cantitate 
sc pot fabrica :

2 250 VAGOANE 
CISTERNE

Creșterea rezistenței metalului
duce la economii

La mai buna folosire a metalului 
în industria constructoare de ma
șini, o contribuție importantă pot 
aduce introducerea și extinderea 
metodelor perfecționate de trata
ment : tratamente termice și termo-

sau

17200 TRACTOARE

sau

21780 COMBINE 
DE CEREALE

la cules, pe
în gospodăriile colective 

din raionul Segarcea recol
tatul porumbului se desfă
șoară din plin. Colectiviștii 
s-au pregătit din timp pen
tru această importantă lu
crare. Datorită bunei organi
zări 
tării 
laite 
fică
la consiliul agricol raional 
se poate afla că numai în 
două zile s-au recoltat a- 
proape 3 500 hectare culti
vate cu porumb, 600 hectare 
cu sfeclă de zahăr și peste 
950 hectare cu floarea-soa- 
relui.

Bune realizări la recoltat 
au colectiviștii din Măceșu- 
de-Jos. Pe cîmp se află la 
lucru peste .400 de oameni. 
Munca este organizată pe 
brigăzi și echipe. O parte 
din colectiviști curată știu- 
leții, alții îi cară cu coșurile 
la autocamioane și căruțe. 
In urma lor, cocenii sînt 
tăiați și, de asemenea, trans
portați imediat. Lucrindu-se 
în felul acesta, o tarla de 
50—80 hectare este recolta’ă 
într-o singură zi. Pe terenul 
eliberat se fac arături în 
vederea însămîr^rilor de 
toamna.

Gospodăria colectivă din 
Drănicu a cultivat anul a- 
cesta 685 hectare cu porumb. 
Acum se recoltează ultimele 
suprafețe. Președintele gos-

podătiei, tov. Constantin 
Hristea, ne-a relatat că, o- 
dată cu recoltarea porumbu
lui, s-au însilozat peste 1 200 
tone de coceni amestecați cu 
borhot de sfeclă de zahăr. O 
bună parte din recolta de po
rumb, floarea-soarelui și sfe
clă de zahăr a fost transpor
tată în magazii, iar cantitățile 
contractate — la baza de re
cepție. Și în alte gospodării 
agricole colective se remarcă 
grija deosebită pentru depo
zitarea recoltei. în gospodă
riile colective, din Ostroveni, 
Giurgita și altele au fost con
struite „arioaie“ din împle
tituri de crengi sau din tul
pini de iloarea-soarelui. Aci 
șiiuleții de porumb sînt păs
trați cîtva timp pentru a-și 
pierde din umiditate, apoi 
sînt transportați în magazii, 
pătule sau la bazele de re
cepție. Cocenii care nu sînt 
însilozați sînt aduși imediat 
în apropierea fermelor de a- 
nimale, unde sînt depozitați 
în glugi sau șire.

De cîteva zile la bazele 
de recepție din Portărești, 
Segarcea și Rojiștea din cu
prinsul acestui raion este din 
nou animație. Colectiviștii 
din Bîrca, Măceșu-de-Jos,. 
Ostroveni și din multe alte 
comune au predat pînă acum 
întreaga cantitate de sămîntă 
de floarea-soarelui împru
mutată, precum și o parte 
din cantitatea contractată. A

început să se desfășoare 
intens predarea porumbului. 
Munca este bine organizată 
și se desfășoară fără între
rupere.

La consiliul agricol raional 
se apreciază că pretutindeni 
în raion — cu excepția unor 
suprafețe mici semănate mai 
tîrziu — porumbul este de a- 
cum bun pentru recoltat. Cu 
toate acestea, suprafața de 
aproape 5 000 hectare recol
tată pînă în prezent în raion 
este mică. Aceasta deoarece 
nu peste tot se lucrează în- 
tr-un ritm susținut. La Rado- 
vanu, întorsura și în alte 
gospodării colective a în
ceput, ce-i drept, la timp re
coltatul porumbului, dar, 
munca nefiind bine organi
zată, se recoltează zilnic su
prafețe neînsemnate. Cocenii 
de porumb, deși tăiați, nu 
sînt transportați. Din această 
cauză și ritmul arăturilor 
este nesatisfăcător.

Dat fiind volumul mare de 
lucrări ce trebuie executat 
în această perioadă, orga
nele raionale de partid și de 
stat, consiliul agricol raional 
trebuie să-și sporească efor
turile în vederea mobilizării 
și organizării tuturor forțelor 
existente în raion pentru 
strîngerea și depozitarea la 
timp a porumbului și a ce
lorlalte culturi de toamnă.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 
multe gospodării colective din raioanele 
Slatina, Drăgănesti-Olt, Căești și Cos- 
teșli a început recoltatul porumbului. 
La cele două gospodării colective din 
comuna Mihăești s-a terminat în între
gime culesul porumbului de pe o supra
față de peste 900 hectare. Pe terminate 
cu această lucrare sînt și gospodăriile 
colective din comunele Radomirești, 
Crăciunei, Crîngeni și altele. In întreg 
raionul Drăgănesti-Olt s-a recoltat pînă 
în prezent porumbul de pe suprafața de 
peste 3 000 hectare. Pe suprafețele eli
berate, mecanizatorii de la S.M.T.-Ra- 
domirești execută arături în vederea în- 
sămînțărilor de toamnă. Și în raioanele 
Slatina. Costești si Găesti s-a recoltat 
pînă în prezent porumbul de ve o su
prafață de aproape 7 000 hectare.

Pe aproape 9C0 de hectare
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Lu

crătorii din gospodăria agricolă de 
stat Războieni, regiunea Iași, au re
coltat porumbul de pe aproape 900 
de hectare din cele 2 000 ha exis
tente. Cu 30 de camioane și remorci, 
porumbul pentru sămînță este 
transportat la stația de calibrare și 
uscare Podul Iloaiei, iar cel pentru 
consum la bazele de recepție Sîrca 
și Belcești, ca și în pătulele gospo
dăriei. Tractoriștii Iordache Dumi
tru, Rusu Dumitru, Tănase Vasile și 
alții ară acum de zor porumbiștea. 
Peste cîteva zile, cînd se va ajunge 
Ia perioada optimă, se va putea în- 
sămînța din plin.

chimice, tratamentul la suprafață al 
pieselor, acoperirile metalice etc. 
Aplicarea unor tratamente termice 
corespunzătoare asupra oțelurilor 
aliate cu nichel, necesare fabrică
rii coroanei dințate mari a diferen
țialului unui tip de tractor, a dus la 
economisirea unor însemnate canti
tăți de oțel aliat și nichel metalic.

O problemă importantă ce se 
pune în legătură cu buna gospodă
rire a metalului este prelungirea 
duratei de utilizare a pieselor și a 
componentelor mașinilor, mult soli-

Ing. GHEORGHE IONESCU 
din Direcția generală tehnică 

a construcțiilor de mașini

Cursuri de specializare

pentru chimiști

tn- 
Roz- 
mai

Azi începe în toate 
centrele universitare 

concursul de admitere 
în anul I

Adunarea festivă 
de-a 15-a aniversări

(Continuare în pag. V-a)

In cadrul Combinatului de 
grășăminte azotoase de la 
nov funcționează în prezent 
multe cursuri de specializare frec
ventate de peste 450 de munci
tori. Aceștia se specializează în me
seriile de oberatori chimiști, meca
nici, laboranti, lăcătuși de întreține
re și altele. Cursurile sînt organizate 
pe schimburi, iar lecțiile sînt predate 
de ingineri și tehnicieni cu un înalt 
nivel de pregătire. Pentru maiștri 
funcționează, de asemenea, cursuri 
de specializare, iar inginerii din 
combinat urmează un curs de auto
matizare a producției.

Mii de absolvenți ai școlilor medii 
încep azj concursul de admitere în 
învățămîntul superior (cursuri de zi) 
la institutele politehnice, agronomi
ce, precum și la facultățile de mate
matică, mecanică, chimie și la sec
țiile de filozofie din cadrul univer
sităților. Tot azi încep și probele 
practice la institutele de teatru, arte 
plastice, conservatoarele de muzică 
și institutul de cultură fizică. în 
celelalte facultăți concursul de ad
mitere va începe în ziua de 18 sep
tembrie.

STTE7VT7E.
CLAXONATUl

Creșterea parcului auto și a trafi
cului de transport impune ordine tot 
mai desăvîrșită pe drumurile publi
ce — disciplină și prudență în cir
culație, grijă față de viața oameni
lor și de avutul obștesc și personal, 
atît din partea celor ce conduc auto- 
moto-vehicule, cît și din partea pie
tonilor. Respectarea cu strictețe a 
acestor obligații capătă o și mai mare 
importanță acum, în condițiile inter
zicerii claxonării într-o serie de 
mari orașe din țara noastră, printre 
care și București.

Printr-o decizie recentă a Comite
tului executiv al Sfatului popular al 
Capitalei (nr. 2565 din 17 august 
1963). s-a hotărît ca, începînd de la 
1 octombrie a.c., în orașul București 
să se interzică folosirea claxonului la 
autovehicule și semnalizarea sonoră 
cu clopotul la tramvaie, atît ziua 
cît și noaptea. Fac excepție de la a- 
ceste prevederi autovehiculele ce a- 
parțin pompierilor și Salvării. In
terzicerea claxonării este dictată de 
necesitatea asigurării unor condiții 
optime de lucru și odihnă pentru ce
tățeni. Aplicarea acestei măsuri pre
supune maximum de atenție și pru
dență din partea tuturor .celor care 
circulă pe străzi, fie ei pietoni sau 
conducători de vehicule. Subapre
cierea unor astfel de obligații poate 
avea consecințe deosebit de grave. 
Este suficient ca un conducător de 
vehicul să nu circule perfect pe par
tea dreaptă, să depășească viteza 
permisă de lege, să nu semnalizeze 
schimbarea direcției de mers sau să 
nu respecte normele de prioritate la 
trecere pentru ca să se producă 
un accident. Consumarea de băuturi 
alcoolice de către cei ce conduc auto-

moto-vehicule, înainte sau după ple
carea în cursă, neatenția pietonilor, 
jocul copiilor pe străzi, traversarea 
în fugă etc. pot provoca, la rîndul 
lor, accidente, cu atît mai mult în 
condițiile interzicerii claxonării, dacă 
nu se manifestă suficientă grijă 
pentru evitarea lor. Trebuie amintită 
aici și răspunderea pe care o au în
treprinderile deținătoare de mijloa
ce de transport auto de a controla 
comportarea conducătorilor auto și 
de a asigura echiparea mașinilor cu 
semnalizatoare, lucru în aparență 
mărunt, dar de mare importanță da
că ne gîndim la frecvența actuală a 
circulației de pe drumurile noastre 
publice. De asemenea, un mare nu
măr de autovehicule sînt proprietate 
particulară. Deținătorii de motoci
clete și turisme trebuie să asigure 
vehiculelor lor, în permanență, o 
perfectă stare tehnică, știut fiind că 
defecțiunile de ordin tehnic pot 
provoca accidente. In special moto- 
cîcliștii vor trebui să conducă cu 
și mai mare corectitudine, fiind deo
sebit de atenți la depășiri, intersec- 

. ții și viraje.
In circulația marilor orașe pro

bleme deosebite creează pietonii și 
bicicliștii, căci de felul cum aceștia 
respectă normele de circulație de
pinde în bună măsură ordinea de pe 
străzi. După suprimarea claxonării, 
pietonii nu vor mai fi avertizați că 
se apropie un autovehicul. De aceea 
datoria lor este să traverseze străzi
le, să coboare din tramvaie și auto
buze cu mare atenție. Pentru trece
rea pietonilor în punctele aglomera
te au fost stabilite locuri cu marcaj 
special pentru traversare. Trecerea 
străzii trebuie făcută calm, numai 
după ce pietonul, uitîndu-se în 
dreapta și în stînga, se asigură că nu 
este nici un pericol. Bicicliștii vor 
trebui să circule, pe cît posibil, pe

ungă bordura. Este, asemenea,
important ca fiecare deținător de bi
cicletă să cunoască bine regulile de 
circulație.

Dacă am arătat toate acestea nu 
trebuie înțeles că interzicerea cla
xonatului prezintă un risc în plus. 
Această măsură, luată în urma u- 
nor propuneri și sugestii venite din 
partea cetățenilor, a fost studiată de 
organele competente, care au ajuns 
la concluzia că interzicerea claxonă
rii este posibilă 
dorite. De altfel, 
Timișoara, Cluj, 
și a altora, unde 
mult folosirea claxoanelor, confirmă 
pe deplin acest lucru. In aceste ora
șe se constată chiar o scădere a în
călcării regulilor de circulație da
torită atenției sporite din partea ce
tățenilor față de măsurile care le a- 
sigură securitatea pe străzi. Mai tre
buie spus că, în prealabil, s-au făcut 
pregătiri deosebite: s-au întreprins 
numeroase acțiuni de popularizare a 
normelor de circulație în rîndurile 
conducătorilor auto și a pietonilor, se 
țin consfătuiri pe această temă, se 
editează o serie de tipărituri, au 
fost executate marcaje speciale pe 
străzile și bulevardele mai aglome
rate etc.

Reușita aplicării acestei măsuri 
impune participarea activă și perma
nentă a tuturor factorilor de răs
pundere din întreprinderi și insti
tuții, a sindicatelor, organizațiilor de 
tineret, comitetelor de femei, comi
tetelor de stradă și de bloc, școlilor 
etc. la acțiunea de educare a întregii 
populații în spiritul respectării strie- 
te a regulilor de circulație. O grijă 
deosebită trebuie să acorde părinții 
și educatorii instruirii copiilor în le
gătură cu comportarea lor pe străzi 
și supravegherii acestora, mai ales 
în timpul plimbărilor și jocurilor.

fără consecințe ne- 
experiența orașelor 
Brașov, Constanța 
s-a interzis mai de

Profesorii dlriginți ar putea face, în 
cadrul orelor de dirigenție, prezen
tări ale normelor de circulație; în a- 
cest scop, lucrătorii din miliție, pot 
fi oricînd solicitați să țină expu
neri.

Iată, așadar, că problema circula
ției nu este numai de resortul orga
nelor de miliție. Trebuie creată o o- 
pinie «olectivă hotărîtă împotriva 
tuturor acelora care încalcă normele 
legale de reglementare a circulației 
pe drumurile publice, punînd în pe
ricol propria lor viață, precum și a 
altor oameni.

Interzicerea claxonării este o mă
sură binevenită; de aplicarea ei be
neficiază fiecare cetățean și, de a- 
ceea, ea trebuie privită cu toată 
răspunderea de întreaga populație.
Et. col. HARALAMBIE VLASCEANU 

șeful Direcției inspecție auto 
și circulație din D.G.M.

în sala Teatrului C.C.S. din Capi
tală a avut loc vineri după-amiază 
adunarea festivă organizată de Co
mitetul executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

Au luat parte tovarășii : Emil 
Bodnăraș, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai gu
vernului, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură, reprezentanți ai presei.

Au participat ambasadorul R.P.D. 
Coreene, Giăn Du Hoan, șefii altor 
misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de tov.

Expoziția

al C.C. al 
Comitetului

Ion Cozma, membru 
P.M.R., președintele 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.P.D. Coreene și R. P. Romîne.

Despre cea de-a 15-a aniversare a 
Republicii Populare Democrate Co
reene a vorbit tov. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, 
Giăn Du Hoan.

Cuvîntările au fost subliniate cu 
aplauze.

După adunarea festivă a avut loc 
un program artistic la care și-a dat 
concursul Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Ministerului Forțelor 
Armate. (Agerpres)

(In pag. V-a cuvîntările rostite).

„Economia forestieră
î n regiunea Suceava“

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii“). — Ieri, în 
sala sporturilor din lo
calitate s-a deschis expo
ziția „Economia fores
tieră în regiunea Sucea
va“. Exponatele, grafice
le și fotografiile, mache
tele combinatelor și fa
bricilor de industrializa

re a lemnului construite 
in anii puterii populare 
prezentate in expoziție 
oglindesc dezvoltarea e- 
conomiei forestiere 
cuprinsul regiunii 
ceava. 
totalul 
masă

ln prezent 
volumului 

lemnoasă .

: pe
Su- 

: din 
de 

dată

in exploatare, 88 la 
sută este destinată in
dustrializării. Numeroa
se standuri sînt rezerva
te produselor finite din 
lemn. In expoziție
mai găsesc și alte pro
duse ale economiei fo
restiere din regiune.

se

Nu în mijlocul străzii se face lectură, cetățene /

Sate electriîicate
satelor electrificate din 
sporește în acest an cu

Numărul
Maramureș
încă 30 Acum, în regiune există de 
10 ori mai multe sate 
decît în 1938. In prezent, 
intens la instalarea unei 
kilovați pe traseul Baia
Borșa, lung de 120 km. Aceasta este 
cea mai întinsă linie electrică din 
Maramureș, prin intermediul căreia 
se va realiza racordarea tuturor ra
ioanelor din regiune la sistemul e- 
nergetic national.

electrificate 
se lucrează 
linii de 110 
Mare—Baia

Magazine moderne

Dezvoltarea și modernizarea rețelei 
comerciale ocupă un loc important în 
planul dc sistematizare a orașelor. A fost 
reconstruită rețeaua din centrul orașe
lor Iași, Galați, Bacău și altele. în ora
șul București, îndeosebi în noile ansam
bluri de locuințe, au fost date în folo
sință numeroase magazine modeme. în 
ultimii trei ani orgșnele comerțului in
terior au înființat aproape 2 700 de noi 
unități de desfacere cu amănuntul.
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Grijă deosebită 
calității produselor

te scriu secretarii organizațiilor de bază din întreprinderi A apărut

La sfîrșitul primelor patru luni 
ale anului, în întreprinderea noas
tră planul producției globale și 
marfă fusese îndeplinit și depășit, 
se obținuseră însemnate economii 
la prețul de cost. Totuși în ce pri
vește calitatea produselor mai a- 
veam multe de făcut. Procentul de 
rebuturi, deși simțitor redus față de 
anul precedent, era mai mare față 
de cifrele admise. Ce era de fă
cut ? Biroul organizației de bază a 
antrenat un colectiv de tehnicieni 
și ingineri, membri și nemembri de 
partid, să analizeze în fiecare sec
tor de producție posibilitățile de 
îmbunătățire a calității. Materia
lul întocmit a fost prezentat într-o 
adunare generală a organizației 
de bază.

Organizația de partid a cerut 
conducerii uzinei
pentru crearea condițiilor necesa
re realizării unei producții de ca
litate. în primul rînd a fost întărit 
serviciul controlului tehnic de cali-

să ia măsuri

tete cu noi cadre bine pregătite 
printre care și comuniștii Gheor
ghe Drăghicl, Mihai Cobzaru și 
Dumitru Cristian. Organizația de 
partid a militat pentru extinderea 
metodelor avansate de lucru. S-a 
reușit să se introducă turnarea de 
precizie în forme întărite cu bioxid 
de carbon, metodă cu ajutorul 
căreia se obține o productivitate 
sporită și o calitate superioară.

Problema îmbunătățirii calității 
produselor a stat și în centtul 
muncii politice desfășurate de or
ganizația de partid. La un loc vi
zibil în uzină a fost amenajată o 
„vitrină a calității". Aci se expun 
periodic piese executate ireproșa
bil din punct de vedere calitativ, 
într-o altă vitrină sînt așezate re
buturile. Gazeta de perete și pos
tul U.T.M. de control au 
sistematic articole pe 
temă.

Acum, după primele 8 
anului, constatăm că

gusț rebutul a fost redus cu mult 
față de cifrele admise. Colectivul 
uzinei a realizat economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de peste un milion Iei.

Organizația noastră este hotărîtă 
să dezvolte experiența de pînă a- 
cum, să obțină noi succese în rea
lizarea sarcinilor de plan, în îmbu
nătățirea continuă a calității pro
duselor.

ION OLTEANU 
secretarul organizației de bază 

de la Uzina metalurgică 
„Neptun“-Cîmpina

Schimbul de noapte 
la nivelul celui de zi

Buciumul iu husă
«ie nailon

Serbarea trebuia să înceapă. Pri
mele acorduri ale orchestrei, așezate 
în fața estradei, concentraseră pri
virile celor prezenți spre scenă, acolo 
unde începuseră să apară, rînd pe 
rînd, buciumașii. Printre ei se afla și 
artistul amator de șaptezeci de ani 
Gavrilă Voicilă, de la căminul cul
tural Nicolești, raionul Buzău. La 
serbare sunetul buciumului său ră
sună îndelung și armonios, alături 
de celelalte. L-am reîntîlnit mai tîr- 
ziu, după ce interpretase la caval 
cîteva melodii populare.

Aplauzele publicului îl luminaseră 
la față. Era fericit. își împărtășea 
bucuria — bucurie izvorîtă din con-

INSTANTANEE
fruntarea cu amintirile — unui grup 
numeros de artiști amatori mai ti
neri. Nu văzuse Ploieștiul din 1916 
cînd, rănit în război, se întorcea 
spre casă. De atunci, ani în șir, a 
păstorit turmele pe munții Mușa 
Mare, Mușa Mică sau pe Penteleu. 
Buciumul și cavalul îi erau prieteni 
nedespărțiți.

Acum cîțiva ani consătenii l-au 
rugat să cînte la un concurs de 
amatori. Bătrînul buciumaș n-a pu
tut să-i refuze. Pe-o ploaie torențială 
a venit la concursul din Beceni. A 
venit călare, cu buciumul îmbră
cat într-o husă de nailon. A cîntat, 
și buciumul său i-a cucerit pe cei 
prezenți. Atunci s-a făcut cunoscut. 
Au urmat mai multe concursuri. De 
la fiecare bătrînul păstrează cite o 
amintire. Cîteva diplome, o fotogra
fie sau un articol de ziar.

Și iată că acum i s-a oferit ocazia 
să viziteze iar Ploieștiul și să parti
cipe la această mare serbare folclo
rică „Cînt și joc de viață nouă“. Pe 
scenă n-a cunoscut tracul. A cîntat 
firesc șl frumos, ca de obicei. Dar 
cînd s-o plimbat prin oraș, l-a cu
prins emoția. Nu mai fusese prin 
Ploiești de 47 de ani. De atunci se 
schimbaseră 
au făcut în 
lor înalte și 
și circiumile 
ne și curate. Nici el nu mai este a- 
celași. un păstor uitat de lume pe 
culmile munților. Acum e un artist 
amator cunoscut și prețuit...

...Buciumul și husa de nailon. în- 
tr-o singură imagine — atîtea sem
nificații...

TEODOR CAZACU

multe... Casele micuțe 
ultimii am loc hlocuri- 
multicolore, dughenele 
— magazinelor moder-

publicat 
această

luni ale 
eforturile 

noastre nu au fost inutile. Numărul 
reclamațiilor primite de uzină sînt 
în continuă scădere. în luna au-

Organizația de bază nr. 5 de la la
minorul de 3 toii activează în cadrul 
unui schimb de lucru. Impărțiți pe 
echipe, membrii biroului organizației 
noastre au îndrumat concret munci
torii asupra realizării sarcinilor de

plan ce le revin. Organizația s-a ocu
pat de problema ridicării schimbu
lui de noapte la nivelul celui de zi. 
în acest scop, biroul a cerut condu
cerii secției să asigure schimbul cu mai 
mulți tehnicieni, ceea ce s-a și rea
lizat. în același timp a îndrumat pe 
membrii de partid să fie ei înșiși 
exemple în organizarea locului de 
muncă în timpul nopții, în folosirea 
deplină a capacităților de producție. 
Exemplul personal al comuniștilor a 
mobilizat și restul muncitorilor, ast
fel că în scurt timp, lucrînd noaptea, 
schimbul nostril a reușit să depășească 
uneori, chiar procentul producției 
de zi.

în cele 8 luni ale anului, planul de 
producție al schimbului a fost îndepli
nit cu 102 la sută. Calitatea țevilor s-a 
îmbunătățit, redueîndu-se procentul de 
rebuturi cu 0,3 la sută față de cel ad
mis. A crescut și productivitatea mun
cii în tone/oră.

PETRE TANASE 
secretar al organizației de bază 
nr. 5, laminorul de 3 țoii, uzina 

„Republica“ București

Ne pregătim 
pentru 1964

A devenit o tradiție în munca 
organizațiilor de partid și a colec
tivelor de muncă din întreprinderi, 
pregătirea din timp a condițiilor 
necesare realizării planului de pro
ducție pe anul viitor. Zilele acestea, 
sub îndrumarea și conducerea bi
roului organizației de bază, a avut 
loc și în întreprinderea noastră o 
ședință în cadrul căreia au fost a- 
nalizate rezultatele obținute pe opt 
luni ale anului 1963 și cifrele de 
plan pe 1964.

Din raportul prezentat de tov. 
Grün Emanoil, directorul întreprin
derii, a reieșit că întreprinderea 
noastră s-a achitat cu cinste de 
sarcinile de producție. în primele 
opt luni ale anului producția glo
bală a fost realizată în proporție 
de 101 la sută, iar producția marfă 
în proporție de 101,4 la sută. De a-

semenea au fost obținute economii 
peste plan în valoare de 218 000 lei.

în discuțiile purtate numeroși 
vorbitori au arătat că cifrele de 
plan ale anului 1964 aînt realizabi
le. S-au făcut numeroase propu
neri pentru planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice, propuneri me
nite să îmbunătățească condițiile 
de muncă și să accelereze realiza
rea planului. Comunistul Kiss Bela 
a propus să se construiască o in
stalație de mecanizare a uscătoriei 
de forme de turnare, pentru elimi
narea muncii manuale. Marton 
Gheorghe a făcut o serie de pro
puneri organizatorice în ceea ce 
privește lansarea lucrărilor în pro
ducție de către serviciile respecti
ve ș.a. Numeroși vorbitori au 
tras atenția asupra importanței 
provizionării ritmice cu materii 
materiale.

întregul colectiv s-a angajat
îndeplinească cu cinste sarcinile 
trasate.

a- 
a- 
Și

să

OANÄ CONSTANTIN 
secretarul organizației de bază 

întreprinderea de piese de schimb 
și matrițe Tg. Mureș

Viața economica
nr. 3

Regiunea Brașov are condiții din
tre cele mai favorabile pentru creș
terea taurinelor : întinse pajiști și 
finețe naturale, care ocupă peste 50 
la sută din suprafața agricolă, posi
bilități de a se obține producții 
mari la culturile furajere valoroase. 
De asemenea, menționăm că mulți 
dintre locuitorii din această parte a 
țării sînt crescători pricepuți de ani
male. Gospodăriile colective din re
giune, îndrumate și sprijinite de or
ganele de partid și de stat, de con
siliile agricole și de specialiști, au 
început să folosească tot mai bine 
aceste posibilități și au obținut re
zultate bune în dezvoltarea crește
rii animalelor și mai ales a tauri
nelor.

Indici ridicați Ia suta 
de hectare

Unele gospodării au ajuns să 
efective mari de animale. 
G.A.C. Hălchiu are 1 760 de bovine, 
revenind cite 57 la 100 de hectare 
teren ; fermele G.A.C. Hărman, 
Cristian, Bod, Moșna, Homorod și 
altele numără fiecare peste 1 000 de 
bovine. De la în
ceputul anului și ---------------------
pînă în prezent, 
efectivele de bo
vine ale gospodă
riilor colective din 
regiune s-au du
blat. Au crescut 
și efectivele de 
ovine și porcine. 
Măsurile de spori
re a cointeresării 
producătorilor în 
creșterea și îngră- 
șarea animalelor îndeamnă pe colec
tiviști să dezvolte și mai mult acest 
sector. Ținînd seama de aceas
ta se poate spune că există toa
te condițiile ca pînă Ia sfîrșitul anu
lui planurile de creștere a efective
lor de animale, în special la bovine 
tinere, să fie realizate și depășite. 
Numeroase gospodării își revizuiesc 
contractele cu I.R.I.C. pentru a vinde 
statului mai multe animale. Cele 
mai însemnate realizări la contrac
tări și livrări de animale au fost ob
ținute de gospodăriile colective din 
raioanele Sf. Gheorghe și Tg. Se
cuiesc.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit, între altele, activitatea 
desfășurată de consiliile agricole re
gional și raionale, de specialiști, care 
îndrumă permanent gospodăriile co
lective să sporească efectivele de a- 
nimale, să asigure baza furajeră și 
construcțiile necesare, să aplice me
todele zootehnice înaintate.

Ținînd seama că mărirea efecti
velor de taurine este condiționată 
direct de creșterea procentului de 
natalitate la vaci, consiliile agricole 
acordă o atenție deosebită organiză
rii în condiții optime a reproducției 
prin asigurarea unor reproducători

de mare valoare zootehnică, extin
derea însămînțărilor artificiale și 
combaterea sterilității la vaci. în 
regiune s-a desfășurat o muncă de 
lămurire susținută asupra însemnă
tății noii metode, s-a 
țeaua de însămînțări 
pregătirea cadrelor 
momentul de față, în 
ționează 2 centre și 6 subcentre de 
însămînțări artificiale, cu un număr 
de 167 puncte. Aplicată în mod ști
ințific, după toate regulile, însă- 
mînțarea artificială și3a dovedit 
pe deplin eficacitatea. S-a reali
zat un procent de fecunditate și 
natalitate superior 
rale. Important e 
s-a reușit să se 
de înaltă valoare 
centrul regional

organizat re- 
artificiale și 
necesare. în 
regiune func-

aibă 
Ferma

montei natu- 
și faptul că 

obțină produși 
zootehnică. La 

de însămînțări 
din comuna Prejmer, raionul Sf. 
Gheorghe, în anul 1962 s-au obținut 
de la cele 15 000 de vaci însămînțate 
numai produși de înaltă valoare, 
procentul mediu de fecunditate fiind 
de 87 la sută. La G.A.C. Hărman 
procentul de natalitate la vaci este 
de 92 la sută, la Chichiș 89 la sută,

rin, unde există oameni pregătiți, 
se obțin rezultate dintre cele mai 
bune. La G.A.C. Bod, consiliul de 
conducere a repartizat la creșterea 
vițeilor pe cei mai buni îngrijitori. 
Retribuția în raport cu sporul de 
greutate realizat la animalele îngri
jite îi îndeamnă să folosească me
tode înaintate de muncă. Ca urmare, 
vițeii gospodăriei sînt frumoși, bine 
dezvoltați. Nu s-a înregistrat nici 
un caz de sacrificare forțată sau de 
îmbolnăvire.

în unele gospodării se acordă în
grijitorilor și o retribuție suplimen
tară pentru vițeii care, la sfîrșit de 
an, au o greutate mai mare față de 
cea prevăzută. Aceasta sporește co
interesarea crescătorilor. Din păcate 
experiența bună este prea puțin cu
noscută de alte gospodării colective. 
Consiliul agricol regional are datoria 
să studieze metodele bune, expe
riența avansată a celor mai buni 
crescători de animale și s-o genera
lizeze în toate celelalte gospodării 
colective.

Anul acesta s-a acordat o mai

Consiliul agricol regional și creșterea 
taurinelor in gospodăriile colective

la Ghimbav 90 la sută, la Moșna 
la sută etc.

Consiliile agricole, specialiștii 
dat atenția cuvenită și acțiunii 
combatere a sterilității. în ur

89

au 
de 

combatere a sterilității. In urma 
tratamentelor aplicate la centrul de 
Ia Prejmer, sute de vaci au rămas 
gestante. Rezultate bune au obținut 
și celelalte două centre din regiune. 

Consiliul agricol regional trebuie să 
se ocupe în continuare cu mai multă 
perseverență de organizarea proce
sului de reproducție la animale, a- 
cordînd un sprijin efectiv gospodă
riilor colective în care procentul de 
natalitate la vaci se menține încă la 
un nivel scăzut. De un mai mare 
sprijin au nevoie gospodăriile co
lective din Proștea Mare, . Biertan, 
Aței, Daia și din alte părți unde 
s-au înregistrat procente de natali
tate sub 70 la sută. în aceste uni
tăți nu se urmărește temeinic 
înlăturarea unor cauze care fac 
să scadă natalitatea, între câre pri
mul loc îl ocupă furajarea necores
punzătoare în timpul stabulației.

Vițeii cît mai bine îngrijiți
Experiența de pînă acum de

monstrează că, acolo unde s-a orga
nizat bine creșterea tineretului tau-

Produse apreciate

La culesul strugurilor

modele elegante. Unitățile sale sînt 
aprovizionate cu blănuri de ani- 
de vînat într-un larg sortiment.

Modele pentru noul 
sezon în cooperația 

meșteșugărească
U.C.E.C.O.M. a luat o serie de mă

suri pentru asigurarea unei mai bune 
deserviri a cetățenilor în sezonul toam- 
nă-iarnă. Toate unitățile de confecții și 
încălțăminte după comandă din țară au 
pregătit colecții de modele noi. Pentru 
crearea lor, în multe cooperative au 
fost organizate concursuri la care au 
participat cei mai buni meșteșugari. 
Cooperativele din raza orașului Bucu
rești au pregătit peste 220 de modele 
noi de confecții și tricotaje. O parte 
din ele vor fi prezentate bucureștenilor 
în cadrul unei prezentări de modele, 
care va avea loc în zilele de 17, 18 și 
19 septembrie în sala de marmură a 
Casei Centrale a Armatei. Se remarcă 
pantofii sport, ghetele îmblănite și cele 
căptușite pentru bărbați și femei etc. Și 
„Cooperativa blănarilor" din Capitală a 
creat 
bine 
male

mare atenție folosirii posibilităților 
de creștere a bovinelor la pășune. 
Gospodăriile colective au fost în
drumate și sprijinite să organizeze 
tabere de vară pe pășuni pentru ti
neret. în cele 304 tabere se află pes
te 46 000 de viței. Este prețioasă 
experiența G. A. C. din Ghim
bav și a celei din Cristian-Bra- 
șov, care cresc tineretul taurin în 
tabere și-i dau suplimentar ca 
hrană trifoi sau ierburi cosite de 
pe șanțuri și de la capetele parce- 
lelpr. Vițeii sînt cîntăriți lunar. Spo
rul zilnic de greutate este de 800— 
900 grame. Alăptarea se face aici cu 
biberonul și la găleată, ținîndu-se 
seama de vîrsta animalelor. Crește
rea bovinelor pe pășune a dus la 
rezultate foarte bune și în ce pri
vește reproducția. Junincile intră 
normal în călduri, sînt bine dezvol
tate, iar procentul de fecunditate la 
însămînțări artificiale este de peste 
94 la sută.

O bază furajeră 
corespunzătoare

Asigurarea bazei furajere este una 
din problemele la ordinea zilei, care 
preocupă consiliile agricole regional 
și raionale, pe toți specialiștii, con
siliile de conducere ale gospodăriilor. 
Iarna trecută, unele gospodăriii co
lective n-au avut furaje suficiente, 
mai ales din cauză că n-au recoltat 
la timp fînurile și n-au însilozat 
cantități suficiente de furaje. Pentru 
a se preveni asemenea neajunsuri, 
gospodăriile colective și-au întocmit 
balanța furajeră ținînd seama de 
toate resursele și posibilitățile lor. 
S-a prevăzut, în majoritatea cazuri
lor, să se asigure o rație și jumătate 
de _furaje suculente pentru fiecare 
vită mare. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, membrii comitetelor execu
tive ale consiliilor agricole au mers 
în gospodăriile colective și, împreună 
cu inginerii agronomi și consiliile de 
conducere, au stabilit suprafețele ce 
trebuiau însămînțate cu plante fu
rajere. Pentru asigurarea unor fu
raje bogate în substanțe proteice, în 
acest an suprafața cultivată cu tri- 
foliene este cu 10 000 ha mai mare 
decît cea din anul trecut. De ase
menea, aproape întreaga suprafață 
ocupată cu porumb siloz a fost se
mănată în amestec cu soia, bob și 
floarea-soarelui. Pe suprafețe mari 
s-au semănat bostani în cultură in-

tercalată prin porumb. S-a intro
dus, de asemenea, în culturi, pentru 
prima oară, gulia furajeră, o cul
tură prețioasă care dă producții 
mari și constante în regiunea Bra
șov unde climatul este răcoros și 
cad precipitații mai multe.

în vara aceasta, campania pentru 
asigurarea unui fîn de calitate, depo
zitat în condiții bune, s-a desfășurat 
mai organizat, avînd sprijinul direct 
al organizațiilor de partid.

Pînă la începutul lunii septembrie 
au fost recoltate fînețele naturale de 
pe 92 la sută din suprafețe.

O altă sarcină importantă care 
stă acum în fața gospodăriilor co
lective este însilozarea unor cantități 
cît mai mari de furaje.

Colectiviștii din raionul Sf. Gheor
ghe au însilozat pînă de curînd 6 100 
tone furaje, iar cei din raionul Tg. 
Secuiesc 5 500 tone. Au rămas în 
urmă cu această lucrare gospodăriile 
colective și de stat din raioanele Si
biu și Mediaș. La recenta ședință a 
Consiliului, agricol regional s-a dis
cutat și problema asigurării între
gului necesar de furaje. Pentru aco

perirea unor defi
cite, s-a făcut re
comandarea ca să 
se însilozeze frun
ze și colete de 
sfeclă de zahăr, 
resturi de la gră
dinile de legume și 
îndeosebi coceni 
de porumb.

O problemă din
tre cele mai im
portante care tre
buie să se afle cu 

mai multă stăruință în atenția con
siliului agricol regional este asi
gurarea 
pentru efectivele de animale în 
continuă creștere. Anul acesta 
gospodăriile colective au în plan 
să construiască 279 grajduri pen
tru taurine, 94 maternități pentru 
scroafe și un mare număr de îngră- 
șătorii, cotețe pentru păsări etc. în 
multe gospodării au fost luate din 
vreme măsuri pentru amplasarea cît 
mai bună a construcțiilor, procura
rea materialelor necesare. în G.A.C. 
Racovița, Loamneș, Apold, Alțina șl 
altele o parte din construcțiile pla
nificate au fost terminate. în alte 
gospodării s-a organizat temeinic 
munca brigăzilor și a echipelor de 
constructori pentru ca lucrările să 
se desfășoare în ritm accelerat. 
Există însă o serioasă rămînere în 
urmă în ce privește realizarea con
strucțiilor prevăzute în unele gos
podării colective din raioanele Fă
găraș și Rupea. în raioanele Ru
pea, Sighișoara, Mediaș, unele 
G.A.C. nu și-au ridicat din vreme 
nici materialele repartizate.

Există posibilități și e necesar ca 
planul de construcții zootehnice să 
fie realizat în întregime în așa fel 
îneît să se asigure o bună adăpos- 
tire a animalelor. în acest scop, în 
urma analizei făcute recent de bi
roul comitetului regional de partid, 
s-au luat măsurile trebuincioase 
pentru folosirea cît mai largă a ma
terialelor din resurse locale 
birea lucrărilor.

Zilele trecute a avut loc 
Consiliului agricol regional 
care a dezbătut măsurile ce 
pun pentru realizarea sarcinilor ce 
revin 
prilej 
luate 
rarea 
lor — folosirea tuturor resurselor de 
furaje, terminarea grabnică a con
strucțiilor zootehnice etc.

Popularizarea largă a experienței 
gospodăriilor fruntașe, luarea măsu
rilor politice și organizatorice care 
să asigure folosirea deplină a posi
bilităților și resurselor existente în 
fiecare gospodărie colectivă vor asi
gura ca în regiunea Brașov să se 
obțină noi succese în dezvoltarea 
creșterii animalelor.

CONSTANTIN CAPRARU 
coresp. „Scînteii”

(entru de condiționare 
și imlMitclicrc
în zona industrială a lașului se con

struiește un centru de condiționare și 
îmbuteliere a vinului, cu o capacitate 
de depozitare de 470 de vagoane, care 
urmează să fie dat parțial în folosință 
în acest an. Lucrările sînt avansate. S-a 
terminat și montarea căii ferate din 
incinta centrului, iar construcția pavi
lionului administrativ și a drumurilor 
de acces a fost executată în proporție 
de 75 la sută.

a vinului

(Agerpres)

adăposturilor necesare

și gră-

ședința 
Brașov 
se im-

agriculturii în 1964. Cu acest 
s-a discutat pe larg și au fost 
hotărîri în legătură cu asigu- 
unei bune iernări a animale-

La clubul 
tida de șah 
sionantâ...

elevilor din Sibiu. Par- 
e, precum se vede, pa-

Numărul 
alături de 
comerțul international“, interviu a- 
cordat de Gogu Rădulescu, minis
trul comerțului exterior, o serie de 
articole pe teme actuale ale econo
miei țării noastre. în articolul „în
treprinderilor — resurse la nivelul 
nevoilor reale“, I. Văcărel, secretar 
general al Ministerului de Finanțe, 
se ocupă, printre altele, de recalcu
larea normelor de stoc și a norma
tivelor mijloacelor circulante. Acad, 
prof. Remus Răduleț, președintele 
secției de științe tehnice a Acade
miei R. P. Romîne, semnează arti
colul „Standardizarea în viața eco
nomică“ (I), iar ing. Gh. Micu arti
colul „Organizarea rațională a ba
lastierelor — sursă de economii im
portante“. La rubrica „Scrisori că
tre redacție“, revista publică, sub 
titlul „Comenzi la timp“, scrisoarea 
ing. Vasile Nicolescu, șeful serviciu
lui planificare al uzinei „Vulcan“, în 
care se subliniază importanța în
cheierii la timp a contractelor pri
vind livrările de utilaje. D. Dumitru 
semnează, la rubrica „Experiența 
înaintată", articolul „Plantațiile po- 
miviticole din Argeș“. în cadrul ru
bricii „Dezbateri“, revista înserează 
articolele unor specialiști despre uti
lizarea materialelor plastice în eco
nomie. Acest număr al revistei pre
zintă, de asemenea, cititorilor loco
motiva Diesel electrică de 2 100 C P. 
în pagina intitulată „Construcția 
economică în țările socialiste“, într-o 
corespondență din Sofia semnată de 
C. Linte este prezentat Complexul 
industrial „Marița-Est“, alături de 
alte știri din țările socialiste. Revista 
mai publică articolul lui I. Angeles- 
cu „Problema agrară și econometria“ 
și documentarul „America Latină în 
pierdere de viteză“. Cititorii găsesc 
un bogat material informativ la ru
bricile „Din presa internațională,“, 
„Critică și bibliografie“, „Actualita
tea economică internațională”, „Note 
și comentarii“.

3 al revistei cuprinde, 
„Prezența Romîniei in

Pe urnele'
MAGAZIN

PE ȘANTIER

într-o scrisoare adre
sată redacției, un grup 
de muncitori de la 
șantierul siloz Chiria- 
cu din raionul Drăgă- 
nești-Vlașca arătau că 
întîmpină greutăți în 
privința aprovizionării 
cu diferite mărfuri, 
deoarece șantierul se 
află la o distanță de 10 
km de cea mai apro
piată comună. Uniunea 
raională a cooperative
lor de consum Drăgă- 
nești-Vlașca ne-a Infor
mal că a luat măsuri 
sä înființeze pe acest 
șantier un magazin, 
care va fi aprovizionat 
cu tot felul de mărfuri 
necesare muncitorilor.

PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII UNOR

PRODUSE
Recent, într-o scri

soare trimisă redac
ției, corespondentul 
voluntar Ion Zamfir 
din Capitală ne infor
ma că și-a cumpărat o 
garnitură de mobilă 
tip „Măgura 3“, exe
cutată de C.I.L. Su
ceava. La prima vede
re totul părea în per
fectă ordine. Ulterior 
a descoperit că mobi-

scrisorilor aepablicate
la are defecte. Minis
terul Economiei Fo
restiere ne-a făcut cu
noscut că scrisoarea a 
fost larg dezbătută de 
colectivul fabricii pro
ducătoare Au fost 
luate măsuri pentru 
îmbunătățirea cbntro- 
lului pe faze de fa
bricație și a controlu
lui tehnic de calitate.

ÎNGRĂȘĂMINTEIE
AU AJUNS

PE OGOR...

să transporte pe cîmp 
și îngrășăminteie chimi
ce care stăteau nefolo
site.

SANCȚIUNE 
MERITATĂ

lubul international al marinarilor
Numărul mare de vase romînești și nul, muzeul regional de^ arheologie și 

străine aflate în această perioadă în ’ ” ” —
portul Constanța prilejuiește desfășura
rea unei vii activități la clubul inter
național al marinarilor din localitate. 
Acum cîteva zile, de pildă, marinarii 
de pe vasul suedez „Sșgoland' au sus
ținut un meci amical de tenis de masă 
cu marinarii romîni. Numeroși marinari 
greci, italieni, spanioli, sovietici, sue
dezi, turci și de pe alte vase străine 
aflate în port participă la alte activități 
organizate de club. Marinarii sovietici 
de pe vasul „Pojarski“ au vizitat acva-

artă plastică, moscheea din Constanța 
etc., iar marinarii de pe vasul japonez 
„Nagara Maru" au vizionat opereta 
„Vînzătorul de păsări", prezentată de 
colectivul Teatrului de stat din locali
tate.

în ultimele zile, în sălile clubului au 
fost prezentate pentru marinarii străini 
mai multe filme, precum și o serie de 
spectacole de teatru și programe de 
muzică populară romînească susținute 
de formații de amatori din oraș.

(Agerpres)

acest an, In sectorul Industriei 
de confecții din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare volumul producției 
a crescut de peste două ori față de 
cel realizat In 1959. De la începutul 
anului planul de producție a iost 
depășit valoric, cu peste 88 mili
oane de lei. La dezvoltarea sectoru
lui industriei de confecții a contri
buit într-o bună măsură extinderea 
tehnicii noi Astfel, în ultimii trei ani, 
fabricile din acest sector au 
zestrate cu peste 13 000 de 
moderne : mașini de cusut, 
cheiat butoniere, presinguri 
cat etc.

O dată cu dezvoltarea producției, 
în sectorul Industriei de contecții s-a 
lărgit și gama sortimentelor. Numai 
în acest an s-au realizat circa 3 000 
de modele noi de costume, rochii, 
paltoane, pardesie, taioare, unifor
me școlare șl multe alte produse a- 
preciate de cumpărători.

TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Orchestra de estradă a 
Radiodifuziunii din Berlin (R.D.G.) — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Arenele Libertății) : Tache, 
Ianke șl Cadtr — (orele 20). Teatrul E- 
vreiesc de Stat (Grădina din str. Mlrcea 
Vodă nr. 5) : Spectacol de umor și fol
clor muzical evreiesc — (orele 20,15). 
Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(Grădina Boema) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20). (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — orele 20).

fost în- 
mașini 
de în

de căi-

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din 
Gun Hill : Patria (8; 10; 12; 14; 16,30; 19; 
21,15), București (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30), Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30) Grădina cinematografu
lui 13 Septembrie '.........................................
(20,15). Stadionul 
drum; rulează la 
blica (9,45; 
Elena Pavel (9,45;
— grădină 20), j Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 
20,30). Escondida : rulează la cinemato
grafele Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,38;
18,45; 21), I. C. Frlmu (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30 — grădină 19.30), înfrățirea în
tre popoare (10; 15,15; 18; 20,30), ștefan 
cel Mare (8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20). 
Nori albi — cinemascop : rulează la ci-

(20). Stadionul Giulești 
Dinamo (20). Marele 
cinematografele Repu- 
13.45, 16,45; 19, 21,15), 
12, 14,15; 16,30; 18,45; 21

încă de anul trecut 
în comuna Scheia, raio
nul Negrești, a fost de
pozitată o cantitate im
portantă de îngrășămin
te chimice — arăta în
tr-o scrisoare coiespon- 
dentul voluntar Gh. E- 
lisei.

Sfatul popular al ra
ionului Negrești ne-a 
comunicat că, în urma 
scrisorii trimise, gospo
dăria colectivă din 
Scheia a început, o dată 
cu efectuarea arăturilor,

RĂSPUNSURI

Un grup de muncitori 
din orașul Brașov ne-cu 
scris că sora șefă Evdo- 
chiu Coniac, de la spi
talul din cartierul Trac

torul, are o comporta'? 
necuviincioasă față de 
personalul medical aiu- 

tător din subordinea ei 
și nu se ocupă de îngri- 
firea bolnavilor.

Sfatul popular al ora
șului Brașov ne infor
mează că s-au luat mă
suri pentru îmbunătăți
rea asistenței sanitare la 

acest spital ; totodată, 
s-a hotărit ca Evdochin 
Coniac să fie scoasă din 
postul de soră șefă și să 
fie trecută la o altă uni
tate, în calitate de soră 
medicală. Abaterile ei 
au fost discutate în toa
te unitățile spitalicești 
din raza orașului Brașov.

CARE ÎNTIRZIE

Redacția a trimis mai multe sesizări ale 
unor cititori și corespondenți voluntari Minis
terului Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
Comitetului raional P.M.R. Lenin din Capitală, 
Sfatului popular al raionului Oltețu. Cu toate 
că termenul prevăzut pentru cercetatea și 
rezolvarea lor a fost depășit, răspunsurile la 
sesizări n-au sosit încă.

Cinematografe)
nematografele V. Alecsandrl (16; 18; 20), 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Adorabile și mincinoase : Tineretului 
(9,30; 11,40; 13.50; 161 18,15; 20,30). Genera
lul : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Giulești (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
Alex. Sahla (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — 
grădină 20) Dintele de aur: Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14, după-amiază 16; 18.15; 20,30), 
Moșilor (15,30; 18 — grădină 20). Program 
special pentru copil la orele 10 la cine
matograful 13 Septembrie. Gangsteri șl 
filantropi : 13 Septembrie (11,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20.30), Unirea (16; 18 — gră
dină 20), Iile Pintllie (16; 18 - grădină
20) . Meșter la toate : Timpuri Noi (în 
continuare de la orele 10 pînă la orele
21) . Tăunul : rulează la cinematograful
Maxim Gorki (16; 18,15; 20.30). Culisele 
varieteului : Cultural (11; 16; 18; 20),
Luna de miere fără bărbat : rulează la 
cinematografele Alex. Popov (în conti
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 21),

Volga (10; 12; 15, 17; 19; 21), Aurel Vlal- 
cu (15; 17; 19; 21). Oameni de afaceri : 
8 Martie (16; 18,15; 20.30 - grădină 19,30), 
23 August (9,30, 11,30; 'S. i". " _ "
dină 20), Olga Banele (15,30; 18 — gră
dină 20,15), O fi asta------- --- ~
mascop : Grlvița (10;
16 Februarie (16; 18, 
casse — cinemascop: 
tograful C-tln David
Veniți mîine : rulează la cinematogra
fele V Roaită (10; 12; 16; 18.15 - gră
dină 20), Libertății (10; 12.15; 16, 18,15 — 
grădină 20) Povestea unei veri : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). G. Coșbuc (10; 12; 15; 171 
19; 21). Lili : Grădina Progresul
Cumpără-ți un balon : rulează la 
matografu) T. Vladlmirescu (18; 18; 
grădină 19,30). Moby Dick: Miorița 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21) Regina stației 
de benzină • Munca (16; 18,15: 20,30). Lu
ceafărul (15; 17, 19 — grădină 20). Dracul 
șl cele zece porunci — cinemascop : 
Popular (16, 18,15; 20,30). Cel mal mare

15; 17; 19 - gră-

dragostea? — cine- 
12; 16; 18,15; 20,30), 

20). Căpitanul Fra- 
rulează la cinema- 
(14.30; 16,45; 19; 21).

(20). 
cine- 
20 — 
(9,45;

spectacol : Arta (H; 18; 2t — grădină 
20). Doi din alte lumi : B. Delavrancea 
(16; 18,15; 20.30)

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 - Pentru copii : 
„Maimuța cea Isteață“. 19,30 
artistic : „Salut viață“ 21,20 - ... 
hărții 21,40 — Muzică ușoară. In înche
iere ; Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

— Filmul 
~ In fata

știri, sport, buletin

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil p—*— ------- ■ - *

șl io septembrie. In țară : 
menține in general călduroasă, cu cerul 
schimbător, temporar noros la sfîrșitul 
intervalului cînd vor cădea ploi sub 
formă de averse Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar maxi
mele între 22 șl 32 grade, mal coborîte 
în a doua parte a intçrvalului. In Bucu
rești șl pe litoral : Vremea se mențin« 
în general călduroasă, cu «erul schimbă
tor, temporar noros la sfîrșitul Interva
lului. vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
scădere ușoară.

pentru zilele de 8, 9 
3 țară : Vremea se
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0 mmdrie și un gir

O
Primul contact cu Oltenia — cu 

Oltenia modernă, industrială — îl 
luăm la București, în Gara de Nord. 
Trenul care ne va duce în „Țara de 
peste Olt“ este tras de o locomotivă 
Diesel electrică făurită la „Electro- 
putere“.

Podul negru, care plutește ca un 
bulevard de fier peste Olt, zăngă
nește doar o clipă în viteza de ful
ger a roților. Aerul a devenit parcă 
mai dulce, mai mătăsos, mai încăr
cat de parfume. O iluzie ? O iluzie 
la care concură marile bogății ale 
locului. Trecem peste alte punți, 
peste alte ape, ne înecăm în vege
tația fără sfîrșit a cîmpiilor, ocolim 
apoi coline multicolore, ca niște gi
gantice grămezi de fructe, apoi alte 
înălțimi, cu obeliscurile noilor sonde 
despicînd lumina moale a dimineții, 
ca să ieșim în răspîntia cea mare 
a geografiei și a istoriei oltenești, 
la Craiova.

nouă și modernă indus-

naștere al uzinei s-a 
Anul 5 al Eliberării, în

Nervul industriei oltenești se află 
aici, într-un nume cu sonorități de 
metaforă : „Electroputere“

Un nume, un sens, o istorie. Un 
semnal al amplelor prefaceri care 
au cuprins, odată cu anii Eliberării, 
și această „grădină părăginită“ a 
teritoriului dintre Dunăre, Olt și 
Carpați, această „țară bogată de 
oameni săraci“, acest ciudat ținut 
al „farmecului barbar naufragiat 
lingă Dunăre“ (L. Romier „Le carre
four des empires morts", 1931).

Răsfoind astăzi, în lumina aminti
rilor, caietul de bord al uzinei, te 
apleci peste o pasionantă istorie, 
care a sfîrșit prin a consacra Olte
nia printr-o 
trie.

A rtul de 
semnat în 
1949, și, după numai un an, omul lo
cului serba prima victorie : con
strucția primului motor electric de 
4.5 kilowați.

Să sărim peste un an ? In viața 
unei astfel de uzine, un an înseam
nă un salt peste serii geometrice. 
„Electroputere“ produce „transfor
matoare de forță“ de 240, 350, 420, 
750 kVA. pieluînd totodată producția 
transformatorului de 5 600 kVA.

1952, 53, 54... Au devenit neîncăpă
toare și rampele de depozitare ; de 
la motoarele de 1 000 kW, de la 
transformatoarele de 1 000 și 1 800 
kW — saltul direct, în cîteva luni, 
la transformatoarele de 2 500, 4 500 
și 20 000 kVA. Marca uzinei a deve
nit cunoscută în țară, o mîndrie și 
totodată un gir : 
„Electroputere 1“. Se 
mele locomotive de 
tramvaie „made în 
produc echipamente 
tru rețelele de HO kW (care încep 
să brăzdeze cerul Olteniei) ; se 
produc, în anii următori, giganticele 
transformatoare de 40 000 și 60 000 
kVA cu care se înzestrează termo
centrale. mari stații electrice, inimi 
de platin incandescent ale industriei 
noastre.

August 
mandă a 
ve Diesel 
la „Electroputere“ spre zările pa
triei, îmi face semn, îmbiindu-mă, un 
tînăr voinic, cu înfățișare sportivă : 
electricianul Ion Petrescu, unul din
tre fruntașii montajului la noul pro
dus, care însoțește locomotiva în 
prima sa cursă ca să verifice com
portarea instalațiilor de iluminat și 
mă invită să-l însoțesc, să culegem, 
împreună, alte priveliști, alte culori 
și linii din geografia prefacerilor.

„Fabricat la 
produc pri- 

mină, primele 
Rumania“, se 
electrice pen

1963..^Din cabina de co- 
uneia din noile locomoti- 
electrice, care pornesc de

Din nou despre ritm...
ce itinerar să alegem ? Să pornim 

spre răsărit. spTe brîul de ape ale 
Oltului, către noile sonde care urcă 
pînă sus. pe colinele de lut galben 
și roșietic ale Vîlcii ? Să pornim 
spre miazăzi, spre Dunăre, spre 
freamătul altor priveliști de me
tal și de schele ? Să pornim spre a- 
pus. spre atelierele mecanice ale 
Turnului Severin ? Să pornim către 
nord ?

Panorama construcțiilor, panora
ma industriei, se desenează pe toată 
întinderea, de la o zare la alta, 
pictată în toate culorile bogăției.

FRANK HARDY

Scriitorul australian Frank Hardy este cunoscut de cititorii din 
țara noastră, pe care a vizitat-o de cîteva ori, ultima dată in februarie 
1963. El este unul dintre cei mai reprezentativi scriitori contemporani 
ai Australiei. Născut în 1917, în familia unui muncitor, a cunoscut 
încă din copilărie greutățile vieții proletariatului australian, muncind 
de la virsta de 13 ani pentru a-și cîștiga existența In 1939 a devenit 
membru al Partidului Comunist din Australia. Activitatea lui lite
rară, căreia i s-a consacrat abia în anii de după terminarea celui 
de-al doilea război mondial, este strîns legată de activitatea lui poli
tică, de muncitor comunist. A scris cărțile „Putere fără glorie“ (apă
rută și în traducere romînească) și „Calea cea grea“.

Ultima carte publicată de Frank. Hardy este un volum de povestiri, 
„Legende din Valea lui Benson“, în care autorul reconstituie atmos
fera unui orășel de provincie australian în anii marii depresiuni e- 
conomice din 1930—31. Publicăm mai jos povestirea „Străinul din 
Melbourne" care încheie volumul.

Ședeam cu toții în umbra maga
ziei de unelte și ne luam masa de 
prînz, cînd l-am zărit străbătînd 
poiana de pe celălalt mal al pîrîului. 
La început nu i-am dat prea multă 
atenție, — decît c-am rîs de el cînd 
a alunecat pe-o piatră și a căzut în 
apă pînă la genunchi.

Sparko Sparks, mucalitul grupu
lui nostru. își dădu cu părerea că 

după vastul pro
iect inițiat de par
tid. An de an, omul 
locului a umplut 
spațiile goale, ie-a 
împodobit, făcînd 
să clipească pe 
ele culorile vie
ții, o dată cu fie
care pas în ști
ință, tehnică și 
cultură, asimilat și 
aplicat, o dată cu 
stăpînirea noi
lor cunoștințe ca
re f-au fructificat 
talentul și darul 
nativ.

Drumul de fier 
către nord — a- 
cest drum care 
taie vertical re
giunea de la Du
năre la Carpați —■ 
nu este numai un 
ax geografic, ci șl 
un veritabil ax 
cardanic al noii 
istorii. Șuierul lo
comotivei Diesel 
electrice se con
fundă pentru o 
clipă, în amintire, 
cu șuierul pri
mului tren pornit 
către nord, spre 
Bumbești-Livezeni, 
în toamna cu în
flăcărate cîntece 
de brigadieri a 
anului 1948... Car- 
pații au fost străpunși. Oltenia — ți
nutul sugrumat de paragină — și-a 
deschis atunci prima poartă spre 
lume, primind. în arterele-1 ostenite 
și slabe, pulsația vieții, sînge puter
nic : cărbunele din Valea Jiului,

Dar iată că — în numai cîțiva 
ani — Valea Jiului s-a prelungit 
dincoace, peste versantul de sud al 
Carpaților : Oltenia a început să 
producă ea însăși cărbune, prin cea 
dintîi „mină la zi“ a patriei noa
stre — Rovinari. („Muncisem și eu 
la Bumbești-Livezeni... Din argat la 
moșie mă făcusem brigadier... Am 
luat parte la construcția a 24 de po
duri și viaducte. Mă calificasem, în
deplineam două norme pe zi cu per
foratorul. Cînd s-au deschis Rovina- 
rii, în 1950, și am auzit că se caută 
mineri, am dat fuga. Plecasem din 
Rovinari de vreun an. N-am mai cu
noscut nimic. Aci, la „Balta Unchia- 
șului“, se ridicaseră instalații și 
case ca la oraș. Nu mai era nevoie 
de mineri în subteran, cărbunele se 
scotea mai mult cu excavatorul, 
întîi am vrut să plec, pe urmă m-am 
pus la ambiție, sau dracu știe ce-a 
fost, n-am mai putut să 
pese de instalațiile cele 
sele de oraș. Astăzi sînt 
de apartamente, asta n-o 
în paranteză... Și cum ziceam, cu 
ambiția : mai încercaseră și alții, 
știam de la bătrîni, să scoată căr
bune de-aici : o companie engleză, 
„Williams Thompson“ îi spunea, dar 
n-a reușit. Eu, cu excavatorul meu, 
scot azi cîte o tonă de cărbune 
peste plan, în fiece schimb. Să 
nu-mi ziceți mie Vasile Cristea dacă 
n-o să scot și mai mult I“. Omul a 
tăcut, încleștîndu-și mîinile pe ma
netele excavatorului. Mîinile aces
tea — mîini bătătorite de munca de 
rob a trecutului, astăzi descătușate 
— au devenit iuți și au căpătat 
precizii și sensibilități de antenă).

Dar nordul acesta ai Olteniei ne 
rezervă și alte priveliști... Pentru a-i 
lua parametrii trebuie să urcăm, din 
groapa ca o imensă fundație a „mi
nei Ia zi“, pe colinele domoale din 
preajmă, acoperite de plantațiile 
geometrice ale sondelor, antene cu 
vibrație nevăzută, captînd, de 11 
ani, palpitația țițeiului oltenesc Bîl- 
teni, Țicleni, Zătreni : embleme noi 
ale industriei noastre petroliere, 
nume cate botează un peisaj dina
mic, în continuă prefacere indus
trială, edilitară, umană : sute de 
sonde, sute de blocuri moderne, sute 
și mii de destine evoluînd sub sem
nul contemporaneității socialiste. 
(Leontin Măciucă, directorul unei 
întreprinderi de foraj, mă pri
vește cercetător, ascunzînd, sub un 
zîmbet șters, ironia unuia pentru 
care astfel de întîmplări sînt cu- 

mă desll- 
noi și ca- 
peste 500 
spun așa,

numai un om ajuns la disperare ar 
fi în stare să bată așa drumurile și 
să caute de lucru ca zilier pe plan
tația de tutun a fraților Delahunty.

Mai mult ca sigur că omul căuta 
de lucru. în fiecare zi trecea cîte 
cineva peste deal, dinspre șoseaua 
principală, în speranța c-o să gă
sească de lucru pe-aici ; singura 
ciudățenie a individului aceluia era

Motoarele electrice constituie unul din produsele principale 
„Electroputere" (aspect din atelierul de bobinaj).

rente : „Ce a însemnat pentru mine 
petrolul Olteniei ? Asta doriți să 
știți ? Dacă v-aș spune : „totul !“, o 
să bănuiți, desigur, că vreau să 
scap cu un singur cuvînt... Dar ăsta 
e adevărul. Tata avea o casă de 
copii. A rupt nu numai din pîinea 
lui, dar și din a fraților mei, ca să 
mă dea la liceu. Pe urmă a venit 
Eliberarea. Statul mi-a dat bursă ; 
m-a trimis să învăț în UÎR.S.S. ; am 
devenit inginer și am venit aici, la 
Țicleni, o dată cu primii sondori... 
Dar ajunge despre mine. Oamenii 
de-aici ? Să vorbim despre munca 
lor. Asta e semnul cel mai real al 
legăturii ce-i unește de locurile a- 
cestea. S-a început de la zero și s-a 
ajuns, în numai 11 ani, la o nouă 
și puternică „Vale a Prahovei“. Ex
plicația ritmului? S-a lucrat töt tim
pul cu metode modeme, noi ; aici, 
am aplicat printre primii turbobu- 
rul, forajul rapid. Avem, la ora de 
față, cîteva zeci de brigadieri de 
înaltă școală a muncii, comuniști, 
recrutați dintre oamenii locului. S-a 
muncit intens, s-a muncit zi și noap
te pentru transformarea acestor 
locuri, pentru producții înalte, pen
tru ritm, dacă vreți... Drumul, măsu
rat retrospectiv, drumul acesta de 
11 ani, are intensități de decenii“).

...Dar Nordul Olteniei mai rezervă 
și alte priveliști. La numai cîțiva 
kilometri de Rovinari și de noile 
sonde. într-o prelungire, cu aspect 
de stațiune alpină, a Tîrgului Jiu, 
printre vile albe și brazi, Combina
tul pentru industrializarea lemnului 
din Tg. Jiu trepidează intens, prin 
toate fabricile sale moderne, care 
valorifică pe o treaptă industrială 
superioară străvechile păduri olte
nești. („...Eu cunosc de mic copil 
meșteșugul ăsta al lemnului... A- 
dică așa credeam : că-1 cunosc...“. 
Vasile Vintilescu își îndreaptă, cu 
un gest ce și-l vrea hotărît, sta
tura care-i încă subțire, adoles
centă, în ciuda celor 34 de ani 
ai săi : „Mă ocupam cu tîmplă- 
ria înainte de-a mă angaja aci, 
Ia Combinat. Meșteșugul lemnului 
era un meșteșug de ochi și de mînă 
iute... Atîta... Ce să vă spun mai 
departe?... Cînd m-am angajat aici, 
am văzut că nu știu nimic. Mașini 
complicate, produse de mare preci
zie și finețe, lucruri care-ți cereau 
carte serioasă. Mi-a fost rușine să 
spun că am ceva idee de meserie 
în lemn ; am tăcut mîlc... Și m-am 
angajat la mătură ; da, la mătură, 
ca salahor. Am intrat apoi în școala 
de calificare, m-am specializat pe 
mașina de frezat furnir, apoi am tre
cut pe post de conducător al Herăs
trăului panglică. Am făcut șl o ino
vație... Ei! — mi-am zis. cînd cabi- 

că răsărise din pădure și trecea prin 
gîrlă.

Culesul frunzelor de tutun pentru 
frații Delahunty nu era o muncă 
plăcută, și nici bine plătită. Primeai 
cîte zece șilingi pe zi, din care tre
buia să-ți plătești singur mîncarea 
și chiria. și lucrai cîte opt ore în 
zilele obișnuite și cîte patru dumi
nica, iar munca era grea, nu glumă : 
stînd în genunchi, culegeai frunzele 
gingașe, ștrîngîndu-te în mănun
chiuri de cîte două duzini, după ce 
aveai grijă să afinezi pămîntul cu 
un soi de piron de fier în formă de 
șurubelniță. Cu toate că înveleai 
minerul pironului în cîrpe sau șo- 
moioage, ți se bășicau palmele, care 
se dezvățaseră să muncească în ul
tima vreme.

Iată de ce ne venea să rîdem cînd 
se ivea cîte cineva și ne cerea, cu 
glas rugător, să-l primim între noi.

Frații Delahunty nu erau niște 
patroni răi, cum ajunseseră mai toți 
fermierii australieni pe vremea a- 
ceea ; erau la fel de săraci ca și 
oamenii pe care-i exploatau. Dela
hunty — tatăl murise după cincizeci 
de ani de luptă istovitoare cu un

fabricate Ia uzina
(Foto :

tehnic a aprobat-o — ei, a- 
da, pot zice că încep să mă

netul 
cum 
descurc în meșteșugul lemnului. O 
să-nvăț mai departe, să vedem, pot 
să trec la mașini și mai grele ? Aș 
vrea s-ajung specialist în furnire 
estetice. Acuma lumea s-a schimbat, 
omul nu se mai mulțumește cu o 
tăblie bătută pe patru picioare, cum 
o fi, ci vrea masă sau scaun cu „ia- 
son“, cu linie elegantă, cu culoare 
frumoasă. Dreptul lui ! El, acolo 
unde muncește, nu-și bate capul să 
facă lucruri bune ? Mie, dintotdeau- 
na, de mic copil, mi-a plăcut să fac 
lucru frumos, chiar dacă la tîrg nu 
luam pe el mai nimic, dar așa e 
omul, nu-și poate bate joc de mîi- 
nile lui. Dar acum, cînd munca mi-e 
plătită bine, cînd pot să-nvăț, cînd 
e vorba de marca fabricii și de 
lauda noastră, a tuturora?“).

Către harta de mîine
Electricitate, cărbune, petrol, lemn... 

Sînt doar cîteva dintre „magistrale
le de energie“ ale Olteniei, cîteva 
dintre culorile contemporane ale 
hărților ei.

Penelul n-are vreme să le zugră
vească pe toate, căci iată, răsar 
altele, mai tulburătoare, mai proas-

ILIE PURCARU 

(Continuare în pag. IV-a)

pămînt tiranic, și neroditor, cu ex
cepția teraselor de lingă pîrîu, cul
tivate acum cu tutun. El lăsase moș
tenire celor trei feciori ai săi în
treaga fermă, inclusiv ipotecile ce-o 
grevau. Erau niște găligani vînjoși, 
dar nu moșteniseră nici priceperea 
gospodărească a tatălui lor, nici 
rîvna lui în lupta inegală cu ogoa
rele sterpe. Firește că tot acolo ar fi 
ajuns, și cu rîvnă și fără rîvnă, de
oarece mai toți fermierii, chiar și cei 
cu pămînturi în valea irigată, sără
ciseră. Nu peste multă vreme ferma 
căzuse în paragină, acareturile și 
gardurile se stricaseră, mașinile în
cepuseră să ruginească prin magazii, 
iar vacile încetaseră să mai dea 
lapte.

Și atunci, din disperare, frații 
Delahunty se învoiseră să cultive 
tutun pentru un fabricant din Mel
bourne...

— O să-ți pară rău, amice, rosti 
Arty Mac Intosh în clipa cînd necu
noscutul acela punea piciorul pe mal. 
și-și storcea pantalonii uzi-leoarcă. ' 
— Să te vîri pînă la genunchi în 
apă ca să ceri de lucru în echipa 
lui Delahunty ! Ce idee !

— Nu-mi dau seama cine-o fi, zise 
Matches Anderson, ducîndu-și mîna 
streașină la ochi. Nu pare a fi un 
localnic.

Șomerii din Valea lui Benson știau 
că nu mai era nevoie de brațe de 
muncă, așa că nu putea fi vorba 
decît de încă unul din nenumărații 
vagabonzi care cutreierau țara în 
căutarea oricărui fel de muncă ; își 
pierdeau însă vremea de pomană 
adresîndu-se fraților Delahunty, căci 
ei foloseau numai mînă de lucru 
locală. Pretindeau că o fac din „pa
triotism“, dar erau îndeajuns de 
cinici pentru a mărturisi că la baza 
acestui „patriotism“ stătea dorința 
lor de a evita cheltuielile legate de 
întreținerea ijnor lucrători veniți de 
departe.

în fiecare zi străbateam cîte șap
te mile, cu bicicleta, de la oraș pînă 
la fermă și înapoi. Dimineața mer
geam mai mult la deal, dar după-a- 
miaza mergeam la vale, avînd de 
urcat numai o milă. Dimineața a- 
veam de-obicei vîntul în față, și nu 
știu cum se face, dar tot în față ne 
bătea și la întoarcere.

După ce ieși din apă, străinul 
porni pe marginea tarlalei semănate 
cu tutun și urcă dealul ce ducea 
spre fermă, a cărei clădire stătea 
pitulată pe după un șir de copaci 
prăfuiți, meniți s-o ferească de vînt.

Deodată străinul se întoarse din 
drum și se apropie de noi cu pași 
mari. — Cauți de lucru, amice? îl 
întîmpină Darky, azvîrlind o fărîmă 
de pîine sub combina ruginită din 
spatele stîlpului de care se rezema.

— Am de lucru cît poftesc la var- 
niță, colo, răspunse străinul.

Era un bărbat înalt, îmbrăcat în- 
tr-o cămașă sport decolorată și în 
niște pantaloni de doc. Și cămașa și

Carnet cultura DESENE ÎN PENIȚĂ
Noi secții ale Institutului 

de artă teatrală 
și cinematografică 
,,I. L. Caragiaie“

In actualul an universitar își reiau 
activitatea secțiile de regie film, 
regie teatru, operatorie, teatrologie 
și filmologie la Institutul de artă tea
trală și cinematografică „1. L. Ca
ragiaie“. înscrierile se primesc la se
cretariatul institutului (str. Schitu 
Măgureanu 1) zilnic între orele 
7,30 — 19. Informații la telefon 
14.71.93.

Instruirea directorilor 
de cămine culturale

Intre 27 august — 5 septembrie, 
Comitetul pentru cultură și artă al 
regiunii București a organizat, în cen
trele Călărași, Alexandria, Brănești, 
cursuri de instruire la care au parti
cipat directori ai căminelor culturale 
din regiune. Au fost prezentate ex
puneri pe teme politice, de cultură 
generală, precum și referate de spe
cialitate. La încheierea cursurilor, în 
București au fost organizate aplica
ții practice model, urmate de dis
cuții.

Acțiuni ale bibliotecilor 
din regiunea Iași

Biblioteca regională și cele 6 bi
blioteci raionale, sutele de biblioteci 
din întreprinderi și din comunele și 
satele regiunii Iași, desfășoară o ac
tivitate variată pentru sporirea nu
mărului de cititori și îndrumarea a- 
cestora în alegerea cărților prefe
rate.

La Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad, la fabrica de antibiotice, atelie
rele de reparat material rulant „Ni
cotină" și Fabrica de țigarete din 
Iași, bibliotecile organizează nume
roase acțiuni — recenzii, consfătuiri 
cu cititorii, prezentări de cărți, pro
cese literare. Colectivele unor biblio
teci raionale, cum sînt cele din Vas
lui, Bîrlad, Negrești, se deplasează 
periodic în diferite comune, unde 
sprijină activitatea bibliotecilor co
munale, organizează consfătuiri cu 
cititorii etc.

In prezent, bibliotecile raionale, 
comunale, 'sătești și din întreprinde
rile regiunii sînt dotate cu peste 
2 500 000 de cărți beletristice, poli
tice. de știință popularizată — de 
ciica opt ori mai multe decît în 
urmă cu un deceniu. (Agerpres)

Activitate culturală 
în rîndurile lucrătorilor 

sanitari
O vie activitate cultural-artistică 

desfășoară citit formațiile artis
tice ale clubului sindicatelor sanitare 
din Capitală, cît și alte formații ar
tistice ale sindicatelor sanitare din 
țară. Sindicatul spitalului unificat 
din Constanța a înființat un colectiv 
de teatru care a fost premiat la di
ferite concursuri de amatori. Colec
tivul teatral al sindicatului sanitar 
din Satu-Mare a participat la finala 
celui de-al lll-lea festival bienal de 
teatru de amatori „I. L. Caragiaie", 
iar sindicatele sanitare din Cluj și 
Tg. Mureș au creat cîte o formație 
orchestrală simfonică care, de ase
menea. au obținut succese la o serie 
de concursuri.

pantalonii erau stropiți peste tot cu 
var, afară de partea care intrase în 
apă. Omul se spălase pe față și pe 
mîini, dar brațele, ceafa și părul 
îi erau pline de var. N-aș putea spu
ne acum cîți ani avea. Dar pe 
vremea aceea mi s-a părut că era 
destul de în vîrstă, poate trecut de 
patruzeci. Era cam slăbănog și 
blonziu ; pe brațe și pe piept avea 
fire bălaie. Zbîrciturile din jurul o- 
chilor și gurii îi aspreau fața, alt
minteri veselă, părînd a spune că 

Desen de N. POPESCU
omul văzuse și îndurase multe la 
viața lui.

— O să se isprăvească în curînd 
și munca asta, zise Darky. Dacă 
ciuperca n-o să atace planta, o să 
strîngem toate frunzele în două-trei 
săptămîni. Dar ia spune, eu știam că 
moș Alkemaide folosea numai cai la 
varnița aia a lui.

— Da, bătrînul e un nemernic, 
dar pentru mine toți patronii sînt la 
fel, dădu răspuns străinul.

— Moș Alkemaide nu-i un om 
rău, protestă Connors zis „Smior- 
căilă“, ștergîndu-și nasul cu dosul 
palmei.

— Ești o tîrîtură, asta ești ! excla
mă Darky, scuipînd cu dispreț.

— Nu știu care-s mai răi, patronii 
ăi mici, de felul celora pentru care 
lucrăm noi, sau patronii ăi mari din 
Melbourne, zise străinul. Ai „noș
tri“ sînt prea săraci, iar ăilalți sînt 
prea cărpănoși. Și cum muncitorul e 
nevoit să-și vîndă forța de muncă 
patronului care se oferă să-i plă
tească ăl mai mult, deosebirea nu-i 
prea mare: nici un patron nu plă
tește mult...

— Asta așa-1, spuse Darky, arun- 
cînd restul de ceai din cana lui și 
apropiindu-se de străin. — Vrei o 
cană de ceai ?

Oțelar

Sudor
Desene de BECA RIND

— Am mîncat pe drum, răspunse 
străinul. — E drept că n-am băut 
ceai, dar o să-ți trebuiască dumitale.

— Am băut pe săturate, stărui 
Darky, umplînd cana cu ceai dintr-o 
sticlă veche de limonadă și întin- 
zîndu-i-o. — Ceai rece cu zahăr : 
șampania muncitorului !

în vreme ce străinul își sorbea 
ceaiul, cocoțat pe o hulubă a com
binei, noi ne uitam la el, curioși, 
întrebîndu-ne ce-i cășunase de mer
sese pe jos aproape o milă, în pauza 

lui de prînz, doar ca să stea la tac
lale cu noi.

Deodată omul se uită la mine și-mi 
spuse :

— Ești cam paradit, amice.
— Ce vrei să spui ?
— Păi văd că umbli bandajat ca 

un adevărat cal de curse.
— A, e-o nimica toată, îi răspun

sei și-ncepui să-i explic că, din pri
cina soarelui, pielea de Ia încheie
turile mîinilor se bășică foarte 
lesne, deoarece se expune razelor 
în timp ce mînuiești cu dreapta pi
ronul și culegi cu stînga frunzele.

E ciudat că-mi amintesc remarca 
lui despre încheieturile mele ban
dajate, fiindcă, deși omul a mai ză
bovit mai mult de jumătate de ceas 
printre noi, nu mai țin minte des
pre ce-a mai vorbit, și nici cum a 
ajuns să pomenească de legătura 
de ziare pe care-o purta în buzuna
rul de la șold.

— Asta-i o gazetă comunistă 
care mi s-a trimis de la Melbourne, 
rosti el la un moment dat, desfăcînd 
legătura. — îi zice „Glasul Munci
torilor". Costă doar un penny și ju
mătate.

— .Vii din Melbourne, prietene ? 
l-am întrebat cu o curiozitate stîr- 

nită mai degrabă de persoana lui 
decît de ziarul pe care-1 oferea.

— Da, răspunse străinul cu bună
voință. — Am lucrat pînă-acum 
cîtva timp în detașamentele de șo
meri folosite la hidro-ameliorații și 
irigații. Mă pregăteam să mă-ntorc 
în oraș, cînd am auzit că se caută 
lucrători la varnița lui moș Alke
maide.

— Ești căsătorit, prietene?
— Da, am nevastă și doi copii în 

Melbourne. îmi răspunse străinul.
— Grea viață pentr-un om căsă

torit să umble prin pustietățile 
astea...

— Asta cam așa e, prietene, încu
viință străinul. în oraș nu-i de lu
cru, dai’ eu tot mă-ntorc acasă.

După aceea începu să ne explice 
pentru ce trebuia neapărat să cum
părăm ziarul acela, dar nu-mi amin
tesc argumentele lui. Ne dădu cîte 
un exemplar mie, lui Darky și lui 
Ernie Lyle, care ne nimerisem mai 
aproape de el. Ne-am uitat cu aten
ție la prima pagină, în vreme ce cei
lalți ne urmăreau din ochi, parcă 
bănuitori, ca și cum ziarul acela ar 
fi fost o parte dintr-un complot ur
zit de străin împotriva lor.

— Nu-i un ziar prost — admise 
Darky. L-am mai citit eu cîndva, 
dar n-am acum bani la mine.

— Păcat că nu-i și Tom Rogers cu 
noi, zise Arty Mac Intosh. — Ăla ar 
cumpăra la sigur un ziar.

— Și Col MacDougall ar cumpă
ra. nu unul, ci două, fir-ar al dra
cului ! spuse Sparko.

— Eu, unul, nu țin cu comuniștii, 
își dădu cu părerea „Smiorcăilă"

— Păi tu nici n-ai fi în stare să 
deosebești un comunist de-un eschi
mos. îl epezi Darky. — Și-apoi. ești 
prea cărpănos ca să dai bani pe-o 
gazetă, fie ea cea mai pe placul tău !

Cum unii dintre noi continuau să 
discute despre ziar, străinul spuse ’

— Dar dacă v-aș dărui un exem
plar, 1-ați citi ?

— Nu vrem să ni-1 dai pe gratis, 
zise Ernie Lyle. — O fi costînd 
inulți bani tipăritul.

între timp, eu frunzărisem cele opt 
pagini ale ziarului. îmi amintesc, 
foarte vag, de niște articole despre 
Spania și alte asemenea țări depăr
tate. fără nici o legătură cu lumea 
mea de atunci. Și mai erau în ziar 
o seamă de articole despre greve, 
despre necesitatea luptei pentru mă
rirea salariilor și pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale șome
rilor. Fiecare pagină a ziarului pro
testa parcă împotriva suferințelor 
din care era alcătuită însăși viața 
mea.

— Bine, m-am hotărît să cumpăr 
un ziar, mă pomenii eu spunînd.

Și m-am dus în colțul întunecos 
al magaziei, unde-mi atîrnasem hai
na, și-am scos din buzunar ultimii 
mei bani : un penny și jumătate.

în timp ce străinul îmi mulțumea.

(Continuare în pag. IV-a)
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Alcătuită din corpuri solide, 
chide, gazoase — așa cunoaștem 
lumea care ne înconjoară. în corpu
rile solide, atomii se află pe poziții 
fixe putînd să execute doar foarte 
mici oscilații, în cele lichide ei se 
mișcă cu mai multă libertate, iar în 
cele gazoase aproape complet liber. 
Libertatea lor de mișcare crește cu 
energia furnizată corpului din ex
terior. Apa, de pildă, pentru a trece 
clin starea lichidă în cea gazoasă, 
primește energia necesară prin în
călzire. Trecînd prin aceste stări, 
atomii corpurilor rămîn 
structura lor se păstrează 
rată.

Ce se întîmplă însă dacă 
comunicată corpului respectiv crește 
pînă la temperaturi de ordinul mul
tor mii de grade ? Pentru a înțelege 
ce va urma, trebuie să aruncăm o 
privire in interiorul unui atom.

Atomul se aseamănă întrucîtva cu 
sistemul solar. în centru, aidoma 
Soarelui, există un nucleu, în jurul 
lui, ca niște planete, se învîrtesc 
electronii. Nucleul este alcătuit din 
două feluri de particole : neutroni 
și protoni, primele sînt neutre din 
punct de vedere electric, celelalte 
încărcate pozitiv. Nucleul în an
samblu se prezintă deci și el ca fiind 
încărcat pozitiv. Numărul electroni
lor (particole care au sarcină nega
tivă) din jurul nucleului este egal cu 
cel al protonilor și compensează 
sarcina lui electrică, astfel îneît din 
afară, atomul apare neutru. Forțe 
electrice puternice țin legați elec
tronii de nuclee, împiedicînd îm- 
prăștierea lor în spațiu.

Atunci însă cînd energia furni
zată corpului din exterior se apro
pie de ordinul de mărime al ener
giei electrice care leagă electronii 
de nucleul atomic, atomii încep și ei 
să se destrame. Atomii dezgoliți de 
electroni, precum și electronii liberi, 
se mișcă acum haotic, dezordonat și 
cu mare repeziciune, iar corpul res
pectiv trece într-o stare nouă, de
vine plasmă. A patra stare a mate
riei ! Sub această formă materia e- 
xistă în Soare, stele, iar aici pe Pă- 
mînt în plasma care apare doar cî
teva clipe, la milioane de grade, în 
instalațiile experimentale care țin
tesc spre realizarea reacțiilor termo
nucleare dirijate. în plasmă, struc
tura atomilor nu mai este aceeași. 
Rămîn neschimbate, ce-i drept, par
ticolele atomului, — protonii, neu
tronii, electronii — se modifică însă 
mereu felul cum erau legate între 
ele.

Cercetările au arătat că protonii, 
particole mai grele, au mereu sar
cina pozitivă, pe cînd electronii, 
particole mai ușoare, mereu sarcină 
negativă.

Acum trei decenii fizicianul en
glez Paul Dirac a studiat teoretic 
comportarea electronilor care se 
mișcă cu viteze foarte mari. Și iată 
ce a 
fără 
tivă 
colă

tronul, dar cu celelalte proprietăți, 
inclusiv sarcina electrică, inverse. 
La acea vreme nu se cunoștea decît 
o singură particolă cu sarcină pozi
tivă — protonul, avînd masa de a- 
proximativ 1800 
ori mai mare de
cît a electronului. 
Problema dacă în 
natură există e- 
lectroni cu aceeași 
masă, dar cu pro
prietăți inverse 
electronului obiș
nuit, a rămas des
chisă. Mulți oa
meni de știință 
considerau 
tența unui 
electron drept o simplă fantezie.

Totuși. în anul 1932. savantul a- 
merican Anderson . -.diind radiația 
cosmică la „camera V.ilson“ a obser
vat trecerea unei particole nècunos- 
cute. Spre surpriza generală, după 
efectuarea măsurătorilor, s-a 
tatat că particola avea masa egală 
cu masa electronului și... sarcina 
pozitivă. Era particola pe care Dirac 
o descoperise prin calcul. Cercetă
rile ulterioare au scos în evidență 
multe aspecte interesante, cu totul 
nebănuite. S-a văzut, de pildă, că 
antielectronul sau pozitronul, cum » 
fost denumit, este stabil numai în 
vid. Pozitronul, cînd vine în con
tact cu un electron se combină 
foarte repede cu acesta, dînd naștere 
la alte particole, la fotoni. Invers, și 
un foton care dispune de mare ener
gie se poate transforma într-o pe
reche : electron și pozitron.

Căutările nu s-au oprit aici. Nu 
cumva exista și particole cu pro
prietăți inverse protonului ? Abia 
în 1955, un grup de fizicieni a pus 
în evidență noua antiparticolă. Mă
surătorile au arătat că ea are masa 
egală cu a protonului, dar sarcina 
electrică inversă acestuia. Antipro- 
tonul venind in contact cu un pro
ton interacționează foarte puternic 
și trece, de asemenea, în alte parti
cole.

Procesul acesta de contopire în 
momentul contactului dintre parti
colă și antiparticolă, și trecerea lor 
în alte particole a căpătat numele 
de „anihilare“. Trebuie spus că ter
menul acesta este impropriu, că nici 
nu poate fi vorba de o anihilare re
ală, de o transformare a materiei în 
nimic cum pare să spună cuvîntul, 
ci doar de o trecere a ei în alte for
me. De altfel cu prilejul „anihilării" 
se pun în libertate energii de mii de 
ori mai mari decît cele rezultate 
din fisiunea nucleului atomic în re- 
actorii atomici moderni.

în ultimii treizeci de ani, familia 
particolelor elementare care la în
ceput număra doar trei membri — 
fotonul, electronul și protonul — a 
crescut fără încetare. în prezent se 
cunosc aproximativ 60 de particole 
elementare, inclusiv antiparticolele. 
Studiul lor și al procesului de „ani
hilare1 
tante :

lele să formeze atomi și corpuri. A- 
tomii alcătuiți din antiparticole vor 
fi de fapt antiatomi, iar materia 
formată din aceștia — antimaterie.

Sau cu alte cuvinte, dacă atomul 
de hidrogen este format dintr-un 
proton în jurul căruia se rotește un 
electron, la fel de posibilă este și e- 
xistența unui atom de antihidrogen, 
format dintr-un antiproton în jurul 
căruia s-ar roti un antielectron. 
Antimateria ar reprezenta, deci încă 
o stare a materiei, starea a cincea !

în momentul de față, în numeroa
se țări fizicienii duc o muncă inten
să de cercetare în domeniul antipar- 

îndeosebi la 
pe 
la

ticolelor Ei recurg
două metode. Prima se bazează 
studiul razelor cosmice. Avînd 
dispoziție o aparatură specială care
înregistrează trecerea diferitelor 
particole și le determină proprietă
țile, fizicianul stă la pîndă și aș
teaptă apariția particolei care îl 
interesează. Metoda are dezavanta
jul că cercetătorul 
depinde de „bu
năvoința“ naturii, 
neputînd comanda 
nici genul de par
ticole, nici ener
gia lor. Cealaltă 
metodă utilizează 
drept surse de 
particole marile
acceleratoare moderne. în aceste 
mașini se imprimă părticelelor ele
mentare viteze apropiate de cea a 
luminii, pentru a fi îndreptate asu
pra unor ținte din diferite substanțe. 
La ciocnire se produc alte particole 
între care pot fi și antiparticole. O 
contribuție esențială la dezvoltarea 
acceleratoarelor a fost adusă de oa
menii de știință sovietici. La marele 
sincrofazotron de la Dubna a putut 
fi pusă în evidență, cu prilejul in
teracțiunii unor particole accelerate 
pînă la 10 miliarde electronvolți, o

nouă antiparticolă, denumită anti 
sigma minus. La această descope
rire au participat academicianul so
vietic V. I. Veksler și alți cercetă
tori din țările socialiste.

în condițiile experiențelor de as
tăzi, la circa 30 000 de particole pro
duse doar una este o antiparticolă. 
Pentru a putea fi studiată, ea trebuie 
despărțită de celelalte, cu ajutorul 
unor separatori de antiparticole. A- 
cestea sînt instalații alcătuite din 
magneți și condensatori, care eli
mină pe cît posibil particolele nedo
rite, păstrînd numai antiparticolele 
și îndreptîndu-le spre dispozitivele 
de înregistrare. Astfel de cercetări 
se fac în momentul de față la Insti
tutul unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna, unde există două ase
menea instalații de separare a anti- 
protonilor.

în condițiile terestre, antipartico
lele sînt extrem de rare. Existența 
antiparticolelor a sugerat fizicienilor 
și astronomiloi- ideea că în Univers, 
la mari depărtări, s-ar putea să e- 
xiste sisteme similare cu sistemul 
nostru solar, format însă din anti
particole, din antimaterie. în aceste 
„lumi“ îndepărtate antiparticolele 
ar juca același rol cu particolele pe 
care le cunoaștem.

Omenirea a făcut doar primii pași 
în studiul antimateriei și poate că, 
mai curînd decît ne așteptăm, vom 
avea ocazia să studiem direct și 
antisubstanțe produse artificial în 
laborator, să studiem posibilitatea 
obținerii de mari energii din con
tactul dintre materie și antima
terie.

Din vîa
;! culturală
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reieșit din calculele lui : în a- 
de electronul cu sarcina nega- 
trebuie să existe încă o parti- 
avînd aceeași masă ca și elec-

la constatări impor-

Particolele și an- 
tiparticolele res
pective nu pot e- 
xista alături, ele se 
„anihilează“ ime
diat, transformîn- 
du-se în alte par
ticole cu degaja
rea unor mari can
tități de energie. 
La fel după cum 
particolele cunos
cute pot forma a- 
tomi și alcătui cor

purile ce ne înconjoară, nimic nu se 
opune în principiu ca și antipartico-

Stabilirea necesarului 
de cărți tehnice 

și științifice

Muntele Semenic a devenit de 
multă vreme un centru turistic in
teresant, frecventat mai ales de 
muncitorii din Reșița și împreju
rimi. Drumul de la Reșița și pînă 
în satul Văliug (22 km.) poate fl 
făcut cu autobuze l.R.T.A. De 
aici, un funicular se află la dispo
ziția turiștilor ; în circa 30 de mi
nute, aceștia ajung pe platoul 
masivului. în imediata apropiere 
a cabanelor Complexului turistic 
Semenic, răsfirate prin rariști de 
pădure. Complexul cuprinde 9 
clădiri cu o capacitate totală de 
335 locuri. Se pot face plimbări 
de-a lungul vastului platou, pre
sărat cu cîteva vîrfuri (Semenic, 
Nedeia, Capul Muntelui), de pe 
care se deschid întinse panora
me spre Munții Retezat, Țarcu, 
Muntele Mic etc. Cel mai înalt

vîii al masivului este Piatra Goz- 
nei (1 449 m), situat în partea de 
nord-vest a platoului, nu departe 
de punctul de sosire al funicula- 
rului.

Terenuri de schi situata în ime
diata apropiere a complexului 
stau la dispoziția începătorilor 
și avansatilor în acest sport. Aici 
există o pistă de coborîre deser
vită de teleferic și pîrtie de sla
lom deservită de schi-lift. Iarna 
au loc concursuri de schi.

Căile de acces comode scutesc 
vizitatorii de oboseala urcușului.

Credem însă că, o dată cu rea
lizarea rețelei de marcaje care 
este în proiect, drumeția în mun
ții Semenicului va cîștiga noi 
vizitatori.

Datorită rolului important pe care-l 
are cartea tehnică și științifică în ac
țiunea de ridicare a calificării profesio
nale, s-au luat măsuri ca aceste cărți 
să ajungă în cantități suficiente în mîi- 
nile celor cărora li se adresează. în pre
zent la Centrul de librării și difuzare a 
cărții se desfășoară acțiunea de stabi
lire a tirajului necesar pentru Capitală 
a lucrărilor tehnice și științifice care 
urmează să apară în cursul anului 1964.

în acest scop, în aproape toate între
prinderile și instituțiile din Capitală au 
fost desemnați consultanții de carte 
tehnică și științifică. Consultanții fac 
parte în majoritatea cazurilor din co
misiile de ingineri și tehnicieni sau sînt 
specialiști la cabinetele tehnice. Difu- 
zorii de carte din întreprinderi și uzine 
pun la dispoziție consultanților proiec
tele de plan pe 1964 ale editurilor : 
Tehnică, Academiei, Științifică. Aceștia, 
în colaborare cu maiștrii, tehnicienii și 
inginerii fiecărui atelier sau sector, fi
xează numărul neoesar de exemplare 
din fiecare lucrare tehnică.

La lucrările tehnice și științifice de 
nivel superior, care vor apărea în anul 
1964, se fac înscrieri anticipate, astfel 
ca inginerii, tehnicienii și celelalte cadre 
de specialiști să poată obține, la apari
ție, cărțile de care au nevoie.

După studierea planurilor, consultan
ții și oelelalte cadre de specialiști vor 
comunica editurilor observațiile și su
gestiile lor.

Numele de astmă se men
ține din vechea nomenclatu
ră medicală greacă și în
seamnă „nevoie de aer“. In 
popor, boala c cunoscută sub 
numele de năduf.

Boala nu are un aspect 
unitar, nici manifestări uni
forme, care să se repete în 
mod echivalent la toți indivi
zii sau chiar la același indi
vid. Dimpotrivă, manifestările 
sînt foarte diferite ca aspect 
și aproape proprii fiecărui 
bolnav în parte. In apariția 
astmei nu există o cauză uni
că determinantă, ci factori 
multipli de nalură fizică, psi
hică și de mediu înconjură
tor. Toți acești factori se in
fluențează reciproc, astfel că 
astma se prezintă în clinică 
sub o mare diversitate de 
forme.

Boala se poate manifesta la 
toate vîrstele — în copilă
rie, în tinerețe, dar mai frec
vent după vîrsta de 40 de 
ani; apare la bărbați ca și 
la femei, în mediul rural ca 
și în cel urban.

Forma cea mai simplă, cea 
mai elementară de manifesta
re a bolii este criza de ast
mă. Caracteristica esențială 
a acesteia este bruschețea a- 
pariției: uneori ziua, dar mai 
ales în cursul nopții, bolna
vul este sculat \din somn de 
o dificultate Ui respirație, 
de nevoia de aer. In aceste 
condiții, bolnavul stă foarte 
greu culcat, se ridică în pi
cioare, este agitat, umblă 
prin cameră, deschide fereas
tra, are sete de aer. Inspira
ția este ușoară; dificultatea 
este expiratorie, ca și cum 
ar exista un obstacol ce se 
opune eliminării aerului din 
plămîn. Acest obstacol exis
tă, dar el nu este material,

ci funcțional: se produce un 
spasm al musculaturii bron
hiilor mici, care împiedică 
expulzarea aerului. Criza de 
astmă în evoluție este înso
țită de bronșită, respirația de
vine zgomotoasă, auzindu-se 
de la distanță un sunet ase
mănător torsului unei pisici. 
Criza poate dura cîteva ore

pulmonar în insuficiența car
diacă, există o gamă nenu
mărată de forme clinice, di
ferite ca aspect, durată, evo
luție, complicații. De ce o a- 
semenea diversitate? Pentru 
că astma nu se datorește 
unei cauze unice. Organis
mul uman la care tipare ast
ma are un teren special, un

SFATUL MEDICULUI
sau cîteva zile și încetează 
brusc, fie în mod spontan, 
fie sub influența medicamen
telor spasmolotice.

La începutul bolii crizele 
sînt mai scurte și foarte rare, 
repetîndu-se uneori la 1—3 
ani o dată. Cu timpul, ele 
devin mai dese și, în cazuri
le grave, au o continuitate 
uneori de luni de zile, con
stituind ceea ce se numește 
„starea de mal astmatic“.

Pe parcursul bolii, după 
o evoluție foarte lungă, une
ori de zeci de ani, din cauza 
repetării fenomenelor infla
matorii se produc modificări 
la nivelul aparatului bronșic 
și alveolar și se constituie 
starea de bronșită cronică cu 
emfizem pulmonar. In acest 
stadiu, schimburile gazoase 
devin dificile, mica circulație 
(la nivelul plămînilor) este 
încărcată, inima obosește, 
bolnavul devine un cardio- 
respiratoriu. De aici încolo 
starea generală a bolnavu
lui este determinată de gra
dul de alterare a inimii, 
care poate ajunge la insufi
ciență cardiacă.

Intre aspectul astmaticului, 
care are crize rare, de scurtă 
durată, și al aoeluia cu cord

teren alergic. De obicei, în 
familia, astmaticului se găsesc 
ascendenți șt descendenți cu 
manifestări respiratorii echi
valente, urticarii, guturai de 
primăvară etc. In general, 
sub 30 de ani astma apare 
pe un teren alergic, orga
nismul prezentînd semne o- 
biective de anafilaxie, cu tes
te cutanate pozitive, eozino- 
filele crescute în singe ca în 
orice proces de hipersensibi
litate. Peste vlrsta de 30 de 
ani, în producerea astmei 
pot interveni și alți factori 
ca infecții, starea inimii, a 
rinichiului etc. Vechii clini
cien! au observat o legătură 
indiscutabilă între astmă și 
funcția glandelor endocrine: 
agravarea premenstruală a stă
rii de astm, uneori dispariția 
astmei infantile la instalarea 
pubertății, declanșarea sau a- 
tenuarea crizelor la instalarea 
pubertății sau menopauzei, 
In sarcină etc. Cercetările mo
derne studiază legătura între 
cuplul de glande hypofiză- 
suprarenală și astmă, obți- 
nînd rezultate practice im
portante în tratamentul ast
mei cu hormonii acestor 
glande.

Factorii psihici contribuie,

de asemenea, la declanșarea 
astmei, după cum boala, o 
dată instalată, modifică psi
hicul bolnavului. Se citează 
observații în care instalarea 
reflexelor condiționate de
clanșează în mod evident 
crizele. Este cazul unui indi
vid sensibilizat la mirosul de 
trandafiri .și care, la vederea 
unui trandafir de hirlie, face 
o criză; un altul, sensibilizat 
la mirosul de benzină, face 
criză la auzul punerii în miș
care a unui motor.

Indiferent de crizele pro
ducătoare sau agravante, cri
za și starea de mul astma
tic au loc, în principal la ni
velul aparatului respirato' 
(bronhii și alveole) și, ulte
rior, prin intermediul micii 
circulații, au răsunet asupra 
inimii. Spasmul bronșic, în 
grad diferit ca intensitate și 
durată, dă naștere cu timpul 
bronșitei cronice și emfize- 
mului; urmează apoi cordul 
pulmonar cu stază în mica 
circulație și, în final, insufi
ciența cardiacă.

Studiul funcției pulmona
re cu o aparatură modernă 
și diagnosticul funcțional 
pulmonar au o semnificație 
de mare interes practic; se 
pun la îndemîna clinicianu
lui posibilități de diagnostic 
funcțional într-un stadiu tim
puriu al bolii, în faza pre- 
clinică, atunci cînd nu s-au 
instalat încă leziuni organi
ce, care pot fi astfel preîn- 
tîmpinate și evoluția bolii 
mult ameliorată. De aseme
nea, tratamentul modern al 
astmei cu hormoni hypofizo- 
suprarenali aduce o contri
buție valoroasă îft terapia 
astmului.

conf. univ. dr. 
ALFRED BRILL

La Varșovia a fost deschisă de cu
rînd o interesantă expoziție de desen 

Iși gravură înfățișînd aspecte din 
lupta forțelor patriotice împotriva o- 
cupanților hitleriști. Desenele și gra
vurile expuse au fost selecționate din 
circa 1 000 de lucrări trimise la con

ții cursul organizat anul trecut de către 
Muzeul de istorie 'a mișcării re
voluționare poloneze.

EDITAREA DICȚIONARULUI 
LIMBII SLAVE VECHI

La Institutul de slavistică al 
Academiei de științe a R. S. Ce
hoslovace se lucrează de multă 
vreme la Dicționarul limbii slave 
vechi. Pînă în prezent au fost e- 
ditate din această vastă lucrare 6 
caiete. Următoarele vor apărea în 
decursul a cîțiva ani.

BIOGRAFIA LUI HEMINGWAY

După cum relatează revista a- 
mericană „Newsweek“, prof. Car
los Baker de la Universitatea din 
Princeton (S.U.A.) lucrează la 
biograîia lui Ernest Hemingway 
scrisă pe baza amintirilor unor 
prieteni și a corespondentei scrii
torului. Mary Hemingway, soția 
scriitorului, care colaborează cu 
Baker Ia elaborarea biografiei, a 

s declarat : „Ernest nu arunca nici
odată nimic și acum eu pun or
dine în cele aproximativ un mi
lion de hîrtii lăsate de el“.

Prof. Baker apreciază că bio
grafia va apare cel mai devreme 
în 1967.

I
O PIESĂ DE ACTUALITATE

Cunoscutul scriitor și drama
turg american de culoare James 
Baldwin a terminat drama sa 

l „Blues for Mr. Charley“ („Cînteçe J1 
pentru dl. Charley“) care are s 
drept temă noua intensificare a | 
conflictului rasia! din sudul Sta- ! 
telor Unite, precum și recentele 

II manifestații de protest ale popu
lației de culoare împotriva dis
criminării rasiale în toate dome
niile vieții publice. Premiera pie
sei va avea loc la New York în 
toamna anului acesta.

LA ANIVERSAREA LUI VERD!

La 10 octombrie se împlinesc 150 
de ani de la nașterea marelui com
pozitor italian Giuseppe Verdi. Cu 
acest prilej, Opera de stat din Ham
burg va prezenta opera „Nabucco" | 
(în limba italiană). într-o montare I 
nouă. Sub titlul „Nabuceodonosor", n 
în 1845, la Hamburg, în Teatrul o- 
rășenesc din acea vreme, care cu 
timpul s-a transformat în Opera de 
stat, fusese prezentată această ope
ră, prima lucrare a lui Verdi pusă în 
scenă de un teatru german.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

lina din cabanele complexului Semenic

Străinul din Melbourne
(Urmare din pag. IlI-a)

(Urmare din pag. IlI-a)

se ivi dinspre fermă cel mai tînăr 
dintre frații Delahunty, Dick, sau 
„măgarul vesel“, cum îl poreclise 
Darky.

— S-ar părea c-a dat ciuperca al- 
bastră-n tutun, zise Dick Delahunty. 
jovial ca de-obicei, în deșarta-i spe
ranță că am lucra mai vîrtos pentru 
un patron glumeț ca dînsul.

— N-ai putea să vorbești despre 
altceva ? mîrîi Darky. Pînă și sand- 
viciurile mele miros a ciuperca aia.

— Cetățeanul ăsta vinde ziare co
muniste, spuse Arty Macintosh, în- 
tr-adins ca să-1 zădărască pe Dick 
Delahunty, care era firește anti-co- 
munist. — Hai, calcă-ți pe inimă și 
cumpără un ziar. Ca 
velul...

— Nu 
se facă 
burzului 
vialitate

— Nu,

să-ți ridici ni-

moșia mea să 
comunistă, se

admit ca pe 
propagandă 
„măgarul vesel“, a cărui jo- 
dispăruse ca prin farmec, 
zău ! mîrîi Darky. — Hei, 

amice, ia dă-mi și mie un ziar. 
Ascultă, Ernie, împrumută-mi un 
penny și jumătate pînă-n ziua sa
lariilor.

Ernie Lyle îi dădu banii străinu
lui, care-i întinse un ziar lui Darky.

— Ai citit vreodată „Glasul Mun
citorilor" ? îl întrebă 
Delahunty.

— Nu, șl nici n-am 
citesc.

— Cunoașterea altui 
dere n-a făcut rău nimănui, nicio
dată, stărui străinul. — Singura spe
ranță a micilor fermieri este să 
vină alături de muncitori.

— Ia spune. Darky, ce gust are 
ciuperca aia ? întrebă Matches An
derson, ca să schimbe vorba, căci 
era un om pașnic de felul său.

străinul pe

de gînd să-l

punct de ve

— Văd că-i aproape unu și jumă
tate, zise Delahunty- — E timpul să 
vă apucați iar de treabă.

Străinul se ridică, bîiguind ceva 
în legătură cu ora tîrzie, apoi îi 
spuse lui Darky : — Mulțumesc pen
tru cana cu ceai.

Și plecă.
Ajungînd la gardul de sîrmă, 

străinul se întoarse cu fața spre noi. 
întreaga lui ființă dădea impresia 
de putere, o forță ce emana parcă 
dintr-un izvor dinafara lui, astfel 
îneît puteam sorbi și eu din acel 
izvor...

— Nu uitați să citiți ziarul, ne 
spuse el.

Dar, pînă ce eu sau Darky să-i 
răspundem, Sparko strigă :

— Ăștia nu știu să citească, a- 
mice !

Și adăugă, renunțînd la înjură
turi de dragul celuilalt obicei al 
său, de a folosi cîte un cuvînt lung, 
greșit pronunțat :

— Sînt anahoreți !
Străinul trecu prin gard, traversă 

pîrîul șl dispăru în pădurea de pe 
celălalt mal, fără să mai privească 
înapoi.

în curînd am început din nou lu
crul. Mi-am pus cu grijă ziarul în 
buzunarul hainei și am pornit în 
urma celorlalți, spre plantația de la 
poalele dealului.

în pauza scurtă de după-amiază, 
am răsfoit din nou ziarul. Mi se 
părea că vorbește despre multe lu
cruri de dincolo de Valea lui Ben
son, despre orizonturi noi și idei noi. 
Dar, în primul rînd, vorbea, parcă, 
despre străinul acela. Ziarul îmi 
cristaliza nemulțumirile ce colcăiau 
în mine de la o vreme.

în drum spre casă, după termina
rea lucrului, m-am dat jos de pe

bicicletă tocmai sus, pe creștetul 
dealului, ca să controlez frîna de 
rriînă înainte de a coborî panta 
foarte înclinată. îmbrățișînd cu pri
virea orășelul îndepărtat, Valea nu 
mi-a mai apărut verde și frumoasă. 
Fiece priveliște și fiece sunet pă
reau să sugereze o existență lipsită 
de noimă, la marginea vieții.

Valea lui Benson ! Nu avea nici 
un rost să mai rămîn în tîrgușorul 
meu natal dacă voiam ca viața să 
nu treacă pe lîngă mine, așa cum 
trecuse pe lîngă atîția alți oameni, 
care crescuseră și îmbătrîniseră 
aici pînă ce pierduseră totul, chiar 
și dorința de a pleca în altă parte.

Deodată mi-am dat seama că tre
buie să plec departe, în lumea cea 
mare, unde viața era agitată, unde 
oamenii erau preocupați de lucruri 
mai frumoase, unde soarele răsărea 
deasupra unor orașe adevărate, ai 
căror locuitori înfruntau fără șo
văire conflictele vieții, și unde se 
găsea, poate, și o muncă vrednică 
de un om. Da, voi pleca în acea 
lume mare, unde puteai să lupți 
pentru drepturile tale, alături de 
niște oameni ca străinul din Mel
bourne.

M-am suit iar pe bicicletă și am 
pornit-o repede la vale, pe drumul 
în zig-zag. Eram conștient și mîndru 
de ziarul ce-1 purtam în buzunarul 
de la șold.

Cînd am ajuns la marginea oră
șelului, am trecut pe lîngă cunoscu
tul panou : LA REVEDERE VALEA 
LUI BENSON, UN ORĂȘEL CU
RAT. UNDE SE FOLOSEȘTE SĂ
PUNUL REXONA !

M-am pomenit rîzînd, cu părul în 
vînt și cu fruntea sus, plin de voio
șie și îndrăzneală.

a 
d? 
de

un

pete, îți acea continuă înălțare 
prezentului spre victoriile zilei 
mîine. care constituie trăsătura 
preț a epocii noastre.

Oltenia, ca și țara întreagă, e 
vast și permanent șantier.

întorși în inima ținutului, la Cra
iova, să poposim printre construc
torii marelui complex chimic, în di
mineața cu aerul parfumat și matur, 
greu de roadele anotimpului. Să pri
vim de aici, de la fundații, perspec
tiva acestui gigant al chimiei, care 
va intra în funoțiune peste cîțiva ani: 
o fabrică de îngrășăminte ce va de
cide, anual, un însemnat spor de 
producție agricolă, o termocentrală 
care va avea — încă din prima eta
pă a intrării în funcțiune — o pu
tere instalată oît de două ori pu
terea Bicazulul...

Dar oamenii ?
Romanul lor este abia la început. 

Și totuși...
Și totuși, se aleg de pe acum di

recțiile, perspectivele certe, o dată 
cu primele sute de muncitori cali
ficați, cu primii elevi la „seral“, cu 
primii aspiranți la studii universita
re, cu prima lopată izbind în pă- 
mînt. Mîine, omul cu lopata va că
lări un excavator sau va manevra 
brațul unei macarale-turn, iar peste 
cîtăva vreme, îmbrăcat într-un ha
lat imaculat, va supraveghea miș
cările unor agregate complexe, 
nespus de precise și fine. între zi
durile albe ale marelui combinat.

Harta de transformări industriale 
a acestui ținut — harta tării în
tregi — o vor comenta, cu pagini 
inedite și din ce în ce mai frumoa
se, noile romane ale împlinirii o- 
mului.

La 31 august s-a stins din viață, 
Ia Paris, în vîrstă de 81 de ani cu
noscutul pictor francez Georges 
Braque. In 1948, la Bienala din Ve
neția, Georges Braque a primit Ma
rele Premiu Internațional pentru 
pictură, iar în 1962 — Marea meda
lie de aur a orașului Paris.

RELAȚIILE DINTRE ARTIȘTI 
Șl MARELE BUSINESS

Sub titlul „Coruperea artiștilor ; 
presiunile marelui business defor
mează activitatea creatoare și pro
movează țeluri false“ — ziarul 
„NEW YORK TIMES“ a publicat 
un articol despre relațiile dintre 
artiț ' și business. Autorul, Brian 
O’Doherty, arată că „în jurul artis
tului s-a creat un climat fals“, care 
acționează „paralizant" asupra lui. 
Referindu-se la unele tendințe ma
nifestate în rîndul anumitor oameni 
ai artei, autorul scrie : „Un om care 
caută să facă avere poate fi mînuit, 
constrîns, presat și dat la o parte — 
ca și cum arta ar fi un gen de busi
ness spectaculos".

Sînt cazuri cînd artistul „chiar 
împotriva voinței sale, trebuie să se 
vîndă pe sine, la fel ca și mun
ca sa.

Prins în mrejele artificiale ale 
marelui business, artistul trebuie să 
lupte din greu ca să rămînă fidel 
crezului său. El se află sub presiu
nea publicului, a negustorului, a co
lecționarului și a criticului. El tre
buie să creeze în cadrul unor nor
me false, dar acceptate... Se așteaptă 
ca el să se conformeze unor idea
luri... care nu sînt ale lui".

„La New York, marele business, 
cu însoțitorul său — publicitatea, 
creează o serie de forțe care înlocu
iesc individualitatea c>i substituți 3 
sintetici".

.. .................... 1 .......1...... ■ w I ywm-.'iKMu.jKHnMat*



Nr. 6008 SCÎNT E 1 A Pag. 5

Adunarea festivă consacrată

cefei de-a 15-a aniversări a R. P. D. Coreene

Plecarea unor reprezentanți ai R. P. Romine 
la Târgurile internaționale de la Brno și Zagreb

TELEGRAME EXTERNE

Cuvîntarea tov. Ștefan Bălan
Scoțînd în evidență succesele ob

ținute de poporul coreean în dezvol
tarea industriei, agriculturii și cul
turii socialiste, vorbitorul a spus : 
Poporul romîn, angajat în munca 
plină de avînt pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste se bucură sin
cer de realizările remarcabile obți
nute de oamenii muncii din R.P.D- 
Coreeană.

Promovind consecvent linia dez
voltării economiei naționale și în 
primul rînd a industriei grele și con
strucției de mașini, Partidul Muncii 
din Coreea, Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
a condus și conduce cu succes opera 
de transformare social-economică a 
țării și de construire 
socialiste.

Marile transformări 
voltarea economiei, a 
agriculturii în partea
țării, constituie un punct de atrac
ție, un imbold de luptă pentru popu
lația din Coreea de sud, în vederea 
unificării pașnice și democratice a 
țării.

Cuvîntarea ambasadorului R. P. D. Coreene 
Giăn Du Hoan

a economiei

sociale, dez- 
industriei și 
de nord a

între R. P, Romînă și R. P. 
Coreeană 
dezvoltă 
principiul 
cialist și

D. 
se 
pe

s-au statornicit și 
relații noi, bazate 

internaționalismului so- 
respectarea principiilor 

adoptate în Declarațiile de la Mos
cova în 1957 și 1060 ale partidelor 
comuniste șj muncitorești. Colabo
rarea multilaterală dintre țările 
noastre se înfăptuiește pe baza ega
lității depline în drepturi, respectă
rii stricte a independenței și suve
ranității naționale, a întrajutorării 
frățești și avantajului reciproc, ceea 
ce corespunde intereselor ambelor 
părți și ale întregului sistem mon
dial socialist.

De ziua acestei mari sărbători — 
cea de-a 15-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Demo
crate Coreene — a încheiat vorbito
rul — poporul romîn trimite po
porului frate coreean un cald salut 
tovărășesc, urîndu-i din toată inima 
noi succese în opera de desăvirșire 
a construirii socialismului, în lupta 
pentru unificarea pașnică și demo
cratică a patriei sale.

La invitația guvernului R- S. 
Cehoslovace, la 6 septembrie o dele
gație guvernamentală a R. P. Ro
mîne, condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, a plecat în R. S. Cehoslovacă 
pentru a participa la deschiderea 
Tîrgului internațional de mostre de 
la Brno.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și de reprezentanți ai altor 
ministere.

Au fost de față J. Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi delegația a sosit la 

Praga. Pe aeroportul Ruzyne, Bu
jor Almășan a fost întîmpinat de 
J. Pesl, ministrul industriei con
structoare de mașini grele al R. S. 
Cehoslovace, I. Fabian, locțiitor al

industriei combustibilu-ministrului
lui, precum și de Gh. Nițescu, am
basadorul R.P. Romîne în R.S. Ceho
slovacă.

★
La invitația guvernului R.S.F. 

Iugoslavia, vineri a plecat spre Bel
grad tov. Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, pentru a vizita Tîrgul interna- 
ționai de mostre de la Zagreb.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț, func
ționari superiori ai unor instituții 
centrale de stat.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Consiliul de Securitate va examina 
situația din Rhodesia de sud

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
la cererea unui grup de state afri
cane, membre ale Organizației Na
țiunilor Unite — Ghana, Guineea, 
Maroc și Republica Arabă Unită —

Poporul coreean — a spus prin
tre altele vorbitorul — trăiește as
tăzi o viață de înflorire necunoscu
tă în istoria sa multimilenară. Pa
tria noastră, mobilizînd toate resur
sele interne și folosind ajutorul pri
mit din țările frățești, a devenit o 
țară puternică, cu o mare forță vitală. 
Socialismul a învins în toate ramurile 
cje activitate în orașele și satele 
R.P.D. Coreene, iar înflorirea vie
ții poporului este asigurată de re
gimul socialist care se dezvoltă și 
se întărește zi de zi. Poporul romîn 
—- a subliniat în continuare vorbi
torul — ne-a acordat ajutorul său 
moral și material, atît în războiul 
patriotic de eliberare a patriei noas
tre, contra agresorilor imperialiști 
americani, cît și după război, în 
perioada cea mai grea de refacere 
postbelică a tării. Poporul coreean 
nu va uita aceasta niciodată și-i va 
păstra toată recunoștința sa.

Ambasadorul R.P.D. Co: eene a 
subliniat în continuare că in timp 
ce pa*  tea de nord a Coreei, mergînd 
pe drumul progresului, se dezvoltă 
din zi în zi, Coreea de sud cade tot 
mai mult în ruina economică și în- 
tr-o dependentă colonială tot mai

se 
o- 
de 
de

mare. Astfel, Coreea de astăzi 
dezvoltă pe două linii diametral 
puse — a progresului în partea 
nord și a reacțiunii în partea 
sud — două realități diferite. Lupta
dintre aceste două linii arată tot 
mai limpede care vor fi rezultatele 
confruntării dintre ele.

Vorbitorul a arătat că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească din
tre R.P. Romînă și R.P.D. Coreeană 
se întăresc și se dezvoltă continuu.

Vorbind despre realizările obținu
te de poporul nostru în opera de 
construire a socialismului, vorbitorul 
a spus : Succesele obținute de po
porul romîn în construirea socia
lismului sînt rezultatele conducerii 
înțelepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn, în 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum și 
a muncii pline de abnegație a po
porului romîn, care a sprijinit con
ducerea partidului în toate inițiati
vele lui pentru un viitor mai lu
minos.

în încheiere, ambasadorul R.P.D. 
Coreene a făcut urări pentru priete
nia romîno-coreeană, pentru unita
tea și coeziunea țărilor socialiste, 
pentru pace în lumea întreagă.

frunte cu tovarășul

Conferința de presă de ia Ambasada
CoreeneR. P- D.

Vineri la amiază a avut loc la 
Ambasada R.P.D. Coreene la Bucu
rești, o conferință de presă cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării R.P.D. Coreene.

Ambasadorul R.P.D. Coreene în 
R.P. Romînă, Giăn Du Hoan, a făcut 

' o expunere asupra realizărilor obți-

15nute de poporul coreean în cei 
ani care au trecut de la proclamarea 
republicii.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale, atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice acreditate 
în R.P. Romînă și corespondenți ai 
presei străine. (Agerpres)

din
Delegația 

s. 
pârâsit
R.

a
dimineața

c. c. s. 
cehoslovaca 
Capitala
a părăsit Capi- 
patrie, delegația 

al Sindicatelor

Spectacol de gală 
cu filmul „Tutunul“

cinematograful
Vineri 

tala, plecînd spre 
Consiliului Central 
din R. S. Cehoslovacă, condusă de 
tovarășul Frantisek Zupka, preșe
dintele C.C.S. din R. S. Cehoslovacă, 
care la invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P. Romînă ne-a 
vizitat țara timp de 10 zile pentru 
un schimb de experiență în dome
niul muncii sindicale.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a 
șli : Vasile 
C.C.S., Ion 
de activiști

Au fost de 
ambasadorul 
R.P. Romînă, 
sadei.

fost condusă de tovară- 
Mușat, vicepreședinte al 
Cotoț, secretar al C.C.S., 
sindicali.

față Jaroslav Sykora, 
R. S. Cehoslovace in 
și membri ai amba-

Conferință despre 
probleme de actualitate 

în chirurgia cardiacă
So- 
din

o conferință 
actualitate în

prof. Charles

Vineri după-amiază, Uniunea 
cietăților de științe medicale 
R. P. Romînă, secția de chirurgie, a 
organizat în amfiteatrul spitalului 
„Colțea“ din Capitală 
cu tema „Probleme de 
chirurgia cardiacă“.

Au luat cuvîntul
Dubost, șeful clinicii de chirurgie 
cardio-vasculară a spitalului „Brous
sais“ din Paris, și dr. Armand Piw
nica, șef de clinică la același spital, 
care fac o vizită în țara noastră.

Au participat Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, academicieni, chirurgi și 
alți medici de specialitate.

(Agerpres)

ECONOMISIREA ȘI VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A METALULUI
SARCINĂ DE RĂSPUNDERE A ÎNTREPRINDERILOR

(Urmare din pag. I-a) construcția

Princitate în timpul funcționării 
călirea superficială cu flacără sau 
prin inducție, duritatea suprafețelor 
danturii cuplajelor și roților din
țate crește cu peste sută la sută, re- 
zultînd o prelungire corespunză
toare a timpului lor de utilizare, o 
reducere a consumului de piese de 
schimb, deci a consumului de metal. 
Călirea superficială prin curenți de 
înaltă frecvență, care se aplică de 
jnai mulți ani cu succes într-o se
rie de întreprinderi industriale — 
printre care „Semănătoarea“-Bucu- 
rești, „Tractorul“-Brașov, .,23 Au- 
gust“-București etc. — merită, și 
din acest punct de vedere, să 
fie mai mult extinsă și sprijinită 
Introducerea procesului de sulfizare 
a matrițelor de forjare a șuruburi
lor a permis unei uzine din Brașov 
să reducă consumul de matrițe cu 
50 la sută. Fosfatarea sculelor, care 
s-a aplicat cîțiva ani consecutiv la 
Uzinele „23 August“ București, a 
mărit durata de utilizare a sculelor 
cu peste 40%. E de mirare însă că 
în prezent această întreprindere ne
glijează aplicarea în continuare a 
cestui valoros procedeu.

Economisirea metalelor

a-

speciale
O reducere substanțială a consu

mului de bronzuri și a compoziții
lor superior aliate pe bază de sta-

niu se poate obține la 
cuzineților motoarelor de tractoare 
și autocamioane. Aici pot fi utili
zate o serie de bronzuri în a căror 
compoziție intră mai puțin sta- 
niu. Dintre acestea se cere 
tinsă folosirea bronzurilor i 
cu ' zinc 
niu, a 
plumb, a 
fricțiune 
aliaje de 
pompe și 
și la Fabrica de strunguri Arad s-a 
înlocuit un mare număr de bucșe 
executate din diferite bronzuri supe
rioare, aliate cu staniu, prin bucșe 
executate din fontă sulfiată, noile 
soluții asigurînd calitatea 
ționarea corespunzătoare a 
lor și strungurilor produse, 
ținut astfel. o economie 
tantă de bronz.

Folosirea construcțiilor 
lice și în mod deosebit a oțelurilor 
placate are o mare însemnătate 
pentru construcția de mașini și uti
laje destinate industriei chimice, 
petroliere și alimentare, pentru că 
în acest fel se economisesc metale 
scumpe și greu de procurat, cum 
sînt oțelurile inoxidabile, anticoro- 
zive și refractare, cuprul, alama etc. 
Economii importante s-au realizat 
prin placarea cuzineților motoarelor 
de tractor și autocamion cu un 
strat de metal antifricțiune. Prin 
trecerea de la cuzineții turnați din 
bronz cu plumb la cuzineții bime-

! ex- 
aliate 

și plumb, cu alumi- 
bronzurilor numai cu 

alamelor speciale de anti- 
cu siliciu, a diferitelor 
aluminiu. La Fabrica de 
mașini agricole București

și func- 
pompe- 
S-a ob- 
impor-

bimeta-

taliei fabricați din oțel placat cu 
aliaj antifricțiune s-au economisit 
mari cantități de metal.

★
Economisirea metalului este un 

domeniu în care inițiativa și spiritul 
gospodăresc al muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din întreprin
derile industriale se pot manifesta 
din plin. Rezerve și posibilități pen
tru o mai 
lui există 
prinderile 
larg puse 
în primul 
sporită respectării riguroase 
reducerii în continuare 
lor specifice de consum stabilite. 
Conducerile de întreprinderi, cu 
sprijinul și îndrumarea organiza
țiilor de partid și sindicale sînt 
chemate să îndrepte în perma
nență eforturile și inițiativa co
lectivelor de muncitori, tehni
cieni proiectanți, ingineri spre o- 
biective concrete, care să asigure în
deplinirea exemplară a normelor 
specifice de consum stabilite, în așa 
fel, îneît odată cu creșterea calității 
și caracteristicilor tehnice ale pro
duselor să se realizeze și importan
te economii de metal.

Utilizînd cît mai bine metalul, va- 
lorificîndu-1 superior, lărgim posibi
litățile industriei noastre prelucră
toare de a făuri mai multe mașini 
și utilaje, mai multe bunuri de larg 
consum, de a reduce sistematic pre
țul de cost al acestora.

înaltă utilizare a metalu- 
din plin în toate între- 
— și ele se cer tot mai 
în valoare. Este necesar, 
rînd să se dea o atenție

Și 
a norme-

Plenara Consiliului general 
al U.C.F.S.

In ziua de 4 septembrie a avut loc 
Plenara Consiliului general al Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport

La plenară au participat membri 
f i membri supleanțl ai Consiliului 
general al U.C.F.S., reprezentanți ai 
C.C.S., U.T.M., și ai altor organiza
ții obștești și de stat. Au mai asistat 
președinții consiliilor regionale 
U.C.F.S., secretari ai cluburilor spor
tive și alți activiști ai mișcării spor
tive.

Plenara a analizat munca desfășu
rată de către organele și organiza
țiile U.C.F.S. în domeniul activității 
sportive de masă și a stabilit măsuri 
în legătură cu organizarea în 1964 a 
„Spartachiadei Republicane“, a „Pa- 
răzii Sporturilor” și cu introducerea 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv“.

De asemenea, plenara a analizat 
felul cum se îndeplinește planul de 
măsuri elaborat de Biroul Consiliu
lui general al U.C.F.S. cu privire la 
îmbunătățirea activității fotbalistice 
și a luat măsuri corespunzătoare.

(Agerpres)

Pe terenurile de rugbi
Unul din meciurile etapei a doua 

a returului campionatului republican 
de rugbi a avut loc ieri după-amiază 
pe stadionul Steaua. Este vorba de 
partida dintre Steaua și Știința Pe- 
troșeni. Victoria, în general scon
tată, a revenit rugbiștilor militari. 
Ei și-au dominat net adversarii, pă- 
trunzînd impetuos cu linia de trei 
sferturi, dar și cu componenți ai com
partimentului înaintării. In prima 
repriză Steaua a înscris trei încercări 
simple (9—0). în repriza secundă, 
rugbiștii din Petroșeni — lipsiți de 
condiție fizică și cu formația des
completată prin accidentarea cîtorva 
jucători — au cedat aproape total. 
Militarii au mai înscris, tot din în
cercări, încă 24 de puncte. Oaspeții 
au reușit să marcheze trei puncte 
printr-o lovitură de picior căzută. 
Scor final 33—3.

Din echipa învingătoare s-au re
marcat Mateescu, Ionescu, Penciu 
(acesta din urmă doar prin partici
parea activă la crearea unor faze 
spectaculoase și la realizarea încer
cărilor). De la Știința nu se pot face 
evidențieri personale. Jucătorii a- 
cesteia n-au depășit în general 
anonimatul.

Astăzi și mîine au loc celelalte 
partide ale etapei. In Capitală, pe 
stadionul Unirea (ora 17) se dispută 
azi meciul Unirea—Progresul, iar 
mîine, de la ora 9. Grivița Roșie pri
mește replica Științei Timișoara (pe 
terenul din Parcul copilului). în 
provincie sînt programate meciu
rile : Cluj Știința—Rulmentul ; Con
stanța Farul—Dinamo ; Iași C.S.M.S. 
—Gloria.

Vineri seara, la
„Republica" din Capitală a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul ar
tistic bulgar „Tutunul“, prezentat cu 
prilejul sărbătorii naționale a R. P. 
Bulgaria.

Gheorghe Tomozei, redactor al re
vistei „Cinema“, a prezentat specta
torilor pe artiștii Nevena Kokanova 
și Nikola Popov, sosiți în țara noas
tră cu acest prilej.

Au asistat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinemato
grafiei, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai I.R.R.C.S., oa
meni de cultură, ziariști, un nume
ros public.

Au fost de față Ivan Kinov, amba
sadorul R. P. Bulgaria în R. P. Ro
mînă, membri ai ambasadei, atașați 
culturali ai unor misiuni diplomatice 
în R. P. Romînă.

Filmul „Tutunul“ redă aspecte ale 
vieții politice și sociale din Bulgaria 
celui de-al patrulea deceniu al seco
lului nostru, pînă la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial.

Filmul s-a bucurat de un frumos 
succes.

(Agerpres)

INFOR MATH
în cadrul programului de schimburi 

culturale dintre R. P. Romînă și R. P. Chi
neză, vineri au sosit în țara noastră, la in
vitația Uniunii scriitorilor din R. P. Ro
mînă, Liu Șiao-svu, vicepreședinte al Fede
rației oamenilor de literatură și artă' din 
Regiunea Autonomă Sințlan-Uigură și Lu 
Muang, secretai al secretariatului filialei 
din Șanhai a Uniunii scriitorilor din R. P. 
Chineză, care vor face timp de o lună o 
vizită de studii în țara noastră. La sosire, 
în Gara de Nord, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de reprezentanți ai Uniunii scriitorilor 
din țara noastră Și ai Ambasadei R. P. 
Chineze în R. P. Romînă.

Sosirea orchestrei de estradă
a radiodifuziunii din R. D. Germană
Vineri seară a sosit în capitală 

orchestra de estradă a Radiodifuziu
nii din R. D. Germană, împreună cu 
soliștii de muzică ușoară Peter Wie
land, Helga Depre și Gudrun Wi
chert. Oaspeții au fost întîmpinați pe 
aeroportul Băneasa de reprezentanți 
ai Comitetului de stat pentru cultu
ră și artă, OSTA, compozitori și so
liști de muzică ușoară bucureșteni. 
Au fost de față reprezentanți ai am
basadei R. D. Germane în R. P. Ro
mînă. Orchestra, dirijată de Walter 
Krumbein, va da spectacole în capi
tală, în Iași și Brașov. (Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea specială Loto Central din 6 

septembrie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Pentru premiile obișnuite in bani
68 ; 43 ; 25 ; 27 ; 45 ; 23 ; 48 ; 5 ; 77 ; 82 
Premiul special A. 82 ; 77 ; 45. Premiul 
special B. 27 ; 43 ; 68. Premiul special C. 
48 ; 5 ; 23.
Pentru premiile suplimentare în obiecte 

și bani
Extragerea I-a 68 ; 45 ; 11. Extragerea 

a II-a 51 ; 75 ; 11. Extragerea a III-a 65 ; 
32 ; 38 ; 45. Extragerea a IV-a 69 ; 17 ; 
31 ; 59. Extragerea a V-a 81 ; 89 ; 17 ; 42. 

a Vl-a 44 ; 19 ; 31 ; 38 ; 60. 
a VlI-a 25 ; 50 ; 59 ; 73 ; 6. 
a VUI-a 25 ; 87 ; 58 ; 33 ; 88. 
a IX-a 68 ; 26 ; 58 ; 79 ; 56.

Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea , ._ , __ , _  ____

Fond general de premii : 1 255 877 lei.

I

I

In câteva rânduri
Au fost desemnați campionii juniori la 

tenis de cîmp pe anul 1963. La băieți, ti
tlul a revenit lui “lie Năstase (Steaua), 
care l-a învins în finală cu 6—1, 6—3, 
6—1 pe Cherecheș (Steagul Roșu Brașov), 
în concursul feminin pe primul loc s-a cla
sat jucătoarea dinamovistă Iudith Dibar, 
învingătoare în finală cu 6—4, 5—7, 6—3 
în fața clujencei Vera Rado.

Astăzi, pe terenurile Progresul, încep 
campionatele seniorilor. Jocurile se dispută ! 
dimineața de la ora 8,30 și după-amiază | 
de la ora 15,00.

Cu trei runde înainte de terminarea 
turneului zonal feminin de șah de la Lodz, 
lidera clasamentului continuă să fie șa- i 
hișta romînă Margareta Teodorescu, avînd |
7.5 puncte din 9 posibile. Urmează Ere- j 
tova (R. S. Cehoslovacă) și Karakaș (R. P. • 
Ungară) 6,5 puncte, Konarkovska (R. P. 
Polonă) 6 puncte, Nicolau (R. P. Romînă)
5.5 puncte. îrr runda 10-a, Teodorescu a j 
cîștigat partida cu șahista Krats (R. D. Ger- 1 
mană).

La Ștrandul Tineretului din Capitală se ' 
desfășoară de două zile finalele campio
natelor republicane de înot. Primele titluri 
au fost cucerite de următorii sportivi : mas- j 
culin : 1 500 m liber : Șt Kroner (Dinamo) 
19’42**3/10  ; 400 m mixt : Al. Popescu (Di
namo) 5’31 ”8/10 , feminin : 100 m spate ; I 
Maria Dimescu (Clubul sportiv școlar) ' 
1T7’’6/1O .- 400 m mixt : Vasilica Rotaru 
(Dinamo) 6T0”9/10. (Agerpres) |

Cercetările pentru căutarea 
submarinului „Thresher" 

au luat sfîrșit
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Ministrul marinei al S.U.A., Fred 
Korth, a anunțat că în urma cerce
tărilor efectuate de batiscaful 
„Trieste“ a fost stabilit definitiv 
locul unde se găsește în prezent 
epava submarinului nuclear ameri
can „Thresher“, care s-a scufundat 
la 10 aprilie în Atlantic cu 129 de 
persoane la bord. Korth a arătat că 
fotografiile luate de batiscaful 
„Trieste" indică părți și rămășițe 
purtînd numărul 593 care corespun
de numărului submarinului scufun
dat.

Subliniind că epava submarinului 
se află la o adîncime de 2 520 metri 
și la o distanță de 320 km est de 
Boston, ministrul marinei S.U.A. a 
declarat că cercetările pentru căuta
rea submarinului au luat sfîrșit. El 
a indicat că în prezent marina ame
ricană va încerca să obțină infor
mații științifice privitoare la regiu
nea unde s-a scufundat „Thresher".

s-a hotărît ca la 9 septembrie să se 
întrunească Consiliul de Securitate 
pentru a examina situația din 
Rhodesia de sud.

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
5 septembrie a fost dat publicității 
la New York documentul adresat 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
de către Ghana cu privire la situa
ția din Rhodesia de sud.

„în acest teritoriu, se arată în do
cument, autoritățile sud-rhodesiene 
duc o brutală politică de apartheid 
împotriva populației de culoare". 
Guvernul Ghanei, arată documentul, 
consideră că singurul vinovat pen
tru această stare de lucruri este 
guvernul englez, și că la ea s-a 
ajuns în urma încălcării și neînde- 
plinirii rezoluțiilor adoptate ante
rior de O.N.U.

Referindu-se la condițiile în care 
trăiește populația africană din Rho
desia de sud, documentul ghanez 
arată că două milioane din cele a- 
proape patru milioane de africani 
trăiesc în rezervații în care pămîn- 
tul este deosebit de sărac, iar popu
lația este lipsită de apă potabilă și 
asistență socială. Muncitorii africani 
care lucrează pentru colonialiștii 
europeni nu se bucură de nici un fel 
de drepturi civile. „Toate aceste 
condiții intolerabile, subliniază do
cumentul ghanez, sînt agravate și 
mai mult de o crudă politică de dis
criminare rasială care, după apre
cierile unor observatori, este uneori 
mai brutală ca în R.S.A.“.

Declarația 
șefului guvernului 

angolez format in exil
LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, 
șeful guvernului angolez, format în 
exil, Senhor Roberto Holden, care se 
află la Leopoldville, a ținut aici o 
conferință de presă în care a făcut 
cunoscut că în viitoarele săptămîni, 
în Angola se vor intensifica luptele 
de eliberare națională, împotriva 
colonialiștilor portughezi. El a ară
tat. de asemenea, că în perioada care 
a urmat după conferința statelor a- 
fricane de la Addis Abeba, forțele 
de eliberare națională angoleze au 
fost întărite și Instruite continuu. în 
prezent ele sînt gata, în cazul cînd 
colonialiștii portughezi vor refuza 
să acorde de bună voie independen
ță națională acestui popor, să reîn- 
ceapă operațiunile militare.

Coincidentă ?•»
S-ar putea să fie o 

simplă intîmplare. Efec
tul ei nu este însă lipsit 
de semnificație.

„Tocmai in ziua ma
rii demonstrații de la 
Washington a negrilor 
americani, pentru egali
tatea în drepturi, intr-un 
oraș englez a fost anu
lată o măsură bazată pe 
discriminare rasială“ — 
relatează ziarul vest- 
german „Die Welt".

Despre ce este vorba? 
în cursul anilor, mulți 

negri domiciliați in ora
șul englez Bristol și-au 
oferit serviciile societă
ții de transporturi urba
ne, ca taxatori de auto
buze. Ofertele au fost

respinse sistematic sub 
pretextul că societatea 
nu angajează, din prin
cipiu, personal de de
servire din rîndurile 
populației de culoare. 
La un moment dat soli-

N o f ă

citanții au cerut spriji
nul sindicatului.

Patru luni au durat 
tratativele între sindicat 
și reprezentanții societă
ții și iată că, in sfîrșit, 
la 28 august — ziua 
cind a avut loc „Marșul 
spre Washington“ s-a a- 
doptat o decizie prevă-

zînd că pe viitor la 
Bristol se vor angaja în 
transporturile publice și 
„oameni de culoare“, 
punîndu-se astfel capăt 
unei vechi practici dis
criminatorii.

Este oare o simplă 
coincidență ? Sau există 
o legătură între această 
hotărire și faptul că 
conducători ai societății, 
urmărind pe ecranele 
televizoarelor faze ale 
impresionantei demon
strații a negrilor ameri
cani, s-au gîndit că e 
totuși mai bine să pre- 
întîmpine o eventuală 
„ediție engleză“ a „Mar
șului spre Washington“ ?

G. DASCĂLU

Impresiile unor studenți americani 
care au vizitat Cuba

NEW YORK 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France Pres
se, patru din membrii grupului stu
denților americani care, în ciuda îm
potrivirii Departamentului de Stat, 
au vizitat recent Cuba, au ținut o 
conferință de presă, în cursul căreia 
au împărtășit impresiile lor. „Guver
nul cuban depune eforturi pentru a 
îmbunătăți viața poporului acestei 
țări — a declarat Chris Raisner, stu
dent la belle-arte. Nu am aceeași 
impresie în ce privește guvernul a- 
merican“. a adăugat el. Rhoden 
Smith, student negru, a constatat că 
„o proporție mare de negri ocupă 
posturi de răspundere în Cuba“ și 
că nu a întîlnit nici un fel de cazuri 
de discriminare rasială. „Socialismul 
care se construiește în Cuba, a de
clarat Judith Luce, este bun pentru 
majoritatea poporului". Ellen Shallit, 
studentă în literatură, a subliniat că 
a avut în Cuba posibilitatea de a ve
dea cum sînt și cum pot fi ajutați 
tinerii în Cuba.

Cei patru studenți au subliniat în 
unanimitate căldura cu care au fost 
primiți și ospitalitatea poporului cu
ban, precum și întreaga libertate de 
care s-au bucurat în timpul șederii 
lor. de aproape două luni, în Cuba,
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ACCIDENT... PREMEDITAT

Un avion care a plecat din 
Dar Es Salam îndreptindu-se 
spre Bechuanaland pentru a 
aduce în Tanganica un grup de 
refugiați sud-africani, s-a prăbu
șit la 5 septembrie în apropiere 
de localitatea Mbeya din Tanga
nica. Este pentru a doua oară 
cînd un avion care urma să trans
porte refugiați politici sud-afri
cani într-una din țările indepen
dente ale Africii, a fost distrus. 
Cu o săptămînă în urmă, un 
avion al Societății „East Afri
can Airways“, care aștepta la 
Francistown, capitala Bechuana- 
landului. pentru a transporta re
fugiați sud-africani, a luat foc.

Conducerea aviației civile din 
Nairobi a anunțai că a primit la 
5 septembrie o scrisoare de ame
nințare din Republica Sud-Afri- 
cană. în scrisoare se spunea că 
orice avion destinat refugiațilo' 
sud-africani „va fi doborît sau 
incendiat“.

DESCOPERIREA UNUI
TABLOU AL LUI LEONARDO

DA VINCI
La New York printre tablou

rile colecționarului Robert Gre
gory, a fost descoperii unul a- 
parținînd marelui pictor al Re
nașterii italiene, Leonardo da 
Vinci. Autenticitatea tabloului a 
fost stabilită cu ajutorul razelor 
Röntgen. S-a putut stabili și 
data execuției: anul 1504. Certi
ficatul de autenticitate a fost 
semnat de doi cunoscuți experți 
de artă americani.

CU MIJLOACE DE LUCRU 

PRIMITIVE

Suprafața arabilă și suprafața 
culturilor agricole În Coreea de 
Sud se restrânge cu fiecare an. 
După cum relatează agențiile de 
presă, față de perioada de pînă 
la eliberarea de sub dominația 
japoneză, suprafața arabilă sud- 
coreeană s-a redus cu 200 000 
tenbo (un tenbo egal 0,99 ha), 
din care mai mult de 100 000 
tenbo au fost

la sută din numărul total de gos
podării țărănești sînt lipsite de 
vite de muncă.

GHEAȚĂ DIN COSMOS l

S-o petrecut în orașul Domo
dedovo, lingă Moscova, la 27 au
gust. Era o zi perfect senină. în 
jurul orei 10 dimineața, localnica 
Ekaterina Golikova care muncea 
în grădină a auzit în spatele ei 
un zgomot neobișnuit A privit 
în jur și a văzut o piatră înfiptă 
în pămînt. în cădere piatra s-a 
spart in cîteva bucăți care au 
zburat la o distantă de 10-15 
metri.

Piatra căzută „din cer“ era de 
fapt un bloc de gheață. Cînd s-a 
aflat la Institutul astronomic 
„Sternberg“ despre neobișnuitul 
„oaspete" sideral, la Domodedo
vo au sosit specialiști. Cu mul
tă grijă bucățile de gheață (cîn- 
tărind aproape 5 kg) au fost ex
pediate la Moscova.

După cum relatează agenția 
A.P.N., gheața este cercetată la 
Institutul de geochimie și chi
mie analitică „Vernadski“. Ea 
este studiată de cei mai mari 
specialiști sovietici — astronomi, 
geochimișli, glaciologi.

De unde provine gheața ? Mai 
mulți specialiști sovietici presu
pun că ea provine din Cosmos.

Pînă acum savanții n-au văzut 
niciodată un meteorit de gheață. 
Dacă este intr-adevăr de prove
niență cosmică, acest bloc de 
gheață reprezintă o descoperire 
foarte importantă.

UN ȘEIC NEÎNDUPLECAT

Șeicul Shakbut Sultan a deve
nit în ultimul timp un subiect de 
senzație. Revistele occidentale se 
întrec care mai de care să pu
blice reportaje și fotografii des
pre acest cîrmuitor al micului 
șeicat Abu Dhabi, protectorat 
englez situat la extremitatea su
dică a Golfului Persic.

Cele 25 000 mile pătrate ale 
șeicatului sînt acoperite de nisi

puri mișcătoare și puținele oaz» 
ale deșertului cu greu pot hrăni 
chiar și mica populație de 15 009 
oameni. Colțurile acestea ale lu
mii au fost, timp de secole, adă
posturile preferate ale piraților. 
Aceștia au dispărut de mult, lo
cul lor fiind luat, în ultimul de
ceniu, de maj multe companii 
petroliere care au început ample 
lucrări de prospectare, îndată ce 
au constatat că „șeicul Shakbut 
este conducătorul absolut al celei 
mai valoroase proprietăți funcia
re de pe planeta noastră”. Micul 
șeicat dispune într-adevăr de bo
gății fabuloase de petrol, care 
vor aduce zilnic lui Shakbut suma 
de 160 000 de dolari. Deși teri
toriul său dispune de asemenea 
avuții, populația trăiește în ace
leași condiții ca și în urmă cu 
sute de ani. Șeicul a ascuns banc
note în valoare de milioane în 
beciurile palatului unde, după 
cum relatează presa occidentală, 
au ajuns pradă șoarecilor. Com
paniile petroliere anglo-franceze 
i-au organizat șeiculuj călătorii 
în marile orașe din Europa și 
America, în dorința de a-1 „civi
liza". în fapt, monopolurile pe
troliere sînt nemulțumite de 
șeic, considerîndu-1 insuficient 
de docil. Drept urmare, revista 
„Life" a ținut să atragă atenția 
șeicului că „12 dintre cei 14 pre
decesori ai lui au murit de 
moarte violentă..."

CÎND TERENURILE 

CONSTITUIE OBIECT 

DE SPECULĂ

în urma unei anchete între
prinse de ziarul londonez „Daily 
Herald" s-a stabilit că speculan
ții cu terenuri de construcții po
sedă pămînturi pe care s-ar pu
tea construi locuințe pentru un 
milion de locuitori. Din cauza 
lipsei de locuințe, prețurile aces
tor terenuri ajung la cifre astro
nomice. Astfel prețul loturilor 
cumpărate în urmă cu cîțiva ani 
de speculanți pentru suma de un 
milion de lire sterline este acum 
de cîteva ori mai mare.

destinate scopuri
lor militare.

în agricultura 
Coreei de Sud se 
simte lipsa acută 
de unelte agricole 
și vite de muncă, 
ceea ce face ca ță
ranii să lucreze 
ogoarele în mod 
primitiv. Un plug 
obișnuit sau un 
plug primitiv (de 
lemn) revine la 
aproximativ 5—10 
gospodării țără
nești, o prășitoare 
— la 14 gospodă
rii, un motor — 
la 1 109 gospodă
rii, iar o pompă 
de apă — la 
23 000 gospodării 
țărănești. Nici mă
car o seceră sau 
o sapă nu are fie
care țăran sud- 
coreean. în satele 
Coreei de Sud, 70
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sărbătoarea națională cu arma nucleară în 
spațiul cosmic și sub

Sărbătoarea națională a Braziliei

Aspre critici la adresa proiectatelor 
experiențe nucleare francele in Pacific

Referindu-se la cercurile autori
zate din Paris, agenția France 
Presse relatează că au fost trans
mise instrucțiuni ambasadorilor 
Franței în Australia, Noua Zeelandă, 
Chile și Peru, menite să exprime 
guvernelor pe lîngă care sînt acre- și proteste, 
ditați acești ambasadori „surprinde
rea" față de campania sistematică 
sprijinită de comunicate oficiale îm
potriva perspectivei experiențelor 
nucleare franceze în Pacific.

Instrucțiunile cuprindeau, printre 
altele, amenințări vădite la adresa 
acestor guverne, cărora li s-a cerut 
să stăvilească mișcarea crescîndă de 
protest împotriva planurilor coman
damentului militar francez de a 
efectua experiențe cu bomba cu hi
drogen în zona de sud a Oceanului 
Pacific. Guvernele celor patru țări 
sînt „avertizate“ că „orice atitudine 
discriminatorie față de intențiile

DECLARAȚII 1N SPRIJINUL
TRAIAlULlil DL LA MOSLOVA
RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). 

— într-un interviu acordat agen
ției Taniug, Joao Goulart, președin
tele Braziliei, a declarat că Tratatul 
de la Moscova privitor la interzice
rea parțială a experiențelor nucleare 
deschide în fața omenirii noi pers
pective de consolidare a păcii. Gou
lart a subliniat că guvernul Brazi
liei se pronunță pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru rezolvarea 
problemelor internaționale pe cale 
pașnică.

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — La 
6 septembrie s-a încheiat la Stock
holm, după două zile de lucrări, 
Conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor nordice consacrată 
pregătirii acestor țări în vederea 
celei de-a 18-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. în legătură cu 
aceasta, în comunicatul conferinței 
se spune că „miniștrii și-au expri
mat satisfacția profundă față de în
cheierea tratatului privitor la inter
zicerea parțială a experiențelor nu
cleare și față de faptul că ia tratat 
au aderat aproape toate statele“.

experiențelor 
cursul trata- 
că clica cian- 
pe nimeni și

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ambasada U.R.S.S. 
la Washington, din însărcinarea gu
vernului U.R.S.S., a înaintat Depar
tamentului de Stat al S.U.A. o notă 
în legătură cu semnarea ilegală de 
către reprezentantul clicii ciankai- 
șiste a exemplarului american al 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

în legătură cu aceasta, se spune 
în notă, guvernul sovietic consideră 
necesar să declare, ceea ce a făcut 
și pînă la semnarea Tratatului pri
vitor la interzicerea 
cu arma nucleară, în 
tivelor de la Moscova, 
kaișistă nu reprezintă 
nu are dreptul să acționeze în nu
mele Chinei și de aceea orice ac
țiuni internaționale ale acestei clici 
sînt ilegale și în contradicție cu 
Carta O.N.U. Uniunea Sovietică re
afirmă din nou că nu recunoaște 
semnătura ciankaișiștilor pe exem
plarul menționat al tratatului și că 
în lume există numai un singur stat 
chinez — 
neza — și 
tă numai 
neze.

Republica Populară Chi
că China este reprezenta- 
de guvernul R. P. Chi-

Solidari cu minerii greviști din Asturia
PARIS 6 (Agerpres). — 5 000 de 

muncitori de la Uzina de automobile 
„Pegaso“, una din cele mai mari din 
Spania cu sediul la Madrid, au de
clarat grevă în semn de solidaritate 
cu minerii greviști din Asturia. Gre
va eroică de 50 de zile a minerilor 
din Asturia se bucură de simpatia 
și sprijinul fierbinte al tuturor oa
menilor muncii din Spania. Autori
tățile franchiste încearcă zadarnic să 
înăbușe și să ascundă opiniei publice 
mișcarea de solidaritate care se des
fășoară în întreaga Spanie. De
monstrații și greve de protest împo
triva dictaturii fasciste a lui Franco

Remanierea 
guvernului algerian 
ALGER 6 (Agerpres). — La 5 sep

tembrie a fost remaniat guvernul 
Algeriei. în funcția de ministru al 
afacerilor externe a fost numit 
Abdelaziz Bouteflika, pînă în pre
zent ministru al tineretului și spor
turilor. El îl înlocuiește în funcția 
de ministru ăl afacerilor externe pe 
Mohammed Khemisti, asasinat în 
luna aprilie ; pînă în prezent atri
buțiile ministrului de externe au 
fost îndeplinite provizoriu de pri
mul ministru Ben Bella. Totodată, 
au fost contopite Ministerele Finan
țelor, Comerțului și Industrializării 
într-un singur Minister al Econo
miei, în fruntea căruia a fost numit 
Bechir Boumaza, pînă în prezent 
ministru al muncii. Din guvern nu 
mai fac parte Ahmed Francis, fost 
ministru de finanțe, care și-a dat de
misia din motive politice, precum și 
Mohammed Khobzi, fost ministru al 
Comerțului, și Laroussi Khelifac, 
fost ministru al industrializării.

Franței de a efectua experiențe nu
cleare în regiunea Oceanului Pacific 
riscă să pună în discuție actualele 
relații dintre Franța și țările respec
tive“. Aceste afirmații ale guvernu
lui francez au stîrnit nemulțumire 

într-o declarație făcută la 6 sep
tembrie primul ministru al Noii 
Zeelande, Keith Holyoake, a arătat 
că țara sa va continua să se 
opună oricăror experiențe nucleare.

Keith Holyoake a declarat că „este 
vorba de experiențe într-un moment 
cînd principalele puteri nucleare și 
aproape toate celelalte țări din lume 
au căzut de acord să le interzică 
printr-un tratat internațional".

Pe de altă parte, după cum trans
mite agenția France Presse, Federa
ția muncii din Noua Zeelandă a ho- 
tărît instaurarea unui boicot econo
mic împotriva Franței în cazul cînd 
vor avea loc experiențe nucleare 
franceze în Pacific.

în Chile, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe a 
declarat că guvernul său „consideră 
că este de datoria sa să-și exprime 
îngrijorarea“ față de planurile Fran
ței de a experimenta arme nucleare 
în Pacific. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că, „în ciuda legăturilor 
istorice cu Franța și a relațiilor 
prietenești cu guvernul francez, noi 
(chilienii) trebuie să ne exprimăm 
împotrivirea față de efectuarea 
unor asemenea experiențe“. Subli
niind că „unele din insulele populate 
de cetățeni chilieni nu se află de
parte de regiunea experiențelor" și 
că „economia țării depinde în mare 
măsură de pescuitul în Oceanul Pa
cific", purtătorul de cuvînt a ținut 
să reamintească că țara sa se opune 
experiențelor nucleare în general.

Decorarea
Iui Bruno Pontecorvo

200 000 de muncitori, de pe aproa
pe 1 000 de șantiere din Anglia, s-au 
aflat în grevă timp de o săptămînă. 
O grevă pe scară națională de am
ploarea acesteia n-a mai avut loc de 
multă vreme. In cursul acțiunii gre
viste constructorii au luat parte la 
mitinguri și demonstrații. In fotogra
fie : Aspect de la una din demons
trațiile de pe străzile Londrei.

și de solidaritate cu minerii din As
turia, au avut loc, de asemenea, la 
Barcelona, Bilbao și în alte orașe din 
Spania.

Federația națională a minerilor 
din Franța, afiliată la Confederația 
Generală a Muncii, a expediat mine
rilor greviști din Asturia 2 000 000 
franci (vechi). Federația cheamă toa
te organizațiile sale locale să conti
nue strîrigerea de fonduri pentru a- 
jutorarea minerilor spanioli aflați în 
grevă, care, la rîndul lor, au sprijinit 
pe tovarășii lor francezi în timpul 
grevei din martie-aprilie a.c.

Ministrul de externe 
al Indoneziei despre planul 
creării Federației Malayeze

DJAKARTA 6 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație dată publicității la 6 
septembrie, ministrul de externe al 
Indoneziei Subandrio, a cerut res
pectarea acordului de la Manila, 
semnat de Indonezia, Filipine și Ma
laya, care prevedea consultarea 
populației din teritoriile ce urmează 
să intre în Federația Malayeză. 
Subandrio a arătat apoi că Indone
zia „s-a opus și continuă să se opu
nă formării Federației Malayeze a- 
tîta timp cît. acordul de la Manila 
nu este respectat întrutotul“.

împotriva creării acestei federații 
s-au pronunțat și sindicatele din Sa
rawak. După cum anunță agențiile 
de presă, 22 de sindicate din acest 
teritoriu au semnat un memoran
dum adresat misiunii O.N.U., cerînd 
acordarea unei depline șl reale in
dependențe Sarawakului.
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în favoarea extinderii relațiilor 
comerciale cu țările socialiste

LONDRA 6 (Agerpres). — Minis
trul ^Comerțului al Marii Britanii, 
Frederik Erroll, luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă la 
deschiderea unei expoziții industriale 
britanice la Zürich, s-a pronunțat 
în favoarea schimburilor comerciale 
cu țările socialiste.

Potrivit corespondentului ziarului 
„Financial Times“, Erroll a subliniat 
că, deși comerțul cu țările socialiste 
nu reprezintă în momentul de față

Un apel al liderului kurzilor irakieni, Barzani
(Agerpres). — Musta-GENEVA 6

fa Barzani, președintele partidului 
democrat din Kurdistan și coman
dantul forțelor armate ale kurzilor, 
a adresat „Congresului centenarului 
Crucii Roșii internaționale“, ’tare 
are loc la Geneva, o scrisoare în 
care atrage atenția asupra acțiuni
lor guvernului irakian, care încalcă 
grosolan normele dreptului interna
țional și principiile umanității după 
care se călăuzește Crucea Roșie in
ternațională.

Guvernul baasist, se spune în scri
soare, nefiind în stare să frîngă 
lupta poporului kurd pentru liber
tate, drepturi democratice și auto
nomie națională, a recurs în iunie 
a.c., cu ajutorul guvernului sirian, 
la exterminarea în masă a popu
lației pașnice din Kurdistan. încâl
cind convențiile de la Geneva, tru
pele guvernului din Bagdad bom
bardează orașele și satele kurzilor, 
ucigînd sute de femei, bătrîni și co
pii. Ele organizează represiuni în 
masă și alungă forțat populația ci
vilă din regiunile petroliere ale 
Kurdistanului, împușcă pe soldații 
kurzi căzuț.i prizonieri. Ele îi execu
tă pe civilii luați ca ostateci, îi su-

„Conflictul puilor o mică parte
dintr-un tablou de ansamblu

Sub titlul „Toate motivele pentru 
a fi pesimiști", revista franceză 
„Paris Match“ publică sub semnă
tura lui Raymond Cartier o analiză 
a situației actuale a relațiilor țărilor 
Europei occidentale cu Statele Unite.

„Starea de alarmă s-a conturat — 
scrie autorul. înrăutățirea relațiilor 
occidentale a ajuns la o asemenea 
situație, îneît consecințele cele mai 
rapide, cele mai periculoase și mai 
absurde trebuie avute în vedere.

Ceea ce este numit aici „the chi
cken war“, războiul puilor *,  nu este 
decît o mică parte dintr-un tablou 
de ansamblu. Dar ea îmbracă o sem
nificație simbolică. Este o expresie 
experimentală a unui conflict mult 
mai vast. Ea servește la concreti
zarea reacțiilor opiniei americane 
asupra unui caz precis. Si ea atrage 
o reacție în lanț susceptibilă de a 
produce din ce în ce mai mult efecte 
din cele mai negative.

*) Este vorba de conflictul ivit în
tre S.U.A. și țările Pieței comune, 
datorită faptului că acestea din urmă 
au sporit taxele vamale la carnea de 
pasăre. S.U.A. — care exportă în
semnate cantități de carne de pasăre 
— au inițiat măsuri de represalii.

...Este adevărat că nu pentru 
prima oară se ivesc dificultăți în le
gătură cu sporirea taxelor Vamale. 
Dar în „afacerea puilor" S.U.A. au 
vrut să vadă viitorul tuturor expor
turilor sale agricole. Congresul a in
trat în fierbere. Mai mulți din 
membrii săi cei mai influenți pro
vin din state unde creșterea păsări
lor este una din ramurile agricole 
principale...

De curînd au fost anunțate repre
saliile. Administrația a publicat o 
listă de 19 produse. între care ea va 
putea alege pentru a cauza Pieței 
comune un prejudiciu echivalent cu 
pagubele suferite de crescătorii de 
păsări americani.

Represaliile cer contra-represalii 

decît 3 la sută din comerțul Marii. 
Britanii, el este important pentru că 
țările socialiste „oferă prilejuri folo
sitoare Marii Britanii, de a vinde bu
nuri capitale, uzine și utilaje de un 
caracter special“.

Subliniind că legăturile comerciale 
cu țările socialiste sînt importante 
nu numai pe plan economic, Erroll 
a arătat că ele reprezintă „și o va
loare politică, contribuind la reduce
rea încordării“.

pun la torturi pe deținuții kurzi și. 
arabi, ard cu napalm semănăturile, 
nimicesc cirezile de vite și încearcă 
să înăbușe poporul kurd în cleștele 
blocadei economice.

în scrisoarea sa, Barzani cere ca 
o delegație a Crucii Roșii interna
ționale să viziteze teritoriul eliberat 
al Kurdistanului. El cere, de ase
menea, participanților la „Congre
sul centenarului Crucii Roșii inter
naționale“, Ligii societăților de Cru
ce Roșie și Semilună Roșie, Soare
lui Roșu și Leului Roșu să ia mă
suri urgente pentru a acorda ajutor 
victimelor războiului.

Barzani cere să se pună la dispo
ziția „Comitetului pentru apărarea 
drepturilor poporului kurd“, care își 
are sediul în afara hotarelor Iraku
lui, medicamente și alimente pentru 
refugiații kurzi și pentru populația 
civilă kurdă, precum și mijloace fi
nanciare pentru transportul acestor 
încărcături.

Scrisoarea lui Mustafa Barzani a 
fost difuzată la 5 septembrie în rîn
dul delegaților la „Congresul cen
tenarului Crucii Roșii internațio
nale“.

care, la rîndul lor, dau naștere unor 
contra contra-rcpresalii. Unde vom 
ajunge dacă ne lăsăm antrenați pe 
panta aceasta alunecoasă ?

Or, circumstanțele sînt propice a- 
cestei alunecări fatale.

Marea acuzată este Europa. (Auto
rul are în vedere aci și în tot restul 
articolului cele șase țări ale Pieței 
comune — n.r.). Cînd a început pe
nibila organizare a Pieței comune, 
S-au găsit cîteva spirite perspicace și 
întristate care să se întrebe dacă nu 
apărea un concurent al Americii pe 
malul răsăritean al Atlanticului. Dar

Răsfoind presa străină

nu erau decît voci izolate, neglija
bile într-un concert de aprobări și 
încurajări. S-a dovedit că vocile a- 
cestea morocănoase erau voci pro
fetice. America a fost nașa Pieței 
comune. Și se călește..

...Noi, spun americanii, exportăm 
în Europa produse agricole în va
loare de 1 200 milioane dolari anual. 1 
Vom vedea noi închizîndu-se debu- 
șeul acesta, secînd resursa aceasta 
și agricultura noastră, deja strangu- 1 
lată, cunoscînd spaimele asfixiei ? 1

Starea de spirit nu este diferită ' 
cînd este vorba de produsele indus
triale. Am fost încurajați, spun a- 
mericanii, să cumpărăm mărfuri ! 
străine sub pretextul de a ajuta Eu
ropa să-și regăsească sănătatea sa 
economică. Dar astăzi, ce invazie !"... 
In continuare, Cartier arată că Eu
ropa occidentală constituie totuși 
unul din clienții buni ai S.U.A.

„Schimburile nu încetează să se 
dezvolte în beneficiul Americii. A- 
chizițiile Americii din țările Pieței 
comune au rămas staționare din 1960. 
în timp ce achizițiile Pieței comune 
în America au crescut cu 30 la sută. 
Ca și Anglia, America este o bene-

DIN VENEZUELA
NOI ACȚIUNI ALE FORȚELOR 

PATRIOTICE

(Agerpres). Pa-CARACAS 6
trioții venezueleni continuă acțiu
nile lor împotriva regimului Betan
court. Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, în urma unui atac asupra 
sediului poliției judiciare din Mara
caibo, al doilea oraș ca mărime din 
Venezuela, un grup de partizani ve
nezueleni a capturat o mare can
titate de arme, printre care 11 mi
traliere.

în oraș domnește o atmosferă de 
teroare. Forțele poliției care patru
lează în prezent pe străzi perche
ziționează automohile Și locuințe 
particulare. în același timp, Univer
sitatea Zulia a fost ocupată de po
liție și armată.

în regiunea munților Falcon s-au 
produs ciocniri între trupe vene- 
zuelene și unități de guerilă.

Represiuni antidemocratice 
în Guatemala

CIÜDAD DE GUATEMALA 6 (A- 
gerpres). — După cum transmite a- 
genția France ~ 
dinului juntei 
mala, poliția a 
cretar general 
din această țară, Bernardo Alvara
do Monzon. Potrivit relatărilor a- 
genț.iei Prensa Latina, în ultimele 
zile mai mulți fruntași politici gua
temalezi s-au refugiat în clădirile 
diferitelor ambasade din Ciudad de 
Guatemala, pentru a scăpa de re
presiunile juntei militare. Patru ce
tățeni guatemalezi, care au găsit azil 
la ambasada Republicii Peru, au so
sit la 5 septembrie la Lima.

Presse, în urma or- 
militare din Guate- 
arestat pe fostul se
al Partidului Muncii

Produse romînești distinse 
la Tîrgul de Ja Leipzig

BERLIN. După cum anunță A.D.N., 
direcția Tîrgului de toamnă de la 
Leipzig a acordat unui număr de 10 
țări distincții pentru articolele de larg 
consum expuse.

Juriul pentru aprecierea mărfurilor 
expuse a decernat diplome și medalii 
de aur pentru înaltul nivel științific 
și tehnic ăl unor produse romînești 
prezentate de întreprinderea de stat 
pentru comerțul exterior „Prodexport“. 
Aceste distincții au fost înmânate la 
standul românesc, expozanții romîni 
fiind felicitați pentru excepționala ca
litate și prezentare a produselor.

MOSCOVA. La 6 septembrie a so
sit la Moscova, într-o vizită oficială, 
delegația unificată a Adunării Popu
lare Consultative provizorii și Parla
mentului colaborării al Indoneziei.

Delegația este condusă de Aii Sas- 
troamidjojo, ministru, vicepreședinte 
al Adunării Populare Consultative 
Provizorii.

din Statele Unite în fiecare

latentă a dolarului 
va apăsa din ce în

apasă 
ce mai

ficiară a comunității europene. Dar, 
aceste adevăruri simple sînt fără 
valoare". „Toate reacțiile americane 
— arată mai departe revista — 
sînt în prezent reacții de apărare și 
de represalii... O campanie „Buy 
American“ (cumpără mărfuri ame
ricane) probabil că nu este îndepăr
tată. Ea a și început cu campania 
„See America First“ (Vezi America 
mai întîi), care are drept scop opri
rea valului de pașapoarte de turiști 
care ies ‘ 
vară.

Criza 
greu și 
greu asupra acestor atitudini. Ame
rica a descoperit-o în mod brusc. O 
ignora cu cîteva luni în urmă. Cau
zele care o determină sînt însă în 
acțiune de cinci ani. Dacă nu po
porul, cel puțin cei inițiați știu în 
prezent că America trimite în străi
nătate mai mulți dolari decît aduce 
în țară, că diferența se acumulează 
în Europa sub formă de creanțe 
exigibile la vedere și că stocul de 
aur adus la un nivel periculos de 
scăzut a devenit insuficient pentru 
a face față acestui pasiv uriaș, 
aproape nimeni nu învinuiește 
vernul american care, prevenit 
douăzeci de ori de experții cei 
calificați, a lăsat să treacă anii, fără 
a avea curajul de a încerca să gă
sească un remediu acestui rău. Vi
novatul, încă o dată, este Europa, 
ingrata, lacoma Europă. Acum, ca 
groaznicul cămătar care a abuzat de 
băiatul de familie nevinovat, ea este 
cea care ține în mîna sa lungă 
soarta dolarului...

Dar nu este posibil să vorbești 
despre aceasta unui american fără 
ca el să nu spună : „Unde este difi
cultatea ? Nu avem decît să ne re
tragem trupele din Europa și ba
lanța noastră de plăți va fi renta
bilă. Criza dolarului va lua sfîrșit".

Nu este un lucru indiscutabil. In 
1962, deficitul balanței de plăți a

gu- 
de 

mai

141 de ani, lupta în- 
patrioților brazilieni 

portughezi 
prin 

Acest

Astăzi este 
a Braziliei.

în urmă cu 
delungată a 
împotriva asupritorilor 
a fost încununată de succes 
proclamarea independenței, 
eveniment istoric a marcat începu
tul existenței de sine stătătoare a 
statului brazilian.

Ca și celelalte popoare ale con
tinentului latino-american, poporul 
brazilian își manifestă năzuința 
de a consolida independența ță
rii sale, de a pune în valoare ma
rile ei bogății în scopul dezvoltării 
economiei naționale.

în domeniul politicii externe, Bra
zilia se pronunță pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările, indiferent 
de sistemul lor economic și social, 
pentru respectarea independenței și 
suveranității naționale a statelor și 
neamestecul reciproc în treburile 
interne. Guvernul brazilian a sem
nat Tratatul privitor la interzicerea

»
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în fotografie : clădirea Congresului național al Braziliei
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BONN. Thomas Dehler, vicepre
ședinte al Bundestagului vest-german, 
care s-a înapoiat din vizita sa în 
Uniunea Sovietică, a fost primit la 
Bonn de vicecancelarul R.F.G., Er
hard. Dehler, care a avut la Moscova 
convorbiri cu N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a in
format pe Erhard despre conținutul 
convorbirilor și despre impresiile sale 
din vizita în U.R.S.S.

MANAGUA. Ziarul „La Noticia“, 
care apare în capitala Republicii Hon
duras, Managua, a relatat la 5 sep
tembrie că în departamentul Madriz, 
situat la frontiera dintre Honduras și 
Nicaragua, continuă lupte ale forțelor 
armate din Honduras și Nicaragua, 
care acționează împreună, cu unități 
ale trupelor de guerilă

CARACAS. Cruz Villegas, secretar 
național ăl Centrului unic al oameni
lor muncii din Venezuela, a declarat 
reprezentanților presei că conducerea 
centralei sindicale unice a adresat 
F.S.M. o scrisoare în care cere afilie- 

atins două miliarde trei sute de mi
lioane dolari. Cheltuielile militare în 
străinătate au fost de ordinul a 
două miliarde cinci sute milioane. 
Dar ele nu se aplică doar la Eu
ropa. Pentru ca trăsătura de condei 
a repatrierii militarilor să însănă
toșească dolarul, ar trebui ca Ame
rica să părăsească lumea întreagă, 
ceea ce însemna să revină la izola
ționismul pe care Washingtonul îl 
declară imposibil. Pe lîngă aceasta, 
cele 23 miliarde de dolari de crean
țe constituite contra dolarului nu 
vor dispare. America nu poate să le 
micșoreze decît printr-o devalori
zare monetară care, în ceea ce-i 
privește pe creditorii străini, ar fi 
un faliment. Nimeni nu știe ce con
secințe ar putea decurge din ma
nipularea aceasta. Marea criză a- 
mericană din 1929, care s-a extins 
apoi la Europa, a pornit de la un 
simplu crah în Wall-Street. Nu vom 
fi niciodată la adăpostul unei în
toarceri a unui astfel de cataclism, 
iar ruina sistemului monetar occi
dental — oricît de prost ar fi el — 
ar putea fi o zdruncinare fatală.

Problema trupelor americane în 
Europa este un capitol vast. Nu este 
posibil ca ele să rămînă pentru tot
deauna.

Dar nu aceasta au americanii în 
minte cînd -vorbesc de retragerea 
trupelor lor din Europa. Ei consi
deră retragerea acestora ca o sanc
țiune, ca ceva destinat pedepsirii 
vest-europenilor. William Fulbright 
nu este nici mai mult, nici mai pu
țin decît președintele comisiei afa
cerilor externe a Senatului, adică, 
în materie de politică externă, per
sonajul american a cărui importan
ță vine imediat după cea a pre
ședintelui. El a născocit o lozincă : 
„No chickens, no soldiers“ (nici pui, 
nici soldați). Retragerea trupelor ar 
fi astfel un mod de supra-represa- 
lii. Fulbright este senator al sta
tului Arkansas, care este unul din 
cele șapte sau opt state unde creș
terea puilor se află în primul sau 
al doilea rînd al ramurilor agricole. 
Niciodată nu s-a mers atît de de
parte în subordonarea diplomației 
intereselor locale.

Un alt. exemplu tipic este cel al 
senatorului Wayne Morse din Ore
gon. El a părăsit partidul republi
can deoarece îl găsea prea retrograd. 

experiențelor 
atmosferă, în _ . 
apă, este inițiatorul propunerii de a 
se crea o zonă denuclearizată în A- 
merica Latină și participă la efortu
rile pentru realizarea unui tratat de 
dezarmare generală și totală.

între R. P. Romînă și Brazilia s-au 
statornicit relații de colaborare în 
spiritul principiilor coexistenței paș
nice. Au fost încheiate acorduri pri
vind schimburile economice, teh- 
nico-științifice și culturale, pe baza j 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. Ele creează o bază trainică 
pentru continua dezvoltare a legătu
rilor dintre țările noastre, pentru 
care există perspective favorabile, 
în interesul ambelor popoare, al pă
cii și colaborării internaționale.

Cu prilejul aniversării Zilei Inde
pendenței, poporul 
poporului brazilian 
și urări de succese 
tru prosperitate și

romîn transmit« 
un călduros salut 
în lupta sa pen- 
paca.

«
JirK 
ton

rea sa la Federația Sindicală Mon
dială.

HAVANA. Din capitala Cubei s-a 
anunțat că în dimineața de 5 septem
brie în regiunea orașului Santa Clara 
din Cuba a fost comis un atac aerian 
pirateresc. La acest atac au participat 
4 avioane. Ele au bombardat și mi
traliat teritoriul Cubei. Regiunea su
pusă atacului a suferit daune mate
riale. Mai multe persoane au fost 
rănite.

MOSCOVA. Pentru mari merite îfi 
domeniul fizicii, și cu prilejul împli
nirii vîrstei de 50 de ani, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a confe
rit Ordinul Lenin cunoscutului fizician 
sovietic Bruno Pontecorvo.

HELSINKI. La 6 septembrie a so
sit la Helsinki, vicepreședintele S.U.A. 
L. Johnson. El va avea o întrevedere 
cu președintele U. Kekkonen și va lua 
parte la „săptămînă Americii“, care 
se va deschide la 7 septembrie.

și Europa.
cere 

Și 
din

1 lu
de

a făcut să fie reales ca democrat, și 
nu a încetat să fie avocatul ajuto
rului pentru străinătate și al cola
borării între America ~
Astăzi, ș-a schimbat totul. El i 
rechemarea trupelor americane 
vrea ca America să se retragă 
N.A.T.O. după ce a luat act de 
crările de dărîmare săvîrșite 
generalul de Gaulle și de refuzul vest- 
europenilor de a-și asuma greutăți 
corespunzătoare dezvoltării lor. Un 
fost militar care ocupă un loc din 
ce în ce mai mare în viața poli
tică, și despre care începe să fie 
vorba ca despre un candidat repu
blican posibil la Casa Albă, genera
lul Lucius Clay, susține teze ana- 
loage. Alianța atlantică, spune el, 
este moartă, și ar fi deajuns 
să aducem înapoi soldații noștri 
din Europa pentru a restabili 
situația dolarului. Coexistența cu 
Rusia poate juca un rol în evo
luția politicii americane în Eu
ropa... America s-a convins dc 
inexistența unui pericol de agre
siune din partea sovieticilor. în fe
lul acesta dispare rațiunea menți
nerii trupelor (americane în Europa 
occidentală). Dacă izbucnește criza 
dolarului, nu văd deloc cum ar pu
tea să nu aibă loc o revizuire a po
liticii americane în Europa, cerută 
într-un mod poate irezistibil de opi
nia publică".

In continuare autorul se referă la 
situația din cadrul Pieței comune. 
„Criza cade asupra unei Europe care 
se află ea însăși într-o stare de criză 
adîncă. Piața comună este sfîșiată 
de propriile sale dificultăți agricole. 
Drumul spre unificare politică este 
barat. Certurile fac ravagii între' 
vest-europeni. Pactul nuclear dă 
naștere altora noi, (autorul are în 
vedere faptul că Franța n-a semnat 
Tratatul de la Moscova — n.r.). Tra
tatul franco-vest-german este deva
lorizat de acordul vest-germano-a- 
merican, asupra tancurilor (con
struite în comun — n.r.) și de ade
rarea Republicii Federale Germane 
la Tratatul de la Moscova.

Pînă la o dată recentă s-a putut 
crede că, Piața comună atinsese un 
stadiu de avansare, un grad de so
lidaritate, o strălucire care îl vor 
asigura desăvîrșirea. Acum, sintern 
tot mai puțin siguri de această pers
pectivă".
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