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în interiorul ziarului :

® Masele plastice în construc
ția de locuințe (pag. 2-a).

• Paul Anghel : Toamna de 
fiecare zi (pag. 3-a).

• Andreas Frangias : Mașina 
din colivie (pag. 3-a).

• Conf. univ. D. Grindea: „Plan 
de stabilizare” în Franța (pag. 
6-a).

In regiunea București §-a recoltat

în aceste zile. în agricultură 
este o perioadă de lucru aglome
rată : se recoltează culturile tîrzii, 
se eliberează terenul, se execută 
arături pentru semănatul gtîului 

--------“ muncii 
din agricultură fac pregătiri pen
tru iernarea animalelor. Aceasta 
presupune nu numai asigurarea din 
vreme a furajelor necesare, ci și a 
adăposturilor pentru întregul efec- 

. tiv de animale. Asigurarea unor a- 
r’ăposturi bune, călduroase este una 
dintre condițiile importante pentru 
obținerea de producții sporite de 
lapte și în timpul iernii, pentru 
creșterea în greutate a animalelor 
puse la îngrășat și prevenirea pier
derilor mai ales la tineretul porcin 
și taurin.

Sporirea efectivelor de animale a 
cerut și cere din partea gospodării
lor colective eforturi deosebite pen
tru asigurarea adăposturilor necesa
re. Ca și în alți ani, statul a acordat 
și de data aceasta un sprijin puter
nic colectiviștilor în materiale, cre
dite pe termen lung etc, astfel ca 
să poată- ridica la timp construc
țiile zootehnice prevăzute. Colecti
viștii au fost îndrumați să valorifice 
resursele locale pentru a construi 
adăposturile cu cheltuieli cit mai 
mici.

Ca urmare a măsurilor luate din 
vreme, în cele mai multe locuri din 
țară gospodăriile sînt pregătite 
să adăpostească în condiții bune 
animalele proprietate obștească. 
Așa stau lucrurile, bunăoară, în 
raionul Zimnicea. Aici, organele de 
partid și de stat, consiliul agricol 
raional s-au îngrijit din vreme de 
amplasarea noilor construcții, i-au 
ajutat pe colectiviști să-și organi
zeze temeinic munca, să rezolve 

. operativ o serie de probleme legate 
de aprovizionarea cu materiale de 
construcție etc. Gospodăriile colec
tive au fost îndrumate să formeze 
echipe speciale care să confecțio
neze cărămizi, plăci din paie pentru 
acoperiș, să fasoneze lemnul procu
rat pe plan local etc. în repetate 
rînduri, biroul comitetului raional 
de partid și consiliul agricol aii ă- 
nalizat mersul lucrărilor, au luat 
măsurile care se impuneau. Re
zultatul ? în gospodăriile colective 
din raion au fost confecționate 
peste 6 milioane de cărămizi. 9 700 
plăci de paie, au fost recoltați 
10 900 de snopi de stuf, s-au procu
rat și transportat în gospodării 
10 250 m c de balast și însemnate 
cantități de lemn din resurse locale. 
Aici au fost ridicate 66 construcții 
zootehnice (mai multe decît se pre
văzuse) din care 62 au și fost date 
in folosință.

Rezultate bune s-au obținut și în 
multe gospodării colective din ra
ioanele Urziceni, Gurahonț, Făurei, 
Calafat, Sebeș etc. Lucrurile nu stau 
însă bine peste tot. Sint gospodării 
colective și gospodării de stat care 
au amînat lucrul de pe o zi pe alta 
și acum, cînd a mai rămas puțină 
vreme pînă cînd animalele vor tre
bui adăpostite, se găsesc în situația 
de nu a avea terminate decît o 
parte din construcțiile necesare. Așa 

1 stau lucrurile, de pildă, în unele 
gospodării colective din regiunea 
Iași. Aici problema asigurării adă
posturilor necesare 
efectivul de animale 
de atenția cuvenită 
ganelor de partid și 
răgănat amplasarea

se eliberează terenul,

etc. Totodată, oamenii

lective din raioanele Hațeg, Orăștie, 
Ploiești, Ineu etc.

în unele locuri întîrzierea con
strucțiilor se datorește slabei orga
nizări a muncii. Là G.A.C. Lun
gani, raionul Pașcani, de pildă, 
deȘi există materiale, două grajduri 
începute în 1962 nu ' sînt complet 
finisate nici pînă acum iar grajdul 
planificat pentru anul acesta se află 
doar la fundație. Aceasta din cauză 
că în echipa de constructori nu s-au 
repartizat șuficienți oameni, iar ga
terul nu a fost, pus în funcție. în 
alte locuri ritmul nesatisfăcător în 
care se desfășoară lucrul la con
strucțiile zootehnice se datorește 
faptului că materialele existente pe 
plan local sînt slab folosite. Or, ex
periența unităților agricole socia
liste fruntașe arată că, prin folosirea 
largă a resurselor locale nu numai 
că adăposturile pot fi ridicate în- 
tr-un timp mai scurt, dar ele costă 
mai puțin.

în prezent, una din sarcinile im
portante ale organelor locale de 
partid și de stat și ale consiliilor a- 
gricole este să îndrume concret și 
operativ gospodăriile colective să-și 
organizeze în așa fel munca in
cit, paralel cu recoltatul cultu
rilor tîrzii, eliberarea terenurilor și 
executarea pregătirilor pentru se
mănat, să grăbească ritmul lucrări
lor la construcțiile zootehnice. Prin- 
tr-o bună organizare a muncii, prin 
folosirea gospodărească a materia
lelor procurate din alte părți, dar 
mai ales a celor care se găsesc pe 
plan local, există condiții ca ritmul 
de executare a construcțiilor zoo
tehnice să fie mult intensificat, ast
fel ca la sosirea ploilor și timpului 
rece grajdurile, saivanele și celelalte 
adăposturi să fie terminate. în pri
mul rînd trebuie concentrate forțele 
spre terminarea la timp a obiecti
velor începute, astfel îneît să se asi
gure spațiul necesar pentru între
gul efectiv de animale.

Paralel cu aceasta, conducerile 
unităților agricole socialiste trebuie 
să ia toate măsurile pentru ca și 
adăposturile existente să fie pregă
tite din vreme în vederea iernării 
animalelor. în această perioadă este 
necesar să se termine repararea, 
văruirea și dezinfectarea construc
țiilor zootehnice mai vechi, să se 
facă amenajări pentru scurgerea și 
depozitarea urinei. Important este 
să se asigure sursele de aprovizio
nare cu apă a animalelor pe timp de 
iarnă.

Timpul este destul de înaintat. 
Pînă la începerea sezonului ploios 
și rece n-a mai rămas prea mult. 
Este, necesar ca organele locale de 
partid și de stat, consiliile agricole 
să ia neîntîrziat măsuri concrete și 
eficace care să ducă la intensifica
rea lucrărilor și darea la timp în fo
losință a construcțiilor planificate, 
astfel ca să se asigure adăposturi 
corespunzătoare pentru întregul 
efectiv de animale.

porumbul de pe 260000 ha
Datorită bunei organizări a muncii și hărniciei co

lectiviștilor, gospodăriile colective din Ulmeni, Pielea, 
Buzescu, Brînceni și altele din raionul Alexandria au 
terminat recoltatul porumbului. Avansate la această 
lucrare sînt și gospodăriile colective din raioanele 
Turnu Măgurele; Urziceni și Călărași,, care au strîns 
porumbul de pe mai mult de 60 la sută din suprafața 
cultivată. Pînă ieri, gospodăriile colective și de stat 
din regiunea București au strîns recolta de porumb 
de pe 260 000 ha, ceea ce reprezintă 50,4 la sută din 
suprafața cultivată.

ANTONIA PÎRLEA. A venit la Arad acum 
6 ani. Împlinise atunci 13 ani. S-a angajat Ia 
Fabrica „Tcba", învătînd meseria de bobinatoare. 
In scurt timp a devenit o muncitoare de nădej
de în fabrică. Țesătoarele sînt mulțumite de 
munca ei : dă lucru numai de bună calitate, 
(fotografia din stingă).

ANA TITEU. lucrează la ÎS războaie din lec
ția automată, unde ie obțin 10 400 bătăi/război 
oră. Absolventă a școlii profesionale textile cu 3 
ani in urmă, tinăra țesătoare are astăzi fotogra
fia expusă la panoul de onoare al întreprinderii, 
fiind socotită printre cei mai merituoși eviden
tial în întrecere. Pînza tesută de ea se remarcă 
prin calitate superioară, (fotografia din mijloc).

TEODORA DANCIU de Ia filatura de bumbac 
este cea mai tînără ajutătoare de maistru. Are în 
grijă 18 ringuri pe care le supraveghează cu 
deosebită atenție. Intervine operativ cînd este 
nevoie și face reglările respectînd întocmai gra
ficul. Pe întreaga filatură de bumbac s-a obținut 
în primele 7 luni din acest an un indice de uti
lizare ridicat ! 748,8 kilo/număr pe mia de fuse 
oră. (fotografia din dreapta). (Foto : Gh. Vințilă)

re
și mari, stîrcii gal- 
și multe alte specii.

șiruri 
zbu- 

venit

La G.A.S. Amzacea, din regiunea Dobrogea, s-au culti
vat cu floarea-soarelui 500 ha. Tăiatul capitalelor s-a 
terminat de cîteva zile. Acum se lucrează intens la treierat 
și transportul recoltei Ia baza de recepție.

Lucrările de sistematizare 
din portul Constanta

Cititorii scriu „Scînteii"

și-au respectat obligațiile
Multe întreprinderi, care 

au contracte economice în
cheiate cu uzina noastră, se 
achită cu promptitudine de 
obligațiile contractuale, aju- 
tindu-ne astfel să ne înde
plinim sarcinile de plan. De 
la Uzinele „Progresul“-Brăi
la, Uzinele de vagoane din 
Arad, I. F. Novaci și altele 
primim la timp materialele 
prevăzute,- acestea fiind co
respunzătoare și din punct 
de vedere calitativ. Unele 
întreprinderi colaboratoare 
nu-și fac însă datoria.

întreprinderile. forestiere 
Domnești, regiunea Argeș, 
Sebeș și Miercurea Ciuc nu 
și-au respectat contractul, 
netrimițîndu-ne însemnate 
cantități de cherestea. De 
exemplu, din cei 300 mc 
cherestea, ce urmau să 
ne fie livrați pînă la sfîr- 
șitul lunii august de I. F. 
Domnești, n-am primit pînă 
acum nimic. O cantitate ma
re avem de primit și de la 
I. F. Sebeș. Cu toate inter
vențiile noastre telefonice și 
scrise, nu ne-am ales decit cu

promisiuni. Uzinele „Repu
blica“ din București și 
„Drum Nou“-Mediaș ne-au 
rămas datoare cu însemnate 
cantități de țevi și șuruburi 
scoabe.

Este drept, la aceasta s-au 
adăugat și unele deficiențe 
din activitatea noastră. Sînt 
secții care nu execută la 
timp diferite părți compo
nente ale vagoanelor sau 
șlepurilor. Conducerea uzi
nei noastre, organizația de 
partid au luat măsuri pdntru 
ca procesul de producție să 
se desfășoare în bune condi
ții, să îndeplinim la timp 
toate sarcinile prevăzute în 
plan.

Este necesar însă ca în
treprinderile cu care colabo
răm să-și respecte obligațiile 
contractuale, iar acestei pro
bleme să-i acorde toată 
tenția și forurile tutelare.

VASILE CIOTONEA 
electrician 

NICOLAE MANGU 
lăcătuș 

la Uzinele mecanice 
Tr. Severin

de

i'ÿSS

a-

pentru întreg 
nu s-a bucurat 
din partea or- 
de stat. S-a tă- 

_„o___ __ r_____ construcțiilor,
aprovizionarea cu materiale etc. Din 
această cauză, în gospodăriile din 
regiune doar 18 grajduri sînt gata ; 
40 de grajduri sînt abia la fundație, 
126 la zidărie, 129 la șarpantă. La 
fel stau lucrurile și cu saivanele 
pentru oi. Asemenea situații pot fi 
întîlnite și în unele gospodării co

tnsemiiări
<lin munca con» 
s< ruct orilor de 
utilaje din Valea 

Oișurilor

Noua stagiune a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu"

Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“ și-a început ca de obicei noua stagiune mu
zicală cu un concert, simfonic prezentat vineri după- 
amiază în fața muncitorilor de la Uzinele „Semănătoa
rea“ din Capitală. Concertul a fost dirijat de Mircea 
Cristescu.

înaintea plecării sale în turneul pe care îl va între
prinde în mai multe țări europene, filarmonica bucu- 
reșteană va mai susține pe data de 21 septembrie un 
concert sub conducerea artistului poporului George 
Georgescu în sala de concerte a Radioteleviziunii.

In văzduh se văd 
de păsări călătoare 
rînd șpre sud. A 
toamna și odată cu ea în
cepe și migrația păsărilor.

Din cele aproximativ 
350 de specii de păsări cu-

micî 
beni
Chiar păsările mari și 
greoaie, cum sînt pelica
nii, lebedele mute etc mi
grează. Șiruri lungi, ori 
formații în unghi se văd

noscute la noi în țară, ma- adesea deasupra Deltei ?i 
joritatea sînt migratoare.

Primii pleacă lăstunii — 
apoi — rîndunelele și 
multe păsărele mărunte ca 
privighetori, muscari, pi
tulici etc. Din regiunile 
cu bălți, printre care și 
Delta Dunării, pleacă ți
gănușii, lopătarii, egretele

mai ales a bălților Dună
rii. Păsările mici zboară 
toamna în grupe mari, 
fără a avea o formație re
gulată. Dacă unele nu se 
văd ziua, în schimb le pu
tem auzi noaptea glasu
rile.

în portul Conßtanja continuă In 
ritm intens lucrările de sistematiza
re și dezvoltare prevăzute în Direc
tivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. Datorită unei mai bune orga
nizări a muncii și mecanizării lu
crărilor cu volum important de ma
noperă, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii acestui șantier au reușit să 
dea în folosință înainte de termen o 
serie de obiective. Astfel, pînă în 
prezent au fost date în exploatare: 
triajul nou de manevră, căile de ru
lare, platformele și macaralele de la

7 dane, precum și alte instalații por
tuare. Prin aceasta, s-a creat posi
bilitatea primirii în port a unor vase 
de mare capacitate, iar viteza de 
încăroare-descărcare a navelor a 
crescut cu 8,5 la 6ută fată de 1962.

In prezent sînt în curs de execu
ție platforme, drumuri, un pasaj pes
te triajul nou, montajul macaralelor, 
precum și noi blocuri de locuințe 
pentru cazarea 
tuari.

muncitorilor por-

(Agerpies)

In pragul noului an școlar

Astăzi — vizita medicală 
a elevilor

în vederea deschiderii noului 
școlar, tuturor elevilor școlilor 
cultură generală li se face vizita me
dicală. în acest scop, elevii se vor 
prezenta Ia școlile respective astăzi, 
14 septembrie, între orele 8—12 și 
13—17. La fiecare școală este afișată 
programarea elevilor pe clase și ore.

V-ațl procurat rechizite 
școlare ?

Venind în întîmpinarea dorinței 
cetățenilor, toate librăriile care vind 
manuale și rechizite școlare vor fi 
deschise duminică 15 septembrie în
tre orele 8—12.

an 
de

In vizita
Zootehnică a regiunii Cluj

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Consiliul agricol regional Crișana a 
organizat zilele aegsteä vizitarea ex
poziției zootehnice a regiunii Cluj de 
către conducători ai unităților agri
cole socialiste din regiune. Cei peste 
100 președinți de gospodării colecti
ve,, brigadieri zootehnici, specialiști 
din regiunea Crișana care au vizitat 
această expoziție au luat cunoștință 
și au studiat cu mult interes expe
riența și rezultatele obținute în creș
terea animalelor de către vecinii lor 
din regiunea Cluj și au făcut.cu a- 
cest prilej un rodnic schimb de ex
periență.

Id expoziția

GALAȚI (coresp .Scînteii“). Pe 
ogoarele raionului Făurei se lucrea
ză cu toate forțele la recoltarea po
rumbului. florii soarelui, sfeclei de 
zahăr și la pregătirea terenului 
pentru semănatul griului Pînă 
acum a fost strinsă recolta de pe o 
suprafață de 4 000 ha. Fruntașe 
sînt gospodăriile colective din co
munele Zăvoaia, Plopu. Mircea Vo
dă și Ianca. Paralel cu recoltatul 
colectiviștii pregătesc terenul pentru 
însămînțări Pe întregul raion au 
fost arate și pregătite peste 17 000 
ha De asemenea au fost încorpo
rate sub arătură 76 100 tone gunoi 
de grajd și 173 tone îngrășăminte 
chimice. Grijă deosebită se acordă 
pregătirii semințelor. S-au trimis la 
laboratorul de analize 269 de probe 
care reprezintă o cantitate de 5 380 
tone de sămință de grîu.

TQr m vizitat locurile învecinate cu Va- 
lea Sighișteului, am poposit pe locu

rile comunei * ‘ ‘ ~ ’
Groza.

Politica de 
țării a prins 
spațiul întins al unui parc, cu mulți, foar
te mulți plopi tineri, cu alei asfaltate și 
ronduri cu flori se văd clădirile și coșuri
le fumeginde ale Uzinei centrale de repa
rat utilaj minier. încă din prag tovarăși' 
care ne întîmpină țin să ne recomande 
uzina :

— Clădirile secțiilor sînt de același leat 
cu plopii pe care ii vedeți : numai de cîte
va primăveri au prins rădăcini. Mașinile 
sînt și ele de-o seamă cu uzina. Vîrsta me
die a colectivului uzinei este de 27

Ani. străbătut în lung și în lat 
Turnătoria forjele și tratamentul 
modelătia, atelierul de prelucrare 
nică. atelierul de vagoneți. fabrica de 
oxigen, secția compresoarelor. secția con
strucții metalice — totul — sînt orînduite 
aici după reguli bine chibzuite. Facem cu
noștință cu oameni și cu rodul muncii lor 
Uzina are o producție. în continuă creș
tere, de- vagoneți de mină, de elevatoare, 
rezervoare, diferite construcții metalice.

La atelierul de forjă însoțitorul nostru a 
zăbovit mai mult decît în alte locuri. Avea 
pentru ce. El însuși lucrase aici.

— Am pornit la drum — își amintea se
cretarul comitetului de partid din uzină, 
tovarășul Valentin Fodor — cu oameni

Ștei, astăzi orașul Dr. Petru

industrializare socialistă a 
și aici rădăcini adinei. In

de ani. 
uzina 

termic, 
meca-

care nu stăpîneau la început tainele me
seriei. In mai puțin de 2 ani au fost cali
ficați 18 forjori. Este un progres, un mare 
pas înainte al colectivului de aici faptul 
că produsele uzinei se bucură de bune a- 
precieri pentru calitatea lor și că în toată 
corespondența din acest ari n-a fost în
registrată nici o reclamație pentru calita
tea produselor.

Alături de forje se află o clădire nouă, 
cu ziduri care miros încă a mortar. Este 
atelierul nou de debitare. Și-a făcut apari
ția printre celelalte construcțiia.cum 3 
luni. S-a născut dintr-o propunerb, a foșt 
„prins" în planul de măsuri tehnico-orga-

Sculăria îi era casa, colectivul ei — o a 
doua familie. Se ocupa îndeaproape de ri
dicarea calificării celor tineri. La adunările 
generale ale organizației de bază în care 
au fost primiți ca membri și candidați de 
partid tinerii Gheorghe Bulzan, Vasile 
Biro, Viorel Dan, Florian Popa și alții, 
a fost rostit și numele lui Lejak. li îndru
mase pas cu pas în muncă și în viață. 
Cînd treburile în secție au început să 
meargă pe făgașul dorit, oamenii s-au gîn- 
dit să-l mai cruțe.

— Vino cu noi acasă — îl . chemau tova
rășii din secție.

Maistrul se făcea că nu-i aude. Și-a fil

tunci, de la acea întîmplare, se tot pregă
tește să lasă la pensie.

Uzina e o școală. Ea își pregătește pentru 
nevoile de mîine, pentru fabricația viitoa
re, oameni calificați, corespunzători nevoi
lor producției. Făcînd abstracție de faptul 
că nu există muncitor în uzină — localnic 
sau venit din altă parte — care să nu fi 
luat contact cu o formă sau alta de califi
care sau de ridicare a calificării, că uzi
na a organizat cursuri pentru pregătirea 
unor muncitori în a doua meserie, ra- 
botorii se pregătesc să fie și frezori, 
lăcătușii de la construcții metalice să fie 
și sudori. Tovarășul Fodor, secretarul co-

INIMA rÎNÀRÂ A ORAȘULUI
nizatorice pe 1963, și iată-l acum aducînd 
uzinei în timpul scurt de existență peste 
80 000 lei economii. Oamenii și-au făcut 
calcule precise : se vor descongestiona su
prafețele de producție, vor fi evitate un șir 
de manipulări ale laminatelor, metalul va 
fi mai. bine gospodărit, planuri noi de cro
ire cu scurtarea termenului de execuție 
vor putea fi astfel aplicate.

Însoțitorul nostru n-a uitat că ne vorbise 
de tinerețea, uzinei și a oamenilor ei. La 
șculărie ne-a fost prezentat maistrul Fran
cise Lejak. N-am putut să ne închipuim că 
amintindu-i de bătrînețea lui, de părul 
cărunt, l-am putea face să tresară ca ars : 
Eu bătrîn ? — se apără el cu înverșunare. 
Bătrîni sînt Apusenii, cei doi frați, Crișul 
Alb și I Crișul Negru care-și dau mîna la 
cîțiva kilometri de uzină. Anii au trecut, 
dar inima mi-a rămas tînără.

Vk m aflat despre acest „tînăr“ vete- 
/ ran al uzinei o povestioară.
Se spune că în fiece dimineață, el venea 

primul în uzină și pleca printre ultimii, 
fără să se necăjească dacă-l apucă seara,

cut el un calcul: „Sînt tineri. Cum să-i 
las singuri ?“ Nu avea încredere că munca 
va decurge normal în lipsa lui. Trebuia 
să-i vadă tot timpul, să fie cu sfatul, cu în
demnul lingă oamenii din secție. Intr-o zi 
însă, necruțător, medicul i-a recomandat 
spitalizarea. A lipsit din secție două luni. 
De-l vizita conducerea uzinei sau oamenii 
din secție, el avea pentru toți aceeași în
trebare: „Cu comanda cutare cum. stați?" 
Răspunsurile îl linișteau doar pentru un 
moment; se simțea atunci însănătoșit. Dar 
gîndul îi era mereu la secție.

Nu i-a fost mică mirarea cînd reîntors 
la locul lui de muncă, a aflat că în timpul 
cit a lipsit s-au executat cu peste 20 de 
dispozitive și matrițe mai mult decît atunci 
cînd conducea treburile secției. Dar n-a 
vrut să se dea biruit din tr-o dată : „S-or fi 
făcut ele dar n-am văzut cu ochii ce cali
tate au avut" — se îndirji el. Apoi pentru 
sine, recunoscuse : „Poți să-ți iei liniștit 
pensia, bătrîne Lejak. Dacă iubești oamenii 
dă-le și încrederea pe care-o merită Uite 
cS au învățat să zboare singuri“. Și de-a-

mitetului de partid, ne-a istorisit și o altă 
întîmplare semnificativă în privința felului 
în care cresc oamenii.

Hnceput de an la secția strungărie. A- 
vea loc o adunare generală a orga
nizației de partid. Subiectul, discuției : 

exemplul personal al unor muncitori ; ce 
măsuri să se ia pentru ca nici un muncitor 
să nu rămînă cu sarcinile de plan neînde
plinite. Și erau cî.țiva rămași în urmă pe 
care șeful de secție nu mai știa în care 
brigadă să-i -repartizeze. Teodor Breb, se
cretarul organizației de bază, le-a rostit 
numele, a înșirat cîteva din reperele rebu- 
tate de ei. La discuții s-a înscris și șeful 
de brigadă Gheorghe Popescu :

— Aș vrea ca de mîine să lucreze în bri
gada mea Oneț, Purlea. Costea și Negrită. 
Din partea, noastră vor avea tot sprijinul. 
O să încercăm...

Adunarea generală a avut loc în ianua
rie ac Șeful de brigadă, i-a ajutat pe tine
rii săi muncitori să cunoască mai bine de
senul de execuție al lucrărilor, să respecte 
semnele de prelucrare ; unii din ei au fost

îndrumați să urmeze cursurile de ridicare 
a calificării profesionale. La începutul lu
nii aprilie, brigada a fost evidențiată pe 
secție. De atunci și pînă astăzi ea bate pa
sul în fruntea secției. încercarea a dat re
zultate. Iată cum munca în uzină, este o 
înaltă școală — vrea parcă să ne spună 
tov. Fodor, încheind povestirea întîmplării.

•ir

Am ieșit dincolo de poarta uzinei. Te 
întîmpină un oraș tot atît. de tînăr ca uzi
na. O singură relicvă a trecutului nu prea 
îndepărtat am întîlnit aici. Pe strada Re
publicii, la casa, cu nr. 63. pe o placă stă 
scris: „In această casă s-a. născut Miron 
Pompiliu. 1847—1897, profesor la Iași, poet 
și prozator". E o casă memorials. în
colo... Pînă și numele străzilor are o re
zonanță nouă. Ele vorbesc despre prezent 
și viitor Fruntașilor 23 August. Socialis
mului. Minerului. Sportului, Păcii, E- 
minescu și altele. Sînt adrese noi în ora
șul. Dr. Petru Groza, după cum. adrese noi 
sînt și Casa de cultură, sutele de aparta
mente. policlinica cu staționar, circum
scripția urbană cu maternitate, școlile in 
care învață peste 1 100 de elevi, comple
xele comerciale, sălile de sport...

își pot face toate acestea loc într-un mu
zeu ? Grea va. fi sarcina istoricilor care 
peste mulți ani vor trebui să cuprindă anii 
avîntului ai prefacerilor înnoitoare ale a- 
cestor meleaguri, alături de miile de ani 
reprezentați prin obiectele milenare afla
te la muzeul regional. Drumul de la mu
zeul regional la uzină, — inima tînără a 
orașului. Dr. Petru Groza, — la edificiile 
lui socialiste, la oamenii noi cu deprinderi 
noi urmează o neîntreruptă ascensiune 
spre tinerețea tot mai viguroasă a me
leagurilor de pe cele trei Crișuri.

C. MORARI) 
H. GROSU
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Din experiența constructorilor 
cartieruJui Ti^iina

în cartierul Țiglina din orașul Galați au fost con
struite în ultimii 2 ani blocuri1 cu peste 4 100 aparta
mente. Alte 1 524 apartamente vor fi gata pînă la 
sfîrșitul acestui an. Colectivul întreprinderii de con
strucții orășenești din Galați aplică cu succes o sene 
de metode avansate de execuție, reușind să ridice un 
etaj în 3—4 zile. La blocurile construite cu cofraje 
glisante se lucrează într-un ritm și mai rapid — ziua 
și etajul. Pentru a realiza economii cît mai însemnate 
de material lemnos, fier, oțel, iar lucrările de finisaj 
să fie execute 'e într-un timp cit mai scurt și de o calitate 
ridicată, constructorii de aici folosesc pe scară tot mai 
largă masele plastice.

După cum ne-a relatat inginerul 
Gabriel Elenescu, specialist în a- 
cest domeniu, anul acesta se folo
sește pe șantier un volum de mase 
plastice mai mare cu 75 la sută de
cît anul trecut. Ele sînt întrebuin
țate atît ca elemente de finisaj, cît 
mai ales la instalații. In garsoniere 
parchetul este înlocuit cu covoare 
P.V.C., lg scări și balustrade se a- 
plica, de asemenea, materialul plas

tic ; în prezent se experimentează înlocuirea taianțel 
din băi și bucătării. La instalațiile sanitare se întrebu
ințează aproape peste tot țevi de scurgere, de presiu
ne. piese de îmbinare și alte obiecte din material plas- 

i tic. La 20 de apartamente din blocul B 4, muncitorii din 
echipele conduse de Ion Răchileanu și Constantin 

I Sima nu au folosit lemnul decît la uși și ierestre. Ta
petele, parchetul, iaianța, ca și celelalte piese pentru 
instalații sînt toate din materiale plastice.

Avantajele utilizării unor asemenea materiale sînt 
multiple. Apartamentele au un aspect frumos și sînt mai 
confortabile, iar calitatea lucrărilor este mult mai bună
decît dacă s-ar fi folosit materiale 
clasice de finisaj. Pereții, pardoseli
le se întrețin mult mai ușor. Se rea
lizează și însemnate economii; numai 
la cele 20 de apartamente s-au eco
nomisit circa 1 000 mp de parchet 
de stejar.'

Nou pe acest șantier de construcții este șl faptul 
că țevile, conductele și celelalțe piese pentru insta
lațiile sanitare nu se mai găsesc dispersate, ci vin 
gata asamblate din atelierul de prefabricate. în ca
drul întreprinderii a fost amenajat, cu posibilități pro
prii, un atelier pentru prefabricarea materialelor plas
tice — confecții metalice, conducte de apă, instalații 
de încălzire și altele. Atelierul este dotat cu mașini 
de tăiat., cu un banc de probe semiautomat, polizoare 
etc. Cei 34 de muncitori oare lucrează aici au fost 
specializați încă din iarnă de către inginerii și teh
nicienii întreprinderii.

La secția de asamblare a instalațiilor din țeavă 
P.V.C. lucrează echipa maistrului Ion Vinăreanu, care 
a montat pentru prima dată la blocuri asemenea in
stalații. Echipa pregătește acum instalațiile pentru 
alte blocuri. Coloanele de scurgere, ca și cele 
de apă rece și caldă sînt prefabricate pe tronsoane 
aferente unui nivel. Prefabricarea instalațiilor în ate
lier prezintă mari avantaje. In primul rînd pe șantier 
nu se mai văd oameni lucrînd la bancuri In diferite
poziții incomode, nu se mal găsesc capete de țeavă 
aruncate, piese sparte etc. Folosind numai instalații 
asamblate se economisește, circa 30 la sută din vo
lumul manoperei și 15 la sută din cantitatea de ma
terial. Se scurtează și durata de montaj. Dacă prin 
folosirea metodelor clasice de montaj instalarea unei

conducte de scurgere dura circa două 
zile, acum ea se face în cel mult o ju
mătate de zi Odată cu introducerea 
prefabricărit instalațiilor se realizează 
o producție ritmică cu un număr’redus 
de muncitori. Crește productivitatea; în 
luna iulie s-a obținut o productivitate a 
muncii cu 15 la sută, mai mare față de 
aceeași lună a anului trecut. Prefabri
catele din țeavă de material plastic 
pleacă din atelier la șantier qata pro
bate și izolate, ceea ce duce la îmbu
nătățirea calității lucrărilor.

In scopul extinderii experienței bune în domeniul 
prefabricărit instalațiilor și al folosirii materialelor 
plastice în construcția de locuințe, Ministerul Indus
triei Construcțiilor a organizat recent, la Galați, un 
schimb de experiență între instalatorii întreprinderilor 
de construcții-montal din țară. Cu acest prilej s-au fă
cut și unele propuneri demne de luat în seamă. Iată cî- 
teva: maistrul Ion Ghlță de la întreprinderea de insta- 
lații-montaj și izolații din București a propus ca Mini
sterul Industriei Construcțiilor să doteze întreprinderile 
cu mașini de filetat mașini de tăiat mecanice și alte 
utilaje necesare pent-u atelierele de prefabricate a 
instalațiilor. Ion Păcuraru, șef de grup la întreprinde
rea de instalații montaje și Izolații din București, a 
arătat că I S.C.A.S.-ul ar t(ebui să execute proiecte 
pentru Instalații prefabricata experimental pe șantiere 
Propuneri valoroase au făcut și inq. Gheorghe Enescu. 
Titus Papa si alti paritcipanți la schimbul de expe
riență Rămîne ca eta să fie însă analizate, studiate 
și, firește, aplicate cît mat repede în practică.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteil''

întrețin bine fondul locativ
Paralel cu ridicarea de 

noi blocuri de locuințe, 
sfaturile populare din re
giunea Iași acordă o aten
ție sporită întreținerii 
fondului locativ existent 
Numai în primele 8 luni 
ale acestui an, la Iași, 
Bîrlad, Huși, Pașcani și 
Vaslui au fost reparate 
peste 1 000 de imobile. în 
vederea apropierii timpu

lui friguros, la toate 
blocurile de locuințe au 
fost revizuite cazanele de 
Ia încălzirea centrală cit și 
instalațiile de calorifer. 
De pe acum, au fost al
cătuite echipe permanente 
care vor acționa pentru în
lăturarea defecțiunilor ce 
se pot ivi la instalațiile de 
încălzire centrală, la as
censoare etc.

xistă la întreprinderea despre 
care vom vorbi un sector par
că mai puțin băgat în seamă: 

cel de expediții. Nimeni nu pome
nește de el, deoarece ceea ce e in
teresant de văzut, se vede pînă 
aici. Dacă intri totuși printre 
stivele de pachete și lăzi, care aș
teaptă să ia drumul școlilor din în
treaga țară, ai imaginea „finită“ a 
muncii pline de migală și pasiune, 
căreia i se dăruiesc zilnic sute de 
oameni. Ai în fața ochilor un ciudat 
depozit : instrumente de măsură șl 
aparate de experiențe din domeniul 
fizicii, preparate microscopice și 
produse biologice, jocuri instructi
ve pentru preșcolari, hărți in re
lief, mulaje ale corpului omenesc 
și multe altele. în scurt timp, ochii 
iscoditori ai copiilor vor căuta să 
descifreze in ele tainele dezvăluite 
teoretic de paginile cărților. Așa 
arată „marfa“ întreprinderii de 
material didactic din Capitală.

„Creierul" întreprinderii
Anul școlar începe aici cu luni 

întregi mai devreme. Școlile tre
buie să aibă la timp materialul di
dactic de care au nevoie în proce
sul de învățămînt. întreprinderea 
le trimite anul acesta materiale 
noi. Să amintim cîteva : alfabetarul 
din masă plastică pentru clasa I, 
un fel de valiză în care se găsesc 
plăcuțe pe care sînt desenate litere 
și silabe ; aparate pentru demon
strarea fenomenului de rezonanță 
în mecanică, electricitate și elec
tromecanică ; trusa pentru expe
riențe de aerodinamică; ohmmetre, 
care măsoară rezistențele electrice 
de valori mici ; aparatul de studie
re a undelor staționare ; anemo- 
metre, cu care se poate stabili vi
teza vîntului; ecrane mobile pen-

tru diapozitivele școlare etc. De 
mare folos pentru laboratoarele de 
fizică vor fi. de asemenea, trusele 
de magneți, cu care se pot demon
stra acțiunea polilor magnetici, 
ecranarea magnetică etc. și trusa 
pentru experiențe asupra feno
menelor moleculare. Laboratoarele 
de științe naturale vor primi, prin
tre alte materiale, noi schelete 
umane din material plastic, mu
laje ale diferitelor organe, o co
lecție de fosile, secțiuni în plante 
etc. în total — peste 30 de pro
duse noi, dintre care 14 au și în
ceput să fie livrate școlilor.

„Creierul" care concepe, proiec
tează și execută, pentru prima 
dată, noile aparate este format din 
colectivele serviciului tehnic și ate-

ți 
De 
în-

care participă specialiști din întrea
ga țară.

Lumea... invizibilă
Atelierul de biologie pare 

laborator, și sală de disecție, 
fapt, este și una și alta. Mîini
demînatice mînuiesc cu migală și 
răbdare bisturiul. Structura fină a 
țesuturilor nu poate fi văzută cu 
ochiul liber, ci numai la microscop, 
în pregătirea lor, elevii trebuie însă 
să le cunoască. La aceasta îi ajută 
lucrătorii în halate albe, de aici. 
După ce trece printr-o serie de 
operații chimice, lumea invizibilă a 
materiei este fixată pe lamele, di
feritele componente ale structurii 
ei se colorează, și școlarii pot ur
mări totul „pe viu", privind prin

Azi vă prezentăm:

Herulul său de prototipuri. Aici lu
crează specialiști pregătiți în cele 
mai diverse domenii : strungari, in
gineri, ajustori, sculptori și pictori, 
naturaliști. „Este o muncă frumoa
să, ne spune tînărul inginer Marius 
Donici, dar grea. Nu e vorba să 
construiești numai aparatul res
pectiv, ci să-l și adaptezi puterii de 
înțelegere a elevilor cărora le este 
destinat".

Serviciul tehnic pregătește noi ti
puri de aparate care, după nume
roase experimentări, vor fi intro
duse în producție. Un ajutor pre
țios în munca colectivului îl aduc 
ji concursurile anuale pentru crea
rea de materiale didactice noi, la

In atelierul de pictură «e lucrează Ia un nou lot de hărți executate în 
relief. (Foto : Agerpres)

Vești din industria ușoară
• Pentru satisfacerea cît mai de

plină a exigențelor cumpărătorilor, 
magazinele de galanterie vor primi, 
în trimestrul IV, încă 45 de noi mo
dele de pălării pentru femei, exe
cutate din lînă și amestec cu libre 
sintetice.

• In nomenclatura întreprinderi
lor „Ilie Pintilie“ și „Mătasea popu
lară“ din București s-au înscris 
— pentru producția ultimului tri
mestru din acest an — încă 40 de 
modele noi la cravatele din măta
se naturșlă și 10 la fulare din mă-

tase. în aceeași perioadă, cravatele 
confecționate din tergal vor apare 
cu 15 desene noi în culori mai în
chise, adecvate sezonului.

• Preocuparea pentru lărgirea 
permanentă a sortimentului în în
treprinderile „Flacăra Roșie“ din 
Capitală și „Simion Bărnuțiu" din 
Sebeș se oglindește și în colecția 
pentru trimestrul IV, care s-a îmbo
gățit cu încă 70 de modele noi la 
poșete și sacoșe confecționate din 
p.v.c.

microscop. Se pregătesc în prezent 
3 colecții de histologie vegetală și 
animală, fiecare cuprinzînd cite 20 
de preparate microscopice. Se lu
crează, de asemenea, la cele peste 
1100 de colecții de dăunători agri
coli, precum și la materialele di
dactice care arată evoluția creie
rului, aparatului respirator, apara
tului circulator și a tubului diges
tiv la vertebrate. Tot aici se re
alizează materiale care demonstrea
ză evoluția peștelui osos, a embri
onului de găină, metamorfoza 
broaștei ș.a.

Arlă șl • •• mase plastice
'Avem în față o reușită imitație 

de floare. Frumoasă, interesantă, 
dar are un neajuns — dacă o scapi 
din mină se sparge ; e din ipsos. 
Maistrul J. lonescu zîmbește : „Așa 
erau înainte. Acum nu se mai 
sparg, fiind făcute din mase plas
tice“, Și, ca să ne convingă face pe

loc demonstrații practice trîntlnd 
cu putere de podea unul din produ
sele la care se lucrează aici.

Munca în acest sector cere răb
dare și simț artistic. Să privim pu
țin acest plămîn omenesc, care sea
mănă atît de mult cu cel viu. Pen
tru a arăta așa, au muncit nu nu
mai matrițerii și cei care l-au 
turnat, ci și pictorii. Ei i-au dat cu
lorile’. în atelier se fabrică acum, 
din mase plastice, și alte organe 
principale ale corpului omenesc. 
De mare importanță pentru labora
toare se dovedește a fi scheletul o- 
menesc în mărime naturală, con
fecționat din dentacril.

Pe niște panouri se află o întrea
gă paleontologie, reprezentînd 4 
ere. Ca să vezi fosilele animalelor 
care au trăit în timpuri străvechi, 
va fi suficient să faci o vizită în 
laboratorul școlii.

Interesant este și sectorul unde 
se fabrică hărți în relief. Sculptorii 
creează totul la o scară redusă, 
pictorii dau munților, apelor, cîm- 
plilor culoarea lor naturală. Pare 
că întreaga, țară își dezvăluie din- 
tr-odată frumusețile și bogățiile. 
Lucrătorii de aici mai pregătesc și 
o interesantă hartă în relief a pla
niglobului. La ea se muncește, cu 
meticulozitate, de luni de zile.

'★
Numărul materialelor didactice 

trimise de întreprindere școlilor 
crește de la un an la altul. Pentru 
realizarea lor, ea este înzestrată cu 
noi mașini și utilaje de mare pro
ductivitate. De curînd a intrat în 
probă o nouă mașină de „injecții" 
la atelierul de mase plastice. în 
1965, întreprinderea va produce de 
trei ori mai mult material didactic 
decît în 1959,

Din sectorul de expediție pornesc 
zilnic, spre nenumăratele școli ale 
țării, sute de pachete și lădițe. A- 
paratele și obiectele gingașe pe 
care le conțin poartă marca unei 
întreprinderi apărute pe harta 
economică a patriei în anii noștri : 
marca „I.M.D.",

VASILE TINCÜComportare rușinoasă
Pe șoseaua ce duce de 

ta Efoile-S'ud la Mangalia 
a fost accidentată o fe
mele. Trecătorii aflajl In- 
tîmplător pe acolo au în
cercat să-l dea primul 
ajutor. Fără rezultat. Pier
dea mult singe. Trebuia 
să fie transportată urgent 
la spital. Intîmplarea a 
făcut ca tocmai atunci să 
treacă mașina salvării cu 
numărul 51 669. Oamenii 
l-au făcut semn și ma
șina a oprit. Șoferul a 
coborît, s-a uitat și s-’a 
urcat înapoi. Nu și-a pus 
problema dacă și în ce fel 
poate fi de folos. A re
fuzat pur și simplu să 
facă drumul pină la spital.

—: „Trebuie să ajung 
repede la Mangalia“ — 
a spus el.

Și, fără să se sinchi
sească de indignarea ce
lor prezenți, a șl plecat. 
Nu după multă vreme, a 
trecut alt ■ șofer oare s-a 
oferit să ducă pe acci
dentată Ia spital. Intre 
timp, însă, starea acesteia 
se înrăutățise mult.

După un timp, s-a în-

toi>s șl mașina Salvării. 
Era condusă de txcelași 
șoier, Mihail Guni. A lost 
oprit. Venea de la Manga
lia cu patru persoane ca
re fuseseră la un chef. 
Pentru ele se grăbise șo
ferul 1

Este un caz de neome
nie cu totul ieșit din co
mun.

Purtarea șoferului, care 
lucrează într-un sectoi 
unde nici nu se poate con
cepe activitatea cuiva fă
ră dorința de a-și ajuta 
tovarășul, de a-1 salva de 
la moarte, este rușinoasă, 
condamnabilă, o abatere 
de la normele vieții noas- 
tro și o călcare ilagrantă 
a unei obligații profesio
nale. In definitiv, mașina 
era a Salvării și deci des
tinată celor accidentați, 
sau bolnavi. Ne exprimăm 
convingerea că în afară 
de dezaprobarea unani
mă, comportarea celor în 
cauză va fi pusă și în 
discuția colectivului insti
tuției din care fac parte.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteil“

La Muzeul Satului
In lunile iulie și august co

lectivul de cercetători de la 
Muzeul Satului s-a deplasat în 
regiunile București și Ploiești. 
S-au studiat aspecte actuale 
ale vieții satelor colectivizate, 
transformările survenite în pe
rioada de construire a socia
lismului, felul cum se reflectă 
aceste transformări în viața 
colectiviștilor, în construcția șl

organizarea locuinței de 
creșterea nivelului 
dezvoltarea creației 
populare îr.tr-o expresie nouă. 
A fost cules un bogat mate
rial documentar, au fost întoc
mite liste de obiecte ce 
achiziționează în prezent 
care vor fi prezentate în 
drul unor expoziții.

j azi, 
cultural, 
artistice

se
Și 
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Blocul turn de pe strada Cuza Vodă din Cluj
(Foto : Gh. Vințilă)

TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale“ (Sala Comedia) ; O scrisoare 
pierdută — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Teatrul de vară din 
parcul „23 August-) : Comedia erorilor
— orele 20). (Teatrul de vară din parcul 
,.N. Bălcescu") : Cezar și Cleopatra — 
(orele 20). Teatrul pentru tineret și copil 
(Sala C. Miile) : Acuzarea apără — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C 
Tănase- (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Grădina Boema) : Expoziția 
de muzică ușoară — (orele 20). Circul de 
stat : Spectacolul circului Bielorus — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din 
Gun Hill : Patria (10; 12, 14; 16,30; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19,15;
21.30) , 1 Mal (10,15; 12,45; 15,15; 17,45:
20.30) , Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20), Stadionul Dinamo (20). 
Babette pleacă la război — cinemascop : 
rulează la cinematografele Republica 
(8,15; 10,15! 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15).
Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21
— grădină 19,30), înfrățirea între po
poare (11; 16, 18; 20,15), Grivlța (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina Progresul (20), 
Stadionul Ciulești (19,30). Tutunul : ru
lează la cinematografele Magheru (9; 12; 
15; 18; 21), I. C. Frimu (9; 12; 15; 18; 21 — 
grădină 10,30). Culisele varieteului : ru
lează la cinematograful V. Alecsandrl 
(16; 18,15; 20,30). Povestea unei veri :
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Moșilor (15,30; 18 — grădină 20).
Cel mal mare spectacol : Victoria (9,15; 
12; 15; 18; 21). Oameni de afaceri : Cen
tral (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
16 Februarie (16, 18; 20), Volga (10; 12; 
15: 17; 19; 21). Misterele Parisului —
cinemascop : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,15 pînă la orele 15.15, 
după-amiază 17.15; 19,15; 21,15). Program 
special pentru copii : la orele 10 la ci
nematograful 13 Septembrie. Moby Dick: 
13 Septembrie (11,30; 13 45; 16; 18,15;
20,30), Munca (16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare : rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. O moște
nire cu bucluc : rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Elena 
din Troia — cinemascop : Giulești (10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30). Numai statuile tac : 
rulează la cinematograful T. Vla- 
dlmlrescu (16; 18; 20). Doi din alte

lumi : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 21). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18,15; 20,30).
Vacanță la mare — cinemascop : ru
lează la cinematograful C-tin David (16; 
18; 20). Escondida : rulează la cinemato
grafele V. Roaltă (10; 12,15; 14,30; 16,46; 
19; 21,15 — grădină 19,30; 21,30), 23 August 
(10; 12,15; 15; 17,15; 19,30 — grădină 20),
G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14; 16,16; 18,30;
20,45), Arenele Libertății (20). Dracul șl 
cele zece porunci — cinemascop ; Unirea 
(11; 16; 18,15 — grădină 20). Doctor în fi
lozofie : Cultural (11; 16; 18,15; 20,30). 
Marele drum: rulează la cinematografele 
Alex. Sahia (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
o fi asta dragoste 7 — cinemascop : 
Miorița (rulează in continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după- 
amiază 16,15 ; 18,30 ; 20.45), Flo-
reasca (16 ; 18.15 ; 20,30). Luna de miere 
fără bărbat : Popular (15; 17> 19 :
21). Viața fără chitară : Arta (16; 18 — 
grădină 20). Dintele de aur : 30 Decem
brie (16; 18; 20). Fortăreață pe Rin —
cinemascop : M. Emlnescu (16; 18,15; 
20,30). Regina stației de benzină : ru
lează la cinematografele Iile Plntille (16; 
18 — grădină 20). G. Bacovla (15,30; 18; 
20,15), Veniți mîine : Flacăra (16; 18,15; 
20,30). Generalul : Libertății (10; 12, 14; 
16; 18; 20 — grădină 19,30), Drumul Serii 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — la revedere, vacanță 
dragă ! 20,15 — Teatru în studio ; „Vizită 
pe o mică planetă“. 21,25 — In fața 
hărții. 21,35 — O noapte la Veneția. In 
încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 septembrie a.c. In țară : Vremea 
se menține în general călduroasă cu cer 
variabil, temporar noros în vestul țării 
unde vor cădea ploi locale. Temperatura 
se menține ridicată. Minimele vor ti 
cuprinse între 7 și 17 grade iar maxi
mele între 20 șl 30 grade. In București ! 
Vremea se menține în general călduroa
să, cu cer variabil temporar noros. Tem
peratura se menține ridicată.

„Cine repară după constructor ?“
Ca urmare a articolului 

apărut în ziarul nostru nr. 
5950 cu titlul de mai sus, 
Sfatul popular al Capitalei, 
Direcția Generală Con
strucții și Montaj, ne co
munică următoarele :

„Problemele sesizate co
respund realității. Intr-a
devăr, au fost rămîneri în 
urmă la executarea unor

lucrări de remediere la 
blocul T 2 din strada Baba 
Novac și blocul 2 din Ca
lea Griviței. în prezent lu
crările de remediere la 
blocul T 2 din strada Baba 
Novac au fost terminate și 
recepționate. La blocul 2 
din Calea Griviței sînt în 
curs de execuție lucrările 
la ultimele apartamente“.

„Toate schimburile la același nivel“
Acesta a fost titlul 

unui articol din „Scînteia“ 
nr. 5971 scris pe marginea 
unor scrisori de răspuns 
la ancheta ziarului nostru 
„Cum se asigură asistența 
tehnică în schimburile II 
și III“. în răspunsul tri
mis redacției, la semna
lele critice privind unele 
neajunsuri în organizarea 
asistenței tehnice, tovară
șul ing. V. Bologan, direc
torul uzinei de mașini 

I unelte „înfrățirea“ din 
I Oradea, arată printre al- 
I tele :
1 „Critica făcută de ziarul 
* „Scînteia“, ca urmare a 

scrisorii strungarului
Gheorghe Pițoc, o consl- 

j derăm justă ; cele arătate 
' în articol corespund rea

lității. Pentru eliminarea
I lipsurilor semnalate au

fost luate un șir de mă
suri. dintre care amintim: 
repartizarea în fiecare 
schimb la atelierul de 
prelucrări mecanice a u- 
nui maistru principal și a 
cite patru maiștri ; dese
nele sau planurile de ope
rații se eliberează odată 
cu reperele ce urmează să 
fie prelucrate ; calibrele 
tampon uzate sau care lip
seau au fost relansate și 
sînt în curs de execuție 
la sculărie ; s-a introdus 
verificarea preventivă a 
S.D.V.-urilor ; s-a creat în 
prezent o puternică bază 
de întreținere a sculelor și 
dispozitivelor în toate cele 
trei schimburi. Sîntem 
convinși că măsurile luate 
vor duce la îmbunătățirea 
activității în toate schim
burile de producție“-

planului. „Din analizele 
efectuate — ne răspunde 
direcția generală tutelară 
din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Ma
șini — s-au constatat la 
această uzină atît o serie 
de lipsuri tehnico-organi- 
zatorice care aparțin în
treprinderii, cît și unele 
greutăți obiective în apro
vizionarea la timp cu 
materiale sau în primi
rea pieselor din colabo
rare de la alte unități. Ca 
urmare, s-au luat unele 
măsuri pentru urmărirea 
și realizarea cărora uzina 
este sprijinită de direcția

generală tutelară. Atît u- 
zina cit și direcția noastră 
urmăresc în permanență 
îmbunătățirea- organizării 
producției, felul cum se 
desfășoară aprovizionarea 
cu materiale și piese prin 
colaborare cu alte uzine, 
astfel ca întîrzierile să fie 
eliminate, iar între sectoa
rele productive să se poa
tă obține un decalaj cores
punzător. care să permită 
o bună ritmicitate în reali
zarea planului. Se va 
căuta pentru viitor să se 
asigure cît mai din timp 
comenzile necesare execu
ției“.

preocupă permanent de 
întărirea disciplinei teh
nologice — se spune în 
răspunsul conducerii Uzi
nelor „Unirea“ din Cluj. 
Au fost obținute unele re
zultate frumoase, abate
rile de la disciplina teh
nologică a reperelor care 
se prelucrează lunar fiind 
mult reduse. Pentru ur
mărirea acestora am în
ființat un registru de a- 
bateri care este ținut la zi

de organele C.T.C- ale sec
țiilor. Pentru fiecare din 
abaterile semnalate la sec
ția de prelucrări meca
nice — în mare parte 
datorate neatenției și in
suficientului control din 
partea unor maiștri — se 
iau măsuri menite să e- 
vite repetarea lor. Ne pro
punem să reducem tot mai 
mult în viitor frecvența a- 
cestor abateri“.

„Condiții asemănătoare — rezultate 
diîerite in creșterea animalelor“

„Nu numai cauze obiective“
In acest articol apărut în 

ziarul nostru nr. 5950 
au fost semnalate u- 
nele neajunsuri care au

făcut ca uzina „Unio* din 
Satu Mare să rămînă în 
urmă cu realizarea unor 
importanți indicatori ai

„Respectarea disciplinei tehnologice, 
o cerință esențială a producției“

La articolul apărut, sub 
titlul de mai sus, în „Scîn
teia“ nr. 5 976 au răspuns 
redacției conducerile uzi
nelor „23 August“ din Ca
pitală. „Unirea“ din Cluj și 
direcția generală tutelară.

„Pe bună dreptate a 
fost sesizat faptul — ne 
răspunde conducerea uzi
nelor „23 August“ — că 
unele piese turnate pen
tru motoare s-au executat 
fără a se asigura în între
gime pregătirea tehnolo
gică necesară, sau cu o 
pregătire insuficient stu
diată. Am avut o se
rie de dificultăți teh
nologice la unele piese 
turnate: carterul, bucșa de 
cilindru, tacheți, Pentru e- 
liminarea neajunsurilor a 
fost întocmit un plan de

măsuri care prevede prin
tre altele : schimburi de 
experiență ; experimenta
rea mai multor tehnologii 
pentru fiecare piesă ; mo
dernizarea unor utilaje de 
bază existente ș.a.

Măsurile luate au dus 
la îmbunătățirea unora 
din tehnologiile cu care 
eram rămași în urmă' tur
narea carterului la moto
rul de 6 cilindri, turnarea 
bucșelor de cilindru și a 
tachefilor etc Urmărim în 
continuare completarea și 
îmbunătățirea acestor teh
nologii la un nivel și mai 
înalt. Articolui din ..Scîn
teia“ a ridicat o problemă 
care este în centrul aten
ției noastre“.

„Colectivul nostru sa

în articolul cu titlul de 
mai sus, apărut în „Scîn
teia" nr. 5973 se arăta că 
gospodăriile colective din 
Surdila Găiseanca și Fili- 
pești. raionul Făurei, care 
au condiții la fel de bune 
pentru creșterea animale
lor, obțin totuși rezul
tate foarte diferite In timp 
ce prima gospodărie reali
zează producții bune, cea
laltă are rezultate sub po
sibilități. în răspunsul pri
mit din partea Comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar al raionului Făurei se 
arată că cele semnalate 
sînt juste. „Prin publicarea 
articolului — se spune în 
răspunsul primit — am fost 
ajutați să luăm măsuri de

remediere a situației“. în 
gospodăria colectivă Fi- 
lipești au fost însămîn- 
țate în cultură dublă 
350 ha (întreaga suprafață 
prevăzută) și s-au însilo- 
zat 2 800 tone de furaje, au 
fost luate măsuri pentru 
permanentizarea cadrelor 
care lucrează în acest sec
tor, înlocuirea animalelor 
slab productive și acorda
rea asistentei necesare de 
către organele zooveteri- 
nare etc. In prezent, se 
arată în răspuns, anima
lele au asigurată o hrană 
abundentă (furajele obți
nute In culturile duble) 
fapt care contribuie la 
creșterea producției de 
lapte.

„Clnd nu se simte mîna de gospodar“
Sub acest titlu a apărut 

în ziarul nostru nr. 5978 
scrisoarea corespondentu

lui voluntar Constantin 
Dolniceanu care critica 
modul cum sînt deserviți

consumatorii în unele u- 
nități de alimentație pu
blică din orașul Babadag. 
Comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc 
Babadag, împreună cu con
ducerea cooperativei de 
consum, au luat măsuri 
pentru înlăturarea neregu
lilor menționate în scrisoa
re. Aprovizionarea unități
lor de alimentație publică 
s-a îmbunătățit. Pentru a- 
sigurarea unei deserviri co
respunzătoare. cîțiva ges
tionari care nu-și făceau 
datoria au fost înlocuiți.

„De ce plătesc 
locații“

In ziarul nr. 5982 a fost 
publicată scrisoarea tova
rășului Petre Zaharia, șe
ful stației C.FR. Cernele- 
Craiova. în care se arăta 
că întreprinderea regională 
.,Combustibilul“-Oltenia nu 
descarcă la timp vagoanele 
cu combustibil și de aceea 
plătește sume însemnate 
drept, locații Sfatul popu
lar a! orașului Craiova ne 
răspunde că cele semnala
te în scrisoarea publicată 
sînt întrutotul juste. Din 
analiza făcută %-a ajuns la 
concluzia că poate fi eli
minată complet, plata aces
tor locații. S-au luat mă
suri de amenajare și utili
zare rațională a spațiului 
existent pe rampa gării. 
De asemenea, s-au fixat 
echipe pentru încărcări și 
descărcări care să lucreze 
mai operativ atunci cînd 
stația pune la dispoziție 
vagoane.

C.FR
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S
trăbătînd satele cîmpiei, la dife
ritele vîrste și răscruci ale anului, 
mi s-a părut că această eră a 
noastră a modificat în bună măsură ca
lendaristica rurală, propunînd omului — 

deci și mie, ca reporter — o toamnă de 
fiecare zi. Ritmul construcției din satul 
colectivizat nemaistînd sub semnul in
temperiei, roadele nu mai așteaptă toam
na clasică și nestrămutată, ci se strămută 
într-un altfel de cules, mai apropiat de 
orariul constructorului citadin. E un ade
văr bătător la ochi cu pregnanța cu 
care bat la ochi edificiile, că la sat se 
construiește într-un ritm pe care nu l-a 
cunoscut nicicînd vechea Romînie, acea 
Romînie care trăsese peste sate o drape
rie de uitare și bsznă. („Enciclopedia 
Romîniei“ din 1938 nici măcar nu consa
cră vreun capitol sau vreun paragraf 
construcției rurale, mulțumindu-se să 
consemne, Ia capitolul despre transpor
turi — deci mișcare ! — o bizară noțiu
ne de ritm : „Pentru 
contează“ !).

Pentru întîia oa
ră, la sat — teri
toriu al lumii ve
getale — s-a năs
cut o altfel d9 
vegetație, perenă 
și durabilă în timp, 
care este cons
trucția, și care nu 
și descreșteri legate de anotimp. în co
muna Sfîntu-Gheorghe, în plin Bărăgan, 
temeliile căminului cultural s-au pus 
iarna, sub amenințarea gerului ; zidurile 
au crescut primăvara, cînd sămînța din 
cîmp abia germina, iar acoperișul se în
cheia cînd porumbul încă nu dăduse 
spic, foșnind în lanul încă neîmplinit.
■ La Dărîmați, la Obidiți, la Risipiți, 
sate predestinate, după nume, mizeriei 
și întunericului absolut, ca și la Bor
deiele, ca și la Flămînzeni, ca și la Ca- 
licu, sate din aceeași cîmpie și cu ace
leași nume care denunță, în agenda 
construcțiilor s-au înscris, într-o singură 
vară, în afară de sute de case noi, și 
numeroase obiective de interes obștesc, 
adică grajduri, îngrășătorii, saivane, a- 
teliere, magazii de cereale, garajuri auto, 
remize pentru mașini de tot felul. Desigur, 
o cotineață de păsări sau un șopron 
pentru oi nu ofereau odinioară un pre
text de contabilitate, oricît de sumară dar 
aici este vorba despre adevărate prive
liști edilitare, care se nasc sub streașină 
uimită a vechilor sate cu aceeași dezin
voltură cu care noua priveliște urba
nă deșteaptă mîndria omului de la fos
tele periferii, 
sau abia în 
ale fermelor, 
record lîngă 
uzine de carne și lapte, care vor scoa
te, pentru totdeauna de sub regimul în- 
tîmplării și incontinuității, un important 
capitol al producției de bunuri.

Despre toate acestea convorbeam, nu

de mult, cu inginerul Oleg Nereuță, 
vicepreședinte al Consiliului agricol 
raional Rîmnicu-Sărat, specialist entu
ziast, îmbinînd strădania unei viziuni 
de ansamblu cu grija față de amănun
tul de construcție concret. Scund, deloc 
vînjos, dar adolescent în mișcări, com- 
pensînd cu energia și promptitudinea 
soluțiilor o căruntețe prematură, tînărul 
inginer mi-a atras atenția, în mijlocul 
unei convorbiri bogate în cifre și ter
meni tehnici, asupra unui amănunt 
poezie, revelatoriu și pentru omul 
astăzi al satului și pentru peisaj :

— Toamna, după strînsul recoltei, 
cepea practic epoca de amorțire...
trecut vreodată, în vechile toamne, 
pe-aici ? Tăcea cîmpul, dar tăcea și sa
tul, fiindcă odată munca pămîntului 
isprăvită, înceta tot ce era mai impor
tant de făcut. Tineretul cu îndemînare 
la meserii se risipea care-ncotro, alun
gat și de sărăcie, și de urîtul serilor 
lungi. Apreciați numai cită

de 
de

în- 
Ati

țăran timpul nu
energie a

ale marilor hoteluri turistice, scăldate în 
feeria neonului. De la trainicele și mo
destele 
cîmpie, și pînă la marea arhitectură ur
bană, e o punte pe care a realizat-o cli
pa, într-o încrucișare rapidă de planuri, 
dar care nu este întîmplătoare nicicum. 
A legat-o poate, întîmplător, omul pe 
care îl căutam, și care, nu întîmplător, 
după febra năvalnică a unei campanii 
se odihnește pe litoral, într-o impună
toare construcție nouă. (I-am citit zilele 
trecute, într-un ziar, interesantele opinii 
despre festivalul și concursul de muzi
că ușoară, pe care l-a urmărit la teatrul 
„Ovidiu“ din Mamaia ca spectator exi
gent).

Motivul toamnei, ca simbol al împli
nirii, îl regăsești în tapiseria vastă a 
cîmpiei, împletit cu flori, împletit cu spi
ce, împletit cu fruste, încă înainte ca 
florile, spicele, fructele să-și deseneze 
liniile și culorile. E o țesătură stabilă, 
firul trainic pe care urcă, asemeni fire
lor din urzeală, bogăția de culoare și

construcții gospodărești din

cuință confortabilă, făcută să înfrunte 
intemperiile an după an. Era mai mult 
decît un adăpost și mai mult chiar de- 
cît o locuință oarecare din sat. Lingă 
perdeaua de salcimi, băieții aranjaseră 
o grădină de flori, în care gingașa ver
bină și parfumata garoafă, regina nop
ții, tufănelele și lobidragii aduseseră un 
crîmpei de intimitate sub asprimea tori
dă a Bărăganului. Supremă gingășie, 
florile erau udate regulat cu apă, adu
să cu cisterna de la o mare distanță ! 
Aici se mai afla și un teren de volei, cu 
un scaun de arbitru improvizat dintr-un 
scaun vechi de tractor. Intr-o încăpere 
improvizată se aflau cîteva biciclete și 
motociclete. în dormitor — curățenie, 
într-un colț o bibliotecă din care nu lip
seau noutățile, pe un pat o tablă de șah 
cu figurile oprite la o remiză. Țin minte 
exact dispoziția pieselor și faptul că 
exista o șansă pe care unul dintre par
teneri n-o fructificase.

— Cine a jucat cu
— Iordache, dar
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cunoaște creșteri o vedeți în

într-un stadiu mai evoluat, 
crisalidă, aceste orășele 
care s-au ivit într-un timp 
sate, anticipează viitoarele

cerut priveliștea pe care 
față !

îl confirmau priveliștile tuturor satelor 
de pe apa Rîmnicului — ale căror car
tiere de ferme își vesteau din loc în loc 
acoperișurile roșii — și cu precădere 
tabloul pe care îl aveam chiar în acea 
clipă sub priviri. Deasupra apei, la Mi- 
hălce-ni, pe o suprafață tăiată de alei 
străjuite de arbori, fermele gospo
dăriei colective își aprindeau tocmai lu
minile în înserarea de septembrie, su- 
gerînd, prin amploarea priveliștii, ine
ditul'unui teritoriu industrial. Paralelipi
pedele clădirilor așezate ritmic, la dis
tanțe egale, păreau halele unei noi uzi
ne, în care energia și truda au spus un 
cuvînt la fel de important ca peste tot 
unde se construiește. O statistică — fie 
și sumară — ne pune în fața unor pre
mize de producție dintre cele mai bune: 
aproape 1 000 taurine, peste 1 000 por
cine, 10 000 păsări, 2 000 de oi, un izvor 
de venituri cu un debit zilnic de mii și 
mii de lei.

La Ghergheasa, în același raion, con
strucțiile ridicate după aceeași sistema
tică urbană, vădeau, de asemenea, pri
cepere și hărnicie de gospodari, dubla
te de un ochi estetic, sigur, pentru care 
economia însemna soluția cea mai sim
plă, cea mai trainică, dar și cea mai 
aleasă. Nu l-am găsit pe președinte : 
Petre Eremia era plecat în concediu, cu 
soția, pe litoral. Printr-o transmutare în
drăzneață de planuri (dar îndrăzneala 
ne-o dictează faptele) ne-am dus cu 
gîndul la Mamaia, între siluetele zvelte

lumină a anului, bucuria faptului 
creator.

Am realizat această imagine chiar în 
cursul acestei toamne, la Greaca, pri
vind terasele cu vii, orînduite ca niște 
tribune deasupra oglinzii de metal șle
fuit a lacului. Ceea ce îți impunea aici 
nu era numai bogăția vegetală, bogăția 
toamnei oare se răsfăța pe spaliere, 
împovărată de ciorchini, ci și funda
mentul acestei bogății, în care munca 
viticultorului se împletea cu știința con
structorului. Aceste terase, construite 
încă din timpul iernii, sub viscolul care 
hălăduia peste cîmpie ca un stăpîn, au 
fost tăiate în lutul înghețat drept un pie
destal al acestei toamne, în vederea 
rodniciei de acum. Fotea Gheorghe, 
care mă conduce printre aceste terase, 
e viticultor, dar e și constructor. Dînd 
cu lopata zăpada la o parte, dezvelind 
pămîntul, mînuind tîrnăcopul în lutul în
ghețat. Fotea, împreună cu echipa lui 
de colectiviști, construia de fapt acest 
anotimp. Ion Solomonescu, unul dintre 
briqadierii viticoli ai gospodăriei 
lective din Greaca, ne declară, cu 
celași prilej :

— Dacă vrei să te alegi cu ceva, 
dacă vrei să obții recoltă bună, nu te 
poți retrage niciodată de pe cîrnp, nici 
din. vii...

Mi-am amintit de aceste cuvinte ale 
brigadierului într-o seară cînd mă a- 
flam găzduit la o casă a tractoriștilor 
din șesul de la Slobozia. Aici, în inima 
cîmpiei, departe de orice așezare, mă 
găseam nu la o tabără provizorie sau 
la un bivuac de campanie, ci într-o lo-

co
a

cem schimburi 
Cei care erau

albele ?
Iordache a fost 
grăbit. A plecat 
să aducă lubri- 
fianți, fiindcă la 
noapte pornim din 
nou, cu toată 
terea. E cam 
cat pămîntul, 
da e mare, 
dese...

pu- 
us- 
tru- 
fa-

ma!
de noapte dormeau pe 

paturile cu cearșafuri curate, schimbate 
proaspăt. La O. M. Hunedoara, la cămi
nul nefamiliștilor, am regăsit aceeași 
atmosferă. Aceleași table de șah, ace
leași cărți, aceleași poze cu vedete de 
cinema lipite la căpătîi, aceleași discu
ții și schimburi rapide de replici.

— Ce-ați făcut ieri la cuptorul 6 ? 
Vezi că pompa de aer și-a scăzut de
bitul, trebuie înlocuit un ventil.

Replicile se întretaie, se suprapun, se 
confundă, ca pe o bandă de magneto
fon cu imprimări diverse — Hunedoara, 
Bărăgan, Cîmpia Turzii, Lunca Mureșu
lui, Săvinești, șesul Jiului. Replici, chi
puri, priveliști se succed și se întrețes 
ca niște unde, creînd o unică panoramă 
de fluviu.

Băieții aceștia au ocupat cîmpia, a- 
ducînd cu ei regimul permanenței, înfi- 
gînd — prin căsuța lor plantată în 
pustiul de odinioară — o bornă care 
desparte stihia de ritmul de creație al 
omului socialist. ♦

— Anul viitor, mi-am propus să 
zez mai mult...

Cine a spus-o ? Un tractorist 
Slobozia, muncind la culturile de 
un crescător de vite de la Mihălceni, 
un viticultor de la Greaca, un agronom... 
Șirul s-ar putea continua, anexînd și un 
fopitor, și un constructor de blocuri, un 
operator chimist, un sondor... Ritmurile 
se succed, se aliniază, se întrețes ca 
niște unde, creînd o unică panoramă 
de fluviu.

Trăim o toamnă de fiecare zi.
PAUL ANGHEL

EXPOZIȚIE CONSACRATĂ 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI 
ÎN PATRIA NOASTRĂ

La Sfatul popular raional Tecuci 
s-a deschis recent o expoziție intitu
lată „Construcția socialismului in 
țara noastră“. Fotografiile, mache
tele, fotocopiile după documente, 
graficele prezentate in cadrul expo
ziției oglindesc aspecte ale luptei 
desfășurate ele partidul nostru în ile
galitate, transformările istorice în
făptuite sub conducerea partidului 
după eliberare. Sînt prezentate de 
asemenea succesele oamenilor mun
cii din regiunea Galați în anii pu
terii populare. (De la I. Bucur, 
coresp. voluntar).

FORMAȚIILE TEATRALE
ALE CASEI DE CULTURĂ

La Casa de cultură a raionului „16 ' 
Februarie“ din Capitală își desfășoară 
activitatea un colectiv de teatru al
cătuit din mai multe echipe. Artiștii 
amatori au prezentat în ultimul timp 
spectacole la. sediu, în cartiere, la 
Casa de cultură a studenților, la că
minele culturale din Chiajna, Drago- 
mirești-Deal, Dragomirești-Vale, Cio- 
rogîrla etc. Repertoriul cuprinde pie
sele : „Oameni care tac“ de Al. Voi- 
tin, „Omul care a văzut moartea“ 
de V. Eftimiu, „Poveste din Irkutsk“ 
de A. Arbuzov și altele. In sprijinul 
artiștilor amatori a fost creat un lec
torat în cadrul căruia au loc expu
neri, întîlniri cu scriitori, cu oameni 
de teatru.

Cireada

reali-

de la 
cimp,

Arături

A rghiris n-a putut închide 
ochii toată noaptea.

— Ce-i cu tine ? îl în
treabă Gheorghia.

— Trebuie să mă pregă

ANDREAS FRANGIAS 
scriitor grec

tesc, să fiu gata.
— E prea devreme ! Nici nu s-a 

luminat de ziuă...
— Nu trebuie să-ntîrzii, Gheor

ghia ! Am de făcut o bucată bună 
de drum și-apoi e nevoie să stau 
și de vorbă cu ei. Asta-i prima zi 
de lucru doar. Și nici nu pot să mă 
apuc de lucru imediat, după atîta 
drum. Gîndește-te că e tocmai la 
Kokiniâ.

— La Kokiniâ ?
— Da. Ți-am spus doar ; mă duc 

la fabrică !
— Nu te duci la săpăturile pen

tru canalizare ?
— Ce mai mă întrebi ? Care va 

să zică nu m-ai crezut cînd ți-am 
spus ?

— Ai să te duci la fabrică ?
— Mă duc să lucrez la mașină...
în timp ce Arghiris se îndepărta 

de ca*să, Gheorghia rămăsese țin
tuită în poartă, urmărindu-1 tot 
timpul dîn ochi. Privirile ei înain
tau și ele o dată cu el, dar la un 
moment dat s-au învălmășit, în 
strălucirea dimineții, cu casele și cu 
ceilalți trecători și nu l-a mai ză
rit. Cînd n-a mai putut să-l urmă
rească, a simțit ceva, așa ca un fel 
de gheară nevăzută care i se pu
sese în gît și-o înnăbușea, și fără a 
mai sta pe gînduri, a intrat în casă 
și-a luat paltonul din fugă, a în
cuiat ușa și a început să alerge după 
el, să-l ajungă.

Au străbătut nenumărate străzi. 
Fabrica trebuie să se afle pe un
deva prin apropiere. Gheorghia a 
ghicit asta după mersul nervos al 
lui Arghiris ; Cosmas i-a spus că 
poarta fabricii are de-a curmezișul 
o bară neagră. Iat-o peste drum !. 
Fabrica e cenușie, are o mulțime de 
geamuri afumate, are acoperișuri 
triunghiulare și coșuri asemănă
toare desenului pe care îl zgîriase 
Arghiris pe pipa lui. în tăblia de 
fier a intrării este tăiată o portiță. 
Ce îngustă mai e și strunga asta !... 
înainte de a trece. Arghiris se uită 
împrejur și fruntea lui apare lumi
nată de razele soarelui. Se oprește 
o clipă și deîndată ce trece prin 
portița îngustă, atît cît să poată în
cape un singur om, strigătul gros 
și puternic al sirenei prinde să se a- 
mestece cu zgomotele dimineții. 
Lumea pare c-a încremenit, și 
Gheorghia, obosită, se sprijină de 
un zid. Arghiris a intrat ! Acum pu
tea răsufla ușurată — i-a ieșit su
fletul alergînd după el. Oamenii 
trec unul cîte unul prin portița în
gustă și sînt trecuți în condica de 
prezență.

Arghiris intră în curte șl se opreș
te să privească fabrica asta nouă. 
Scoțîndu-și capul prin gemulețul 
ușii, portarul îl întreabă ;

— Ce dorește domnul ?
— îl caut pe mecanic.
— N-a venit încă, dar dacă vrei 

așteaptă.
Muncitorii stau grupuri-grupuri și

Fragment din romanul „Oameni 
și case“ care va apărea în Editura 
pentru literatură universală.

vorbesc. Unul dintre oamenii aceia 
care umblă într-una prin curte, se 
oprește în fața lui.

— Ai venit pentru mașina aia 
nouă ?

— Da, și mi s-a spus s-aștept.
— Celălalt, de ieri, a pățit-o.
— Știu. La ce oră vine mecani

cul ?
Omul pleacă, face cîțiva pași și 

apoi începe să vorbească cu ceilalți. 
La un moment dat întorc cu toții 
capetele și se uită curioși la Arghi
ris. Cînd a intrat mecanicul, Ar
ghiris s-a apropiat de el și i-a spus 
cine e.

— Ai venit pentru mașina cea 
nouă ?

— Da.
— Hai sus ! Cum te cheamă ?
Arghiris și-a spus numele și me

canicul și l-a însemnat.
După asta au mai străbătut un 

coridor, la capătul căruia se afla un 
grilaj. Iar dincolo de el alte grilaje, 
care formau un fel de poartă, iar 
în cele din urmă au ajuns în încă
perea unde se afla mașina !

S-a apropiat numaidecît de ea și 
s-a uitat la chei și la roți. Se vede 
treaba că au curățat-o, de aceea nu 
se mai văd petele lăsate de sîngele 
lui Tănase.

— Umblă cu băgare de seamă ! îi 
spune mecanicul.

— Am să fiu atent.
Arghiris pune curelele pe roți și 

trage heblul pentru a da drumul 
curentului, apoi închide ochii, să-i 
asculte primul cîntec. O reglează și 
totul merge strună, ca la un con
cert. Piesele lucioase și bine unse 
ale mașinii se îmbină strîns la în
cheieturi și la articulații și fac trea
bă bună, lucrează, lucrează necon
tenit. Cîntecul acesta te vrăjește ! 
îți vine a spune că atunci cînd mun
cești la o mașină atît de desăvîr- 
șită, te bucuri din adîncul inimii ; și 
nu numai atît, dar mîinile tale și-au 
recăpătat deprinderea de a face 
ceva, se bucură că mînuiesc mași
na, că lunecă pe fețele ei, o reglează 
cu ochiul sigur fără să piardă nici 
un milimetru. Mîinile cunosc mași
na și capacitatea ei de parcă ar 
calcula singure de cită viteză e ne
voie, cînd trebuie să reduci mișca
rea și cînd trebuie să întorci cheia 
și să tragi minerul pentru a strunj: 
fierul. Și — va veni, în sfîrșit, și 
mult așteptata seară de sîmbătă, 
cînd va lua leafa ! Mașina asta în
locuiește o droaie de mașini. Nici 
douăzeci de meșteri, lucrînd la tot 
atîtea mașini obișnuite, nu pot pro
duce cît ea. Trebuie supravegheată 
însă cu mare atenție și tot secre
tul constă în a-ți potrivi respirația 
cu mișcările ei. Oare nu cer toate 
muncile același lucru ? La hala de 
alături e o forfotă nemaipomenită, 
dar Arghiris nu poate întoarce 
capul să vadă despre ce-i vorba, 
deoarece trebuie să fie atent la 
mașină. De ce-or fi pus oare atîtea 
gratii în jurul acestei mașini și de 
ce stă el atît de izolat, în colivia 
asta ? îi e sete.

...Nu, nu ! Nu te poți întoarce ! în 
spatele tău se întîmplă „ceva“, dar 
mașina merge cum trebuie. Și as- 
ta-i bine ! Poate că acolo, alăturea, 
oamenii au venit să ajute la cine 
știe ce treabă grea, să împingă vreo 
ladă, sau să ridice vreo greutate, ca 
să mai scoată și ei cîțiva bani. Ar
ghiris reglează mașina cu atenția 
cu care îngrijești un copil ; potri
vește uleiul pentru gresaj, pentru 
că mașinile astea rapide trebuie 
hrănite mereu cu uleiuri — altmin
teri jse aprind cuzineții din pricina 
frecării. Zărește cu coada ochiului 
lumea adunată dincolo de grilaj. 
Oamenii aceia spun ceva, dar ma
șina nu-i îngăduie să-i asculte, îi 
cere să fie cît se poate de atent.

Arghiris își amintește că, adese
ori, în timp ce era șomer, se gîn- 
dea stăruitor la un lucru, care de
venise un adevărat scop al vieții : 
s-o va^ă pe Gheorghia rîzînd, s-o 
vadă pe Gheorghia mulțumită. Și 
lucrul ăsta nu se poate să fie chiar 
atît de greu de realizat !

C
înd a încetat lucrul în 
hala cea mare, de alături, 
trebuie să fi fost ora zece. 
Cîțiva inși s-au oprit în 
fața grilajului care des
parte locul unde se află 

mașina de restul fabricii și i-au 
spus ceva lui Arghiris, dar zgo
motul mașinii nu-i îngăduie 
s-audă nimic ; îi e sete și nu știe 
cum s-ar putea face să bea pu
țină apă. înfuriat, unul din ei a în
ceput să zgîlțîie grilajul. Dar Ar
ghiris nu-și poate concentra aten
ția asupra acestora, mașina nu-ți 
îngăduie asemenea lucru. Așa tre
buie s-o fi pățit Tănase ! Cine știe 
la ce se gîndea ? Nici măcar cu 
coada ochiului nu poți privi cum 
trebuie. își dă seama că de grilaj 
s-au agățat o mulțime de oameni.

Grilajul s-a deschis și lîngă ma
șină s-a oprit cineva. Arghiris abia a 
avut timp să-1 zărească pe noul ve
nit. E un domn elegant, pieptănat 
cu cărare. îl privește pe Arghiris 
zîmbind.

— Am aflat că ești un mecanic 
strașnic ! — îi spune.

— Și ce-i cu asta ?
— Dacă vrei, ai putea să te pri

copsești.
— Se vede treaba c-ai chef de 

vorbă.
— Mașina asta e foarte compli

cată ; unde-ai lucrat înainte ?
— Nu pot să-ți răspund, trebuie 

să fiu atent la lucru — și mi-e sete 
și n-am un strop de apă !

Domnul a alergat să-i aducă apă. 
Arghiris vede că hala de alături se 
golise ; mașinile se opriseră, curelele 
fuseseră scoase și era liniște. Ciu
datul lui prieten i-a adus o cană cu 
apă, pe care Arghiris a golit-o din- 
tr-o înghițitură. N-a putut să-i 
mulțumească, i-a dat doar cana 
goală înapoi și acesta a luat-o.

— Acum nu mai avem nevoie de 
nimeni, lasă-i să facă ce vor !

— Adică cum ?
— Ție nici să nu-ți pese, lucrează 

înainte !
— Ce tot spui acolo ?
Urechile îi vuiesc de zgomot, 

ochii joacă supraveghind atîtea roți, 
regulatoare și chei, iar el trăncăneș

te într-una ! Arghiris începe să 
strige cît poate de tare :

— Cine ești dumneata ?
Celălalt îi răspunde :
— Directorul !
— Cine ? . ,
— Proprietarul, industriașul !
— îmi pare bine, spune Arghiris ; 

n-am știut. Da, așa-i mașina asta e 
foarte bună și foarte frumoasă, e o 
mașină strașnică...

— Acum nu mai am nevoie de 
ei, au să vină ei și singuri înapoi.

— Cine ?
— Ceilalți. Și arată spre curte.
— Cum adică ?
— Nu te sinchisi de asta, eu sînt 

de partea ta, n-avem nevoie de ei, 
lucrează înainte !...

Arghiris n-a priceput nimic nici 
de data asta. Ar vrea să afle de 
ce-au părăsit oamenii mașinile și 
de ce s-a golit hala... Ăsta o fi 
chiar industriașul ? Niciodată n-a 
văzut de aproape un om care e pro
prietarul unei asemenea fabrici.

Se aud vocț, un vuiet format din- 
tr-o mulțime de voci, parc-ar mai 
fi fost o mașină și acolo, jos. Ar
ghiris părăsește pentru o secundă 
mașina și aruncă o privire într-a- 
colo. I-a văzut adunați în curte pe 
toți muncitorii — era o mare de 
capete care privea spre geamul lui ; 
strigau puternic cu toții, și Arghiris 
a înghețat cînd i-a auzit !

— Ce s-a-ntîmplat ? l-a întrebat 
pe director.

— Nimic. Ție să nu-ți pese de ei, 
tu lucrează și...

— Și ce ?
— Am să te răsplătesc.
Arghiris se mai apropie încă o- 

dată de fereastră și se uită afară, 
vrînd să înțeleagă ceva din ciuda
tele lucruri care se petreceau în 
curte. .

Iar sala de alături era pustie. Nu 
mai lucra nimeni și în fabrica goa
lă, singura mașină care mai func
ționa acuma, era mașina lui.

Arghiris a înțeles. De jos se aud 
strigăte ritmice, oamenii cer ceva, 
parcă și curtea e plină de capete 
și de ochii larg deschiși ! Șuruburi
le mașinii strălucesc, mișcările ei 
sînt foarte rapide și face un zgo
mot infernal.

Arghiris a întors încetișor o cheie 
și vuietul mașinii a început să sca
dă — așa ca o lampă căreia i s-a 
terminat petrolul. Directorul a în
ceput să strige cît îl ținea gura, ca 
în fața unei nenorociri :

— Ai înnebunit ? Nu cumva ți-ai 
pierdut mințile ?

— Eu ? Nu !
— Atunci de ce-ai oprit-o?!
— Păi dacă... spune Arghiris și a- 

rată spre fereastră.
— Lucrează, dă-i drumul mai de

parte și am să-ți dau prima leafă...
— Dar...
— Te fac maistru-șef, lucrea

ză-mi numai astăzi și-ți dau cît 
vrei !...

— Nu pot lucra mai departe, ros
tește Arghiris pe un ton sec.

A tras un capăt de cîrpă din cu
tie, pentru a-și șterge mîinile și, 
fără să se mai întoarcă, dă să plece, 
dar direbțorul, care arată ca o bă
șică de sînge, închide grilajul și-1 
sechestrează în colivie. Mașina mu
rise. Arghiris a împins ușa cu pu
tere, l-a dat pe director la o parte 
și a ieșit.

— V-am spus că nu pot.
— Lucrează-mi numai astăzi !
— Nu pot.
— Pentru zile din astea ca cea de 

astăzi am adus o asemenea mașină, 
pentru a preveni asemenea întîm-

(Continuare în pag. V-a)

Desene de MARCEL CHIRNOAGA
Dimineața

Eram frînt de obosit. 
Căutam un loc în vagonul 
direct Reșița — București. 
Nimic. Iată un compar
timent cu toate perdelele 
lăsate. Încerc și-aici, poate 
cine știe. Apăs pe clanță, 
încuiat. Bat, Liniște. Mai 
bat o dată. De două ori. In 
sfîrșit, ușa se dă într-o par
te și aud o voce neobiș
nuită.

— Dumneata ce dorești ? 
Mă uit înăuntru. Nici un 

om.
— Ei, cu dumneata vor

bim. Ce-ți trebuie ?
Mă jur, pe’ntîia zi a lu

mii (vorba lui Lermontov) 
că în compartiment nu era 
nici un om. Totuși :

— Caut un loc. Călăto
resc de trei zile, sînt dări- 
mat.

— Ce ziceți, îl lăsăm ? 
Să-l lăsăm. Am intrat.

— Alo, ce faci, te-așezi 
pe mine ?

Măi, să fie ! Trec ală
turi. Alt țipăt :

— Dumneata nu ești în 
toate mințile, vrei să mă 
schilodești ? Ai loc lîngă 
fereastră.

Mai fac niște pași și, în 
sfîrșit, iată-mă așezat. Nu 
sînt cardiac, dar totuși ini
ma începu să bată ana
poda.

— Nu vă supăr ați, cu 
cine am onoare să călăto
resc ? Cu niște spirite ?

Au urmat niște cascade 
de rîs.

Ce naiba se întîmplă cu 
mine? Am halucinații? Cu 
cine am dialogat ? Aici nu 
e nimeni. Mă ridic să a- 
prind lumina. Calc pe ceva 
solid.

— Ce faci nene, ai or
bul găinilor ?

— Nu vă supărați, zic,

vreau să aprind lumina. Se 
poate ?

Am aprins becul. Ce cre
deți că mi-au văzut ochii ? 
Tolănită pe locul de lîngă 
mine, o sîrma de vreo 5 
mm diametru. Alături de 
ea, o vitamină C. Peste 
drum de locul meu, un 
rulment uriaș. La mijloc, 
un borcan cu niște chimi
cale. Dincolo, un 
fel de jug. Lîngă 
ușă, niște șuruburi 
de diferite dimen
siuni. Mi-a venit 
inima la loc.

— Ce e cu dum
neavoastră? Înco
tro ?

— Mergem în 
delegație la minister. 
Sîntem de la Com
binatul Siderurgic 
Reșița.

— Voi în delega
ție ? Curios ! Ce 
v-a venit ?

— Avem o viață 
groaznică. Nu dăm 
nici un randament.
Zăcem în magazie de po
mană.

— Cum adică ?
Sîrma de sudură de 5 

mm își caută un loc mai 
potrivit în banchetă și în
cepe :

— Să vă spun numai po
vestea mea. Eu fac parte 
dintr-un mare stoc de sîr
mă calitatea M.O.C. 11. 
Am fost adusă de la Hu
nedoara în 1962. Cîte a- 
drese, cîte telegrame, cîte 
telefoane nu s-au dat la 
Hunedoara ca să fim trimi
se mai repede ! Am fost 
expediate cu un camion 
special. Șoferului care ne-a 
adus la Reșița, i s-a luat și 
un talon pentru viteza ex

cesivă. Și-a sacrificat bie
tul de el talonul, numai ca 
să ajungem la timp. Rezul
tatul ? Stăm în magazie și 
acum.

— Ea, sîrma, stă de un 
an și face atita gălăgie. 
Dar noi, că ardem gazul 
de pomană de doi ani și 

uit în direcția de 
unde venea și a- 
ceastă plîngere.

— Dar dumneata 
ce ești ? La ce fo
losești ?

— In fișa maga
ziei sînt denumit 
jug. Știți, noi am 
fost confecționați cu 
o comandă specia
lă. Valorăm peste 
100 000 de lei. 
Eram întrebuințați 
la transportul tije
lor. Pe noi se așe
zau tijele ca să nu 
se degradeze.
- Și ?
— Acum tijele se 

transportă fără aju
torul nostru. Zăcem în stive. 
Ocupăm spații în magazie, 
ne degradăm. De-ai ști 
dumneata cu ce ochi se 
uită magăzionierul la noi... 
Ne face lipitori, cică sugem 
din prețul de cost. Și cîte 
și mai cîte. Viață-i asta ?

— Și tu ? — întreb un 
șurub.

— Eu sînt reprezentan
tul șuruburilor de un țol. 
Stăm neîntrebuințate un 
vagon de șuruburi, coman
dă specială și noi.

— Și de ce st ați neîn
trebuințate ?

— La comanda turnăto
riei, au fost confecționate 
o cantitate de șuruburi de 
un țol pe 130. După o bu-

ceva ? 
Mă

cată de vreme, am fost 
date la o parte. Turnătoria 
a spus că nu mai are ne
voie de noi. Și ne-am po
menit în magazie cu alt 
stoc de șuruburi de un țol 
pe 140. După asta, turnă
toria a spus că nu sînt 
de folos nici astea. A co
mandat serviciului aprovi
zionării șuruburi de un țol 
pe 150. Și acum cică au 
nevoie de altă dimensiune.

— Dar dumneata ? fac 
eu spre vitamina C.

Sîrma de sudură îmi face 
un semn discret și se aplea
că spre urechea mea.

— N-o băga în seama e 
cam așa...

— Ce are ?
— E alterată. Stă de 

mult timp în magazie, nu 
mai e bună de nimic. Nici 
ea, nici celelalte medica
mente și chimicale care au 
avut aceeași soartă.

— Dar de ce le-a cum
părat combinatul dacă n-a 
avut nevoie de ele ?

— Asta vrem să știm și 
noi. D-aia mergem la mi
nister.

Am discutat și cu repre
zentantele celorlalte supra- 
normative. Vorba lor : al
bastră soartă au avut /

In Gara de Nord ne-am 
despărțit. Ce rău îmi pare 
că nu le-am putut însoți. 
Dar le-am dat adresa exac
tă : Direcția generală si
derurgică d.v. Ministerul 
Metalurgiei și Constucțiilor 
de Mașini.

Cum le-o fi venit supra- 
normatioelor în ajutor, res
pectiva direcție, nu știu. 
Dar tare aș vrea să aflu...

NICUȚA TANASE
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La Cazane

Pe Dunăre
Dunărea traversează din Pădurea Neagră 

;i pină la Marea Neagră, nu mai puțin de 
8 țări și 3 capitale (Viena, Budapesta, Bel
grad). Din lunga-i cale de aproape 3 000 
km, Dunărea scaldă pămîntul țării noastre 
pe mai mult de o treime.

Turiștii sînt mai cu seamă atrași de acel 
„mirific evantai al deltei" punct terminus 
al călătoriei marelui fluviu. Dar de aceeași 
atenție merită să se bucure și Dunărea ri
verană. O pot confirma toți turiștii care au 
făcut croaziera fluvială de 400 km ce tinde 
a deveni clasică, între Giurgiu și Svinlța.

Din dreptul „Podului Prieteniei", elegan
tele motonave „Oltenița" sau „Carpați“ ne 
poartă în sasul apelor liniștite, dezvăluin- 
du-ne, cînd pe un mal, cînd pe celălalt, 
porturile, orășelele sau sateje pescărești pi
tite printre sălcii, așezări romînești, bulgă
rești și mai apoi, dincolo de Calafat, cele 
iugoslave.

Prima escală, la Turns Severin. Numele 
orașului l-a dat turnul, vizibil și acum al 
unei vechi cetăți medievale. Mult mai im
presionante sînt însă aici vestigiile ro
mane (Municipium Flavium Drobeta) și 
rămășițele podului lui Traian, opera arhi
tectului Apolodor din Damasc. Muzeul ar
heologic al orașului completează cunoștin
țele istorice.

De aci începe defileul Dunării, lung de 
peste 120 km. Torentele tumultoase ale 
apei au ferestruit Carpații pină la rădă
cini, trecînd printre pereții de piatră- ai 
munților în compania unei admirabile șo
sele, tăiată și ea în stâncă.

Apoi, în mijlocul apelor, un ostrov ciu
dat, cu nume turcesc : Ada Kaleh („insula 
cu turn"), cu aspectul ei oriental.

Dincolo de portul Orșova, oraș zidit pe 
locul vechiului castra roman Tiema, încep 
Cazonele. Dunărea se strînge aci într-o al
bie strimtă de 150 m, străjuită de ambele 
părți de pereți stîncoși, cu grote și mari 
pilcuri de arbuști de liliac care primăvara 
îmbălsămează atmosfera. Clima blindă, ve
getația bogată, în ciuda precipitațiilor rare, 
conferă peisajului un farmec deosebit.

Pe malul sting, vestigiile grandiosului 
drum roman ne însoțesc, permițîndu-ne să 
descifrăm, de la depărtare, inscripția in 
piatră : „Tabula Traiana",

Aveți antenă de

O noua trilogie despre Gorki
La Moscova a ieșit de sub tipar 

o nouă trilogie despre viața și ac-, 
tivitatea marelui scriitor sovietic 
Alexei Maximovici Gorki, Este 
vorba de trilogia „Aripile vestito
rului de furtună“, scrisă de Via- 
ceslav Lebedev. Primele două părți 
ale trilogiei cuprind perioada 
1901—1902, cînd Gorki a stat în

Oedip la Hiroșima“
Inspirîndu-se din drama pilotului ame

rican Claude Eatherly care, în 1945, a lan
sat bomba atomică asupra Hiroșiinei, dra
maturgul italian Luigi Candoni a scris 
piesa „Oedip la Hiroșima“. Alan Darnell, 
eroul piesei, se simte apăsat, ca și Oedip, 
de o grea remușcare. Un nor negru, fără 
sfîrșit, îl urmărește peste tot. Avînd sen
timentul vinovăției, el cere să fie judecat. 
Eroul apare în fața unui judecător som
noros și obosit, după o zi întreagă de 
condamnări la moarte, care îl achită pe 
inculpat. Darnell nu poate însă accepta 
deoarece o asemenea sentință ar justifica 
măcelul de la Hiroșima. Disperat, el in
vocă judecata mulțimii, care îl declară 
vinovat

Crimeea împreună cu Cehov și 
Tolstoi. în a treia parte a trilogiei 
este descrisă călătoria lui Gorki în 
America făcută în anul 1906, după 
prima revoluție rusă. Cu acest pri
lej Gorki s-a întîlnit pentru prima 
oară cu alți doi scriitori cu renume 
mondial, Mark Twain și Wells.

Autorul trilogiei a folosit ca ma
terial documentar memoriile lui 
Nikolai Burenin, care a însoțit pe 
Gorki în călătoria sa în America. 
El a fost ajutat, de asemenea, de 
Ekaterina Peșkova, văduva lui 
Gorki.

En „tclcroman“

Laurence Olivier despre planurile
Teatrului National din Londra
La 22 octombrie se va deschide Ia 

Londra stagiunea noului Teatru Național, 
al cărui director este cunoscutul actor 
englez Laurence Olivier. Recent, în pagi
nile presei engleze, el a împărtășit planu
rile noului teatru. în primul rina — a 
spus el — „ne vom strădui să creăm o 
trupă bună. într-un teatru nimic nu este 
mai minunat decît un ansamblu de actori 
de mîna întîia". Pentru premieră, teatrul 
a ales capodopera lui Shakespeare „Ham
let“ în care rolul principal va fi inter
pretat de Olivier. în această stagiune, 
Olivier va interpreta pentru prima oară 
în cariera sa actoricească rolul Iui Othel
lo. Se prevede ca în curs de cinci ani să 
se construiască pentru teatru o clădire 
nouă. Deocamdată spectacolele vor avea 
loc în clădirea teatrului „Old Vic“.
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al Iul Eduardo dc rilippo
Dramaturgul și regizorul italian 

Eduardo de Filippo lucrează acum 
intens pentru televiziune. După pu
nerea in scenă a unei serii de tele- 
spectacole după comediile sale, In 
care a interpretat rolurile principale, 
de Filippo s-a lansat acum în dome
niul teleromanului, un gen nou pen
tru el. Recent, a terminat pentru te
leviziune romanul „Peppino GireUa", 
oare este prezentat In decursul a șase 
emisiuni.

Acțiunea „teleromanuluC se petre
ce în zilele noastre, la Neapole. Per
sonajele principale sînt Peppino Gi- 
rella, de 12 ani, și tatăl său, Andrea 

(rol interpretat de 
Eduardo de . Fi

lippo), șomer, care 
trăiește din cîști- 
guri întâmplătoa
re. După cum su
bliniază critica, 
„teleroman'-ul es
te o lucrare cu un 
pronunțat carac
ter social, profund 
umană, în spiritul 
neorealismului ita
lian.

Palatul Wîlanow — In apropierea Varșoviei care în 
1677 a servit ca reședință lui Jan Sobieski al Ill-lea —< 
este astăzi o secție a Muzeului Național din Varșovia.

In fotografie: Vizitatori în interiorul Palatului Wilas 
now.

ta noul dv. aparat de radio aveți 
desigur și un buton cu inscripția : 
antena de ferită V-ați și dat seama 
că atunci cînd învîrtiți Încet buto
nul, crește intensitatea recepției, a- 
tinge maximul, apoi se stinge treptat 
pină dispare. Pentru a avea o re
cepție mai bună tăsați, firește, bu
tonul în poziția care asigură inten
sitatea cea mai mare.

Antena de ferită constituie astăzi 
un element important al oricărui a- 
parat de radio modern Datorită 
dimensiunilor ei reduse, ea este am
plasată chiar în interiorul aparatu
lui, iar prin posibilitatea de a fi ro
tită mereu în altă direcție, ea per
mite nu numai reducerea perturba- 
tiilor ci și amplificarea undelor 
radio prinse de antenă în direcția 
din care sosesc. Și astfel antena de 
ferită elimină tot mai mult antene
le clasice. Care este secretul ei de 
funcționare ?

Se știe că fără materiale magne
tice, dezvoltarea electrotehnicii mo
derne ar fi de-a dreptul inimagina
bilă. Telefonul și magnetofonul, apa
ratele de radio și televiziune nu pot 
funcționa fără electromagneți Dar 
în ultimii ani. alături de materialele 
magnetice tradiționale — fierul, co
baltul și nichelul sau aliajele care 
conțin unul sau mai multe din aceste 
metale — se afirmă materiale mag
netice noi — feritele Prin modul de 
preparare și prin faptul că se pot 
sparge dacă nu sînt manipulate cu 
grijă, feritele se aseamănă cu ma
terialele ceramice însă, spre deose
bire de acestea, ele prezintă și pro-

prletățl magnetice superioare mate
rialelor magnetice obișnuite.

De unde rezultă însă aceste pro
prietăți ale lor ? Să privim un mag
net permanent obișnuit. EI va avea 
firește doi poli, N și S. Tăiat la ju
mătate, nu va da doi poli separați, 
ci alți doi magneți, fiecare cu cîte 
un pol N și S. Să presupunem că 
vom continua această operație de 
tăiere pînă la moleculele magnetu
lui. Vom constata atunci că fiecare 
din acestea constituie cite un mic
magnet permanent.

într-o bucată de fler oarecare
există de asemenea 
acestea. Dar ele sînt 
tic, cîmpurile lor

molecule ca 
orientate hao- 
magnetice se

„compensează“ 
reciproc, iar la 
exterior nu se 
va observa nici 
un cîmp magne
tic. Situația se 
schimbă însă 
deîndată sub in

fluența unui cîmp magnetic străin, 
care obligă moleculele, micii „mag
neți elementari“, să se orienteze în 
una și aceeași direcție. Astfel, bu
cata de fier se „magnetizează“, a- 
pare un cîmp magnetic exterior 
propriu al ei Acest cîmp reprezintă 
firește suma cîmpurilor magnetice 
elementare.

Un mineral magnetic pe care ni-I 
oferă natura este magnetita, alcă
tuită dintr-un amestec de doi oxizi
de fier (FeO și Fe2Oa) Oamenii de 
știință și-au pus însă întrebarea : nu 
cumva pot deveni magnetise și alte 
amestecuri de oxizi ? Cercetările au
dus la constatarea că unul din 
acești oxizi ai fierului (FeO) poate 
fi înlocuit cu alți oxizi metalici — 
de zinc, cupru, mangan, magneziu, 
bariu, nichel etc. — ceea ce duce la 
formarea unor corpuri care au de 
asemenea proprietăți magnetice. Așa 
s-au născut feritele !

însușirile acestor corpuri își au 
baza în structura rețelei lor crista

line și In natura atomilor consti
tuent. Magnetita, de pildă, care este 
de altfel prima ferită naturală cu
noscută, are rețeaua cristalină sub 
formă cubică, atomii de oxigen fiind 
așezați în colțurile cubului iar cei 
de fier în vîrfurile unor tetraedrii 
care se află în interiorul cubului. 
Dacă printr-un proces chimic unii 
din atomii fierului sînt înlocuiți cu 
alți atomi metalici, de pildă, din oxi- 
zii metalici arătați mai sus, va a- 
pare un nou material, o nouă ferită.

Studiind structura cristalină a di
verselor materiale magnetice, oa
menii de știință au ajuns la conclu
zia că nu numai moleculele lor luate 
separat se prezintă ca niște magneți 
elementari, dar și un grup de mai 
multe molecule la un Ioc numit 
„cristalit“. Moleculele dintr-un cris- 
talit sînt orientate la fel, în aceeași 
direcție, și de aceea cîmpurile mag
netice moleculare se sumează în 
așa fel incit cîmpul magnetic pro
priu al unui cristalit este mai mare.

Atunci cînd dimensiunea cristali- 
telor depășește însă o anumită mă
rime critică (în general această di
mensiune este de ordinul a unui sau 
doi microni), apar în cuprinsul lor 
mai mulți magneți elementari care 
își vor compensa reciproc cîmpurile 
magnetice, iar cristalitele respective 
nu vor mai acționa ca magneți. Se 
impune deci ca feritele să fie cons
tituite din particule foarte mici ale 
căror dimensiuni să nu depășească 
această mărime critică. Pe acest 
principiu se și bazează prepararea 
lor, care constituie un proces nu 
prea complicat. Substanțele respec
tive sînt măcinate într-o moară „cu 
bile" pînă se transformă într-o 
pulbere fină. Aceasta este supusă 
apoi unui tratament termic, timp 
de cîteva ore la circa I000"C, ceea 
ce duce ia formarea, din oxizii utili
zați, a moleculelor de ferită. într-o 
presă hidraulică, materialul este in-

trodus în matrițe speciale și supus 
în continuare la presiuni de cîteva 
tone pe cm.p. pentru a lua forma a 

inele, bare cilindri- 
ete. — potrivit cu 
viitoarea utilizare. 
După un nod tra
tament termic, la 
1 200—1 400uC, de
numit „sinteriza- 
re“, piesele capătă 
o mare densitate 
și o rezistență me
canică sporită, se 
formează în inte
riorul lor crista
litele. însușirile 

unui bun magnet permanent, noile 
piese de ferită le obțin însă numai 
atunci cînd în procesul de sintetizare 
se află sub acțiunea unui cîmp mag
netic exterior. Acesta va determina 
cristalitele, ca magneți elementari 
ce sînt, să se orienteze toate în ace
eași direcție. Iar astfel, după cum 
știm, apare cîmpul magnetic exte
rior al piesei respective.

Piesele de ferită astfel obținute au 
o particularitate importantă care le 
deosebește mult de celelalte mate
riale magnetice și care le fac su
perioare acestora în multe domenii 
ale tehnicii : conductibilitatea lor 
electrică este de sute de milioane de 
ori mai redusă. Care este impor
tanța acestui fapt ? La materialele 
magnetice obișnuite, bune conducă
toare de electricitate, trecerea unui 
cîmp electromagnetic de înaltă frec
vență (de ordinul a milioane de 
oscilații pe secundă) determină apa
riția în interiorul lor a unor „cu- 
renți circulari“ care încălzesc meta
lul și duc la transformarea a aproa
pe întregii energii a cîmpului elec
tromagnetic în căldură. în ferite, cu 
conductibilitatea lor extrem de re
dusă, asemenea curenți nu se pro
duc și deci nu se pierde nici ener
gia cîmpului electromagnetic. A-

diferite piese — 
ce sau patratice

ceastă însușire a feritelor își 
găsește aplicare în numeroase apa
rate electronice.

O altă însușire importantă a fe
ritelor este și „permeabilitatea“ lor 
mare, adică proprietatea de a con
centra puternic „liniile de forță“ ale 
cîmpului magnetic în interiorul lor. 
Aceasta le face utilizabile în bobi
nele de inductanță în domeniul tele 
și radiocomunicațiilor. in bobine de 
acord într-un domeniu larg de frec
vență și... în antenele de ferită. în 
antenă, atunci cînd bara cilindrică 
de ferită, care constituie miezul bo
binei. are o permeabilitate mare, ea 

va concentra puter
nic cîmpul magnetic 
al undelor radio Ca 
urmare semnalul e- 
lectric care ia naș
tere în bobina ante
nei va fi mult întărit. 
Pe de altă parte, an
tena de ferită orien
tată parale! cu direc
ția de înaintare a un
dei electromagnetice 
va permite recepțio- 
narea unui semnal 
de intensitate mini
mă. spre deosebire 
de orientarea per
pendiculară, cînd 
semnalul va fi ma
xim.

: început să-șl găseascăFeritele au ,
aplicație și în mașinile electronice 
de calcul, Ca elemente de memorie 
magnetică, sub forma unor inele cu 
dimensiuni milimetrice Memoria 
magnetică reprezintă în acest caz o 
rețea formată dintr-un număr mare 
de asemenea inele, intersectate de 
conductori metalici.

Și în țara noastră, în institute de 
cercetări,și întreprinderi de specia
litate, există 
pentru ferite, 
fabricație și 
de aplicare a 
tine, ușor de obținut, dar cu mul
tiple utilizări.

un interes deosebit 
se studiază metode de 
lărgii ea posibilităților 
acestor materiale, ief-

C. TANASOIU
Institutul de fizică al Academiei

R. P. Romîne

Sfatul medicului Scoliozele și prevenirea lor
Coloana vertebrală al

cătuiește scheletul axial 
al organismului nostru 
Datorită vertebrelor din 
care este clădită și a legă
turilor ligamentare și mus
culare dintre aceste 33—34 
de oase, coloana vertebra
lă se bucură de trei pro
prietăți fundamentale : re
zistența. elasticitate și mo
bilitate Această coloană 
care la naștere este dreap
tă prezintă o serie de 
curburi : cervicală, din re
giunea toracală, din re
giunea lombară și cea sa
cro lă.

în afara acestor curburi, 
coloana vertebrae mai 
poate prezenta unele 
curburi îndreptate în sens 
frontal, adică de la dreap
ta la stingă sau invers, 
care au fost denumite sco
lioze. Scoliozele sînt deci 
devieri sau curburi persis
tente laterale ale coloanei 
vertebrale Ele trebuie să 
fie recunoscute și deosebi
te de ținuta nesigură, care 
este destul de des întâlnită 
la copiii în vîrstă pînă la 
10 ani. în urma mobilității 
și a elasticității foarte 
meri a coloanei vertebrale, 
pe care ei încă nu o pot 
stăpini prin activitatea 
musculaturii lor.

Scolioza poate fi fiziolo
gică, adică firească, a- 
țunci cînd este urmarea

unei inegalități funcționa
le dreapta-stingă a mem
brelor și patologică.

Scoliozele patologice pot 
fi congenitale (înnăscute) 
sau dobindite. Ele nu sînt 
numai devieri laterale ale 
coloanei vertebrale, ci de
formări ale organismului 
în întregul său, deformări 
care interesează scheletul 
trunchiului : coloana ver
tebrală. cușca toracică, u- 
mărul și șoldul : ligamen
tele ; musculatura, forma și 
raporturile viscerelor a- 
dăpostite în cavitățile trun
chiului Aceste tulburări și 
deformări sînt cu atât mai 
grave, cu cit scolioza este 
diagnosticată mai târziu, 
deoarece a avut timpul să 
se stabilizeze.

Cauzele care dau naștere 
acestor deformări grave 
sînt variate și multiple.

în scoliozele congenitale 
(înnăscute), în care devie
rea coloanei vertebrale nu 
se observă chiar de la naș
tere. deformarea apare a- 
tund cînd copiii încep să 
meargă. Ele se datoresc u- 
nor malformări ale verte
brelor, unui proces de su
dare a unor vertebre înve
cinate sau apariției unor 
coaste suplimentare, mai 
ales cervicale, apoi unei 
luxații congenitale a șol
dului sau unor deficiențe

ori malformări musculare. 
Desigur că apariția unor 
astfel de scolioze nu se 
poate preveni, dar recu
noașterea lor din vreme 
sau descoperirea cauzelor 
generatoare portée preveni 
exagerarea răului, de unde 
nevoia unor consultări me
dicale periodice a copiilor.

Și scoliozele dobîndite 
pot fi împărțite în mai 
multe varietăți. Scolioza 
esențială a adolescenților 
sau scolioza habituală a- 
pare mai ales în copilărie, 
în timpul școlarității și în
deobște la fetele de 10—15 
ani. Ivirea acestei diformi
tăți s-ar datora mai cu 
seamă poziției în bancă, 
felului cum stau copiii 
vertical sau șezînd, dar 
și poziția culcată, în 
timpul somnului, mereu 
pe aceeași parte și folo
sind saltele moi cu perne 
înalte, determină coloana 
vertebrală să se arcuiască 
lateral și continuu. Și în
muierea rahitică a oaselor 
este un factor prielnic al 
apariției scoliozelor. In pri
mul. an din viață se for
mează scolioza la copiii ra
hitici. in urma purtării lor 
pe același braț de către 
mame. Scoliozele acestea 
sînt aproape întotdeauna 
serioase, deoarece deseori, 
duc la deformări grave.

Scoliozele alcătuiesc, îm

preună cu piciorul plat, 
cele mai des întîlnite di
formități la copii. Prognos
ticul depinde de natura și 
momentul descoperirii lor, 
deci de începerea timpurie 
a tratamentului. Nu este, 
îngăduită speranța într-o 
vindecare spontană a sco
liozelor. Acțiunea de pre
venire trebuie începută de 
la prima vîrstă, lupta împo
triva rahitismului trebuind 
să fie dusă cu toată aten
ția și perseverența. La vîr- 
sta școlarității, vor fi evi
tate ținuta și atitudinile 
vicioase, activitățile unila
terale ale copilului (pur
tatul ghiozdanului într-o 
singură mină etc.) și vor fi 
recomandate exerciții fi
zice normale, ca de 
pildă înotul Desigur că 
și o alimentație bogată în 
principii hrănitoare și vi
tamine. ca și purtarea unor 
ghete sau pantofi ortope
dici cu talpă mai groasă, 
sînt factori capabili să îm
piedice apariția scolioze
lor. In afară de aceas
ta. toți copiii trebuie să fie 
consultați periodic de me
dici, care sînt cei mai în 
măsură să supravegheze 
competent dezvoltarea lor 
și să prevină nașterea sco
liozelor.

Lector univ.
Dr. R. ROBACKI

Curiozități speologice
Cea mai mare 

peșteră din 
fata noastră

Rețeaua sub
terană de gale
rii orizontale și 
verticale a ce
lor 100 de peș

teri explorate pînă acum în 
regiunea Oltenia atinge o lungi
me totală de 26 500 m. Aici se 
află și cea mai mare peș
teră din țară, peștera Topolnița, 
care are 10 330 m lungime. In 
galeria „E. G Racoviță". cu o 
lungime de 1 600 m a acestei peș
teri, se găsesc splendide păduri 
de stalagmite — luminări înalte 
pînă la 5 m. unice la noi in țară.

O interesantă 
descoperire a 
fost făcută de

Viață 
șl în cele mai 
înguste spații cercetătorii In

--------- —— -J stitutului speo
logic „Emil Racoviță“ al Acade
miei R. P. Romîne în cursul a- 
nului 1963. Studiindu-se fauna 
așa-zisă endogee din preajma 
șisturilor verzi din Dobrogea, 
s-a constatat că spațiile în
guste dintre plăcile șisturilor 
verzi sînt locuite de nenumărate 
animale nevertebrate : crustacee, 
miriapode, insecte și arahnide. 
In spațiile foarte înguste dintre 
aceste plăci, uneori mai mici de 
un milimetru, a pătruns viața. 
Acesț lucru a fost posibil dato
rită rădăcinilor foarte fine ale 
plantelor ierboase de stepă, care 
s-au strecurat în fisuri, lărgin- 
du-le și creînd condiții favorabile

dezvoltării vieții. In aceste spații 
s-au retras populații întregi de 
animale, care trăiesc aici la adă
post de vlcisitudinele climei de 
stepă (în timp ce ta suprafața 
șisturilor verzi domnește vara 
secetă și căldură, în interiorul 
crăpăturilor dintre plăcile șistu
rilor temperatura este mai cobo- 
rîtă iar umiditatea se menține 
continuu). Printre altele, s-a des
coperit o specie de pseudoscor- 
pioni, găsiți pînă acum numai în 
regiunea mediteraneană și în 
Crimeea.

Colonie 
de hibernafie 
a celui mal mic 

liliac 
din Europa

In peștera 
„Șura Mare" 
din regiunea 
Hunedoara s-a 
descoperit anul 
acesta o imen
să colonie a

celui mai mic liliac cunoscut în 
Europa (Pipistrellus pipistrellus) 
Pînă acum se știa numai că acest 
liliac hibernează în crăpăturile 
din pereții peșterilor, în număr 
ce nu trece de cîteva sute Pen
tru prima oară s-a descoperit o 
colonie de mai bine de 60 000 de 
indivizi, ce acoperea suprafața 
peretelui pe 20 mp, la o înălțime 
de 8 m-

Numărul neobișnuit de mare al 
liliecilor din această colonie duce 
la presupunerea că în „Șura 
Mare" se adună în timpul iernii 
populații de lilieci din regiuni 
îndepărtate.
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In vizită pe vechile locuri legate de istoria patriei noastre. Cetatea lui Ștefan cel Mare din Suceava
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Primirea la Ministerul Afacerilor Externe a ambasadorului Finlandei la București
La 13 septembrie, adjunctul mi

nistrului afacerilor externe, George 
Macovescu, a primit în audiență pe 
Martti Johannes Salomies, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Finlandei la București, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare. (Agerpres)

Cocteil oferit de ambasadorul R. D. Vietnam
Joi seara, ambasadorul extraor

dinar și plenipotențiar al R.D. Viet
nam la București a oferit la reșe
dința sa un cocteil cu ocazia plecării 
sale definitive din R.P. Romînă. Au 
fost de față Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Anghel, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Alexandru Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Au 
participat, de asemenea, șefii unor 
misiuni diplomatice la București.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații la Congresul 
de chirurgie cardio - vasculară

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Italia, o 
delegație a R. P. Romine condusă 
de prof. dr. Voinea Marinescu care 
va participa la lucrările Congresu
lui Societății internaționale de chi
rurgie cardio-vasculară. Din dele
gație mai fac parte prof. dr. Aurel 
Nana, șeful catedrei de chirurgie 
a Institutului medico-farmaceutic 
din Cluj, și dr. Marian Ionescu de 
la clinica chirurgicală Fundeni. La 
congresul care va avea loc la Roma 
delegația țării noastre va prezenta 
o serie de lucrări științifice privind 
probleme moderne de chirurgie pe 
inimă deschisă. (Agerpres)

înhumarea artistului 
emerit Dinu Niculescu

Vineri a avut loc la Brașov înhu
marea artistului emerit Dinu Nicu
lescu, prim-dirljor al Teatrului mu
zical și Filarmonicii „Gh. Dima“ din 
localitate.

La adunarea de doliu au luat cu- 
vîntul Ion Chirilă, directorul Tea
trului muzical, Ion Lupu, președin
tele Comitetului regional de cultu
ră și artă, dirijorii Andrei Lucacy 
și Șelbing Henry, care au evocat 
personalitatea artistului dispărut.

Cu prilejul tratativelor privind schimburile 
cultural-stiințifice romîno-italiene

Ministrul Italiei în R. P. Romînă, 
dr. Alberto Paveri Fontana, a oferit 
vineri după-amiază o recepție cu 
prilejul tratativelor care au loc la 
București în vederea elaborării nou
lui program de schimburi cultural- 
științifice romîno-italiene.

Au luat parte Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de stat pen
tru construcții, arhitectură și siste
matizare, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Jean Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. Iorgu 
Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., acade

M ASIN
(Urmare din pag. IlI-a)

plări ! Pentru asta am dat o groază 
de bănet pe ea, ca să-mi fac treaba!

— Tocmai de aceea nu pot.
Directorul arăta ca și cînd l-ar fi 

bătut cineva; l-a luat pe Arghiris de 
braț și i-a spus :

— Fă-mi binele ăsta — pune-o în 
mișcare numai, și pleacă. Nu vreau 
să-mi lucreze nimic, să facă numai 
zgomot, nu-ți cer decît atîta ! Cît 
vrei să-ți dau pentru fleacu-ăsta ?

— Nici asta nu pot să fac. Nu pot 
să fac nimic.

Arghiris a pășit liniștit prin sala 
vastă și plină de mașini, care ră
măsese goală. Apoi a ieșit pe cori
dor. Pe unde s-o ia acum ? Cînd a 
venit de dimineață, era grăbit și a- 
cum nu mai știe pe ce ușă a intrat. 
In urma lui se grăbește directorul.

— Pune-o în mișcare și pleacă ; 
cît vrei pentru treaba asta ?

— Eu nu fac asemenea treburi, 
răspunde Arghiris fără a întoarce 
capul, iar el strigă în ,urma lui :

— Iată un om care nu-și cunoaște 
interesul ! Apoi adaugă : Sînteți o 
apă și-un pămînt cu toții ! Să nu 
care cumva să mai calci vreodată 
pe aici ! Te concediez! Pleacă !

Arghiris dă din umeri.
Coridorul e lung și pustiu. Zidurile 

mute s-au împreunat parcă și îm- 
preunîndu-se au strivit aerul. Te 
grăbești să cobori în curte ca să poți 
respira, altminteri te sufoci ! In ce 
parte-o fi scara ? Aer ! Puțin aer !

Iată ușa și poarta. Și iată și pe 
ceilalți muncitori, sînt cu toții strîns 
uniți la un loc. Respiri adînc și tre
sari fără să vrei, cînd vezi atîția 
ochi care te privesc, așteptîndu-te 

micieni, conducători ai uniunilor de 
creație și alți oameni de cultură, 
funcționari superiori din diferite mi
nistere, ziariști.

Au participat Giorgio Ciraolo, mi
nistru plenipotențiar, director gene
ral adjunct din Ministerul Afaceri
lor Externe, șeful delegației italiene, 
Nicolae Ghenea, director al relațiilor 
culturale din Ministerul Afacerilor 
Externe, șeful delegației romîne, 
precum și membri ai celor două de
legații.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

A DIN C
parcă numai pe tine. Nu poți distin
ge nimic. Cineva țîșnește din mul
țime, îl cuprinde în brațe și-1 să
rută.

— Arghiris ! Dragul meu Ar
ghiris !!

— Gheorghia !...
Gheorghia și-a încolăcit brațele pe 

grumazul său, îl sărută într-una și 
toată lumea o privește curioasă, 
înapoia lor, fabrica se înalță 
greoaie, înaltă și dreaptă, întune
cată și obosită... Mulțimea ochilor 
trece prin fața lui ca o linie de foc
— casa de alături se află în bătaia 
soarelui, un soare care-1 orbește. I 
se pare că ceva care a zăcut încătu
șat în el și-a luat tocmai zborul. 
Sprijinindu-și capul de obrazul 
Gheorghiei a închis ochii.

— A trecut destul timp pînă-ai 
oprit mașina și eram neliniștită.

Gheorghia îl privește drept în 
față, cu ochii ei negri, mari și plini 
de pasiune. Toți oamenii vorbesc cu 
glas tare, de parcă s-ar fi terminat 
cu agonia lor. Acum sînt mulțumiți. 
Arghiris nu s-ar fi putut mișca din 
locul în care era țintuit. Așa că 
Gheorghia l-a cuprins pe după mij
loc și numai așa au putut trece prin 
mulțime. Fruntea lui Arghiris e aco
perită de broboane mari de trans
pirație. Au ajuns, cu mare greutate, 
în stradă. Aici, Arghiris s-a rezemat 
de zid și și-a cuprins capul în mîini
— simțea că-i pleznește.

— Nu puteam să fac altfel... par
că mi-ar fi tăiat mîinile... i-a spus 
ca și cînd ar fi vrut să se justifice.

— Am știut c-așa o să faci! Te-am 
așteptat să cobori !...

In fața porții fabricii muncitorii 
discută aprins. Peste puțin pleacă

ADUNARE FESTIVĂ CU PRILEJUL
ZILEI POMPIERILOR

Vineri după-amiază a avut loc la 
Casa de cultură a Ministerului Afa
cerilor Interne o adunare festivă cu 
prilejul sărbătoririi Zilei de 13 sep
tembrie — Ziua Pompierilor din 
R. P. Romînă.

Despre semnificația Zilei Pom
pierilor din R. P. Romînă a vorbit 
general maior Pamfil Tatu.

A urmat un program artistic pre
zentat de Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia“ al Ministerului 
Afacerilor Interne.

★
Cu prilejul Zilei pompierilor din 

R. P. Romînă, vineri dimineața a 
avut Ioc solemnitatea depunerii de 
coroane la Monumentul luptătorilor 
de la 13 septembrie 1848 din Dealul 
Spirii ridicat în amintirea pompieri- 
lor-eroi apărători ai Bucureștiului în 
lupta împotriva cotropitorilor oto
mani. (Agerpres)

OLIVIE
toți — deodată. Prin fața lui Arghi
ris a trecut o mulțime imensă de 
oameni ; vorbeau cu toții și plini de 
mînie. El nu cunoaște pe nici unul 
din oamenii ăștia care discută des
pre problemele muncii lor. Deodată 
însă și-a dat parcă seama de ceva 
și-o întreabă intrigat pe Gheorghia:

— Cum de-ai ajuns aici, Gheor
ghia ? Aș fi vrut să fi fost sus, să-mi 
spui ce să fac...

— Ce altceva decît asta ai fi pu
tut face ?

— Mi-a spus să nu mai calc 
pe-aici... nu ești supărată pe mine 7

Gheorghia l-a sărutat încă o dată.
— Sărutul ăsta ți-1 datoram de 

azi dimineață !
Ușa cea mare a rămas larg des

chisă și din odăița lui cu uși de 
sticlă a plecat și portarul. Și Arghi
ris privește nedumerit, deoarece nu 
poate pricepe de ce' Gheorghia nu 
s-a supărat încă.

— De ce rîzi, Gheorghia ? Ți-am 
spus că nu puteam să lucrez mai 
departe, parcă mi-ar fi căzut mîi
nile...

Văzîndu-i pe toți plecînd, în masă, 
Arghiris socotește c-ar fi plecat și 
el foarte mulțumit, odată cu ei, dacă 
ar fi fost și el în rîndul lumii... Ei 
au să se întoarcă la treburile lor...

— Pe cînd noi... noi ce-o să ne fa
cem, acuma, Gheorghia ?

Arghiris dă să se ridice, dar 
Gheorghia îl prinde de braț, cu gînd 
să-1 ajute parcă. Apoi s-a lipit în 
întregime de el, s-a strîns la piep
tul lui, vrînd să fie aproape, cît mai 
aproape de el, acuma cînd Arghiris 
umblă călcînd zdravăn și sigur pe 
drumul pe care-1 mai au de stră
bătut pînă acasă.

„Cazul Matsukawa“ a fost încheiat
La 12 septembrie Tri

bunalul Suprem din Ja
ponia a respins cererea 
procuraturii de a se re
vizui procesul Matsuka
wa, confirmînd prin a- 
ceasta că acuzații sînt 
nevinovați. Încheierea, 
după 14 ani, a acestui 
proces, a provocat un 
sentiment de satisfacție 
tn rîndurile oamenilor 
muncii de pretutindeni 
care și-au exprimat so
lidaritatea cu lupta dusă 
de opinia publică japo
neză pentru achitarea 
celor acuzați pe ne
drept.

Faptele legate de a- 
cest proces, cunoscut 
sub numele de „cazul 
Matsukawa“, își au în
ceputul încă în vara a- 
nului 1949. Să le re
amintim. In acea vreme, 
alarmate de amploarea 
luptei greviste a ferovia
rilor japonezi împotriva 
concedierilor, pentru a- 
părarea intereselor lor 
vitale, cercurile reac
ționare au pus la cale o 
serie de acțiuni antt- 
muncitorești cu scopul 
de a stăvili mișcarea 
revendicativă. La 17 
august 1949, niște rău
făcători plătiți au de

montat șinele de cale fe
rată lîngă stația Matsu
kawa, făcînd să dera
ieze un tren de pasageri. 
A doua zi, s-a lansat 
versiunea oficială că or
ganizatorii catastrofei ar 
fi fost grupul de con
ducători ai grevei, în 
majoritate comuniști. Ca 
urmare, 20 de muncitori 
nevinovați au fost ares
tați și întemnițați. „Pro-

cesul“ s-a terminat prin- 
tr-o sentință monstruoa
să: 4 condamnări la 
moarte, 4 întemnițări pe 
viață și altele pe terme
ne lungi; trei acuzați au 
fost achitați.

în loc să intimideze 
clasa muncitoare din Ja
ponia, așa cum sperau 
autorii înscenării judi
ciare, sentința a provo
cat o puternică indigna
re în țară și peste hota
re. Acțiunile energice ale 
opiniei publice japone
ze și internaționale au 
zădărnicit aducerea la 
îndeplinire a acestui

N O T E

Demonstrație de
DELHI 13 (Agerpres). — Agențiile 

de presă anunță că la 13 septem
brie, la chemarea Partidului Comu
nist din India, în fața clădirii par
lamentului indian a avut loc o de
monstrație de masă pentru anularea 
„tuturor impozitelor antipopulare 
și îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii“. Potrivit a- 
genției U.P.I., aceasta a fost cea mai 
mare demonstrație organizată la 
Delhi de la obținerea independenței 
Indiei. Participanții la demonstra
ție, în număr de peste 70 000, purtau 
pancarte în care cereau naționaliza
rea petrolului, băncilor și comerțu
lui exterior, scăderea prețurilor și 
impozitelor etc. 

verdict. In urma protes
telor hotărîte și a măr
turiilor evidente cu pri
vire la nevinovăția acu
zaților, în 1961 toți acu
zații au fost eliberați, 
iar în urma unor noi 
audieri ei au fost recu- 
noscuți nevinovați. Dar 
procuratura orașului Sen
dai (din apropierea gării 
Matsukawa) a făcut apel 
cerînd reluarea proce
sului. Era o nouă încer
care a unor grupări de 
dreapta de a lovi în 
forțele democratice din 
Japonia. Puternicele ac
țiuni de protest, desfă
șurate în Japonia și în 
multe alte țări, au de
terminat în cele din 
urmă Tribunalul Suprem 
să respingă cererea 
procuraturii din Sendai. 
Aceasta înseamnă că ne
vinovăția acuzaților a 
fost recunoscută defini
tiv. In legătură cu a- 
ceasta. se relatează că 
la Tokio au avut loo 
mari manifestații, in ca
drul cărora participanfii 
au cerut pedepsirea se
veră a celor vinovați de 
această înscenare judi
ciară.

N. PLOPEANU

masa la Delhi
După demonstrație, A. K. Gopalan, 

conducătorul grupului parlamentar 
al Partidului Comunist din India, 
a prezentat președintelui Camerei 
Inferioare a Parlamentului o petiție 
semnată de peste 10 milioane de ce
tățeni indieni, în care sînt formula
te revendicările oamenilor muncii 
din India: reducerea prețurilor, în 
primul rînd la obiectele de primă 
necesitate, naționalizarea ramurilor 
de importanță vitală ale economiei 
naționale și interzicerea concentrării 
tuturor bogățiilor în mîinile mono- 
poliștilor și proprietarilor funciari, 
astfel încît să poată fi valorificate 
resursele necesare dezvoltării țării.

Luptele din nordul 
Irakului

BAGDAD 13 (Agerpres). — Decla
rațiile cîrmuitorilor baasiști de la 
Bagdad din care rezultă că lupta 
de eliberare a poporului kurd a fost 
înăbușită și că armatele partizani
lor kurzi ar fi fost zdrobite sînt de
parte de a corespunde realității, 
scrie săptămînalul libanez „Al-Hur- 
riya” Partizanii lui Barzani, condu
cătorul mișcării de eliberare a kurzi
lor, scrie în continuare revista, con
tinuă să se mențină pe pozițiile lor 
și să-și păstreze punctele strategi
ce asupra cărora șl-au instituit con
trolul încă de la începutul operațiu
nilor militare, pricinuind armatelor 
irakiene mari pierderi în oameni și 
materiale.

Substratul unei demisii
■ ’i

WASHINGTON 13 (Agerpres). - 
Ambasadorul Statelor Unite în Pa
nama, Joseph S. Farland. care și-a 
prezentat la 2 august demisia pre
ședintelui Kennedy, a ținut la Was
hington o conferință de presă în ca
drul căreia a subliniat că hotărîrea 
sa a fost motivată, printre altele, de 
lipsa de eficacitate a programului 
„Alianța pentru progres“. Farland a 
declarat că în cei trei ani cît a func
ționat ca ambasador în Panama a 
putut constata că „Alianța pentru 
progres“ a cunoscut numeroase defi
ciențe, în cele mal multe cazuri 
formulînd „proiecte ambițioase ce nu 
erau necesare și nu puteau fi reali
zate”. Subliniind că programul pre
ședintelui Kennedy de „ajutor” pen
tru țările Americii Latine „trebuie 
să acorde o atenție mai mare dem
nității individuale și mai puțin pla
nificării birocratice", Farland a cri
ticat „cheltuielile lipsite de rațiune, 
controlul excesiv din partea Was
hingtonului și lipsa unui organism 
competent” în cadrul „Alianței pen
tru progres”.

Înfrînți tn încercarea de a se opune 
cu forța integrării tn 9 școli din Ala
bama, rasiștii din acest stat s-au de
dat la provocări. Agențiile occidenta
le de piesă relatează că la 12 sep
tembrie sute de rasiști albi au de
monstrat în orașele Mobile și Bir
mingham, scandînd „Nu vrem pe 
negri“. Mulți dintre ei purtau drape
le și pancarte sudiste, precum și em
blema „Partidului național al dreptu
rilor statelor“, o mișcare sudistă se- 
gregaționistă. In același timp, „per
soane necunoscute" au spart cu pie
tre ferestrele școlilor unde au fost 
admiși copii negri. Ca urmare a \ 
hotărîrii cercurilor reacționare din 
Alabama, majoritatea elevilor albi 
„boicotează" clasele unde au fost ad
miși copii negri. Rasiștii au anunțat, 
de asemenea, că intenționează să în
ființeze școli particulare „rezervate 
numai albilor" în orașele din statul 
Alabama. In fotografie: O demonstra
ție rasistă care a avut loc zilele tre
cute la Birmingham (Alabama).

A 22-a ediție a Jocurilor 
balcanice de atletism

SOFIA 13 (Agerpres).— La lumina reflectoarelor sta
dionului „Vasil Levski“ din Sofia au început aseară între
cerile celei de-a 22-a ediții a Jocurilor balcanice de atle
tism la care participă sportivi din R.P. Albania, R.P. Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, R.P. Romînă și Turcia. Un fru
mos succes a obținut recordmana țării noastre, Lia Mano- 
liu, la aruncarea discului, învingătoare cu un rezultat de 
53 m. Ea a fost urmată în clasament de Mihailova (R.P. 
Bulgaria) — 52,60 m și Olimpia Cataramă (R.P.R.) — 49,70 
m. Deosebit de pasionantă a fost lupta sportivă în proba 
masculină de 800 m plat. Titlul de campion balcanic a 
fost cîștigat de reprezentantul nostru Ștefan Mihali, crono
metrat în 1’51” 4/10. In proba de săritură în înălțime a 
fost înregistrată o surpriză, victoria revenind bulgarului 
Iordanov cu 2,03 m. Porumb s-a clasat pe locul trei cu 
2,00 m. Alte rezultate înregistrate : masculin : 100 m : 
Bîcivarov (R.P.B.) 10” 4/10 ; 20 km marș Stoikov (R.P.B.) 
11138’10”. Popa (R.P.R.) a sosit pe locul 2 cu lh39’28” 6/10; 
400 m garduri: Tabakov (R.P.B.) 52" ; Jurcă (R.P.R.) a ocu
pat locul doi cu 52’’4/10 ; 10 000 m: Cervan (I) 30’01’’ ; 
feminin : 100 m plat : Kerkova (R.P.B.) 11” 9/10 ; 800 m : 
Raikov (I) 2’11” 4/10; Florica Grecescu a terminat pe 
locul doi cu 2'U”6/10.

După prima zi, în clasamentul masculin conduce echipa 
R.P. Bulgaria cu 52 puncte, urmată de echipele R.P. Ro
mîne — 46 puncte, Iugoslaviei — 43 puncte, Greciei — 19 
puncte și Turciei 10 puncte. La feminin, în fruntea clasa
mentului se află echipa R.P. Romîne cu 22 puncte. Ur
mează R.P. Bulgaria și Iugoslavia cu cîte 20 puncte.

NOI COMPETIȚII SPORTIVE DE MASE 

„Spartachiada republicana“ și „Concursul 
pentru insigna de polisportiv“

In citeva
Vineri, tn cea de-a patra zi a 

turneului international de polo 
pe apă, care are loc la ștrandul 
Tineretului din Capitală, a fost 
programat un singur ioc : R.D. 
Germană-Stiedia. Poloiștii echi
pei germane au întîlnit un ad
versar care nu a cedat decît la 
limită ! 5—4 (0—1 ; 3—0; 
2—2 . 0—1). Astăzi după-amia
ză, de la ora 18, se vor disputa 
întîlnirile : R. P. Romînă-R. P. 
Romînă (tineret) ; Olanda-Sue- 
dia $i R. D. Gerpană-U.R.S.S.

Ieri pe terenurile clubului 
sportiv Progresul din Capitală 
au continuat întrecerile cam
pionatelor republicane de tenis 
de cîmp. Proba de dublu mas
culin a revenit perechii Tiriac, 
Serester care în finală a dispus 
cu 6-2 • 6—4 ; 6—0 de C. 
Năstase și P. Mărmureanu. La 
dublu feminin au terminat în-

rinduri
vingătoare Hermina Brenner, 
Ecaterina Horșa. Ele au învins 
•iu 7—5 , 6—2 pe Julieta Na- 
mian și Eleonora Roșianu.

Astăzi de la orele 15 au loc 
ultimele întîlniri finale.

La Ruse, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, echipa de 
fotbal Poiana Cîmpina a în
vins cu 2-0 pe Lokomotiv din 
localitate Dobrudgia Tolbuhin 
a cîștigat cu 21 iocul cu U- 
nirea Rm Vîlcea.

în cadrul campionatului cat. 
A de fotbal, astăzi de la ora 
16,30 pe stadionul Republicii 
va avea loc meciul dintre 
echipele Dinamo București și 
CSMS lași

Duminică, tot pe stadionul 
Republicii, Steaua va juca cu 
Știința Timișoara. locul începe 
la ora 16,30.

După cum s-a mai anunțat, în cadrul 
unei recente plenare, Consiliul general 
al Uniunii de cultură fizică și sport a 
discutat și a elaborat măsurile pentru 
organizarea unor noi mari manifestații 
sportive de mase : „Spartachiada repu
blicană“, a cărei primă ediție va avea 
loc în 1964, precum și „Concursul pen
tru insigna de polisportiv“.

„Spartachiada republicană", care va 
fi organizată o dată la 5 ani, are ca 
scop cuprinderea maselor largi de oa
meni ai muncii, a întregului tineret, in 
practicarea sistematică a exercițiilor fi
zice și a sportului. Totodată ea este 
menită să contribuie la descoperirea și 
selecționarea elementelor tinere pentru 
sportul de performanță și la ridicarea 
continuă a măiestriei sportive. La pri
ma fază a acesteia pot participa toți cei 
ce îndrăgesc activitatea sportivă, în afa
ra sportivilor cu clasificare superioară. In 
etapele următoare (raională sau orășe
nească și regională), alături de cîștigă- 
torii întrecerilor din etapa anterioară 
vor putea concura și sportivii fruntași. 
Finala pe țară a „Spartachiadei repu
blicane“ se dispută la București, cu 
participarea echipelor reprezentative de 
regiuni. La întrecerile finale vor fi 
prezenți aproximativ 4 500 de sportivi 
și sportive.

Sporturile cuprinse în regulamentul 
de desfășurare a „Spartachiadei repu
blicane“ sînt : atletism, baschet, box, 
ciclism, fotbal, gimnastică, haltere, 
handbal, volei, natație lupte, motoci- 
clism, tenis de masă și aviație sportivă. 
La unele din sporturile individuale 
menționate mai sus, cîștigătorii întrece

Turneul internațional
Sala sporturilor din Constanța a găz

duit vineri primele jocuri- ale turneului 
internațional feminin de baschet pentru 
„Cupa Mării Negre". Echipa R. S. 
Cehoslovace a învins cu scorul de

rilor finale vor primi, pe lîngă titlul 
de campion al spartachiadei și titlul 
de campion republican la proba res
pectivă.

„Concursul pentru insigna de poli
sportiv“ — competiție populară cu ca
racter permanent — are în vedere prac
ticarea sportului în mod continuu și or
ganizat de către mase largi de oameni 
ai muncii.

„Concursul pentru insigna de poli
sportiv“ cuprinde următoarele sporturi : 
atletism, gimnastică, natație, tir, schi, 
ciclism, turism. La întreceri — organi
zate în concordanță cu particularitățile 
de sex și vîrstă — poate participa orice 
amator de sport, începînd de la vîrsta 
de 12 ani.

Pentru obținerea insignei este nece
sar să fie trecute următoarele probe : 
gimnastică de înviorare ; flotări, căță- 
rări sau tracțiuni din atîmat ; cros ; 
triatlon (alergare de viteză, săritură în 
lungime cu elan, aruncarea greutății) ; 
o probă de tir sau turism, și — tot 
la alegere — o probă de înot, schi sau 
ciclism.

Insigna de polisportiv va fi atribuită 
acelor participant care trec toate pro
bele prevăzute de regulament într-un 
interval de 1 an, socotind de la data 
trecerii primei probe.

înscrierea și pregătirea participanților 
la „Spartachiada republicană“ și la 
„Concursul pentru insigna de polispor
tiv“, precum și organizarea întrecerilor 
respective vor fi asigurate de asocia
țiile și cluburile sportive din întreprin
deri, instituții, sate, școli, facultăți etc.

feminin de baschet
53—38 (35—15) reprezentativa Franței. 
In meciul următor s-au întîlnit reprezen
tativele R. P. Romîne și R P. Bulga
ria. După un ioc dinamic, baschetba
listele oaspete au obținut victoria cu 
scorul de 59—53 (31—18).

SITUAȚIA GREA 

A ȘCOLILOR 

DIN ARGENTINA

In capitala Argentinei 
s-a deschis primul Con
gres național de arhitec
tură școlară

Participanții la con
gres s-au ocupat pe larg 
de problema analfabetis
mului, subliniind că a- 
ceastă plagă „nu poate fi 
rezolvată atîta timp cît 
țara duce lipsă de clădiri 
de școală”. S-a arătat, 
printre altele, că 70 la 
sută din clădirile actua
le ale școlilor nu cores
pund scopurilor pentru 
care sînt destinate, că în 
restul de 20 la sută nu 
pot fi aplicate metode 
moderne de educație, nu
mai 10 la sută din școli 
fiind adecvate.

SCRISORI INEDITE 
APARȚINlND LUI IBSEN

In Olanda au fost gă
site un număr de scrisori 
pînă în prezent necunos
cute ale poetului și dra
maturgului norvegian

Henrik Ibsen. După pă
rerea istoricilor literari 
scandinavi, aceste scrisori 
constituie o descoperire 
extrem de valoroasă.

TN JURUL LUMII 
PRACTICÂND 

AUTOSTOPUL

Salim Sinno este un tî- 
năr globtroter libanez. El a 
pornit în urmă cu peste 
doi ani să facă încon
jurul lumii. Pînă în prezent 
Sinno a vizitat, practicînd 
autostopul, Pakistanul, In
dia, țările arabe și o mare 
parte a Europei. In mo
mentul de față el se află în 
Maroc. In continuarea că
lătoriei sale, Salim Sinno 
intenționează să viziteze 
Oceania și America. Nu se 
știe dacă „autostopul“ său 
va fi valabil și pentru,., va
poare.

O PLAGĂ
A NOII GUINEE

La 1 000 de locuitori 
din Noua Guinee austra
liană, șase sînt bolnavi 
de lepră, a declarat Rus
sel, purtător de cuvîntal 
Departamentului ocroti

rii sănătății din Noua 
Guinee. în rîndurile 
populației de la sate, 
care reprezintă 90 la sută 
din întreaga populație a 
Noii Guinee australiene, 
asistența medicală nu co
respunde cerințelor com
baterii leprei, a recu
noscut Russel.

CIMITIR DE BALENE...

Pe malurile mai mul
tor insule din nordul ar
hipelagului Celebes (In
donezia) s-a constatat de 
curînd o adevărată in
vazie de balene... moarte. 
Peste 100 de balene au 
fost aruncate de valurile 
mării și și-au găsit moar
tea pe malurile insulelor. 
După cum relatează zia
rul „l'Humanité”, s-a mai 
întîmplat și în alte dăți 
ca balenele să se iz
bească de stîncile din 
locurile acestea, dar este 
pentru prima oară cînd 
este semnalată o aseme
nea hecatombă.

LA ÎNCEPUT
DE AN ȘCOLAR...

Ziarul „Star“ relatează că 
elevilor „de culoare“ (astfel

sînt denumiți în Republica 
Sud-Africană copiii născuți 
din părinți de diferite rase) 
li s-a interzis să participe 
la reprezentațiile cu piesa 
„Regele Leat“ de Shakes
peare, spectacole consacra
te deschiderii noului an 
școlar. Această măsură — 
adoptată de autorități în 
conformitate cu politica a- 
partheid-ului — a stîrnit 
profunda indignare a corpu
lui didactic din școlile 
frecventate de copiii „de 
culoare“,

DELICT POLITIC
SAU DE DREPT COMUN

Politia din Paris a arestat 
patru falsificatori de bani 
care fabricau monete de 
200 de franci. Deși falsu
rile erau foarte bit» exe
cutate, politia a reușit să 
pună mîna pe infractori 
datorită faptului că ei n-au 
imprimat pe monete tradi
ționala deviză : „Libertate, 
Egalitate, Fraternitate". A- 
cum autoritățile se în
treabă cum să încadreze 
delictul : de drept comun 
sau politic.

Revista „Newsweek“ publică 
fotografia de alături, însoțind-o 
de următoarea explicație: „Tanc 
jucărie”. Prințul Abdullah, fiul de 
19 luni al regelui Hussein al Ior
daniei și moștenitorul tronului 
său care se clatină, trece pe lîngă 
beduinii care păzesc reședința 
din Amman a tatălui său în
tr-un car blindat în miniatură.

Fiind cunoscută atitudinea 
monarhului iordanian, care nu 
face un pas fără gărzile de be
duini, darul oferit micului prinț 
arată că acest obicei a devenit 
ereditar.
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I Demisia guvernului chilian
Forțele patriotice din Vietnamul de sud 

dau lovituri puternice diemiștilor
• Atacuri ale partizanilor împotriva pozițiilor trupelor die- 
miste • Autoritățile operează sute de arestări • Un senator 
american cere încetarea ajutorului S.U.A. pentru Vietnamul

de
SAIGON 13 (Agerpres). — Agen

țiile occidentale de presă anunță că 
la 12 septembrie patrioții sud-viet- 
namezi au lansat atacuri puternice 
în diferite puncte ale Vietnamului 
de sud împotriva pozițiilor ocupate 
de trupele diemiste. Potrivit agenției 
U.P.I., partizanii au ocupat orașele 
Cai Noue și Dom Doi, capitalele a 
două districte sud-vietnameze, au 
distrus posturi întărite din jurul 
unor „sate strategice“ și au dinami
tat o șosea importantă. Agenția Reu
ter relatează că partizanii au bom
bardat cu mortiere o importantă 
bază americană de elicoptere, situa
tă la 110 mile sud-est de Saigon.

Mai tîrziu, oficialități militare sud- 
vietnameze au anunțat că trupele 
diemiste au reocupat cele două 
orașe. „Surse militare americane — 
transmite agenția U.P.I. — au 
fost mai puțin optimiste. Ele au de
clarat că partizanii au ocupat două 
orașe și au provocat pierderi grele 
trupelor guvernamentale“. Corespon
denții occidentali de presă mențio
nează în același timp că autoritățile 
diemiste au cenzurat toate știrile re
feritoare la pierderile trupelor gu
vernamentale.

U Thant despre unele probleme 
ale situației internationale 

» 4

NEW YORK 13 (Agerpres). — La 
12 septembrie, secretarul general al
O.N.U., U Thant, a organizat o con
ferință de presă, în cadrul căreia a 
abordat mai multe probleme actuale 
ale situației internaționale. El și-a 
exprimat speranța că apropiata se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
va aproba Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii. U Thant 
a spus că speră că prezența la se
siunea Adunării Generale a miniș
trilor de externe ai U.R.S.S., State
lor Unite și Marii Britanii va per
mite angajarea unor discuții asupra 
etapei următoare pe calea dezarmă
rii generale și totale, în special pri
vitor la încheierea unui acord de in
terzicere a tuturor experiențelor nu
cleare, inclusiv a celor subterane. 
Secretarul general a arătat că este 
convins că în noul climat creat de 
semnarea Tratatului de la Moscova, 
Adunarea Generală va putea să-și 
desfășoare lucrările într-un mod 
fructuos și cu rezultate concrete pe 
calea dezarmării, lichidării sistemu
lui colonial și dezvoltării economice.

Referindu-se la situația din Viet
namul de sud, secretarul general a 
declarat că ea „se înrăutățește tot 
mai mult“. „Nu există nici o țară în 
lume în care situația să fie atît de 
haotică“, a spus el. U Thant a adău
gat că în Vietnamul de sud lipsesc 
elementele esențiale ale democrației.

Răspunzînd unor întrebări ale zia

„PLAN OE SEABIUZME“
„Minutiös elaborate, in secret, aș

teptate cu cel mai mare interes de 
către opinia publică, măsurile pe 
care guvernul a decis să le ia în sco
pul «redresării unor oarecari tendin
țe ale economiei franceze» sînt acum 
cunoscute“. Cu aceste cuvinte își în
cepea agenția France Presse ieri 
dimineață, relatarea asupra măsuri
lor economice și financiare anunțate 
joi după-amiază de primul mini
stru Pompidou și de ministrul de 
finanțe, Giscard d’Estaing, într-o 
conferință de presă.

Care sînt acele «tendințe ale eco
nomiei franceze», care au reclamat 
luarea unor măsuri caracterizate de 
înșiși inițiatorii lor, drept „urgente“ 
și „energice“ ?

După relatările presei franceze de 
specialitate, simptomul cel mai alar
mant a fost o creștere continuă a 
prețurilor în ultima vreme, îndeo
sebi în ultimele săptămîni. Din tota
lul de 37 produse alimentare urmă
rite de Institutul național de statis
tică, 20 aveau în luna august prețuri 
superioare lunii iulie 1963. Față de 
luna august 1958, costul vieții era 
mai ridicat cu 51 la sută.

O asemenea situație a fost apre
ciată de către cercurile oficiale ca 
fiind „un semnal de alarmă“. Mi
nistrul de‘ finanțe a arătat, la confe
rința de presă că „dacă noi nu vom 
acționa acum, va trebui într-un an 
și jumătate să luăm măsuri de cp 
totul altă natură, care ar provoca o 
oprire a creșterii (adică a dezvoltă
rii economice) și șomaj, sau va tre
bui să se procedeze la o devalori
zare“. Rezultă din această caracteri
zare că guvernul francez s-a găsit 
în fața necesității de a lua măsuri 
pentru stăvilirea unui proces infla
ționist, care amenința să se agrave
ze tot mai mult și să aibă repercu
siuni negative asupra economiei ge
nerale și finanțelor țării.

în aprecierea situației ce s-a creat 
și a cauzelor care au generat-o tre
buie avut în vedere o serie de fac
tori. Datele statistice oficiale arată 
că economia Franței a cunoscut în 
ultimii ani o anumită dezvoltare. 
Dacă în 1955, ponderea ei în produc
ția industrială mondială a lumii ca

sud
Corespondentul din Saigon al a- 

genției Associated Press relatează I 
că armata și poliția secretă au ope
rat în cursul ultimelor nopți sute 
de arestări în rîndul unor frun
tași politici și studenților sud- • 
vietnamezi. S-a anunțat că printre 
cei arestați se află fostul ministru i 
al educației naționale, Tran Dinh I 
Thao, împreună cu trei înalți magis- 
trați, dintre care unul a lucrat în i 
slujba autorităților americane din ' 
Vietnamul de sud și a pregătit apei i 
forțele de poliție sud-vietnameze. |

Potrivit agenției, peste 1 000 de | 
studenți arestați în cursul demon
strațiilor de la sfîrșitul lunii trecute 
continuă să se afle în închisoare. 
Alți 1 000 de elevi din cursul supe
rior au fost arestați în ultimele zile.

★
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile de 
presă americane, senatorul democrat 
Frank Church a propus la 12 sep
tembrie Senatului S.U.A. o rezolu
ție, cerînd încetarea ajutorului ame
rican pentru Vietnamul de sud în 
cazul cînd guvernul lui Diem nu re
nunță la politica sa, politică pe care 
autorul rezoluției o consideră de 
„represiune“.

riștilor, U Thant a declarat că stu
diază în prezent raportul misiunii 
O.NU.. însărcinată cu consultarea 
populației din Sarawak și Borneo de 
nord asupra dorinței sale de a adera 
sau nu la Federația Malayeză. Secre
tarul general urmează să facă cu
noscut în mod oficial Indoneziei, Fi- 
lipinelor și Malayei constatările mi
siunii O.N.U.

Secretarul general s-a referit, de 
asemenea, la activitatea misiunii de 
observatori ai O.N.U. în Yemen, la 
problema retragerii trupelor O.N.U. 
din Congo și la alte probleme.

O cuvîntare
După cum transmite agenția 

U.P.I., Ludwig Erhard, vicecancela
rul Republicii Federale Germane, 
care, după cum se știe, urmează să 
preia peste cîtva timp funcția de 
cancelar federal, a rostit o cuvîntare 
la Frankfurt pe Main cu prilejul 
deschiderii Tîrgului de automobile. 
El a profitat de acest prilej, după 
cum subliniază agenția U.P.I, „pen
tru a lansa un avertisment împotri
va optimismului care s-ar putea ma
nifesta în legătură cu evoluția poli
ticii de „integrare“ europeană, în le
gătură cu perspectivele industriei 
de automobile vest-germane și, în 

pitaliste era de 4,1 la sută, în anul 
1962 se ajunsese la 5,4 la sută. Rit
mul mediu de creștere a producției 
industriale în perioada 1953—1962 a 
fost mult superior celui din S.U.A. 
și Anglia. Au sporit investițiile, ex
porturile ; s-a realizat o oarecare în
tărire a pozițiilor francului.

Pe ce bază s-au produs aceste fe
nomene ? Dezvoltarea relativă a 
economiei Franței, ca și a altor țări 
capitaliste vest-europene, s-a făcut 
îndeosebi pe fondul creșterii cheltu
ielilor militare, factor ale cărui li
mite în stimularea producției se re
simt din ce în ce mai evident 
în toate aceste țări, desigur cu 
intensități diferite. încă în 1962,

Pe teme de economie 
a țărilor capitaliste

în Franța se manifesta o anumită 
tendință de „batere a pasului pe loc“. 
Astfel, ponderea producției ei indus
triale în cadrul Comunității Econo
mice Europene (numele oficial al 
Pieței comune — n.r.) înregistrează 
o anumită scădere. O situație simila
ră se conturează și în privința ex
porturilor franceze în cadrul C.E.E. 
Balanța de plăți externe manifestă 
un declin relativ.

Deși războiul în Algeria încetase 
și efectivul militar a fost redus, bu
getul militar al Franței în 1963 a 
sporit sensibil față de 1962. Creditele 
militare ating anul acesta — după 
cifre oficiale — 18 549 milioane 
franci față de 17 298 milioane în 
1962. Presa franceză apreciază însă 
că totalul creditelor militare poate 
fi evaluat la 25 000 milioane franci. 
O parte considerabilă a acestei sume 
a fost afectată — după cum arată 
ziarele franceze — planurilor de 
creare a armei nucleare proprii.

Deși asupra evoluției procesului 
inflaționist au concurat un complex 
de factori ca : accentuarea deficitu
lui bugetar, creșterea capitalului fic
tiv, politica financiară de stimulare 
a exporturilor pentru a face față as
cuțirii concurenței înlăuntrul și în

Urmărind interesele ei de clasă, marea burghezie belgiană ațîță în mod 
artificial vrajba dintre valoni și flamanzi pentru a putea menține dezbinarea în 
rîndurile lor. Nu de mult autoritățile au alipit unele orașe valone la o pro
vincie flamandă stîrnind nemulțumirea populației valone locale. în fotografie : 
o manifestație de protest a populației din Fouron împotriva alipirii la provin
cia flamandă Limburg. Poliția a intervenit pentru a împrăștia manifestația.

în Consiliul de Securitate

încheierea dezbaterilor privitoare la situația 
din Rhodesia de sud

NEW YORK 13 (Agerpres). — In 
ședința din 12 septembrie, Consiliul 
de Securitate a continuat examina
rea problemei situației din Rhodesia 
de sud. Reprezentantul Republicii 
Ghana, Quayson-Sackey, a subliniat 
în cuvîntul său că proiectul de re
zoluție prezentat de MarOc, Ghana 
și Filipine „reflectă cele mai mo
derate cerințe ale Africii“ și i-a 
chemat pe toți membrii Consiliului 
de Securitate să sprijine „acest pas 
constructiv“.

Delegația sovietică, a declarat N.
T. Fedorenko, sprijină proiectul de 
rezoluție a) celor trei țări afro-asia- 
tice și va vota pentru adoptarea lui.
U. R.S.S., a adăugat el, se pronunță 
în sprijinul cererilor poporului sud- 
rhodesian de a se anula constituția 
rasistă din 1961 și de a se crea or-

a Ini Erhard
general, în legătură cu relațiile eco- j 
nomice interoccidentale“. Erhard, a- 
rată agenția, a amintit de eșecul 
tratativelor dintre Anglia și Piața 
comună califieînd drept „o neferi
cire“ faptul că Anglia nu a reușit să 
obțină aderarea la acest organism 
economic vest-european.

Vicecancelarul, care, după cum 
au subliniat ziarele, nu este un spri
jinitor al politicii franceze de izo
lare a Angliei de Piața comună, s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru o 
„înțelegere“ între cele două orga
nisme economice ale Europei occi
dentale.

afara Pieței comune — totuși chel
tuielile în scopuri militare constituie, 
așa cum se arată în presa franceză, 
factorul motor al acestui proces. 
Bugetul militar necesita fonduri con
siderabile care nu puteau fi acoperite 
numai prin sporirea masivă a impo
zitelor, și așa ridicate. In consecință 
s-a recurs Ia calea mult mai comodă 
pentru statele capitaliste a infla
ției. Numai în 1962 — arată ziarul 
,,1’Humanité“ — cantitatea de mone
dă aflată în circulație a înregistrat 
o creștere de trei ori mai mare decît 
cea a producției. în același timp 
însă, ea a determinat o scădere a 
puterii de cumpărare a francului, 
încă în 1961, francul francez repre
zenta ca putere de cumpărare nu
mai două treimi față de 1951.

Creșterea prețurilor nu este deci 
cauza inflației — cum încearcă să 
prezinte lucrurile diferiți economiști 
burghezi — ci o formă de manifes
tare a ei. Cauza inflației. rezidă în 
condițiile dezvoltării economiei ca
pitaliste, îndeosebi în sporirea ac
centuată a cheltuielilor militare.

„Explicația“ dată inflației de a- 
cești economiști în sensul arătat este 
menită, între altele,.să justifice po
litica de „înghețare“ a salariilor, 
care, chipurile, duc la sporirea pre
țurilor și la inflație, și la exercita
rea de presiuni asupra mișcării re
vendicative a oamenilor muncii, care 
luptă pentru majorarea salariilor la 
ni’veTul scümpetei.

Dar...inflația, ca. de. altfel orice 
factor artificial, are un caracter 
vremelnic ; ea își epuizează resur
sele după un timp mai mult sau 
mai puțin îndelungat. încep să se 
resimtă consecințele ei nefaste : ac
centuarea disproporțiilor în dezvol
tarea economiei, stimularea opera
țiunilor speculative (cu mărfuri, 
imobile etc.), dezorganizarea circu
lației monetare, restrîngerea pieței 
interne ca urmare a scăderii puterii 
de cumpărare etc. Aceasta face ca 
la un anumit moment profitorii con
juncturii de inflație, adică monopo
lurile, să se teamă de consecințele 
accentuării procesului inflaționist.

Ansamblul de măsuri luate de gu
vernul francez în cadrul „planului 
de stabilizare“ se reduc în esență la 

gane de stat reprezentative pe ca
lea unor alegeri bazate pe dreptul la 
vot universal și egal, sub suprave
gherea unei comisii numite de Con
siliul de Securitate.

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanții Franței și Angliei, care s-au 
pronunțat împotriva. adoptării pro
iectului de rezoluție.

Reprezentantul Angliei, P. Dean, a 
cerut Consiliului de Securitate să 
voteze împotriva proiectului de re
zoluție afro-asiatic .pentru a preveni, 
potrivit spuselor lui, „crearea unui 
precedent în ce priveșt.e amestecul 
Consiliului de Securitate în treburi
le interne ale statului“.

La 13 septembrie, Consiliul de 
Securitate a încheiat discutarea pro
blemei situației din Rhodesia de 
sud. Reprezentanții țărilor membre 
ale Consiliului au făcut cunoscut 
poziția lor față de rezoluția supusă 
de delegațiile Marocului, Ghanei și 
Filipinelor.

Rezoluția a fost pusă apoi Ia vot. 
în favoarea ei au votat opt dele
gații, adică majoritatea membrilor 
Consiliului de Securitate. Rezoluția 
nu a fost, insă, adoptată deoarece 
delegatul Marii Britanii a opus ve- 
toul său. Statele Unite și Franța 
s-au abținut de la vot.

Luînd cuvîntul după votare, re
prezentantul Ghanei a subliniat că 
Marea Britanie a fost prima țară 
care ă folosit vreodată în Cohsiliul 
de. Securitate, dreptul de veto în 
problema colonială. El a mulțumit, 
în nümele autorilor rezoluției, sta
telor care au votat pentru această 
rezoluție. 1 

următoarele : stabilizarea prețurilor 
unor mărfuri „pe baza unei libertăți 
controlate“ ; „moderarea și încadra
rea“ creșterii salariilor ; restrîngerea 
creditelor de consum ; lansarea unui 
împrumut de 2 miliarde franci pen
tru „lichidarea“ surplusului lichid, 
etc.

Comentînd aceste măsuri, presa 
franceză de ieri a manifestat — 
după cum relatează A.F.P. — „un 
oarecare scepticism asupra efica
cității și duratei lor“. Această stare 
de spirit este explicată prin posibi
litățile cu totul reduse ale contro
lului statului capitalist în economie, 
cît mai ales prin faptul că măsurile 
preconizate nu acționează asupra 
cauzei principale care a generat 
tendințe inflaționiste, adică asupra 
cheltuielilor militare. Deși primul 
ministru a vorbit despre necesitatea 
„comprimării“ bugetului în viitor, în 
presă se amintește că cheltuielile 
militare vor fi majorate în bugetul 
pe anul 1964 cu încă 7,3 la siită, ceea 
ce nu va putea fi nicidecum com
pensat prin unele comprimări din 
bugetul de cheltuieli civile.

La conferința de presă, pe mar
ginea luării acestor, măsuri, s-a fă
cut ‘un apel la toate organizațiile 
politice, la toți cetățenii francezi, 
cerînd „un efort general, proporțio
nal cu resursele“. Dar presa demo
cratică a subliniat că întrèg com
plexul de „măsuri de austeritate“ nu 
vizează decît pe oamenii muncii. 
Unele ziare au scris că „în scopul 
continuării unei • politici în profitul 
băncilor și monopolurilor și al per
severării pe calea atașamentului 
față de „forța nucleară“, cale atît 
de dăunătoare pentru Franța, auto
ritățile au nevoie de limitarea con
sumului și de a pune o frînă reven
dicărilor oamenilor muncii“. în mod 
evident, un asemenea mod de „re
zolvare“ a dificultăților nu poate 
avea ca urmare decît intensificarea 
contradicțiilor sociale în Franța.

Trebuie observat că fenomene e- 
conomice ca cele de mai sus au Ioc 
nu numai în Franța, ci și în alte 
țari din Piața comună. Realitățile 
vieții relevă astfel, încă o dată, fal
sitatea teoriilor burgheze așupra 
„erei:prosperității“ în condițiile Pie
ței comune și a „armonizării“ intere
selor de clasă în condițiile imperia
lismului.

Conf. unlv. D. GRINDEA

Ia Tîrgul de Ia Viena

Vizitarea pavilionului R. P. Romine 
de către vicecancelarul Austriei 
VIENA 13 (Agerpres). — Pavilio

nul R.P. Romîne din cadrul Tîrgu
lui Internațional de la Viena a fost 
vizitat la 13 septembrie de vicecan
celarul Austriei, dr. Bruno Pitter- 
mann. Oaspetele a fost întîmpinat 
de însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romîne la Viena, Silviu 
Munteanu, și de consilierul economic 
al legației romîne, C. Stoica.

In sprijinul Tratatului de la Moscova
La 13 septembrie Tratatul privi

tor la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă a fost semnat 
la Moscova de ambasadorul Luxem
burgului. în U.R.S.S. In felul acesta 
tratatul a fost semnat la Moscova de 
78 de state.

NICOSIA 13 (Agerpres). — La 13 
septembrie, la Nicosia și-a încheiat 
lucrările Comitetul Executiv al Se
cretariatului permanent al Consiliu
lui de solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii.

După trei zile de dezbateri, Comi
tetul a adoptat o rezoluție care 
aprobă Tratatul de la Moscova cu 
privire a interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare și propune lua
rea de noi măsuri pentru a se ajun
ge la interzicerea totală a experien
țelor. „Convins că pacea nu poate

Declarațiile ministrului 
de externe englez

LONDRA 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la mitingul conservatorilor, 
care a avut loc la 11 septembrie în 
orașul Ayr (Scoția), lordul Home, 
ministrul afacerilor externe al An
gliei, și-a exprimat speranța că în 
viitor se vor ivi noi posibilități fa
vorabile încheierii și altor acorduri 
între Est și Vest.

Referindu-se la schimbările In
tervenite în ultimul timp în 
situația internațională, Home a su
bliniat că ar fi absurd ca Anglia 
să nu reacționeze la aceasta 
în modul cuvenit. Ar fi gre
șit, a spus el, ca Anglia să adopte 
o poziție rigidă bazată pe teza că 
Occidentul trebuie neapărat să piar
dă în urma realizării unui acord. Ar 
fi tot atît de greșit să se creadă că 
este cu neputință încheierea unor a- 
corduri care ar prezenta avantaje 
reciproce atît pentru Est. cît și pen
tru Vest, a arătat în continuare 
Home.

El a apreciat pozitiv Tratatul 
semnat la Moscova cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare, subliniind că tratatul înlă
tură îngrijorarea provocată de pri
mejdia pe care o reprezintă rezidu
urile radioactive.

STOCKHOLM. Au luat sfîrșit lu
crările Consiliului ministerial al așa- 
numitei „Asociații europene a liberu
lui schimb“ (A.E.L.S.). Lucrările au 
demonstrat că între țările membre ale 
A.E.L.S. se mențin vechile disensiuni. 
„Singura hotărîre practică — arată 
France Presse — a fost aceea de a 
se scădea cu 40 la sută taxele de 
vamă la carnea de balenă exportată 
de Norvegia“.

BUENOS AIRES. în capitala Ar
gentinei a fost dat publicității decre
tul guvernului cu privire la acordarea 
amnistiei tuturor deținuților politici. 
Printre persoanele care urmează a fi 
puse în libertate există comuniști și 
peroniști, condamnați anterior pe 
baza diferitelor legi represive.

BUDAPESTA. După cum transmite 
agenția M.T.I., la 12 septembrie Ja
nos Kadar, prim secretar al C.C. al
P.M.S.U., președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc ungar, 
și-a încheiat vizita neoficială în Iu
goslavia, înapoindu-se în patrie. în 
urma întrevederilor dintre Janos Ka
dar și I. Broz Tito a fost dat publi
cității un comunicat comun iugo- 
slavo-ungar.

MEXIC. Potrivit unui acord înche
iat recent între băncile din Mexic, 
Costa Rica, Salvador, Guatemala, 
Honduras și Nicaragua, toate opera
țiile financiare între aceste țări se vor 
face în valută națională. Comentînd 
încheierea acestui acord, ministrul de 
finanțe al Republicii Mexic a spus : 
„Aceasta înseamnă că dolarul va ieși 
din sfera de circulație din Mexic și 
America Centrală. în prezent el înde
plinește doar funcția de etalon“.

ACCRA. La 11 septembrie a fost 
ratificat la Accra acordul comercial 
ghanezo-cuban în baza căruia Ghana 
va furniza Cubei cacao, esențe tropi
cale, mangal industriăl și ulei de 
palmier. La rîndul său, Cuba va ex
porta în Ghana zahăr, tutun, ceară și 
alte mărfuri.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
la poligonul din Nevada au fost efec
tuate la 13 septembrie două noi expe

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Agenția Reuter anunță că 
în noaptea de 12 septembrie guver
nul chilian a demisionat. El și-a 
prezentat demisia în urma apro
bării de către Congresul național a 
unui proiect de lege privind acor
darea unui ajutor de 2,5 milioane 
dolari personalului sanitar, care se 
află în grevă de 25 zile.

Agenția Prensa Latina anunță 
ca personalul sanitar din Chile a 
hotărît să prelungească cu încă pa
tru zile greva declarată în sprijinul 
cererilor de mărire a salariilor. A- 
ceastă hotărîre a fost luată după 
ce președintele republicii, Jor
ge Alessandri, a declarat că gu
vernul nu dispune de fondurile ne
cesare pentru a face față cererilor 
greviștilor.

fi asigurată fără dezarmarea gene
rală, se spune în rezoluție, Comite
tul executiv sprijină ideea convocă
rii unei conferințe internaționale 
pentru examinarea problemei de
zarmării și interzicerea completă a 
experiențelor nucleare“. „Mișcarea 
de solidaritate afro-asiatică, se 
spune în continuare, își reafirmă 
fidelitatea față de principiile co
existenței pașnice între state cu 
sisteme sociale și politice diferite, 
față de lupta pentru pace, dezarma
rea generală și totală, interzicerea 
experiențelor nucleare, distrugerea 
armelor nucleare și lichidarea baze
lor militare străine“.

Conferința de presă a
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

„Vreau să subliniez din nou cît de 
importantă este aprobarea de către 
Senatul S.U.A. a Tratatului pentru 
interzicerea experiențelor nucleare 
— a declarat președintele Kennedy 
la conferința de presă de la Casa 
Albă. Tratatul a fost semnat pînă 
acum de peste 90 guverne și este 
mai limpede decît oricînd că acest 
mic pas către pace va aduce cîști- 
guri importante“.

Răspunzînd întrebărilor unor co
respondenți care se refereau la re
zervele formulate de unii senatori 
față de Tratat, președintele a dat a- 
sigurări că laboratoarele nucleare 
americane nu-și vor înceta activi
tatea. El a arătat, de asemenea, că 
Statele Unite intenționează să-și 
continue programele de experiențe 
nucleare subterane.

în legătură cu apropiata deschi
dere a sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., președintele Kennedy a de
clarat, răspunzînd unei întrebări a- 
dresate de corespondentul agenției 
TASS, că intenționează să ia cuvîn
tul în fața Adunării Generale încă 
din primele zile după deschidere și 
că-și va consacra discursul, printre 
altele, expunerii măsurilor concrete. 
pe care intenționează să le propu
nă S.U.A. în legătură cu activitatea 
O.N.U. El a precizat, de asemenea, 
că, cu prilejul sesiunii O.N.U., se va 
întîlni la Washington cu unii mi
niștri de externe sosiți la sesiune, 

riențe nucleare subterane. Comunica
tul comisiei relevă că una din aceste 
explozii a fost de putere mică iar cea
laltă de putere mijlocie.

LONDRA. Participanții la mitingul 
convocat la Brighton de Consiliul na
țional pentru apărarea libertăților ci
vile au protestat împotriva condam
nării la 18 luni închisoare a lui 
George Clark, unul din conducătorii 
„Mișcării pentru dezarmarea nu
cleară“.

COPENHAGA. La 13 septembrie a 
sosit la Copenhaga, într-o vizită de 
trei zile, vicepreședintele S.U.A., Lin
don Johnson.

ACCRA. Guvernul Republicii 
Ghana a remis ambasadorului Franței 
la Accra o notă de protest împotriva 
experiențelor nucleare proiectate de 
Franța în deșertul Sahara. O copie a 
notei a fost remisă, cu titlu infor
mativ, ambasadorului Algeriei în 
Ghana.

RAWALPINDI. Datorită noilor 
măsuri restrictive ale guvernului pa
kistanez împotriva presei din această 
țară Consiliul executiv al Uniunii 
ziariștilor pakistanezi a avertizat au
toritățile că, în cazul cînd aceste mă
suri nu vor fi anulate, ziariștii vor 
desfășura o luptă organizată pentru

Institutul romin 
pentru relații cul
turale cu străină
tatea a trimis U- 
niversității parti
culare din Wase- 
da o colecție de 
200 de cărți. în 
fotografie : mi
nistrul R. P. Ro
mîne în Japonia, 
Ion Obradovici, 
predînd catalogul 
cărților romînești 
rectorului Univer
sității, Nobumoto 
Ohama.

După cum transmite agenția 
France Presse, în după-amiaza zilei 
de 12 septembrie, la Santiago de 
Chile a avut loc o demonstrație a 
personalului grevist din serviciile 
sanitare. între demonstranții gre
viști și poliție au avut loc ciocniri 
violente. în timpul ciocnirilor a fost 
ucis un demonstrant.

Concentrări de trupe 
portugheze în Timor

DJAKARTA 13 (Agerpres). — A- 
genția indoneziană de știri Antara a 
anunțat la 13 septembrie că Portu
galia a trimis trupe noi în colonia 
Timor aflată la frontiera cu Indo
nezia. în același timp, patrulele de 
frontieră portugheze au fost întărite 
în încercarea de a împiedica popu
lația din Timor să se refugieze pe 
teritoriul indonezian.

Candidatul forțelor de stingă 
ales președinte al parlamentului 

congolcz
LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). — 

în Camera Reprezentanților a Republi
cii Congo (cu capitala la Leopoldville) 
au avut loc la 12 septembrie alegerile 
pentru organele de conducere ale Ca
merei și a președintelui ei. Președinte 
a fost ales candidatul forțelor de stînga, 
Midiburo, care a întrunit un număr 
mult mai mare de voturi decît alți doi 
candidați la această funcție.

Au fost aleși, de asemenea, doi vice
președinți ai Camerei Reprezentanților 
și secretarul biroului camerei.

președintelui S.U.A.
subliniind că va avea o întrevedere 
cu ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Gromîko.

Președintele S.U.A. a răspuns șl 
unor întrebări în legătură cu o re
centă întrunire a organizației ul- 
trareacționare „Legiunea Ameri
cană“, la care s-au făcut auzite în
demnuri la noi acțiuni ostile ale 
S.U.A. împotriva Cubei, inclusiv a- 
gresiunea armată. Reafirmînd osti
litatea guvernului său față de Cuba, 
el și-a exprimat totuși părerea că 
acțiuni militare directe ale Statelor 
Unite împotriva acestei țări „nu ar 
fi înțelepte“.

în legătură cu situația din Viet
namul de sud, președintele a re
afirmat politica Washingtonului de 
continuare a operațiunilor militare 
împotriva forțelor de partizani din 
Vietnamul de sud, declarînd că cei 
25 000 de americani din Vietnamul 
de sud se află acolo pentru a cîști- 
ga războiul și că de aceea S.U.A. 
vor sprijini tot ceea ce va putea 
contribui la succesul acestui război 
și se vor pronunța împotriva a tot 
ceea ce este de natură să împiedi
ce operațiile militare. în același 
timp, el a recunoscut că guvernul 
lui Diem trece prin mari dificultăți, 
ceea ce, a spus el, trezește „îngri
jorarea“ guvernului său.

în legătură cu situația internă, 
președintele Kennedy a recunoscut 
că încercările de a elimina segre
gația rasială în școlile din sudul 
S.U.A. întîmpină dificultăți.

libertatea presei. Consiliul executiv a 
hotărît crearea unui „comitet națio
nal de acțiune“ care să coordoneze 
acțiunile ziariștilor pakistanezi în a- 
ceastă problemă. Ca urmare a acestor 
proteste, președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a anunțat suspendarea 
pe termen de o lună a măsurilor 
restrictive impuse presei.

PARIS. Poporul din Laos dorește 
pacea și sprijină politica de neu
tralitate, a spus prințul Suvanna 
Fumma, luînd cuvîntul la prînzul ofe
rit în cinstea lui la Paris de către Aso
ciația presei diplomatice franceze. El 
a declarat că la 13 septembrie a pri
mit o știre îmbucurătoare din Vientia
ne, referitoare la îmbunătățirea situa
ției din țară și la începerea trata
tivelor privitoare la unificarea admi
nistrației și a forțelor armate. Suvanna 
Fumma și-a exprimat convingerea 
fermă că Laosul poate să mențină 
neutralitatea care „au garantat-o 13 
state“,

LONDRA. Potrivit rezultatelor ulti
mului sondaj al opiniei publice, în 
cursul căruia alegătorii trebuiau să 
răspundă la întrebarea : „Pentru ce 
partid ați vota dacă alegerile generale 
ar avea loc mîine 50 la sută din 
englezi s-au pronunțat pentru partidul 
laburist și numai 34 la sută pentru 
conservatori.
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