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Efective de animale 
cu valoare zootehnică ridicată

Ing. BARBU POPESCU 
președintele Consiliului agricol 

regional Dobrogea

Folosind cu chib
zuială fondurile 
proprii și creditele 
acordate de stat, 
gospodăriile colec
tive din regiunea
Dobrogea au obținut realizări însem
nate în creșterea efectivelor de ani
male și a productivității acestora. In 
cei aproape 6 ani care s-au scurs ae 
la încheierea colectivizării agricul
turii în regiune, efectivele de anima
le din gospodăriile colective au cres
cut de 6,5 ori la taurine, de aproape 
9 ori la porcine, de 4 ori la ovine și 
de 36 ori la păsări. Paralel cu creș
terea efectivelor, ea urmare a mă
surilor luate pentru îmbunătățirea 
continuă a furajării și îngrijirii a- 
nimalelor. a condițiilor de adăposti- 
re au sporit și producțiile de carne, 
lapte, lînă și ouă In anul 1962 s-au 
obținut în medie de la fiecare vacă 
cu 1 060 litri lapte mai mult față de 
producția medie din anul 1957. cu 
52 bucăți mai multe ouă de la fiecare 
pasăre matcă, cu 0.400 kg mai multă 
lînă de la fiecare oaie.

In creșterea efectivelor de anima
le și a productivității acestora, un 
rol însemnat îl are aplicarea măsu
rilor menite să ducă la ridicarea 
continuă a valorii zootehnice a ani
malelor și mai ales măsurile pri
vind selecția, reproducția dirijată și 
creșterea rațională a animalelor ti
nere destinate reproducției. Pe te
ritoriul regiunii noastre, la taurine 
exista un număr mare de rase, u- 
nele de valoare zootehnică scăzută, 
iar la ovine exista un efectiv însem
nat cu lînă grosieră. Această situa
ție a impus o preocupare atentă 
pentru absorbția și transformarea 
lor în rase productive specifice con
dițiilor de mediu din Dobrogea.

Pe baza hărții de răspîndire a ra
selor. sub îndrumarea permanentă a 
comitetului regional de partid, au 
fost luate măsuri pentru desfășura
rea unei susținute acțiuni de roșiza- 
re a taurinelor și de merinozare a 
tuturor ovinelor. Au 
pentru reproducție 
riî din rasă roșie, 
ne au fost reținuți
cii de rasă merinos. înlăturarea re
producătorilor din rasele necores
punzătoare a dus Ia creșterea efecti
velor de taurine din rasă roșie și 
metiși ai acesteia cu peste 30 
la sută în 1962 față de 1957. re- 
prezentînd 80 la sută din totalul 
taurinelor față de 47 la sută în 
1957 ; la ovine, efectivele din rasele 
merinos și spancă avansată au cres
cut în aceeași perioadă cu 20 la sută, 
reprezentînd 50 la sută din totalul o- 
vinelor față de 30 la sută în 1957.

Pe măsura realizării efectivelor 
propuse, s-a pus în același timp un 
accent deosebit pe selecția animale
lor. înlăturîndu-se cele necorespun
zătoare în primul rînd din punct de 
vedere a) productivității, ceea ce a 
dus la îmbunătățirea 
la ridicarea nivelului 
cestora.

Consiliul agricol
mărește îmbunătățirea continuă 
activității de selecție și ameliorare a 
efectivelor pe linia creșterii continue 
a valorii lor zootehnice. In acest 
sens în majoritatea gospodăriilor co
lective, și în primul rînd în acelea 
unde sînt Ingineri zootehniștl, la o- 
vine și taurine se organizează turme 
de selecție, la care reproducția este 
condusă pe bază de liste de îm
perecheri, iar produși! obținuți vor 
completa sau înlocui animalele mat
că existente de valoare 
mai scăzută.

Practica a dovedit că 
măsurile de fngrtjire și 
fost completate de acțiuni de 
bunătătire a efectivelor, 
de producție sînt 
astăzi în regiune gospodării colecti
ve ca cele din Anadalchioi. Cumpă
na. Topraisar. Comana. Palazu Mare 
etc cu efective mari de vaci, din rasă 
roșie, a căror producție medie a

oi. Dezvoitîndu-se organtza- 
folosind tehnica modernă, 
de însămințări artificiale a 
rezultate bune. In 1962 s-a 
un procent de natalitate de 
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în interiorul ziarului
• N. Roman : La nivelul cerin

țelor actuale, al exigențelor spo
rite (In preajma deschiderii noului 
an in învățămîntul de partid) 
(pag. 2-a).

• Paul Anghel : Drum printre 
brazi (pag. 3-a).

• Iovițu Popescu : Cînd se 
„evaporă“ electronii... (pag. 4-a).

• Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. (pag. 6-a).

Cu planul pe 9 luni realizat
Colectivele întreprinderilor Mi

nisterului Industriei Construcții
lor au realizat înainte de termen 
sarcinile de plan pe primele nouă 

luni ale acestui an. Astfel, planul producției globale a fost îndeplinit 
pe minister cu 5 zile înainte de termen. Realizări însemnate au obținut 
Direcția generală a Industriei ceramicei, materiale de finisaj și izo
lații. Direcția generală a industriei materialelor de instalații și Direcția 
generală a prefabricatelor. Pînă Ia 20 septembrie, unitățile din 
această ramură a economiei naționale au realizat peste plan 5,6 mi
lioane bucăți materiale de zidărie și 2,4 milioane bucăți materiale de 
învelitori, 11 940 mc prefabricate 
și șlefuit etc.

întreprinderile Ministerului 
Industriei Construcțiilor

Unitățile industriei ușoare

de beton armat, 1 S60 mp geam tras

în ziua de 24 septembrie, in
dustria ușoară și-a realizat pla
nul de producție pe primele nouă 

sector au produs peste plan 5 mi-luni ale anului. Unitățile din acest
lioane mp țesături de bumbac, lînă, mătase și fibre sintetice, 1,3 
milioane bucăți tricotaj, 750 000 perechi încălțăminte cu fețe din 
piele. 9 milioane articole de sticlărie și multe altele. O contribuție 
importantă a avut-o sporirea productivității muncii.

50 de ani de activitate 
artistică

Corul clin comuna belești împlinește 
50 de ani de existență. Este primul cor 
sătesc din nordul Olteniei ; a luat ființă 
în anul 1913 sub conducerea învățătorului 
Petre Popenga. In prezent corul numă
ră 100 de membri. Artiștii amatori, im- 
hogățindu-și repertoriul, au desfășurat 
de-a lungul anilor o activitate susținută. 
Incepînd din 1950, ei au participat la 
toate concursurile republicane. Cu pri
lejul aniversării, are loc sîmhătă și du
minică un spectacol festiv la care își 
vor da concursul numeroase formații 
artistice de amatori.

Drumuri de acces 
dernontabile

fost reținuți 
numai tau- 
tar la ovi- 

numai berbe-

efectivelor și 
producției a-

regional ur-
a

zootehnică

acolo unde 
furajare au 

îm- 
rezultatele 

măi mari. Avem

crescut din anul 
1957 pînă în pre
zent cu 700 1 pînă 
la 1 700 1, ajun- 
gînd în anul 1962 
la o producție me

die de peste 3 000 1 lapte de la fiecare 
vacă furajată. De asemenea, sînt gos
podării ca Tătaru, Comana, care 
au reușit să aibă tot efectivul de 
oi din rasă merinos, obținînd o pro
ducție medie de peste 3,7 kg lînă de 
la fiecare oaie față de 2 kg în 1957.

In creșterea efectivelor de taurine 
și ovine, precum și a valorii zoo
tehnice a acestora, un ro! însemnat 
îl are folosirea pe scară din ce in ce 
mai largă a însămînțărilor artificia
le. Această metodă superioară asi
gură dirijarea procesului de repro
ducție și ameliorare a efectivelor 
după un plan științific cu maximum 
de eficacitate. Comitetul regional de 
partid a îndrumat organele de spe
cialitate să se preocupe îndeaproa
pe de introducerea și extinderea în
sămînțărilor artificiale la vaci și oi. 
De la un singur centru de însămîn- 
țări artificiale, care și-a început ac
tivitatea în 1959 cu 5 puncte de în- 
sămînțări pentru vaci și 105 pentru 
oi, s-a ajuns în 1962 la 129 puncte 
pentru vaci și 504 pentru oi. Pe baza 
rezultatelor obținute pînă acum. în 
anul 1964 se vor aplica însămînță- 
rile artificiale la întregul efectiv de 
vaci și 
toric și 
rețeaua 
obținut 
realizat
peste 90 la sută la vaci și 97 
sută la oi. Aceste rezultate i-au con
vins și pe cei mai neîncrezători 
lectiviști de avantajele pe care 
prezintă metoda însămînțărilor 
tificiale.

Un mare rol în obținerea de
zultate bune la însămînțările arti
ficiale îl au cadrele care lucrează în 
acest sector. De nivelul de pregăti
re și conștiinciozitatea operatorilor 
și îngrijitorilor, de felul cum ei a- 
plică în practică întregul complex 
de măsuri depind și rezultatele. în
drumat de către comitetul regional 
de partid, consiliul agricol regional 
a acordat o atenție deosebită alege
rii și școlarizării cadrelor de opera
tori. Numai in anul 1962 au fost 
școlarizați la Casa agronomului din 
Constanța 286 operatori pentru în- 
sămînțările artificiale. De aseme
nea, operatorii școlarizați sînt ins
truit! periodic. Așa se explică fap
tul că există filiale care au obținut 
rezultate foarte bune. La filiala Baia 
s-a obținut un procent de fecundi
tate la vaci de 93.7 la sută. Iar la 
Negru Vodă — de 92.5 la sută. Lu
crînd cu multă pricepere și simț de 
răspundere mulți operatori, printre 
care Filip Mitroi de la G.A.C. To
praisar, Dumitru Priceputu de la 
G.A.C. Ciocîrlia de Jos și alții 
au obținut anul trecut un pro
cent de fecunditate de peste 95 la 
sută. Consiliile agricole regional și 
raionale se preocupă permanent de 
recrutarea și pregătirea corespun
zătoare a cadrelor de operatori în 
scopul cuprinderii întregii regiuni 
în sistemul de însămînțări artificia
le la vaci (la oi acest lucru fiind 
realizat).

O mare însemnătate prezintă și 
îmbunătățirea formei de organizare 
a rețelei de însămînțări artificiale. 
In această privință noi am dobîndit 
o bună experiență. Pînă anul tre
cut, în cadrul regiunii erau mal 
multe centre de însămînțări artifi
ciale. Din această cauză nu exista 
o linie unitară în ce privește folo
sirea metodei, se iveau greutăți în 
întocmirea graficelor de folosire a 
reproducătorilor. De asemenea. îm
părțirea teritorială a razei de acti
vitate a acestor centre nefiind în 
concordantă cu împărțirea adminis
trativă a regiunii, nu se putea e- 
xercita un control eficient din par-

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 
Pe șantierele de construcții de locuințe 
din Lunca Bîrzavei-Reșița s-a introdus 
de curînd o nouă metodă de construire 
a drumurilor de acces : din dale de be
ton dernontabile. Aceste drumuri sînt 
foarte ieftine și rezistente. De curînd 
aici s-a construit după acest sistem un 
nou drum, lung de 1000 metri, din 
dale care sînt folosite pentru a doua 
oară. Pentru ca metoda respectivă să 
fie extinsă și pe alte șantiere, condu
cerea trustului regional do construcții a 
organizat zilele trecute un schimb de 
experiență la care au participat condu
cerile șantierelor de construcții de lo
cuințe din orașele Timișoara, Arad și 
Lugoj.

(Continuare în pag. II-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU’DEJ 
Prim-secretar al Comttetulut Central al Partidului Muncitoresc Romin 

Președintele Consiliului de Stal al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al 

Prezidiului Adunării Populare Supreme și Guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene, al întregului popor coreean vă exprimăm dv. 
și prin dumneavoastră poporului frate romîn sincere mulțumiri pentru 
felicitările dv. călduroase trimise cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a 
creării R P D Coreene — sărbătoarea națională a poporului coreean.

Constatăm cu mare satisfacție că prietenia, coeziunea și relațiile de 
colaborare statornicite intre țările noastre pe baza internaționalismului 
proletar se întăresc și se dezvoltă pe zi ce trece, și vă dorim din toată 
inima dv. și poporului frate romîn succese și mai mari în lupta pentru 
înflorirea și dezvoltarea țării dv., pentru pace în întreaga lume.

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al R. P. D. Coreene

Phenian, septembrie 1963.

CON
Două întreprin

deri. două unități 
ale aceleiași ra
muri industriale. 
Una în podișul întins a) Banatului, la Arad; cealal
tă, la o jumătate de oră de vechea cetate de scaun 
a Moldovei, la Botoșani. Construite după elibe
rarea țării, în anii aceștia de muncă rodnică, 
Uzinele textile „Moldova“ din Botoșani au ajuns, 
în scurtă vreme, la drumul larg al experienței 
în producție, alături de întreprinderea textilă 
din Arad, unitate „cu vechime“ în războaie de 
țesut, cu marca fabricii ridicată și consolidată la 
un meritat prestigiu Și toate ar fi fost bune dacă 
în aceste două unități nu s-ar fi conturat, în 
vremea din urmă, două feluri de a privi în per
spectivă folosirea tehnicii noi. In această ches
tiune, de mare importanță, drumul celor două 
colective s-a despărțit. Este vorba de războaiele 
automate de țesut.

La începutul anului, amîndouă întreprinderile 
au primit războaie automate de producție romî- 
nească, construite la „Unirea“-Cluj. Țesători spe
cialiști, delegați de Arad și Botoșani să meargă 
la uzina constructoare și să cunoască utilajul 
încă din faza montajului general, au fost de a- 
ceeași părere privind înaltele calități tehnice ale 
războaielor automate. Nu și-au schimbat nici 
acum părerea ; dimpotrivă, ea a prins și mai 
multă consistență și certitudine. Lucrînd ia nu 
mai puțin de 12 războaie automate, un țesător 
poate ajunge să folosească utilajele la capacita
tea dată prin proiect, anume de 11 000 de bătăi/ 
război/oră, ceea ce înseamnă o creștere a pro
ductivității muncii de aproximativ 20—25 la 
sută față de războaiele mecanice sau semiauto
mate,

Ei bine, cum stau lucrurile acum, la 6 luni de 
la intrarea în funcțiune a războaielor automate? 
întreprinderea textilă „Teba“ din Arad a atins 
și lucrează frecvent cu un randament de 10 500 
bătăi/război/oră ; Uzinele textile „Moldova“-Bo
toșani — la numai 9 200. Este o diferență sub
stanțială, ca să nu-i spunem altfel. Vorbind mai 
explicit, înseamnă că textiliștii din Arad reali
zează, la același număr de utilaje, mai mult de

Primirea de către președintele Consiliului de Stat
al R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej,

a delegației indoneziene

@,adcc calificate
(Le c&tLiteact&ei

Peste 70 la sută din numărul de muncitori șl maiștri 
care lucrează în prezent pe șantierele de construcții 
ale țării au fost pregătiți în ultimii zece ani în școlile 
profesionale și tehnice de specialitate sau prin cursuri 
de ridicare a calificării organizate la locul de muncă, 
în acest an. școlile profesionale ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor pregătesc 2 200 de muncitori, în 
15 meserii. Un accent deosebit se pune pe formarea 
de specialiști necesari industrializării construcțiilor și 
mecanizării lucrărilor de pe șantiere. Noul an școlar a 
început pentru viitorii constructori în condiții și mai 
bune de învățătură. La Jimbolia, regiunea Banat, a fost 
construită și pusă la dispoziția elevilor o școală mo
dernă pentru pregătirea cadrelor ce vor lucra în in
dustria materialelor de construcții. O nouă școală se 
află în finisare și la Scăeni, regiunea Ploiești. Aici 
se vor pregăti cadre de muncitori calificați pentru in
dustria sticlăriei.

(Agerpies)

Dezvoltarea continuă și în ritm rapid a construcțiilor din 
Capitală impune unele măsuri pentru îmbunătățirea alimentă
rii cu apă potabilă a orașului. Atenția I.C.A.B. a fost orien
tată spre exploatarea în condiții cît mai bune a instalațiilor 
existente luîndu-se în același timp măsuri pentru îmbunătă
țirea rețelei de distribuție și micșorarea pierderilor de apă.

Paralel cu aceasta, în cursul anului au fost terminate lucră
rile din etapa a II-a la stația de filtre rapide de Ia Arcuda : 
s-a asigurat astfel mărirea capacității de tratare a acestei 
surse.

O altă lucrare importantă, terminată in cursul acestui tri
mestru, este artera de pe Calea Griviței—B-dul Bucureștii 
Noi, care a rezolvat alimentarea cu apă a noilor locuințe din 
această zonă a orașului. Au mai fost terminate și date în 
exploatare arterele Laborator—Drumul Murgului—B-dul Mun
cii și cea de pe strada Const. Brîncoveanu. Ele vor asigura 
alimentarea cu apă a cartierului Cățelu și a locuințelor din 
ansamblul de pe str. Serg. Nițu Vasile.

Sînt în curs si alte lucrări de acest fel. în fotografie : sondă 
do foraj pentru un puț de mare adîncime care va mări de
bitul de apă în cartierul Floreasca.

FRU NTARE
1 000 m țesături zilnic. Aceasta este expresia 
concretă a celor două ritmuri de folosire a răz
boaielor automate.

Dar să revenim asupra unui punct comun pen
tru a înțelege mai bine situația. La toate cele
lalte utilaje — de preparație, de filatură — ran
damentul atins de cele două colective a fost, 
dacă nu identic, în nici un caz la o diferență cît 
de cît însemnată. Atunci, pe drept cuvînt : unde, 
în care anume loc și cum a fost posibilă această 
evidentă deosebire privind noile utilaje ?

Urmărind randamentul războaielor automate 
la întreprinderea textilă „Teba"-Arad 

și Uzinele textile „Moldova" Botoșani

O explicație, firește, există. Conducerea între
prinderii din Botoșani n-a înțeles un lucru în
deobște cunoscut, potrivit căruia tehnica nouă 
presupune, în primul rînd, pregătirea corespun
zătoare a oamenilor, un amplasament judicios al 
mașinilor, o tehnologie (de preparație, în cadrul 
țesătoriilor) fermă, dublată de o atentă asistență 
tehnică. Pregătirile organizatorice au fost obiș
nuite, ca și cînd ar fi fost vorba de simple răz
boaie mecanice, și nu de mașini automate, sen
sibile, de mare productivitate, unde fiecare stag
nare — chiar de un minut — înseamnă, poate, 
un metru de țesături mai puțin.

De aici încep deosebirile. La Arad, de pildă, 
conducerea fabricii a cerut sectorului de țesăto- 
rie să organizeze cu temei specializarea mun
citorilor care aveau să lucreze la noile mașini. 
Unul dintre războaiele noi a fost montat in ate
lierele mecanicilor, fiind declarat război-școală. 
Aici au deprins țesătoarele felul nou de a munci ; 
aici au învățat mecanicii de întreținere tehnolo
gia, funcționarea și supravegherea noului utilaj.

Și tot aici au făcut 
experiențe și pu
neri la punct mai
ștrii și ajutorii lor.

Tovarășii de la Botoșani n-au procedat așa. Ei 
au organizat o asemenea formă de specializare 
doar pentru maiștri. Țesătoarele au scăpat aten
ției. Tînărul ajutor de meșter Constantin Hapău 
spunea: „Cînd am început să lucrăm la noile 
războaie, multe muncitoare nu știau bine să 
scoată țesătura din mașină. O scoteam noi, meș
terii, în Ioc să ne ocupăm de

Dar să continuăm. Atenți la prescripția din 
prospect, care stabilește zona 
războaie automate de fiecare 
de la „Teba “-Arad au amplasat noile utilaje în 
linie continuă, fără spații inutile, în rînduri de 
războaie cu spata în interior, ca țesătoarea să 
aibă cît mai puțin de umblat. O amplasare ra
țională. Specializată încă din faza montajului, și 
avînd mașinile așezate altfel, țesătoarea arădeană 
a început să lucreze întîi la 6 războaie și, la nu
mai trei luni după aceea, a trecut la 12. Pe cîtă 
vreme, la Botoșani utilajele noi au fost montate 
pe postamente într-un fel care nu dovedește că 
a fost aleasă cea mai potrivită soluție tehnolo
gică. Rîndurile de războaie sînt întrerupte în 
adîncime de mari spații inutile, pe care țesătoa
rea trebuie să le parcurgă de la un grup de răz
boaie la altul. Ea a început să lucreze la 4 și a 
ajuns abia acum la 6 războaie. De bună seamă 
că va ajunge în curînd să lucreze la 8 și va pune 
punct, deoarece amplasarea mașinilor nu per
mite să se atingă indicația dată în prospect (o 
zonă de 12 războaie/om). Mai 
că sectorul țesătorie nu și-a 
acum sarcina de creștere 
muncii ?

Se aud, desigur, lă Botoșani, 
palid o scuză : „Nu ne comparați cu „Teba“, fa
brica din Arad are tradiție“. Prea bine, tradiția

sarcinile noastre“.

de deservire la 12 
țesător, tehnicienii

e oare de mirare 
realizat încă pînă 
a productivității

voci care încearcă

ȘT. ZIDARIȚA

(Continuare tn pag. V-a)

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit vineri, la Palatul Con
siliului de Stat, delegația unită a A- 
dunării consultative populare provi
zorii și a Parlamentului Republicii 
Indonezia, condusă de general Wilujo 
Puspojudo, vicepreședinte al Adună
rii consultative populare provizorii, 
ministru de stat.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă prietenească, au participat

A-Ștefan Voitec, președintele Marii 
dunări Naționale, Grigore Geamă nu, 
secretarul Consiliului de Stat, Ludo
vic Takacs, membru al Consiliului 
de Stat, acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
și Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A luat parte Sukrisno, ambasado
rul Republicii Indonezia în R. P. Ro
mînă.

(Agerpres)

(Foto : Agerpres)

Uzinele de pom
pe și mașini agri
cole din Capitală. 
Se execută ultimele 
lucrări la un lot de 
pompe pentru iri
garea terenurilor.

CULESUL PORUMBULUI

Colectiviștii din Adunați Copăceni, raionul Giurgiu, au terminat culesul 
porumbului de pe cele 420 ha. în fotografie : porumbul este transportat spre 
pătule.

O lucrare
In regiunea Ploiești, 

rezultatele cele mai 
bune la recoltatul po
rumbului au fost obți
nute de colectiviștii din 
raioanele Rm. Sărat și 
Mizil. Trei gospodării 
colective din raionul Mi
zil, și anume cele din 
Vadu Săpat, Cura Va
dului și Fințești, au și 
terminat culesul tar în 
gospodăriile 
din Ful ga 
Fintinele și

colective 
de los, 

Pietroa-

organizată gospodărește
sele, această lucrare 
se apropie de sfîrșit. In 
aceste gospodării se 
crează acum intens 
eliberarea terenului 
coceni și executarea 
râturilor pentru însămîn- 
țările de toamnă.

Au terminat recolta
tul porumbului sau ter
mină această lucrare și 
colectiviștii din Todi- 
rent, Sulița, Drăcșint, 
raionul Botoșani, Mihă-

lu- 
la 

de
a-

lășeni, Bipiceni, Hă- 
nești, raionul Săveni. 
Rezultatele obținute la 
recoltat în aceste gos
podării se datoresc fap
tului că consiliile de 
conducere, inginerii a- 
gronomi și brigadie
rii au organizat temei
nic munca. Din pri
ma zi cînd inginerii au 
indicat că se poate în
cepe recoltatul, brigăzi
le au ieșit cu toate for
țele la cules.

Recoltatul 
trebuie grăbit

Din relatările corespondenților noștri 
aflăm că în unele gospodării colective 
culesul e mult rămas în urmă. Așa, 
bunăoară, în raionul Buzău în timp ce 
multe gospodării au terminat recolta
tul porumbului cu aproape o săptă- 
mînă mai devreme decît și-au propus 
inițial sînt altele ca cele din comunele 
Udați, Cilibia, Padina și Pogoanele 
unde s-au recoltat doar 20—30 la sută 
din suprafețe.

Și în raionul Tg. Mureș consiliile de 
conducere ale unor gospodării colecti
ve nu s-au îngrijit din vreme de orga
nizarea muncii pentru recoltarea po
rumbului într-un timp cît mai scurt. La 
G.A.C. din comuna Oaia recoltarea s-a 
făcut pe suprafețe mici, iar la 
G.A.C. din Viforoasa, Ceaușu de Cîm- 
pie, Mădăraș pînă la 24 septembrie 
nici nu începuse recoltatul deși aceste 
gospodării au condiții asemănătoare cu 
ale celor unde recoltatul porumbului se 
afla într-un stadiu avansat.

Rămîneri în urmă la recoltat sînt și 
într-o serie de gospodării colective din 
raionul Dorohoi și Rădăuți.

Întrucît întîrzierea recoltatului prici- 
nuiește pagube și împiedică executarea 
lucrărilor de pregătire a terenului pen
tru semănat, esté necesar ca organele 
locale de partid și consiliile agricole să 
ia măsurile cuvenite pentru grăbirea a- 
cestor lucrări.

Deschiderea expoziției 
Transporturile americane

în Capitală a fost inaugurată vi
neri la amiază expoziția „Transpor
turile americane“, în cadrul Aran
jamentului de schimburi culturai- 
științifice dintre R. P. Romînă și 
S.U.A.

La deschidere au luat parte Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Martha Abraham, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, funcționari superiori 
din diferite ministere și instituții 
centrale.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Luînd cuvin tul, Ion Baicu, adjunct 
al ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor. a spus că noi cu
noaștem că în S.U.A. ramura trans
porturilor a căpătat o dezvoltare 
considerabilă, pe drumuri și pe căi 
ferate, pe fluvii și pe mări. în aer 
și în Cosmos. Expoziția pe care o 
deschidem acum are tocmai menirea 
să ne arate realizările în acest do
meniu ale oarpenilor de știință și 
ale inginerilor, ale muncitorilor și 
tehnicienilor americani.

Cunoașterea succeselor înregistra
te în transporturile din S.U.A. va 
constitui, fără îndoială, un util 
schimb de experiență pentru specia
liștii noștri. El a arătat în conti
nuare că dezvoltarea schimburilor 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări contribuie la o mai bună înțele
gere și cunoaștere reciprocă a po
poarelor, la statornicirea unor rela
ții mai bune, mai constructive între

state, în interesul păcii în întreaga 
lume. Sîntem convinși — a spus 
vorbitorul — că expoziția prezintă 
interes pentru specialiștii noștri și 
pentru public, că ea va contribui la 
extinderea relațiilor dintre 
Romînă și S.U.A.

în răspunsul său. rostit în 
romînă, ministru] S.U.A. la 
rești, William A. Crawford, a 
că, așa cum a fost și în cazul 
ziției de mase plastice, și prezentarea 
aceasta este rezultatul unui aranja
ment între guvernul romîn și guver
nul S.U.A., prevăzînd schimburi 
educative, tehnice și culturale Prin 
această expoziție se urmărește să se 
facă cunoscut în Romînia un tablou 
al realizărilor specialiștilor ameri
cani în domeniu) transporturilor. 
Ministrul a menționat că în cadrul 
expoziției vizitatorul se va întîlni cu 
modele de avioane și aeroporturi, cu 
un model al capsulei spațiale 
„Mercury“ care a dus pe cosmo
nautul Gordon Cooper în 22 orbite 
în jurul globului pămîntesc, precum 
și cu un model al satelitului „Tel- 
stăr“ care a retransmis cu succes 
programe de televiziune de la un 
continent la altul Pentru prilejul de 
a prezenta această expoziție în R P. 
Romînă — a spus vorbitorul în în
cheiere — să-mi dați voie să-mi 
exprim adînca mea apreciere Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor care patronează această 
expoziție, precum și Ministerului 
Afacerilor Externe și Camerei de 
Comerț Persoane oficiale din aceste 
organizații guvernamentale ne-au 
dat tot sprijinul posibil. într-un spi-

R. P.

limba 
Bucu- 
arătat 
ex po-

(Continuare în pag. V-a)
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La nivelul cerințelor actuale,
al exigențelor sporite

Pregătirii# pentru deschiderea nou
lui an de învățămînt de partid consti
tuie în prezent una din principalele 
preocupări alb Comitetului regional de 
partid Maramureș. Biroul comitetului 
regional a început din timp pregătirile 
pentru viitorul an ținînd seama de 
concluziile care au rezultat din analiza 
desfășurării învățămîntului de partid în 
anul școlar precedent.

Anul de studiu care s-a încheiat a 
marcat noi progrese în îmbunătățirea 
conținutului și perfecționarea organiză
rii învățămîntului de partid, în legarea 
lui de viață. O serie de organe și orga
nizații de partid, ca cele din raioanele 
Lăpuș, Cehul-Silvaniei, Somcuta și Baia 
Mare se ocupă concret și sistematic de 
conducerea și organizarea învățămîntu- 
lui de partid, analizează cu regularitate 
desfășurarea muncii de propagandă ; 
secretarii și membrii comitetelor raio
nale participă la îndrumarea învăță
mîntului. Toți cei patru secretari ai 
Comitetului raional Somcuta, de exem
plu, au condus cercuri de învățămînt.

Aceste comitete raionale și orășe
nești pun în centrul învățămîntului 
studierea învățăturii marxist-leniniste, 
a politicii partidului, urmărind creș
terea eficacității, a forței educative 
a propagandei de partid, întărirea le
găturii ei cu viața, ceea ce se reflectă 
în rezultatele concrete obținute în în
deplinirea sarcinilor.

Rezultatele obținute anul trecut 
ne-au arătat că trebuie să ne îndreptăm 
atenția în continuare spre îmbunătăți
rea învățămîntului de partid, a com
ponentei corpului de propagandiști și 
a modului de pregătire a acestora, 
în acest sens, comitetul regional a 
luat un șir de măsuri pentru a ajuta 
comitetele raionale și organizațiile de 
bază să pregătească în bune condiții 
noul an de învățămînt.

Organele și organizațiile de partid 
au acordat o mare atenție selecționării 
propagandiștilor din rîndurile celo: mai 
buni comuniști, oameni cu o înaltă ca
lificare profesională și cu o bogată ex
periență în munca de propagandă. A- 
nul acesta va crește numărul propagan
diștilor din rîndurile activiștilor de 
partid, de stat și din economie. în ra
ionul Lăpuș, de pildă, din cei 170 de 
propagandiști 92 sînt cadre din apara
tul de partid, de stat și din domeniul 
economic. Au fost atrași în această 
muncă un mare număr de absolvenți ai 
școlilor de partid. A sporit numărul in
ginerilor și tehnicienilor propagandiști 
pentru cercurile de economie politică. 
Propagandiștii care au dovedit pregă
tirea și aptitudinile necesare au rămas 
în continuare la cercurile pe care le-au 
condus pînă acum.

Un mijloc important de ridicare a 
calificării propagandiștilor l-au consti
tuit cursurile de vară la care au fost in- 
struiți 600 de propagandiști. Pentru cei 
care n-au fost cuprinși la cursurile dc 
vară au fost organizate, pe lîngă comi
tetele raionale și orășenești de partid, 
cursuri serale. Programele acestor 
cursuri au fost aprobate de birourile 
comitetelor raionale și orășenești, iar 
lecțiile, bibliografiile și planurile de 
seminar pentru aceste cursuri au fost 
trimise de la comitetul regional de 
partid. Un grup de lectori ai comite
tului regional de partid a ajutat comi
tetele raionale și orășenești la desfășu
rarea în bune condiții a acestor cursuri.

în planul de pregătire a propagan
diștilor stabilit pe întreg anul de învă
țămînt, se prevăd măsuri menite să 
contribuie la ridicarea nivelului poli
tico-ideologic, de cultură generală a

propagandiștilor, ca și a pregătirii lor 
metodice. Vom organiza la cabinetele 
de partid dezbateri pe probleme teo
retice actuale, expuneri pe teme ale 
muncii de partid, ale construcției so
cialiste și situației internaționale, pre
zentări de lucrări beletristice.

Biroul comitetului regional de partid 
a indicat comitetelor raionale și oră
șenești să ajute organizațiile de bază 
ca toți membrii și candidații de partid, 
un număr cit mai mare de oameni din 
activul fără de partid, din activul or
ganizațiilor U.T.M. să studieze în dife
rite forme ale învățămîntului de partid. 
Cursanții s-au înscris în diferite forme 
ale învățămîntului de partid potrivit 
pregătirii lor politice și ideologice, do
rinței fiecăruia.

O atenție deosebită s-a dat cercurilor

în preajma deschiderii noului an 

in invățămîntul de partid

de economie politică și economie con
cretă. Sarcinile sporite puse de partid 
în domeniu] dezvoltării economiei au 
făcut să crească interesul membrilor de 
partid pentru problemele economice. 
Intr-o serie de uzine, cum sînt „Mon
diala", „1 Septembrie“, Combinatul 
chimico-metalurgic ș. a. mulți membri 
de partid au solicitat să se înscrie în 
cercuri de economie concretă și de e- 
conomie politică. Ca urmare, în re
giune în viitorul an de învățămînt se 
va mări numărul cercurilor de econo
mie concretă și ecnnomie politică. în 
programele acestor cercuri se vor in
troduce teme noi, corespunzătoare sta
diului actual de dezvoltare a tehnicii 
și tehnologiei, cerințelor organizării și 
conducerii unităților industriale. Multă 
grifă vom manifesta pentru buna orga
nizare și desfășurare a seminariilor de 
economie agrară frecventate de ingi
neri agronomi și de alte cadre de con
ducere din agricultură. Aceste cercuri 
vor fi conduse de lectori ai comitetu
lui regional.

Combătînd practica unor organizații 
de partid ca, de pildă, cele din sec
țiile de montai și mecanică de la U- 
zina „Unio‘‘-Satu Mare, care s-au îm
păcat cu înscrierea unor cursanți ani 
de-a rîndul în aceeași formă de învă- 
țămînt de partid sau chiar în forme 
inferioare nivelului lor de pregătire 
politico-ideologică, comitetele raionale 
au îndrumat și ajutat organizațiile de 
bază să asigure parcurgerea succesivă 
de către cursanți a cercurilor — de la 
cele inferioare la cele superioare. 
Pe baza experienței acumulate în anii 
trecuți, unele organizații de bază, cum 
sînt cele de la exploatarea minieră Să- 
sar — Baia Mare, întreprinderea 
„1 Septembrie“-Satu Mare și altele au 
organizat pentru acest an cercuri de 
învățămînt de partid pe schimburi și 
secții, ceea ce va asigura condiții pen
tru participarea tuturor cursanților la 
lecții și seminarii.

Organele de partid au luat o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea stu
diului cadrelor de partid, de stat și din 
economie, pentru perfecționarea conti
nuă a pregătirii lor politico-ideologice. 
întrucât în ultimii ani a crescut sim
țitor numărul hiembrilor de partid care 
au urmat diferite forme ale învăță
mîntului de partid, al celor cu pregă
tire politico-ideologică. și de cultură 
generală superioară, anul acesta în re
giunea noastră se va extinde studiul 
individual. în ajutorul celor ce studia
ză individual se vor organiza expuneri 
de lecții de sinteză și dezbateri teore-

tice pe probleme de bază ale marxism- 
leninismului și ale politicii partidului. 
Vom continua să organizăm diferen
țiat, pe lîngă cabinetele de partid, 
cursuri speciale de trei ani pentru stu
diul individual cu absolvenții universi
tății serale de marxism-leninism din 
Baia Mare, cu cei ai școlilor economi
ce din Satu Mare, Sighet și Carei, cu 
directori de întreprinderi etc. S-a ho- 
tărît să se înființeze pe lîngă Universi
tatea serală de marxism-leninism din 
Baia Mare o secție de studiere a fi
lozofiei marxist-leniniste, iar la Satu 
Mare o secție de economie politică.

Comitetul regional de partid se ocu
pă de îmbunătățirea continuă a stu
diului cadrelor didactice și celorlalte 
categorii de intelectuali, organizînd 
pentru ei forme variate de învățămînt. 
corespunzătoare nivelului de pregătire 
și dorinței acestora de a-și însuși ba
zele marxism-leninismului, politica 
partidului nostru.

Paralel cu pregătirea noului an șco
lar în învățămîntul de partid, birourile 
comitetelor regional, raionale și orășe
nești de partid îndrumă și ajută în mod 
concret organele și organizațiile 
U.T.M. în pregătirea deschiderii nou
lui an de învățămînt politic U.T.M. 
Astfel, un mare număr de cercuri și 
cursuri ale învățămîntului politic U.T.M. 
vor fi conduse de propagandiști din 
rîndul membrilor și candidaților de 
partid, iar instruirea propagandiștilor 
U.T.M. va fi asigurată de către cabine
tele raionale și orășenești de partid..

în vederea cuprinderii unui număr 
tot mai mare de oameni ai muncii 
sfera propagandei de partid, se vor 
ganiza cicluri de lecții și conferințe 
tematică diferențiată pentru cei care 
sînt înscriși în forme organizate ale 
vățămîntului de partid. Comitetul 
gional a indicat ca în fața muncitorilor 
din unitățile forestiere și miniere si
tuate la mari depărtări, ca acelea din 
raioanele Sighet și Vișeu, să se facă 
sistematic expuneri despre politica 
partidului, conferințe pe probleme ac
tuale ale vieții economice strins legate 
de preocupările auditorilor.

încă de la începutul viitorului an șco
lar, în centrul atenției organelor și or
ganizațiilor de partid trebuie să se afle 
conținutul învățămîntului de partid, spo
rirea eficacității lui. Subliniem aceasta, 
deoarece cu prilejul analizării felului cum 
s-a desfășurat învățămîntul de partid 
anul trecut a reieșit că în unele raioa
ne, ca de pildă Oarei și Oaș, mai sînt 
încă organizații de partid care apre
ciază desfășurarea învățămîntului nu
mai după frecvența cursanților și nu
mărul lecțiilor predate, uitînd esenția
lul, și anume că învățămîntul de partid 
nu urmărește studiul de dragul studiu
lui, ci este o armă eficace în lupta 
pentru desăvârșirea construcției socia
lismului. Eficacitatea propagandei de 
partid, forța ei mobilizatoare se apre
ciază după rezultatele pe care le de
termină în aplicarea politicii partidu
lui. Ne vom îngriji ca învățămîntul de 

1 partid să contribuie mai efectiv la dez
voltarea conștiinței socialiste a cursanți- 
lor, la participarea mai activă a aces
tora la realizarea planului la toți indi
catorii, sporirea producției industriale și 
agricole.

Pregătirea temeinică a anului școlar 
în învățămîntul de partid va contribui 
la îmbunătățirea continuă a conținutu
lui propagandei de partid și va face să 
crească eficiența acesteia în mobilizarea 
membrilor și candidaților de partid, a 
tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea 

sarcini de desă- 
socialismului în

în 
or- 
cu 
nu 
în- 
re-

Efective de animale cu valoare 
zootehnică ridicată

cu succes a mărețelor 
vîrșire a construcției 
patria noastră,

NICOLAE 
secretar al Comitetului regional 

de partid Maramureș

ROMAN

Zilele trecute am făcut o vizită la uzina „Timpuri noi“ din Capitală, însoțiți 
de aparatul de fotografiat. Imaginile surprinse cu acest prilej oglindesc o parte 
din activitatea desfășurată zilnic în întreprindere.

O problemă care stă în atenția comuniștilor și a celorlalți muncitori din sec(la 
prelucrătoare este aceea a asigurării unei asistente tehnice corespunzătoare și în 
schimbul III. Biroul organizației de bază nr. 2 în timpul discutării unor măsuri 
menite să ducă Ia îmbunătățirea muncii în schimbul III (fotografia Dr. 1).

Strungarul Vasile Teodorescu este cunoscut și stimat în întreprindere pentru 
rezultatele bune obținute lună de lună în producție (fotografia nr. 2). El execută 
numai lucrări de calitate și își depășește lunar sarcinile de producție.

în uzină se califică noi muncitori. De educația și pregătirea profesională a 
acestora se ocupă cu toată dragostea cadrele mai vechi. Iată-I pe maistrul Nicolae 
Gheorghe, explicînd tinerilor Silviu Spiroiu și Ion Dincă, elevi în anul III la Școala 
profesională a întreprinderii, modul cum se prelucrează un reper pe o mașină de 
frezat orizontală (fotografia nr. 3).

O mare afluență de cititori găsim Ia bibliotecă. Ea are peste 8 000 de vo
lume. De la acest raft de cărți, de la această masă de lectură, poate se nasc acum 
idei prețioase (fotografia nr.4). ..

Uzina „Timpuri noi" dispune și de un modern cabinet dentar (fotografia nr. 5).
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CA O
Milițianul s-a prezen

tat cu un copil de mină 
la casa de pe strada 
Baicului 24. Are numai 
9 ani și a fost prins din 
nou vagabondînd pe 
străzi. Lui Nicolae Du
mitrescu i s-a dus ves
tea în tot cartierul. Dis
pare mereu de acasă, își 
petrece timpul cu jocuri 
de noroc, doarme pe 
unde apucă, fură. Desi
gur, are o influență 
proastă și asupra altor 
copii de vîrsta lui. E un 
delicvent precoce. Scoa
lă ? Anul trecut s-a dus 
numai un trimestru. Și-n 
vîndut apoi ghiozdanul 
și cărțile.

Ne-am deprins să ne 
creștem copiii cu dra
goste, să-i pregătim cîl 
mai bine pentru viață. 
Vrem să crească sănătoși 
și voinici, să ajungă oa
meni cu carte. Toamna 
asta, trei milioane de 
copii au intrat pe por
țile școlilor. Un copil 
fără căpătîi, vagabon
dînd pe străzi, ne pare 
ceva ieșit din comun, ne 
mîhnește pe toți.

Oricine se va întreba : 
ce-au păzit părinții,

B U R U I 
unde le-au fost ochii, 
ce-au făcut pentru a-l 
readuce pe calea bună ?

S-ar părea că avem 
de-a face cu un copil 
scăpat din mină. Dar a 
fost ținut măcar vreoda
tă în mină ? Băiatului 
îi lipsesc acele trăsături 
P.ecare ne-am obișnuit ... 
să le întîlnim la copiii formarea caracterului u- 
noștri — dragostea de nui copil. Lăsat de capul 
muncă, dorința de a în
văța, purtarea cuviin
cioasă, cinstea. ' », sora lui

N-au avut „noroc" pă
rinții de copil, cum se 
zice ? Mai degrabă rt-a 
avut copilul noroc de 
părinți. Tatăl nu s-a 
ocupat de educația co
pilului. Cînd ieșea de 
la lucru, rămînea tîrztu 
noaptea cu prietenii lo 
chefuri. Problemele fiu
lui său, preocupările, 
frămîntările lui nu l-au 
interesat. N-a căutat să 
și-l apropie, să-l învețe 
cum să se poarte, să-i 
cultive deprinderile bune. 
Lipsit cu totul de su
pravegherea părintească, 
băiatul a crescut ca un 
fel de buruiană. Preo
cupările mamei s-au li
mitat mai mult la mîn- 
care și îmbrăcăminte.

Din cauză că nu s-au 
ocupat de el, amîndoi 
părinții sînt lipsiți de 
autoritate, cuvîntul lor 
n-are nici un fel de tre
cere în ochii copilului. 
A lipsit, de asemenea, 
viața normală de fami
lie, buna înțelegere între 
soți, factor important în

lui, băiatul a ajuns un 
vagabond. In schimb, 

mai mare a 
crescut în casa bunicii, 
sub grija și supraveghe
rea ei. Elevă silitoare, 
ea a intrat acum în cla
sa a 7-a. Este o fată iu
bită și prețuită de toată 
lumea. Menționăm că, 
de cîtva timp, ea se o- 
cupă mai îndeaproape 
de frățiorii ei.

După cum am aflat 
de la vecini, băiatul a 
început să meargă din 
nou la școală. El ar tre
bui să se bucure de 
atenția specială a cadre
lor didactice. Acolo un
de au stricat părinții, 
școala și organizațiile 
obștești pot îndrepta 
multe.

V. SEBASTIAN

Cfjjkfeg« Cinematografe)
TEATRE • Teatrul Național .A- L- Ca- 

raglale' (Sala Comedia) : Orfeu tn Infern 
— (orele 19.30). (Sala Studio) : Mașina 
de scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Peer Gynt — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Comedia erorilor — (orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Șeful secto
rului suflete — (orele 20). Teatrul pen
tru tineret șl copil (Sala C. Miile) : O 
felie de luna — (orele 17) i Chlrița In 
provincie — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase' (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — (orele 20). (Sala din calea 
Victoriei 174): Palatul melodiilor — 
(orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : A fugit un tren — (orele 16). 
Circul de stat : Spectacolul circului 
Bielorus — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ! Codin : Patria — 
bd. Magheru 12-14 (10; 12,15, 14.30, 16,45; 
19; 21,15). București — bd. 6 Martie 6 
(9; 11; 13, 15; 17, 19; 21). Excelsior — bd.
I Mal 322 (10; 12» 14,15) 16,30, 18.45» 21),
Grădina cinematografului Doina 
Doamnei 9 (19,45). Voi fi mamă : Repu
blica — bd. Magheru 2 (10; 12; 14; 17, 19, 
21). Capitol — bd. 6 Martie 16 
11,45; 14; 16,15, 18,30, 20,45). Icarle X B,
— cinemascop : Carpațl — bd. Magheru
29 (10) 12) 15; 17, 19, 21), Tineretului — 
Calea Victoriei 48 (10; 12; 14; 16; 18,15»
20,30) Grădina Progresul — »tr. Ion vidu 
nr. 5 (20), înfrățirea între popoare — bd. 
Bucureștll-Noi (14; 16, 18.15; 20.30). E per
mis să calci pe iarbă • Melodia — șos. 
Ștefan cel Mare — colț cu str Llzeanu 
(10, 12-, 15; 17) 19, 21). Victoria — bd. 
6 Martie 7 (10, 14; 16,15; 18,30; 20.45), 
Grivița — Calea Grlvlțel lîngă podul 
Basarab (10; 12,15; 16; 18,15, 20,30), Arta
— Calea Călărași 153 (15, 17, 19; 21).
Babette pleacă la război — cinemascop: 
Festival — bd. 6 Martie 14 (10, 12, 15; 17; 
19; 21 — grădină 19,30), Libertății — str.
II Iunie 75 (9, 11, 13: 15: 17; 19; 21),
Gluleștl — Calea Gluleștl 56 (10.30, 12.30, 
14,30; 16,30; 18.30, 20,30). Marele drum : 
Central — bd. 6 IWartle 2 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30). 
reasca — str.

str.

(9,30;

(10,30, 12.30;
Călăul : Flo- 

I. S. Bach 2 (16; 18,15»
20,30). Căpitanul Fracasse — cinemascop: 
Lumina — bd. B Martie 12 (9,30, 11,45»
14; 16,15) 18,45; 21). Culisele varleteulul : 
Union — str. 13 Decembrie 5-7 (11; 16; 
18.15 ) 20.30). Program special pentru 
copii : Doina — str. Doamnei 9 (orele 
10). Doctor în filozofie : Doina — str. 
Doamnet 9 (11.30; 13.30; 16,30; 18.30, 20.30). 
Marea bătăile de pe Volga — Jocuri pe
riculoase — sport nr. 4/1963 : Timpuri 
noi — bd. 6 Martie 18 (rulează tn conti
nuare de la orele 9 ptnă la orele 21). 
Misterele Parisului — cinemascop : Bu- 
zeștl — str. Buzeștl 9-11 (11; 15, 17, 19; 
21 — grădină 19,30). Tutunul : Feroviar 
— Calea Grfvlței 80 ,‘,T.
Cain al XVIII-lea • Modern

Coșbuc 1 (9; 11» 15» 13,36; 16; 18,45; 20,30). 
Mongolii — cinemascop : Crtngașl -- str. -v 
Crîngași 42 (15; 17, 19, 21).Lupil la »tin»: 
Bucegl — bd. 1 Mal 57 (10; 12; 16, 18.15,
20.30 — grădină 19). Adorabile șl minci
noase : Unirea — bd. 1 Mal 143 (11; 16;
18,15 — grădină 19,30). Escondida: Dacia ■
— Calea Grlvlțel 137 (9,30; 11,45, 14, 16;
18.15, 20,30), Flacăra — Calea Dudeștl .22
(16, 18,15; 20,30), Cotrocenl — șos. Cotro- 
cenl 9 (15, 17, 19; 21). Dintele de aur : 
Vltan — Calea Dudeștl 97 (16; 18; 20).
Dracul șl cele zece porunci — cine
mascop : Miorița — Calea Moșilor 127 
(9,30; 12; 14,30, 16,45, 19 ; 21,15). Cel mat 
maro spectacol: Munca — șos. Mlhal 
Bravu 221 (9, 12; 15, 18; 21).Doi din alte 
lumi : Popular — gtr. Mătăsarl 31 (16,
18.15, 20,30). O perlă de mamă : Moșilor
— Calea Moșilor 
Ultimul tren din 
bd. Dimitrov 118
20.30 - grădină
Văcărești 21 (10: 12, 14; 16, 18,15, 20.30 — 
grădină 19). Pompierul atomic : Cosmos
— bd. 30 Decembrie 89 (16, 18; 20). Ge- . 
neralul : viitorul — str. M. Emlnescu 
127 (16; 18,15: 20.30), Umbre albe — cine
mascop : Colentina — șos. Colentina (16;
18.15, 20,30). Călătorie tn balon — cine
mascop : Volga — șo». Iile Plntille 61 
(10, 12: 15, 17, 19; 21). Balada husarilor : 
Luceafărul — Calea Rahovei 118 (15, 17;
19) . Aventurile lui Hucklebery Finn — ci
nemascop: Progresul — șos. Giurgiului 3 
(15; 17, 19: 21). Camelia : Lira — Calea 
13 Septembrie 196 (15; 17; 19 — grădină
20) . Moby Dlck : Drumul Serii — str. 
Drumul Serii (16, 18,15; 20,30). Imperiul 
soarelui — cinemascop : Ferentar! — 
Calea Ferentari 86 (16, 18, 20). Ordinul 
Ana — rulează Ia cinematograful Pacea
— bd. Libertății 70-72 (16; 18, 20). Divorț
italian: Grădina A.____‘
bertății — str. 11 Iunie 75 (19.30).

TELEVIZIUNE :
televiziunii. 19J0 _______
Așchiuță. 19,45 — In fața hărții. 20,00 — 
Filmul romînesc „Lupenl 29". 22.20 —
Muzică distractivă. In încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin meteorolo
gic.

(16; 18.15; 20,30).221
Gun HUI : Aurora 
(10;
18,45),

12, 14> 16; 18,15; 
Torni» — cal.

cinematografului Li-

Orele 19,00 — Jurnalul 
— Prietenii Iul

CUM VA FI VREMEA

(9.30» 12,30» 17; 20). 
piața G.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 septembrie șl 1 octombrie. In țară : 
Vremea se menține schimbătoare, cu ce
rul variabil mal mult noros tn nordul 
tării. Local vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vint slab ptnă la potrivit din 
nord-vest. Temperatura tn scădere in 
nordul țării și staționară tn rest. Mi
nimele vor fi cuprinse între 3 șl 13 
grade. Iar maximele Intre 11 ș! 21 gra
de local mal ridicate tn sud. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer va
riabil. Vtht slab ptnă la potrivit. 
Temperatura In general staționară.

(Urmare din pag. I-a)

tea consiliilor agricole raionale. A- 
nul acesta s-a înființat un singur 
centru regional de însămînțări ar
tificiale cu rol de coordonare, care 
are 9 filiale. Acest centru se ocupă 
de asigurarea numărului necesar de 
reproducători pentru întreaga regiu
ne și de repartizarea acestora pe fi
liale, de îndrumarea și controlul teh
nic operativ al activității în întrea
ga rețea. Teritoriul regiunii a fost 
împărțit în trasee. Pe aceste trasee 
au fost instalate cutii, în puncte 
dinainte stabilite, în care cele 15 
mașini care deservesc centrul lasă 
pe baza comenzii dinainte făcute 
termosele cu material biologic, le 
ridică pe cele goale și notele de co
mandă pentru a doua zi. Prin aceas
ta se asigură o mare operativitate, 
numărul de unități deservite de a- 
ceeași mașină s-a dublat, iar chel
tuielile de transport au fost mult re
duse.

Pentru ca acțiunea de însămînțări 
artificiale să-și atingă scopul, mal 
ales în ce privește îmbunătățirea 
efectivelor, s-a acordat o mare a- 
tenție asigurării numărului necesar 
de reproducători cu o valoare zoo
tehnică ridicată. Aceștia provin nu
mai de la părinți cu o înaltă pro
ductivitate. Astfel s-a reușit ca toți 
taurii existent! în rețeaua de însă- 
mînțări artificiale a consiliului agri
col regional să provină de la vaci 
care au realizat producții cuprinse 
între 5 000—7 000 litri lapte într-o 
lactație, cu un procent de grăsime 
de peste 4 1b sută. In ce privește 
berbecii folosiți la însămînțările ar
tificiale, aceștia provin din părinți 
care au dat o producție de peste 11 
kg de lînă.

In atenția consiliului agricol re
gional stă evitarea fenomenului de 
consangvinitate, care poate duce la 
degenerarea efectivelor, dacă nu se 
iau măsuri de prevenire. De aceea, 
centrul regional de însămînțări ar
tificiale a întocmit grafice de folosi
re a tuturor reproducătorilor, în așa 
fel îneît materialul biologic prove
nit de la aceștia să nu mai revină în 
același loc niciodată. S-a stabilit ca 
taurii să se rotească din 2 în 2 ani. 
Nu a fost neglijată nici problema 
repartizării taurilor pe gospodării. 
Aceasta s-a făcut în funcție de va
loarea zootehnică a vacilor, asigu- 
rîndu-se întotdeauna unităților care 
au un efectiv matcă cu însușiri pro
ductive ridicate material biologic de 
ja taurii cei mal buni. La G.A.C.

Anadalchioi, de pildă, unde produc
ția medie de lapte pe cap de vacă 
furajată a fost anul trecut de 3473 
litri,, se asigură material biologic nu
mai de la tauri ale căror mame au 
avut o producție de peste 7 000 litri.

Folosirea pe scară largă a însă- 
mînțărilor artificiale are o impor
tanță deosebită pentru ridiearea va
lorii zootehnice a efectivelor de a- 
nimale, creșterea gradului de renta
bilitate a sectorului zootehnic. Re
producătorii cu o valoare zootehnică 
ridicată (tauri, berbeci etc.) pot fi 
folosiți la -un număr de femele de 
circa 10 ori mai mare decît atunci 
cînd se practică monta naturală. 
Astfel, însămînțările artificiale con
tribuie la ameliorarea rapidă a efec
tivelor de animale. La aceasta tre
buie adăugat că în cazul taurinelor, 
diminuarea numărului de tauri de 
10 ori a redus în regiunea Dobrogea 
cheltuielile de întreținere a repro
ducătorilor cu aproape 3 500 000 lei.

Pe baza experienței cîștigate, în 
prezent se acordă o mare atenție 
campaniei însămînțărilor artificiale 
la oi. In toate gospodăriile colective 
s-a făcut clasarea oilor mame, s-a 
stabilit data însămînțării, au fost in
struite toate cadrele de însămînță- 
tori. Toate punctele de însămînțări 
sînt bine dotate cu aparatura nece
sară.

In activitatea de ridicare continuă 
a valorii zootehnice a efectivelor de 
animale, pe lîngă îmbunătățirea re
producției șl selecției, un factor ho- 
tărîtor îl are creșterea corespunză
toare a animalelor tinere pentru 
prăsilă. In gospodăriile colective din 
regiunea Dobrogea, ca urmare a 
muncii organelor și organizațiilor de 
partid, a specialiștilor. în ultimii ani 
colectiviștii au înțeles pe deplin că 
creșterea efectivelor trebuie să aibă 
loc în principal pe baza prăsilei fie
cărei gospodării. De aceea tineretu
lui produs i se acordă toată atenția 
in ce privește îngrijirea și furaja
rea; se asigură cele mai bune condi
ții de cazare, cele mai bune cadre de 
îngrijitori și furaje de bună calita
te. Aceasta a permis ca mal ales în 
ultimii doi ani creșterea efectivelor 
de taurine să se facă aproape 
exclusivitate din prăsilă proprie.

Consiliul agricol regional se 
preocupa în continuare cu toată 
tenția și răspunderea de ridicarea 
valorii zootehnice a efectivelor de 
animale, pentru realizarea sarcinilor 
trasate de partid privind sporirea 
producției de carne, lapte, lînă și 
alte produse animaliere.

in

va
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Ziarele locale acordă în ultimul timp o atenție sporită tratării proble
melor privitoare la calificarea și ridicarea calificării cadrelor de muncitori, 
tehnicieni șî ingineri din întreprinderi. Redăm, mai jos, extrase din cîteva 
articole publicate în ultima vreme pe această temă.

La mașini perfecționate — o calificare înaltă
Sub titlul de 

mai sus, ziarul 
„Drapelul roșu“- 
Timișoara a pu

blicat recent, în cadrul rubricii „Via
ța de partid", un articol semnat de 
Petru Strungaru, activist al Comite
tului orășenesc de partid Caransebeș, 
și I. Ularu, în care se arată printre 
altele :

„De mulți ani I.P.R.O.F.I.L. Balta 
Sărată tutelează Școala profesională 
forestieră din Caransebeș care pregă
tește cadre calificate pentru întreprin
deri cu același profil. De felul în care 
se desfășoară procesul instructiv-edu- 
cativ în școală depinde în cea mai 
mare măsură gradul de calificare al 
viitorilor muncitori. Înțelegînd acest 
lucru, comitetul de partid acordă o a- 
tenție specială îmbunătățirii activității 
școlii, îngrifindu-se ca aceasta să for
meze nu numai muncitori cu o înaltă 
calificare profesională, ci și oameni 
noi, cu o conștiință înaintată.

După terminarea școlii profesionale, 
proaspeții absolvenți sînt repartizați 
pe lîngă cei mai buni muncitori, evi- 
dențiați în producție, tovarăși cu o bo
gată experiență profesională și ajutați 
concret în muncă.

Din luna iunie a. c. în întreprindere 
și-au început activitatea mai multe 
cercuri de ridicare a calificării profe
sionale. în ele au fost cuprinși aproape 
200 de muncitori : lustruitori, lăcuitori, 
tapițeri, curbători, șlefuitori etc. în pe
rioada premergătoare începerii cursu
lui au fost întocmite din vreme pla
nurile de învățămînt, s-au stabilit ca- 

Posibilități multiple pentru răspîndirea 
noutăților tehnice
Înzestrarea teh

nică continuă a 
uzinei, utilizarea 
cu randamente

sporite a mașinilor și agregatelor cer 
din partea inginerilor, tehnicienilor și 

^muraroșie

drele ce vor face expuneri la aceste 
cursuri. Lectorii respectivi folosesc în 
expunerile lor un bogat material di
dactic, date semnificative din activi
tatea practică a întreprinderii.

Din preocupările comitetului de 
partid nu a scăpat nici problema ridi
cării calificării profesionale a maiștri
lor. Conducerea tehnico-administrativă 
a întocmit încă la începutul anului o 
tematică cuprinzătoare privind orga
nizarea „zilei tehnicianului' și a „zi
lei maistrului". Tematica este strîns 
legată de cunoașterea rolului și atri
buțiilor maistrului în producție, a ac
tivității pe care trebuie s-o desfășoare 
acesta în sprijinul sporirii productivi
tății muncii, realizării de economii și 
îmbunătățirii calității. Referatele sînt 
expuse de obicei de ingineri, sau chiar 
de maiștri cu mai multă experiență și 
sînt urmate de discuții interesante.

Cu toate acestea, se mai fac sim
țite și unele lipsuri. De exemplu, în 
munca de ridicare a calificării profe
sionale a maiștrilor, tehnicienilor și in
ginerilor nu au fost folosite totdeauna 
cele mai eficace și mai atractive for
me. Sesiuni tehnico-științifice nu se 
mai țin cam de multă vreme. Comi
tetul de partid nu a îndrumat în su
ficientă măsură conducerea adminis
trativă și comitetul sindicatului pen
tru a se ocupa cu mai multă răspun
dere și de muncitorii care au absol
vit școlile profesionale cu cîțiva ani 
în urmă. Considerînd că aceștia sînt 
calificați, cu ei nu s-a mai întreprins 
nimic în mod organizat în acest do
meniu.

muncitorilor de la Uzinele de con
strucții de mașini din Bocșa o temei
nică cunoaștere a celor mai noi și mai 
eficiente soluții aplicate în țară și pes
te hotare. Anul acesta, răspîndirea 
noutăților tehnice a preocupat în mai 

mare măsură consiliul clubului de pe 
lîngă uzină și comisia inginerilor și 
tehnicienilor. Pe baza îndrumării or
ganelor de partid, în cadrul clubului a 
luat ființă o comisie tehnică menită să 
se ocupe exclusiv de propagarea cul
turii tehnice și a metodelor înaintate 
de muncă, potrivit specificului acestei 
întreprinderi.

Manifestările de propagandă tehnică 
au devenit mai frecvente, mai intere
sante, mai variate, iar tematica aces
tora a fost legată de problemele spe
cifice procesului de producție. De 
pildă, conferințele tehnice au tratat 
teme ca : metode avansate de așchiere, 
importanța reducerii rebuturilor la 
turnătorie, noutăți în tehnologia con
strucției podurilor rulante, respectarea 
tehnologiei de sudare, metode noi în 
forjarea mecanică, sudura automată și 
semiautomată. Unele din aceste expu
neri au fost însoțite de proiecții de fil
me sau de demonstrații practice.

Sprijinul comisiei inginerilor și teh
nicienilor din uzină in aceste acțiuni 
a fost substanțial, făcîndu-se simțit 
mai ales în pregătirea materialelor și 
în asigurarea unui bun nivel de spe
cialitate al acestora.

Totuși, tn uzină există largi și 
multiple posibilități pentru ca propa
ganda și documentarea tehnică să se 
desfășoare la un nivel mult mai înalt, 
să corespundă în mai mare măsură ce
rințelor actuale, să vină și mai mult în 
sprijinul ridicării calificării muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor. Din pă
cate, aceste posibilități nu sînt puse în 
valoare. Aceasta se explică în bună 
măsură prin neglijarea caracterului di
ferențiat al manifestărilor tehnice care 
nu țin seama de profesii, de nivelul 
de pregătire profesională.

Schimburile de experiență pentru 
generalizarea metodelor avansate sini 
și ele organizate cu intermitențe, in 
număr redus, neglijîndu-se unele pro
fesii cu pondere mare în activitatea 
uzinei (sudori, strungari, tăietori auto- 
geni etc). De asemenea, forme atît de 
utile și de atractive cum sînt con
cursurile pe meserii nu s-au bucurat 
de atenția cuvenită.

Grijă față de cadrele tinere

mriÜire1 Folosirea efi
cientă a utila
jelor, găsirea 
unor soluții 

tehnologice noi presupun înainte de 
toate cadre temeinic calificate, ca
pabile să conducă întrequl proces 
de producție. Se poate aprecia că 
în această direcție conducerea 
Combinatului de celuloză și hîrtie 
din Brăila a reușit să obțină frumoa
se realizări. An de an aici au fost 
organizate cursuri de calificare de 
diferite grade. Modul temeinic în 
care au fost organizate aceste 
cursuri, conținutul lor tematic, ni
velul corespunzător la oare au fost 
predate lecțiile au făcut ca numă
rul cursanțllor să fie din ce în ce 
mal mare. Numai anul trecut la 
cele trei forme — de calificare, de 
ridicare a calificării și de specia-

Concluziile unui raid-anchetă

ähm
în ziarul „Flacăra 

Moineștiului“ a fost 
publicat un raid-an
chetă prin schelele de 
extracție Zemeș, Mo
dîrzău și Moinești, în 
legătură cu felul cum 
se desfășoară în aces
te unități munca de 
ridicare a calificării 
profesionale. Iată cî
teva din constatările 
făcute :

In cadrul schelei 
Zemeș, printre secțiile 
care au obținut rezul
tate bune în acest do
meniu se numără și 
secția de suprafață. 
Cursurile de ridicare 
a calificării constituie 
pentru muncitorii de 
aici o școală înaltă, 
unde se leagă cunoș
tințele teoretice căpă
tate la curs cu cele 

practice din schelă. 
De două ori pe săptă- 
mină, hala atelierului 
din secție se trans
formă într-o adevărată 
sală de clasă, elevii 
fiind muncitori meca
nici, sudori, cazangii, 
focari, zidari etc.

Cu ocazia raidului 
întreprins, au fost vi
zitați la orele de 
cursuri petroliștii din 
secția I a schelei 
Modîrzău. Sondorii 
șefi de extracție, ca și 
cei de intervenție, în
conjurați de membrii 
echipelor pe care le 
conduc în producție, 
purtau discuții aprinse 
pe marginea lecției a 
S-a care fusese pre
dată mai înainte. Era 
vorba de operații teh
nologice ca : fisurări 
hidraulice, tratamente 
cu solvenți etc.

La stația de compre- 
soare Tazlău, autorii

lizare — au absolvit aproape 900 
de muncitori.

în afara acestor forme de pre
gătire a muncitorilor, în cadrul 
combinatului se folosesc cu succes 
și alte posibilități. Tinerii absol
venți sînt repartizați pe lîngă mun
citori cu o mai mare experiența. 
Maiștrii de schimb se preocupă 
îndeaproape de felul cum sînt fo
losiți acești tineri, cum muncesc, le 
repartizează sarcini în raport cu 
gradul lor de cunoștințe. Do mult 
succes se bucură inițiativa mais
trului Radu Ștefan care a initiât în 
cadrul schimbului său colective de 
studiu pe probleme legate direct 
de specificul locului de muncă. 
Pe rînd, fiecare muncitor primește 
o temă, o studiază și apoi prezin
tă maistrului rezolvarea respectivă 
la care, de la caz la caz. primește 
ajutorul necesar.

raidului au ajuns toc
mai la ora cină cursu
rile de ridicare a cali
ficării trebuiau să în-" 
ceapă. în fața sălii de 
curs muncitorii de la 
stația de compresoare 
Poiana Runcului, de 
la stația de dezbenzi- 
nare Stănești etc. s-au 
adunat ca întotdeauna 
să li se predea lecția 
conform cu graficul a- 
fișat și știut de toți.. 
în zadar le-a fost aș
teptarea. Nimeni nu a 
venit să țină lecția.

Organizația de par
tid (secretar tov. Con
stantin Barabașa) nu 
a analizat și nu a con
trolat în suficientă 
măsură activitatea 
desfășurată de comi
tetul de sindicat și 
conducerea secției în 
acest domeniu și nu a 
luat măsuri corespun
zătoare pentru îmbu
nătățirea muncii.



Nr. 6029 S C î N T E I A Pag. 3

De la stînga la dreapta : „Filatoare" și „La cuptor”, gravuri de 
EVA CERBU. (Sala de expoziții a Fondului plastic din Bd. 
Bălcescu) ; „Țărani după consfătuirea de la Palatul Culturii din 
Iași" și „Portul Hirșova", picturi în ulei de LUCIA DEME- 
TRIADE-BALACESCU. (Sala de expoziții din Calea Victoriei 
nr. 132).

e aici a croit cărare securea.
Dar mai înainte de ea, Crasna 

Mare, această sabie fluidă cu reflexe 
reci de otel, a despicat roca, a fe- 
răstruit muntele pe distante de kilo
metri, a trasat făgașul rapid al văii, 
prăvăkrtec și sonor ca și un șanț de 
furnal. Dar în zilele moi și lingave de 
toamnă, Crasna abia se mai aude. 
Pasul cerbului deșteaptă ecouri pînă 
în susul muntelui, speriind apa care 
îngheață, speriind liniștea care se 
face rășină și rămîne pe trunchiuri 
ca un zahăr alpin, provotrind cata- 
lepsia brazilor ce rămîn aliniati sta
tuar ca într-o stampă de muzeu. 
Acum ajunge în urechile noastre și 
stridenta care a deplasat liniile, tul- 
burîndu-le din integritatea lor. E 
sirena drezdnei. Ecourile o duc pînă 
sus, hăituind pasul cerbului și odată 
cu el liniștea, lăsînd în timpane o 
sincopă ciudată. Iată și trenul fo
restier. Jocul se repetă de cîfiva ani, 
și e un joc desigur, această fugă a 
liniștit spre înălțimi, de vreme ce 
pînă și cerbul a asimilat drumul fo
restier în geografia cunoscută a pă
durii, iar drezina, printre ființele fa
miliare. cu orar precis ca și al soa
relui. De ce fuge, totuși ?

Nea Ion Tudocrache, bărbatul a- 
cesta atletic, ce știe să tîrască pe 
pîrtia muntelui mii de tone de buș
teni, oprește dre-zina acolo unde și 
cerbul a făcut popas, făcind un 
semn : „hai iute, sînt în pantă 1“. 
Mă arunc pe șoldul unui vagon și 
pornim după cerb. Mecanicul rîde 
și-mi face cu ochiul. înțeleg din 
semnul lui că sînt un naiv. „Ași, 
cerbi ! De cînd au intrat pe-aci fo
restierii, cerbii se țin departe. îi 
mai găsești în rezervații sau la mu
zeu. Hai mai bine să mergem la cu
les de brazi. Să lăsăm poveștile cu 
cerbi I“. Dar eu și cerbul știm că 
Ion Tudorache, conducătorul 
nei. n-are dteptate. Dacă ar 
vedea pădurea încremenită, 
durea de coarne a cerbului 
menită sub ea, ar înțelege, 
tul drezinei face pădurile 
fugă, spre înălțimi, iar pe 
să alerge sus 
deci, la cules

— Hai. nea
Pădurea se 

gingășii de fată, rgr în fată cu ofen
siva de fier a drezinei se retrage 
mai sus, ferindu-și poalele lungi de 
crengi și aruneînd spre noi o dra
perie de ceată.

Dar pădurea are și mînii. Cine lu
crează în ritmurile cotidiene ale ora
șului, cine răsfoiește liniștit acasă 
sau în tihna bibliotecii cărțile și zia
rele. cine folosește lemnul blajin pe 
schelele de construcție sau dăltuind 
mobila nouă, nu-și închipuie — uită 
adesea ! — că această albă, parfu
mată, marmoreană sau colorată ma
terie este extrasă prin luptă, cu băr
băție, elan, eroism. Fiindcă pădurea 
are și mînii. Oceanul verde se ridi
că uneori tumultuos, în talazuri, iar 
forestierii, acești curajoși navigatori 
po valurile învrăjmășite de paltin 
stejar și brad, zmulg cu trudă din 
adînçimi trunchii semeți 
care’ iese mobila sau 
hîrtie.

— Peste zece mii de

drezi- 
putea 

și pă- 
încre- 

Dar chio- 
s-o ia la 
forestieri 
Mergemdupă ele. 

păduri.
Tudorache. viteză l 
apără. Are candori și

și grei din 
imaculata

metri cubi 
de trunchiuri de brad s-ar fi sufocat 
în inima pădurii, dacă nu-i smul
geau la timp de sub furia Crasnei și 
a muntelui !

Ion Tudorache. care ne face a- 
ceastă mărturisire, măsoară liniștea 
pădurii cir siguranță de stăpîn, po- 
vestițidu-mi cele ce urmează cu fi
rescul unor fapte care dau eroismu
lui dimensiune de obișnuit.

Turneul Teatrului 
de Comedie in U.R.S.S

Teatrul de Comedie între
prinde un turneu în Uniunea 
Sovietică, de-a lungul căruia va 
prezenta trei piese din reper- 
tîriul său : „Prietena mea Pix" 
de V. Em. Galan, „Umbra" de 
Evghenii Svarț și „Șveik în al 
doilea război mondial“ de B. 
Brecht. Acest turneu, care face 
parte din programul de schim
buri culturale dintre R. P. Ro
vină și U.R.S.S., va prilejui pu
blicului sovietic cunoașterea 
unui colectiv artistic tînăr, en
tuziast și care se bucură de 
prețuirea publicului din țara 
noastră. Interesul stîrnit în rîn- 
durile spectatorilor de Teatrul 
de Comedie se datorează, în 
primul rînd, grijii sale pentru 
fdrmarea unui repertoriu bo
gat in conținut, pentru promo
varea dramaturgiei rominești

------ ----------------------------------------------------------

dimineață ca atîtea altele, 
cerbul se retrăsese spre înăl- 
Întîlnirea cu drezina, intrată

O 
Dar 
țimi. 
demult în orarul sezoanelor, a fost 
amînată pentru o 
vale s-a 
fierbinte 
cuptor, 
răzbea 
printre pereții muntelui, dar 
peste înălțimi parcă s-ai fi destupat 
un torent de foc. Manometrul de pe 
drezină indica fierberea apei din 
motor la 120 de grade, deși mecani
cul stăpînea grijuliu focul la tempe
ratură obișnuită. Vîntul dogorea ca 
și focul din motor, și pentru întîia 
oară mecanicul Ion Tudorache avea 
senzația că, împingînd înainte dre
zina, forța parcă un perete de vă
paie. Dar în curînd avea să forțeze 
nu un zid de văpaie, ci zidul fur
tunii.

...Așa a început lupta. Crasna Mare 
a dat în clocot și s-a umflat, deve
nind în cîteva clipe, dintr-un fir 
searbăd de apă, un torent cu pu
tere de rîu năpraznic. Era, într-ade- 
văr, Crasna Mare, adevărata Cras- 
nă, rîu al furtunii, putere a stihiei 
dezlănțuite. Din nou mușca cu 
dinții în pereții de rocă tare ai mun
ților, din nou ferăstruia strîmtoarea 
văii cu puterea explozivă de odi
nioară. într-o clipă, drezina a rămas 
suspendată ca o insulă fragilă în 
plinul puhoiului tulbure, abia men- 
tinîndu-se pe liniile vibrînd ca niște 
nervuri. Devenit comandant de navă, 
Ion Tudorache privea neliniștit tre
pidația ostenită a motorului, opusă 
cu greu năvalei de ape răbufnite 
peste linie, opusă muntelui fremă- 
tînd sub furtună. Trebuia să anco
reze. Pe lîngă el fugeau la vale 
turme îngrozite de bușteni, cu vite
za trenului forestier. A trecut în vîr- 
tej și ghereta paznicului, ghereta lui 
nea Nicolae, săltînd pe valuri ca o 
barcă fără cîrmaci. Smulsă din 
melii, o uriașă magazie de bîrne 
deplasat ca 
mal, plutind 
lazuri.

altă zi. Iar peste 
întins o sincopă prelungă și 
ca o gură 
Zăpușeală. Zăpușeala nu 
pe valea

deschisă de

Crasnei Mari, 
acum

un cargobot de la 
fără busolă peste

te- 
s-a 
un 
ta-

rezina a ancorat sub vijelie. 
iSJ’izolată între ape și cer. sub

streașină unui ceas de beznă 
și fum. Cînd s-a luminat, cînd 
draperiile norilor s-au dat din 
nou la o parte, mecanicul s-a vă
zut împotmolit pe linia ruptă, 
lîngă aceeași albie a Crasnei de
venită iarăși un firicel. Pe cine să 
se supere?... Dar în inima codrului 
se aflau mii de tone de bușteni care 
așteptau să fie cărați la vale. Ră
măseseră acolo. încuiați în' munte 

,ca într-un port abandonat. S-a în
tins liniștea, liniștea de după fur
tună. liniștea pe care o lasă în urmă 
orișice uragan stăvilit. Ieșit pe țăr
mul acesta de liniște, picherul Iu- 
liu Balint măsura urmele naufragiu
lui. necăjit și îngîndurat. .Dacă 
n-ar veni drezina I — socotea el ; — 
linia e șubredă și ruptă în zeci de 
locuri, nu se mai poate merge pe 
ea“. Dar drezina se și afla imobili
zată pe linie. Erau imobilizați, în ini
ma codrului, mii de metri cubi de 
bușteni, rămași ca într-un depozit 
părăsit — o avuție de preț con
damnată la nefolosință și așteptare.

— In cît timp putem reface linia ? 
— s-au întrebat îngrijorați forestie
rii, cu gîndul la zăcămîntul de buș
teni încuiat în munte, cu gîndul la 
avuția clădită acolo cu mîinile lor.

S-au făcut calcule. Calcule în care 
au intrat toate datele tehnicii, soco
tite minuțios, cu exigență de specia
list și cu grijă față de zestrea din 
codru. Și calculele au stabilit, cu

precizia înghețată a cifrelor, că dru
mul spre bușteni va fi din nou liber 
în nu mai puțin de o lună și jumă
tate, adică în aproape 50 
muncă.

— Și ? — îl întreb pe 
rache, care stăpînește cu 
duitul motorului, tîrînd 
spre înălțimi.

— Și... răspunsul nostru 
scurt. Cincizeci de zile 
mult, nu ne dădea mîna.

— Și atunci ?
— Atunci am terminat 

mai în 8 zile !...
Mi se părea o glumă de om pu

ternic și blajin, după cum tot o glu
mă mi se părea, acum, raportată la 
firicelul de apă, cascada de tala
zuri a Crasnei Mari.

ntr-o cascadă la fel de 
nică, miraculoasă ca și 

sarea Crasnei, s-au ridicat și 
restierii. Sediul comitetului de 
al Exploatării 
Buzăului s-a 
stat-major al 
strucția liniei, 
fensivei și mobilizînd toate resurse
le Calculul tehnic 
Dar Gheorghe N. 
preună cu brigada 
meni, au făcut din 
toare, prelungind 
torțelor și felinarelor. Florea Neac- 
șu, împreună cu oamenii din briga
da lui, au refăcut zidurile de sprijin 
și șanțurile terasamentului, în ace
leași condiții, în același ritm. Iul.’u 
Balint, cu pana lui de cocoș la pă
lărie, a supravegheat partea califi
cată a lucrărilor, conducînd echipa 
de întrețineie C F.F. cu abnegație de 
comunist, cu destoinicia unui încer
cat combatant : de 14 ani e prieten 
cu pădurea aceasta, de 14 ani su
praveghează această linie, de 14 
ani măsoară cu pasul și cu ochiul 
fiecare metru al drumului de fier...

— Și dumneata ?
Ion Tudorache e surprins. între

barea îl derutează, ca un chiot stri
dent de sirenă provocat pe neaș
teptate în liniștea de cristal a văii.

— Eu ?.. Eu... am făcut ce-am
putut.

Conduce mașina cu același calm 
veteran slobozind în replică un 
chiot de sirenă care se rostogolește 
suitor către munți. Tace. Dar eu știu 
— și știu din mărturiile celorlalți 
eroi ai acestei bătălii neșt.ute din 
munți — că el Ion Tudorache, a 
muncit ..ca un as“, că „n-a dormit 
nopți în șir“, că „a făcut acrobație 
cu drezina“. Lui i-a revenit sarcina să 
transporte pe linia șubredă și nesi
gură, în „pas de pisică", materiale 
și alimente pentru echipele de șoc, 
stimulîndu-Ie cu chiotul locomotivei 
lui. Ii vestea că se apropie. Ii soma 
să-1 facă loc. Ii împingea mai de
parte, mai sus, cu umărul de fier al 
mașinii, dar punînd și el 
fierbinte, ca un oarecare 
din pluton.

Drezina suie, suie mai 
rul Crasnei care se subție mai mult, 
tot mai mult, ca un chiot de argint 
ridicat la acută.

— Scrieți și despre Andrei Raduli, 
și despre Sigismund Matiaș, și 
despre Stanciu Iosif, Constantin Co- 
iocaru. Victor Călitu...

...Mi se pare că Ion Tudorache 
numără brazi. Abia prididesc să-mi 
notez în carnet, pe o foaie. Un nume, 
un arbore, un nume — un arbore, 
șiruri zvelte și mîndre de brazi. Am 
umplut o foaie cu nume. E o foaie, 
o singură foaie dintr-o pădure de 
semnificații.

de zile de

Ion Tudo- 
liniște du- 
vagoanele

a fost mai 
era prea

linia nu-

li puter- 
revăr- 
ei, fo- 
partid 

forestiere Intorsura 
transformat într-un 

luptei pentru recon- 
desfășurînd harta o-

ignorase nopțile. 
Seceleanu, iru
lui de 34 de oa- 
nopți zile lucră- 
zilele cu lumina

umărul lui 
combatant

sus, pe fi-

PAUL ANGHEL

1963
Argeșul îmi păstrează încă pe maluri 
urmele tălpilor goale de cînd fui copil 
și mă seăldai pe sub poduri, ivindu-mi din apă 
chipul topit in suris volatil 
Argeșu-i drum. Prin el alunecă timpul 
intilnindu-mi cuvintele, care, demult le-am rostit 
cu o voce vecină cu-a vrăbiilor, ori poate mai pură 
dar plină de același văratic palpit.
Zîmbetul meu de atunci se face lumină, 
amintirile, sunete, vocea devine amiază. 
Odată cu Argeșul, mîinile oamenilor 
copilăria mea o captează.
Și iată viața mea iar își învolbură vîrstele, 
anii respiră din nou din oglinda memoriei, 
bătăile inimii lăsate în urmă roti-vor 
turbinele svelte ale istoriei.
Peste șei de coline și tăvi de podișuri.sculptate-n 
aramă, de rîuri și iazuri, primăveri și zăpezi, 
peste văi deschizind orizontul sub linia căruia 
alte orașe și coame de deaiuri visezi, 
peste lacuri alpine în care tu soare, te nărui, 
de-asupra cărora zilnic te-aprinzi și te stingi 
eu îmi ridic, îmbrățișînd viitorul, 
brațele mele puternice ca două lozinci.

CEZAR BALTAG 
(din „Gazeta literară“)

Je a „z i ti a
Iată, minerul crește-n bolta zilei 
și întunericul îi lunecă 
de pe umeri, de pe coapse 
înapoi spre-adîncul minei.

Mai arde încă 
abandonat lingă genunchi 
lămpașul — palidă culoare-a zilei.

Minerul calcă obosit pămintul, 
surîde spre prieteni...

Și-aș vrea să știu 
pină unde în adincimi 
se aud pașii lui, 
prin tuburile de orgă ale galeriilor ?

ILIE CONSTANTIN
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Case de lut drept
unghiulare, turti
te, cu pereții plini 
de păienjeniș de 

---------------  riduri; ulițe strim
te, întortocheate, 

mișună tîrgoveții ; mașini 
croiesc cu greu drum prin- 

grupurile de orășeni 
la taifas, vorbind. într-o

ți se înfățișează ochilor cînd 
în Tombuctu. Dacă răzăluiești 
de pe acest tablou coloritul de

mite perioade a 
vestitelor

depășit, pe cea

care 
ma

să 
devadă gura (ascunsă

! copii care se foiesc 
picioarele cailor pripo- 
stîlpii înfipți chiar în 
străzilor ; o cămilă care 

îndărătnicie de-a 
ulițe, împiedicînd

unde 
ce-și 
tre 
stau
nieră ciudată pentru noi, fără 
li se 
litham ’) 
printre 
niți de 
mijlocul
s-a așezat cu 
curmezișul unei 
pentru moment circulația ; tuaregi 
înstăriți, fudulindu-se cu săbiile vî- 
rîte în teci încrustate în aur ; mă
gari costelivi încărcați cu desagi 
burdușiți de cumpărăturile vreunui 
nomad care a venit la oraș să se a- 
provizioneze — iată primul tablou

care 
intri 
însă 
bazar al primei impresii afli că a-
proape fiecare din căsuțele coșcovi
te datează de cîteva sute de ani, că 
lithamurile albastre ale tîrgoveților 
sînt din pînzeturile fine ale vesti- 
ților țesători din neamul haussa2), 
că aurul cu care este încrustată 
teaca săbiei tuaregului are prețul 
unei turme de sute de oi, că prăvă
lioarele cu firme fistichii au o tra
diție de cîteva veacuri, purtînd pa
tina trecutului prosper și faimos al 
orașului Tombuctu, de pe vremea 
cînd el era punctul de răscruce al 
caravanelor de negustori care tra
versau Sahara Aici, în 
se desfășura un bogat 
mărfuri, consemnat în 
vremii drept mărturie a 
deosebit de înfloritoare.
secolul al XIV-lea orașul avea o fai
mă mare, care a egalat, și în anu-

a 
centre de cultură arabă 

ca Bagdad și Cairo. Aici, în Tom
buctu, pulsa o viață culturală pro
prie, cu o intensitate neîntîlnită pe 
atunci în multe orașe europene. 
Măreția de altădată a orașului 
Tombuctu este una din mărturiile 
cele mai prețioase ale vechii civi
lizații africane, a cărei cercetare 
infirmă teoriile reacționare rasiste 
despre așa-zisa inferioritate a ne
grilor.

1) Litham : văl desprins 
ban, cu care tuaregii Iși 
fața.

din tur- 
acoperă

Tombuctu 
trafic de 

cronicile 
unei vieți 
încă din

«) Populația haussa trăiește dincolo 
de cotitura Nigerului, pe teritoriul 
ce se întinde pînă la lacul Ciad.

contemporane, strîns legate de 
viața constructorilor socialis
mului. Teatrul și-a cîștigat, de 
asemenea, prestigiu prin ținuta 
înaltă a spectacolelor sale. Co
lectivul, sub conducerea artis
tului poporului Radu Beligan, 
desfășoară o activitate intensă 
pentru a dezvolta continuu ca
racterul actual si militant al 
repertoriului său, pentru o-yi 
forma un stil artistic original.

Cele trei spectacole prezen
tate in turneu vor fi jucate la 
Moscova (pe scena teatrului din 
Palatul Kremlin) si 1° Lenin
grad (pe scena teatrului de Co
medie). Tradiționalele expoziții 
ale Teatrului de Comedie 
„spectacolul începe în foyer", 
vor îngădui spectatorilor sovie
tici să cunoască înainte de ri
dicarea cortinei atît subiectul 
fiecărei piese, cît și stilul In 
care ea a fost pusă în scenă.

Un amplu material informativ 
pregătit de către secretariatul 
literar al teatrului va permite, 
la rîndul lui, cunoașterea acti
vității Teatrului de Comedie și 
a altor aspecte ale mișcării tea
trale rominești, reprezentative 
pentru valorile artistice ale po
porului nostru.

avea loc în toamna anului 1964 
la București. Pentru concurenți, 
o condiție importantă este in
terpretarea la alegere a unor 
lucrări de compozitori romîni 
contemporani. Editura muzica
lă a Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă a editat pentru 
ei o serie de lucrări : 13 prelu-

cea Basarab și Concertul pen
tru pian si orchestră de Valen
tin Gheorghiu.

Noi filme documentare

In luna septembrie, studioul 
„Al. Sahia" a realizat o serie 
de filme tehnice instructive.

Lucrări muzicale pentru 
concurenții ia cel de-al 
III-Iea Concurs interna

țional „G. Enescu**

Numeroși tineri soliști vocali 
instrumentiști din țară si de 

hotare și-au anunțat
și
peste 
participarea la Concursul inter
national de interpretare muzi
cală „George Enescu", care va

dii pentru pian si Sonatina 
pentru pian de Mihail Jora, 
Sonata pentru pian de Alfred 
Mendelsohn, Sonata nr, 3 pen
tru pian de Tudor Ciortea, So
nata pentru 
Stroe, Trei 
de Adrian
pentru vioară si orchestră 
Pascal Bentoiu, Concertul pen
tru vioară si orchestră de Mir-

pian de Aurel 
piese pentru pian 
Rațiu, Concertul 

de

Filmul „Organizarea muncii 
într-o brigadă de tractoare" 
(regizor: Paul Cojocaru, ope
rator : Dumitru Predeanu) pre
zintă experiența înaintată în 
organizarea muncii într-o bri
gadă de tractoare. „Dăunătorii 
în legumicultură" (regizor 
Petre Sirin, operator : Liviu 
Nițu) se ocupă de metodele de 
prevenire si combatere a dău-

nătorilor la legume. Filmul 
„Corectarea torenților" (regi
zor : Dumitru Done, operator : 
George Georgescu) prezintă 
măsurile care se iau pentru 
protejarea unor terenuri de a- 
menințarea torenților. „Tu ești 
vinovat“ (regizor : Constantin 
Budișteanu, operator : Victor 
Popescu) este un film care ara
tă mijloacele de prevenire a 
incendiilor la sate. „Să nu gre
șești (regizor : Maria Săpătoru, 
operator : Francise Patakfalvi) 
este titlul unui film consacrat 
folosirii fungicidelor în livezi. 
Expoziția zootehnică a regiunii 
Cluj este prezentată într-un 
film cu același titlu (regizor 
Lucian Durdeu, operator : Lau- 
rențiu Mărculescu). „Cine sînt 
ei“ (regizor : Ion Moscu, 
rator : Carol Kovacs) este 
unui film despre munca 
pclor sanitare voluntare.

în centrul orașului ni se înfăți- • 
șează ochiului „perla" Tombuctuu- 
lui, faimoasa moschee Djinguirai- 
ber — unul din monumentele ar
hitecturale cele mai reușite din în
treaga Africă Centrală. Cu ziduri 
masive, care par din lut (în reali
tate sînt din piatră spoită cu 
humă), cu turnulețe care îți dau 
impresia că se pot fringe la o 
furtună mai aprigă și fațada împo
dobită cu o dantelă de arabescuri 
— moscheea este o îmbinare ciu
dată între colos și gingășie.

Aproape fiecare casă, fiecare uli
ță din Tombuctu evocă un crîmpei 
din istoria popoarelor care trăiesc 
în această regiune a Africii. în pe
rioada de înflorire a vechiului stat 
malian, Tombuctu devine fala în
tregului Sudan, centrul de atracție 
al imperiului. * _ _____
ale veacului al XV-lea. cînd în Su
dan începe să

în primele decenii

ope 
titlul 
echi-

domine populația 
songi, la Tombuctu ia naștere o 
școală superioară musulmană. Uni
versitatea Sancoré, al cărei renume 
face ocolul întregii lumi arabe. Tn 
secolele al XV-lea și al XVI-lea. 
aici țineau prelegeri celebre savanți 
cu faimă, matematicieni, astronomi, 
geografi, istorici și poeți cu renu
me. Tocmai pentru această faimă a 
lui, orașul Tombuctu a fost deseori 
obiectul disputei între cei care se 
înfruntau pentru întîietatea puterii 
în Sudan. Tn războaiele pe care 
le-a purtat statul Songai cu sultanii 
Marocului. Tombuctu a fost prada 
unui incendiu uriaș ale cărui flă
cări au mistuit și manuscrisele de 
rară valoare din biblioteca univer
sității.

Povestirile tombuctuanilor care 
ne călăuzesc prin hățișurile străzi
lor orașului, cît și în labirintul is
toriei lui atît de bogate ne dezvă
luie alte multe episoade, alte tră
sături ale existentei sale de veacuri. 
Cunoșteam ceva despre vechea 
vrajbă dintre bambarai și tuaregi 
și. știind că ei populează orașul 
Tombuctu în proporție egală, în
treb care e situația acum. Ne răs
punde un demnitar al orașului : 
„Guvernul malian, spune el, se o- 
cupă cu cea mai mare atenție de a- 
propierea celor două naționalități. 
De fapt, această preocupare decurge 
din însuși sistemul nostru politic. 
Desființarea vechilor privilegii, 
sancționarea discriminării naționale 
și, mai ales, efortul cerut în egală 
măsură de la toți pentru o viață 
nouă în favoarea tuturor au un e- 
fect mobilizator. Funcțiile de răs
pundere din instituțiile publice sînt 
ocupate și de bambarai, și de tua
regi. Tindem ca în școli copiii ce
lor două naționalități să învețe îm
preună, iar cultivarea prieteniei 
dintre ei este un obiectiv principal 
al muncii de educație. De fapt, poa
te cunoașteți — adaugă el — că la 
baza contradicțiilor dintre cele două 
populații au stat motive de ordin 
religios. Acum însă, chiar imanul 
Tombuctuului îndeamnă preoții să 
condamne discriminarea națională".

Cu aceeași amabilitate cu care ne 
vorbesc despre problemele actuale 
ale vieții obștești, gazdele ne satis
fac curiozitatea firească pe care 
ne-o stîrnește contactul cu viața de 
pe stradă. De pildă, ni se pare ciu
dat faptul că — contrar obiceiului 
musulman, care, în Orient, obligă 
femeile să poarte feregea — aici 
ele umblă cu fața descoperită.

— Femeile noastre sînt foarte 
frumoase și ar fi păcat să-și as
cundă darul cu care le-a înzestrat 
natura, ne spune rîzînd unul din 
însoțitorii noștri.

Are dreptate, cu toate că — așa 
cum aflăm chiar de la dînsul — 
explicația e totuși alta. în timp ce 
la mahomedani femeia era (iar în 
unele țări este considerată și as
tăzi) o roabă a bărbatului, o scla
vă, căreia și vălul de pe față îi im
punea, și simbolic și practic, o în
grădire aproape totală a orizontului 
ei de viată — la tuaregi, ferpeia se 
bucură din timpuri străvechi de 
mare considerație și stimă. Aflăm 
că în triburile tuarege mai persistă 
încă și azi rămășițe ale matriarha
tului. Femeile fac parte chiar și 
din așa-zisul sfat al căpeteniilor 
tribului. Mai mult chiar. Tuaregii 
au o scriere a lor, scrisul tifinag’) 
care pînă nu de mult era cunoscut 
numai de femei, ceea ce, se înțe
lege, le conferă o mare autoritate 
Cînd o tuaregă se căsătorește, ea 
pleacă de la tribul ei îa cel al băr
batului, dar zestrea primită rămîne 
ca o avere a ei, iar copiii rezultați 
din căsătorie sînt considerați ca a- 
oarținînd ginții mamei.

EUGEN POP

•) Scriere cu caractere geometrtet 
care s-a dezvoltat din vechiul alfabet bibian

(Continuare in pag. IV-a)
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Cînd se „evaporă“ electronii
Intr-o scrisoare adresată redacției, ing. loan Palcu de la termocen

trala „Steaua Roșie" din Fîntînele, raionul Tg. Mureș, întreabă dacă mai 
există și alte metode pentru transformarea directă a energiei calorice in 
energie electrică, in afara generatorului magneto-hidrodinamic, prezen
tat la rubrica „Știința și tehnica pentru toți“, din 17 august. Răspundem 
la întrebare publicind articolul de mai jos.

în ultimul timp în diferite țări, 
oamenii de știință depun eforturi 
deosebite pentru obținerea unor dis
pozitive și instalații — fără turbine 
sau alte părți mișcătoare — care să 
transforme căldura direct în electri
citate. Recent s-a realizat încă un 
asemenea generator de curent elec
tric, de greutate și dimensiuni re
duse, în stare să transforme căldura 
flăcării, a soarelui, a reactoarelor 
atomice direct în energie electrică. 
Este convertizorul termoionic.

Care sînt principiile ce guvernează 
funcționarea lui ? încă Edison, ves
titul inventator, și-a dat seama că 
metalele aduse la incandescență 
emit un mare număr de electroni. 
Acestea părăsesc metalul încălzit, 
asemenea moleculelor ce se evaporă 
de pe suprafața lichidelor sub ac
țiunea căldurii. Această „evaporare“ 
a electronilor stă la baza convertizo
rului termoionic.

In forma lui cea mai simplă, noul 
generator de energie electrică re
prezintă un tub vidat sau um
plut cu un gaz, avînd doi elec
trozi. Unul dintre aceștia, catodul, 
este încălzit, prin diferite mijloace, 
pînă la o temperatură foarte mare, 
de peste 1500° C. El devine astfel 
o sursă foarte puternică de elec
troni care se „evaporă“ de la su
prafața lui. în fața catodului se află 
cel de-al doilea electrod, anodul. 
Acesta, deși temperatura lui atinge 
cîteva sute de grade, este mult mai 
rece decît catodul. Din această cau
ză electronii emiși de catodul incan
descent se condensează asemenea 
vaporilor de apă, pe anodul rece, în- 
cărcîndu-1 cu electricitate negativă 
(deoarece electronii au sarcină ne
gativă). Catodul însă, în urma eva
porării electronilor, rămîne încărcat 
cu electricitate pozitivă. Legînd, în 
circuitul exterior, de cei doi 
motor electric, el va fi pus 
care de electronii care trec 
de la polul negativ la cel

Sub acest aspect convertizorul ter
moionic se aseamănă cu orice bate
rie de acumulatori. Dar în cele două 
generatoare energia electrică este 
produsă în mod diferit : în acumula
tori pe baza reacțiilor chimice din
tre soluția electrolitică și substanța 
electrozilor, iar în convertizorul ter
moionic pe baza căldurii care pom
pează mereu electronii din catod, 
împingîndu-i spre anodul rece.

Pentru a înțelege mai bine pro
cesul care se petrece trebuie să ne 
imaginăm că metalul de la catod re
prezintă o depresiune mai mult sau 
mai puțin adîncă, o „groapă“ piină 
cu electroni liberi. Cu cît „groapa", 
potrivit cu proprietățile metalului 
respectiv, este mai adîncă, cu atît va 
trebui furnizată electronilor energie

mai multă pentru a se desprinde de 
suprafața metalului. Tot astfel și 
unei molecule de apă trebuie comu
nicată o căldură anumită pentru a 
o smulge de la suprafața lichidului, 
adică pentru a determina evaporarea 
ei. Diferența de „adîncime“ dintre 
cele două „gropi“ pe care le repre
zintă metalele de la catod și anod 
va fi sursa tensiunii electrice.

Spre deosebire de evaporarea mo
leculelor, care se ridică toate îm
preună în atmosferă, la „evapora
rea" electronilor se întîlnește un 
fenomen specific particulelor încăr
cate cu electricitate. Intrucît toate 
poartă o sarcină electrică de același 
semn, ele se resping puternic. Din 
această cauză norul electronilor 
evaporați ce se formează la su
prafața catodului incandescent va 
împiedica evaporarea în conti
nuare a electronilor, respingîndu-i 
înapoi în groapa de potențial a 
metalului. Numai un număr foarte 
mic de electroni rapizi reu
șește să înfrîngă respingerea no-

ratură foarte mare. Mai eficientă și 
mai ușor realizabilă din punct de 
vedere tehnic este introducerea de 
ioni pozitivi în spațiul dintre elec
trozi. Aceștia neutralizează sarcina 
negativă a norului de electroni de 
la suprafața catodului, ușurînd 
enorm de mult evaporarea electroni
lor. numărul celor care ajung de la 
catod la anod fiind de milioane și 
miliarde de ori mai mare.

De unde provin însă ionii pozitivi 
și ce reprezintă ei ? Ionii pozitivi se 
formează ca urmare a unei descăr
cări electrice în gazul introdus în 
tubul convertizorului. Aplicînd o 
tensiune suficientă între doi elec
trozi auxiliari, plasați în același tub, 
se va aprinde o descărcare electrică 
în care va avea loc ciocnirea unor 
electroni rapizi cu atomii gazului. 
O parte din acești atomi datorită șo
cului vor pierde electroni (negativi 1) 
și vor rămîne numai cu sarcina po
zitivă. De aci numele lor de ioni po
zitivi. Pentru ca randamentul unui 
asemenea convertizor să fie cît mai

faza de laborator. Utilizarea lor 
largă, pe scară industrială, este 
încă împiedicată de cerințele cu pri
vire la rezistența termică și chimică 
deosebită a materialului tubului, în- 
trucît catodul trebuie adus la o tem
peratură foarte înaltă. Pe măsură 
însă ce avansează cercetările, aceste 
cerințe devin mai puțin stricte. Un 
progres însemnat a fost neutraliza
rea norului electronic prin descăr
cări electrice auxiliare de mică pu
tere.

Totuși, performanțele obținute în 
laboratoare sînt încă mult inferioare 
față de cele stabilite pe baza calcu
lelor teoretice. Pînă în prezent s-a 
obținut un randament de 25 la sută 
în transformarea căldurii direct în 
energie electrică, dar acesta mai 
poate fi ridicat pînă la peste 40 la 
sută. Convertizorii termoionici, con
struit experimental furnizează o pu
tere de cîte 30 de wați de fiecare 
centimetru pătrat din suprafața ca- 
todului, ceea ce reprezintă un cu
rent continuu de 30 amperi la o ten
siune de un volt. Cu mijloacele ac
tuale puterea debitată ar putea fi 
mărită pînă la mai mult de 100 de 
wați de fiecare centimetru pătrat al 
catodului. Cercetările au demonstrat 
că prin reglarea formării ionilor po
zitivi pot fi creați convertizori care 
să producă și curent alternativ. De 
asemenea, în anumite condiții, da
torită oscilațiilor ionilor pozitivi și

TOAMNA
PE

DIHAM
Este drept că zi

lele scurte ale 
toamnei nu mai 
îngăduie parcurge
rea unor distanțe 
mari. Sînt însă su
ficient de nu
meroase excursiile 
spre munte, care 
străbat locuri mi
nunate și care pot 
fi efectuate pe în
delete, doar în cî
teva ore. Să ne o- 
prim la unul dinr . .. ' ’ ” i traseele, la înde
mâna iubitorilor de drumeție în ca
drul obișnuitelor excursii de sfîrșit
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Morarul și Bucșoiul, văzuți de pe Clăbucetul Baiului.

ne poate oferi mai 
peisaj

------- — -- ■ Vom porni de aceea din Predeal, 
de săptămînă. Ni-l oferă clăbucetele urmțnd șoseaua spre Azitga pînă la 

Parcurgem 
metri pe 
R.ece șl

poli un 
în miș- 
prin el 
pozitiv.

ELECTRON

CATOD—

ANOD

De la catodul cald spre anodul rece

rulul electronic și să-și croiască 
drum către anod. Puterea 
debitată de un asemenea 
zor va fi deci extrem de 
poate fi învinsă această 
reciprocă a electronilor, 
toți să ajungă la anod ?

Căile pentru înlăturarea acestei di
ficultăți au început să se schițeze 
abia în ultimii ani, deschizînd con
vertizorului termoionic mari șanse 
pentru obținerea cu mare randament 
a energiei electrice direct din căl
dură. S-a încercat astfel micșorarea 
distanței dintre catod și anod pînă la 
cîțiva microni, așa încît norul elec
tronilor să nu se mai poată forma. 
S-a văzut însă că este foarte dificil 
de menținut o asemenea distanță ex
trem de mică între cele două plăci, 
dintre care una se află la o tempe-

electrică 
converti- 

mică. Cum 
respingere 
pentru ca

mare, trebuie ca descărcarea electri
că auxiliară, adică producerea ioni
lor pozitivi, să consume o putere in
fimă, în comparație cu puterea elec
trică generată de întreaga instalație.

Ionizarea gazului din tubul con
vertizorului termoionic poate fi Ob
ținută și ca urmare a proprietății 
speciale a atomilor de cesiu de a se 
transforma în ioni pozitivi, ori de 
cîte ori vin în contact cu suprafețe 
metalice incandescente din wolfram, 
molibden, nichel. Un asemenea ion 
pozitiv poate neutraliza acțiunea de 
respingere a aproximativ 500 de 
electroni din norul de la suprafața 
catodului.

Deocamdată 
moionice sau 
plasmă (adică
li se mai spune, n-au ieșit încă din

) t
’ întreruperii periodice a curentului 

electric, convertizorul termoionic ar 
putea fi folosit ca generator de os
cilații de radiofrecvență.

Dezvoltarea cercetărilor în dome
niul convertizorului termoionic în 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franța etc., 
desele consfătuiri internaționale pe 
această temă constituie o mărturie 
a faptului că oamenii de știință con
sideră perspectivele acestui nou ge
nerator de energie electrică ca deo
sebit de promițătoare.

Și la noi în țară, la Institutul de 
fizică din București al Academiei 
R. P. Romîne, sînt în curs cercetări 
asupra convertizorilor termoionici, 
Cercetări care permit totodată o în
țelegere mai profundă a proceselor 
ce au loc în gazele ionizate (plasmă). 
Unele dintre contribuțiile originale 
din țara noastră au și făcut obiectul 
unor comunicări științifice.

și măgurile Dihamului, acest unic ; gura 
munte care este o treaptă spre înăl- ș 'cioar 
țimile Bucegilor. -----

Dihamul merită însă să fie el în- ■ printre anexele centrului școlar cău- 5 
suși obiectiv al unei excursii, și mai i țăm să prindem poteca marcată cu ( 
ales toamna. In acest sezon pădurile j j)nn(p; albastră care intră în pădu-'J 
sale, în care foioasele se amestecă ! rea j()ioase de pe CTăbiicetul Ra-j 

i iul ui. Urcăm domol prin pădure mai î
• bine de o oră. desfătîndu-ne cu ceea ■ 
i ce paleta darnică a toamnei a adus
• codrului. Ieșim apoi pe creasta Clă- 
> bucetului și pe pajiștea care lasă pri- 

! virile să cuprindă zările ne conti
nuăm drumul spre Diham. Muchia 
lungă a Clăbucetului Baiului, pe care

Văii Rîșnoavei. 
cîteva sute de 

I șoseaua spre Pîrîul

pînă în vîrful măgurilor cu molizii 
și brazii, îmbracă haina de aramă, 
care le fac încîntătoare. Limpezimea 
atmosferei face ca panorama Buce- 
gilor, cu impresionanta ei dantelărie 
de țancuri și creste să apară în toa
tă măreția ei.

Sînt destul de numeroase drumu
rile care duc la Diham. Alegerea o 
vom face însă, de data aceasta, nu ■ înaintăm timp de o oră, ne dă posi- 
după criteriul ușurinței și al celei bilitatea să admirăm îndelung a- 
mai scurte durate, ci după ceea ce bruptul Bucegilor, „pătat“ și el de

interesant ca aurul sadelor; singurele conifere cu 
frunze căzătoare.

Din șaua largă a Dihamului cobo- 
rîm la cabana care-i poartă numele 

Iși care ne așteaptă primitoare. La 
[întoarcere luăm, desigur, alt drum. 
[O potecă marcată cu punct roșu ne 
duce peste crestele Dihamului spre 
poiana Pichetul Roșu, oferindu-ne 
frumoasa priveliște a Bucșoiului. De 
la Pichetul Roșu, un triunghi roșu 
înseamnă poteca pe care vom cobo
rî spre Bușteni. Ea merge mai tot 
timpul prin pădure, dar din loc în 
loc se deschid poieni pitorești din 
care se văd, acum detaliat, renumi
tele văi ale abruptului : Poiana Mo
rarului, Poiana Văii Cerbului, Poia
na Coștilei. Apoi pătrunde pe Munti
celul într-uri cbdru secular de fag.

In 4 ore ajungem la Bușteni, în
cheind astfel această excursie de 
toamnă care va fi un îndemn și pen
tru altele.

I. CERBU

convertizoarele ter- 
termoelementele cu 

Cu gaz ionizat) cum

r o M BUC

Edificiului

IOVIȚU POPESCU 
candidat în științe fizico-matema
tice, Institutul de fizică București 

al Academiei R. P. Romîne

Monumente istorice restaurate
In regiunea Dobrogea au 

continuat lucrările de restau
rare și conservare a unor 
monumente istorice. A fost 
terminată reconstituirea Tur
nului măcelarilor, a unei 
mari porțiuni din zidurile și 
porțile vechiului oraș To
mis. Săpăturile în parlea 
nord-vestică a — - - ■
roman cu mozaic din Con
stanța au dat la iveală zi
dul de închidere a acestuia 
și o serie de canale de pia
tră pentru scurgerea apelor 
pluviale. Tot aici a fost re-

constituită o porțiune de 
circa 25 m de fundație, au 
fost consolidate o porțiune 
de tencuială de epocă și 
părțile degradate ale mozai
cului. La Basarabi a început 
anul acesta restaurarea prin 
anasiloză (refacere cu ele
mente originale) a bisericu
țelor din cariera de cretă. 
S-au executat pînă acum 
primele consolidări definiti
ve cu beton armat a unor 
pereți, bolți, stîlpi etc.

(Agerpres)

(Urmare din pag. III-a)

Siriei care, 
se strecoară 

niște umbre, 
nevoile gos-

Iată de ce femeile pe care le ve
dem pe stradă nu au nimic din fi
gura umilă a musulmanelor de prin 
satele Turciei sau ale 
cu feregeaua pe față, 
parcă înfricoșate, ca 
pe străzi, atunci cînd
podărești le silesc să iasă din casă.

In cartierele cele mai vechi ale 
orașului zăbovim cu interes în fața 
caselor durate cu 600—700 de ani în 
urmă. Unele din ele sînt înconjura
te, ca niște fortărețe, de Ziduri înal
te și groase, tipice stilului arab al 
construcțiilor orășenești.. Ca și în 
alte orașe aflate la răscrucea dru
murilor de caravane, Tombuctu a 
fost pe vremuri teatrul unor încă
ierări crîncene dintre state vrăj
mașe, iar zidurile acestea, cu por
țile lor masive, uneori groase de a- 
proape un metru, ofereau celor în-

stăriți un adăpost destul de sigur cît 
timp dura dezlănțuirea primului val 
al furiei invadatorilor.

Vedem șl altfel de case, tot atît 
de vechi, tot în stil arab, dar care 
poartă amprenta sărăciei. Case mici, 
fără zid protector în jurul lor, ca 
niște cutii mohorîte de lut. în care 
soarele nu a pătruns niciodată.

Am avut prilejul să particip la 
un miting organizat de autoritățile 
locale cu prilejul prezenței la Tom
buctu a unor delegații muncitorești 
de peste hotare. întîlnirea aceasta 
a stîrnit un interes deosebit.

Ia cuvîntul, la început, un tînăr 
algerian. Vorbind despre înfrunta
rea durităților naturii de către cei 
care trăiesc în Sahara, spunea des
pre tombuctuani că pentru oameni 
ca ei, puternici și cutezători, pro
verbul „nu se poate clădi pe nisip“ 
n-a fost și nu va fi adevărat.

Apoi vorbește un tombuctuan,

unul din conducătorii orașului. Nu 
poartă litham, ci doar un turban 
alb, cu sclipiri albăstrui, care-i lasă 
descoperită fața neagră, osoasă, cu 
trăsături energice, încordate poate 
de solemnitatea momentului. Zăbo
vește o clipă înainte de a începe să 
vorbească, își aranjează cutele bur- 
nusului albastru, apoi cu glas rar și 
sacadat mulțumește pentru apre
cierea vredniciei tombuctuanilor, 
pentru urările de bine întru propă
șirea țării. „Unii oameni, spunea el, 
cînd sînt lăudați se înfumurează, 
alții însă prind noi puteri. Noi, 
malienii, bambarai și tuaregi sin
tern din cei pentru care cinstirea ce 
le-o arată prietenii înseamnă mult. 
Cînd ești liber și ai prieteni, ești 
tare, nu poți fi dezrădăcinat din pă- 
mîntul tău. Noi sîntem acum liberi, 
iar brațul nostru de luptător e 
vtnjos pentru că are în el și pu
terea prietenului...

DE SEZON

— Ține minte, puștiule : Cînd mirosul pastramei se •- 
mestecă cu parfumul mustului, e timpul să zburăm spre 
țările calde.

Tăticul „econom" « 
— Așa, și pe urmă îm- 
părțiți totul la trei, fră
țește...

Dintre sporturile accesibile tu
turor vîrstelor, gimnastica se 
situează la loc de frunte atît ca 
varietate a mijloacelor, cît mai 
ales prin acțiunea complexă pe 
care o exercită asupra organismu
lui. Nu ne vom referi, în rîndu- 
rile de față, la gimnastica — dis
ciplină sportivă, practicată de ti
neri și tinere, selecționați atent 
și îndrumați spre culmile măies
triei sportive, ci vom face doar 
cîteva recomandări privind efec
tele anatomo-funcționale ale gim
nasticii „tuturor vîrstelor“.

Exercițiile de gimnastică se a- 
dresează, în primul rînd, apara
tului musculo-articular. In timpul 
exercițiilor, statice sau dinamice, 
se dezvoltăNorța și masa muscu
lară, mobilitatea articulară, înde- 
mînarea, simțul echilibrului, pre
cizia și curajul etc. Din punct de 
vedere funcțional, sînt interesate, 
înainte de toate, respirația și cir
culația. Trebuie să reținem că 
multe exerciții se practică în 
afnee (oprire voită a respirației), 
fapt ce activează atît schimburile 
gazoase, cît și circulația sanguină, 
mai ales la nivelul pulmonar. Se 
creează astfel în organism premi- 
zele unei funcții mai economi
coase în repaus a marilor organe, 
fapt ce reprezintă un cîștig imens 
pentru corpul uman.

In același timp, aparatul liga- 
mentar, solicitat ritmic prin aces
te mișcări, se tonifică, asigurînd 
o stabilitate pronunțată marilor 
articulații (în special cele ale co
loanei vertebrale, șoldului etc.). 
Intenționat am lăsat la urmă 
mențiunea efectelor pe care le 
exercită asupra sistemului ner
vos, gimnastica avînd o acțiune 
de tonificare, de echilibrare a 
proceselor de excitație-inhibiție, 
de influențare pozitivă asupra 
psihicului. Din această sumară 
trecere în revistă se înțelege de 
ce gimnastica are atîția adepți, 
de cele mai diferite vîrste.

De-a lungul anilor s-au dife
rențiat, in cadrul acestei disci-

pline, gimnastica de înviorare — 
cuprinzînd cîteva exerciții prac
ticate dimineața la sculare, avînd 
rolul de a ajuta trecerea organis
mului de la starea de repaos la 
starea de activitate, accesibile atît 
copilului mic, cît și vîrstei celei 
mai înaintate ; gimnastica de pro
ducție — care a luat o extindere 
însemnată — are în vedere, pe 
de o parte, stimularea unor func
ții și poziții nefiziologice în 
timpul muncii productive, iar pe 
de altă parte creșterea capacității 
de muncă pentru orele următoa
re. Studiile efectuate au demon
strat influența favorabilă exerci

Sfatul medicului

tată asupra celor care practică 
gimnastica de producție (amelio
rarea stării de sănătate, creșterea 
indicilor funcționali cardiovascu
lari, creșterea productivității mun
cii), argument convingător pen
tru generalizarea acestei practici. 
Această formă, aplicată în școli 
(5 minute de cultură fizică în 
recreația mare) și-a demonstrat, 
de asemenea, utilitatea, atît prin 
prisma datelor controlului me
dical, cît și prin aceea a rezul
tatelor la învățătură și a creșterii 
capacității de lucru a elevilor în 
ultimele ore.

Un sector deosebit reprezintă 
gimnastica medicală, care reu
nește un ansamblu de procedee, 
mișcări pasive, active, masaj, me- 
canoterapie etc — menite să con
tribuie la corectarea unor defi
ciențe de structură sau funcțio
nale. Datorită acțiunilor sale in
contestabile, acest mijloc este 
prezent, mai ales în ultimii ani, 
în arsenalul terapeutic al multor 
afecțiuni (terapie funcțională). 
Este suficient să amintim aici de 
influența binefăcătoare a gimnas
ticii medicale în afecțiunile apa
raturii de susținere (fracturi, lu- 
xații, imobilizări îndelungate în

aparate gipsate, sechele poliomîe- 
litice, diverse paralizii musculare 
etc), unde contribuie mai ales ca 
mijloc de reeducare funcțională 
și de reîntregire a structurilor 
musculare. Efectele se exercită în 
special prin activarea circulației 
și influențarea favorabilă a siste
mului nervos. Și în corectarea 
deviațiilor coloanei vertebrale 
(cifoze, scolioze, lordoze etc.) 
gimnastica medicală reprezintă 
tratamentul primordial.

Făcînd un bilanț al datelor su
mare prezentate în aceste rîn- 
duri, ies în evidență principalele 
aspecte ale influenței binefăcă
toare pe care practicarea rațio
nală și sistematică a exercițiilor 
de gimnastică — mai ales gim
nastica igienică, de înviorare și 
gimnastica de producție (gimnas
tica sportivă și medicală avînd 
cadru bine precizat) — o exercită 
asupra organismului. Nici în a- 
ceastă privință nu trebuie însă 
abuzat. Practicarea gimnasticii nu 
este recomandabilă în stări de 
boală, stări febrile etc, atunci cînd 
lipsesc condiții igienice corespun
zătoare (aerisire, curățenie etc.). 
Gradarea exercițiilor, în funcție 
de sex, vîrstă, anumite stări fi
ziologice, anotimp etc. este, de 
asemenea, o regulă ce se impune 
a fi respectată.

Alături de înot și atletism, gim
nastica are o poziție bine preci
zată în sistemul nostru de educa
ție fizică, cu sarcini bine definite 
atît în ridicarea standardului sa
nitar al întregii populații, cît și 
ca bază a ridicării pregătirii fi
zice generale a celor ce practică 
sportul de performanță. Conside
răm reliefarea succintă a particu
larităților date drept o recoman
dare adresată tuturor vîrstelor de 
a introduce zilnic în programul 
activității acest mijloc de întărire 
a sănătății.

de echilibrare a

cartiere, 
publice

In unele 
telefoanele 
sirii defecte.

(Desene de V. TIMOC)

dr. IOAN DRAGAN 
Centrul de medicină sportivă 

al M.S.P.S.

— Bați ca să te audă la 02 și să trimită să-l repare ?
(Desen de FRED GHENÄDESCU)

unor compozitori clasici vor înfni-16 imense statui ale __ __ _____ ,____ __ ____
museța fațada noului edificiu al Operei din Budapesta. In 
atelierele de artă plastică din Budapesta pot fi văzute cele 
patru sculpturi reprezentînd (de la stînga la dreapta) pe 
Mussorgski, Bizet, Beethoven și Gluck.

Al 15-lea Tîrg 
international 
al cărții de la 

Frankfurt
La 8 octombrie, 

se va deschide la 
Frankfurt pe Main 
(R.F.G.) cel de-al 
15-lea Tîrg interna
țional al cărții. Pînă 
în prezent și-au a- 
nnnțat participarea 
2 100 de edituri din 
36 de țări. Printre 
țările participante 
se numără și R. P. 
Roraînă. In cadrul 
tîrgului se vor pre
zenta lucrări bele
tristice, literatură de 
specialitate, cataloa
ge, precum și afișe.

O istorie a filmului
„Istoria cinematografiei mondiale, 

de la origină și pînă în zilele noas
tre" se intitulează volumul apărut in 
editura pariziană Flammarion, sub 
semnătura cunoscutului critic cine
matografic Georges Sadoul. Lucra
rea — ctiprinzînd peste 700 de pa
gini — este o ediție revăzută a câr
tii apărute și la noi. Ea include fil
mele cele mai recente, din întreaga 
lume. Volumul este însoțit de un 
index al numelor de autori cu 200 
bio-filmografii ale principalilor ci
neaști, un index al cinematografiilor 
nationale etc.

Momente din dezvoltarea
teatrului

20 de ani teatrul 
era ca și inexis- 

atunci nu se jucau

brazilian
Acum 

brazilian 
tent. Pe 
decît piese ușoare, distrac
tive și în cel mai bun caz 
o piesă cu subiect din „vre
murile de demult" ale Bra
ziliei, de cele mai multe ori 
din epoca imperiului.

Anii 1937 și 1941 trebuie 
considerați ca anii cînd a 
luat naștere mișcarea de re
înnoire a teatrului din a- 
ceastă țară. In 1941, cu a- 
jutorul unor tineri entu
ziaști ai teatrului și învin- 
gîndu-se greutăți mari, se 
înființează „Teatro Brasi- 
leiro de Comedia", unde se 
pun în scenă piese clasice 
și moderne.

De la începuturile sale, 
tînărul teatru brazilian s-a

preocupat să caute piese 
autohtone, să promoveze 
autori autohtoni. Ceea ce 
exista la început era puțin 
și în cele mai multe .cazuri 
lipsit de valoare, dar foarte 
curînd au apărut drama
turgi înzestrați.

„Rochia de mireasă" 
lui Rodrigues a fost i 
dintre primele ptese 
mișcării teatrale naționale 
și astăzi este considerată ca 
o piesă „clasică". „Auto de 
Compadecida" a lui Suassu- 
na a repurtat un mare suc
ces. Sub forma unei come
dii spumoase, această piesă 
constituie o critică socială 
la adresa stării de lu
cruri din „regiunea foamei“ 
din nord-est, denumită „re
giunea blestemată".

s r 
una ' 
ale

Tînăra cinematografie ghaneÿa

filme documentare con
sacrate transformărilor 
politice, economice și so
ciale din țară, mai tîrziu 
prezentării unor așpecte 
culturale și, în sfîrșit, se 
va trece la ecranizarea 
unor povestiri inspirate 
din viața poporului. în 
acest fel se vor crea pre- 
mizele producției' unor 
filme artistice gh’a’fteze.

Ziarul „Ghanian 
mes“ relatează că 
Accra a început construc
ția unui mare studio ci
nematografic. Legat de 
aceasta, G. Ampia-Kwofi, 
directorul corporației ci
nematografice naționale, 
a arătat în paginile aces
tui ziar că, pentru înce
put, în Ghana se’ vor 
produce cu regularitate

Ti- 
la
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Noul melanjor de la Combinatul siderurgic Hunedoara

Semnarea unui nou aranjament 
comercial între R. P. Romînă și Anglia

în urma tratativelor purtate la 
București între delegațiile comerci
ale romînă și engleză, pentru înche
ierea unor instrumente de schimb 
menite să contribuie la dezvoltarea 
în continuare a schimburilor co
merciale între R. P. Romînă și An
glia, s-a semnat la Ministerul Co
merțului Exterior un Aranjament 
comercial valabil pe o perioadă de 
5 ani (1 octombrie 1963—30 septem
brie 1968), precum și listele de 
mărfuri ce vor constitui obiectul 
schimburilor în primul an de vala
bilitate a Aranjamentului.

Printre mărfurile prevăzute în 
lista exportului romînesc, figurea
ză : produse chimice, tractoare, ma- 
șini-unelte, produse ale industriei 
lemnului, mărfuri agroalimentare.

Cu ocazia vizitei delegației culturale franceze
Cu ocazia vizitei în țara noastră a 

delegației culturale franceze la tra
tativele pentru elaborarea noului 
Protocol de schimburi culturale, 
științifice și tehnice între R.P. Ro
mînă și R. Franceză, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a oferit vineri un de
jun la restaurantul Athenée Palace.

Au participat Mihail Halea, pre
ședintele Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, și 
Jean Livescu. adjunct al ministrului 
învățămîntului.

Au participat, de asemenea, Jean 
Basdevant, directorul general al re
lațiilor culturale și tehnice din Mi-

SPORT
Azi și mîine

Program competițional
MOTOCICLISM. — Pe traseul dintre 

șoseaua Nordului și șoseaua Pipera se des
fășoară mîine» cu începere de la ora 10, un 
concurs international de motociclism-viteză 
la care, alături de cei mai valoroși alergă
tori romîni, participă și motocicliști fruntași 
din Italia. Se vor desfășura probe la cate
goriile 125 cmc și 175 cmc (12 ture), 250 
cmc (15 ture), 350 cmc (18 ture) și 500 cmc 
(20 ture).

RVGBI. — Azi, pe stadionul Dinamo din 
Capitală : Dinamo—Unirea (ora 16,30). 
Mîine, cuplai pe terenul din Parcul Copi
lului : Gloria—Rulmentul Bîrlad (ora 9), 
Grivita Roșie—Știința Clui (ora 10,30). Me
ciurile din provincie, care se dispută tot 
mîine, sînt C S.M.S Iași—Știința Petro
șani , Farul Constanța—Steaua ; Știința Ti
mișoara—Progresul.

FOTBAL. — Mîine, în campionatul ca
tegoriei A, etapa a Vl-a : Steaua—Crișul și 
Dinamo București—Siderurgistul (cuplaj pe 
stadionul Republicii, de la ora 14,15) ; Fa
rul Constanța—Rapid ; C.S.M.S. Iași—Di
namo Pitești ; Petrolul Ploiești—Steagul 
Roșu ; Știința Timișoara—Știința Cluj; U.T. 
Arad—Progresul.

Reprizele secunde de la meciurile Dinamo 
București—Siderurgistul, Farul—Rapid și 
U.T.A.—Progresul vor fi transmise, alterna
tiv, la radio (program I, de la ora 16,45).

CICLISM. — Azi, de la orele 16, concurs 
pe velodromul Dinamo, organizat de clubul 
Voința București.

BOX. Astăseară, cu începere de la ora 
19, pe ringul instalat în potcoava stadio
nului Republicii se va desfășura întîlnirea 
de box dintre reprezentativele R. P. Romî- 
ne și Scoției. Oaspeții au sosit la București 
cu o formație puternică, din care nu lip
sesc cuno'-cuții campioni McDermot, Arm
strong, Mallon și MacKenzie. Echipa R.P.R. 
va cuprinde, printre alții, pe Ciucă, Miha- 
lik, Pătrașcu, Monea, Cojan, Mariuțan.

Campionatul mondial 
feminin de șah

BELGRAD 27 (Agerpres). — în turul 5 
al campionatului mondial feminin de șah 
s-au terminat doar două meciuri : U.R.S.S.- 
Monaco 2—0 și R. P. Romînă-R. D. G. 
1—1 (Keller-Nicolau remiză, la mutarea 33; 
Kraatz-Teodorescu, remiză, la mutarea 31).

Clasament : 1. U.R.S.S. 9 puncte, 2. R.P. 
Polonă 7,5 puncte (1) ; 3. Iugoslavia 7
puncte (1) ; 4. R. P. Mongolă 6 puncte (o 
partidă întreruptă și un meci mai puțin 
jucat) ; 5—6. Olanda, S.U.A. 6 puncte (1) ; 
7. R. P. Romînă 6 puncte etc.

Vineri a fost zi de odihnă. Astăzi dimi
neață se continuă partidele întrerupte iar 
după-amiază are loc cel de-*l 6-lea tur. 

produse ale industriei ușoare etc. 
în schimbul acestora vor fi achizi
ționate din Anglia : mașini și uti
laje, produse siderurgice, chimicale, 
unele produse alimentare și altele.

Aranjamentul a fost semnat de 
președinții celor două delegații la 
tratative : A. Ioncică, din partea 
romînă, și A. N. Halls, din partea 
engleză.

La semnare au participat Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, precum și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior.

A fost de față J. I. McGhie — 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Angliei la București.

(Agerpres)

nisterul Afacerilor Externe al Fran
ței, șeful delegației franceze, și 
Pierre Paul Bouffanais, ministrul 
Franței la București.

Au fost prezenți membrii celor 
două delegații.

Dejunul a decurs într-o atmosferă 
cordială.

★
Cu aceeași ocazie, Pierre Paul 

Bouffanais, ministrul Franței la 
București, a oferit vineri seara o 
masă la sediul legației.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Jean Li
vescu, adjunct al ministrului învăță
mîntului și alți oameni de cultură.

A participat, de asemenea, Jean 
Basdevant, directorul general al re
lațiilor culturale și tehnice din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Fran
ței, șeful delegației franceze.

Au fost prezenți membrii celor 
două delegații.

Masa a decurs intr-o atmosferă 
prietenească.

(Agerpres)

C O N
(Urmare din pag. I-a)

este, cum se știe, un lucru foarte 
important și nu se va găsi nimeni 
să conteste. Dar aici nu e vorba de 
tradiție, ci de măsuri concrete de or
ganizare, de previziune — să nu în
curcăm una cu alta. Iar acelor to
varăși de la Botoșani care invocau 
deunăzi tradiția, tupilîndu-se, de 
fapt, la umbra propriei lor neglijen
țe, le vom aminti de experiența con
cretă a oamenilor.

Țesătorii de la „Teba“-Arad care 
au venit la Botoșani să ajute la pu
nerea la punct a războaielor noi s-au 
putut convinge de îndemînarea 
muncitoarelor de aici — Ortansa 
Vînătoru, Valeria Druță, Ecaterina 
Tudor, Valeria Costraș și atîtea alte 
țesătoare de toată nădejdea care, la 
Botoșani sau la Arad, la Pitești sau 
Brașov, rămîn ele însele, la fel de 
receptive și de bune în meserie. Se 
înțelege, cu condiția ca ori de cite 
ori trebuie să lucreze la un război 
nou, modern, să fie temeinic instrui
te, specializate.

In ultima vreme, în toate între
prinderile noastre noi se Insistă și 
se muncește stăruitor pentru a se a- 
tinge capacitatea prevăzută în pros
pect. Nu e întîmplător. Se știe doar 
că ridicarea productivității muncii 
se obține, în principal, pe seama in
troducerii și folosirii tehnicii noi. 
Au înțeles just această indicație dată 
de partid tovarășii de la „Teba“- 
Arad. în mai puțin de o lună ei au 
montat și au pus în funcțiune toate 
cele 150 de războaie automate. S-ar 
fi cuvenit să spunem așa și despre 
cei de la Botoșani, care lucrează în
tr-o întreprindere modernă și în 
condiții cit se poate de bune. Ei au 
început însă montajul noilor războaie 
în primele două luni ale anului și 
au pus în funcțiune ultimul dispo
zitiv automat abia la 16 septembrie. 
Multă apă a curs pe vadul Moldo
vei, și multe valuri de țesături n-au 
mai putut trece prin spata războaie-

Aniversarea a 15 ani de la reapariția 

revistei „Lupta de clasă"

Se împlinesc 15 ani de la reapa
riția revistei „Lupta de clasă", organ 
teoretic și politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Continuînd tradițiile revoluționare 
ale „Luptei de clasă“ din anii ilega
lității, militînd cu consecvență pen
tru înfăptuirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în țara noastră, revista a dobîndit 
stima și dragostea cititorilor.

Revista și-a cîștigat merite impor
tante în tratarea problemelor teore
tice și practice privind lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al partidului, 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale, construcția de partid și de 
stat, propaganda marxist-leninistă, 
cercetarea științifică, învățămîntul, 
literatura și arta, problemele actua

Cu prilejul sesiunii Comisiei mixte guvernamentole 

de colaborare economică romîno-ungară

Vineri, Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a oferit o masă în cinstea 
delegației guvernamentale econo
mice a R. P. Ungare, condusă de 
Apro Antal, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar.

Au participat membrii delegațiilor 
ungare și romîne, participante la cea 
de-a V-a sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică romîno-ungară, precum și 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe.

Cocteil oferit de atașatul 
militar al R. P, Ungare 

la București
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Ungare, ata
șatul militar al R. P. Ungare la 
București, colonel Gyula Feher, a 
oferit vineri seara un cocteil în sa
loanele ambasadei.

Au participat general locotenent 
Ion Ioniță, general locotenent Mihai 
Burcă și general maior Vasile Ionel, 
adjuncți ai ministrului Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, general loco
tenent Staicu Stelian, adjunct al mi
nistrului afacerilor interne, generali 
și ofițeri, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, zia
riști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Ansamblul central 
de cîntece și dansuri 

al R. P. Chineze la lași
Vineri seara, în saia Casei de cul

tură a sindicatelor din Iași a avut loc 
primul spectacol prezentat de An
samblul central de cîntece și dansuri 
populare al R. P. Chineze, care în
treprinde un turneu în țara noastră. 
Programul a cuprins dansuri și cîn
tece chineze pentru diferite instru
mente de muzică populară și forma
ții corale.

în continuarea turneului său în 
R. P. Romînă, Ansamblul central de 
cîntece și dansuri populare al R.P. 
Chineze va prezenta spectacole în 
orașele București, Sibiu, Hunedoa
ra, Timișoara și Arad.

F R U N T A R £
lor 1 în loc de automate, utilajele au 
lucrat o vreme ca simple războaie. 
Și de ce ? Pentru că n-au fost pre
gătiți în lucrări de montaje mai 
mulți mecanici și tehnicieni. Sarcina 
a căzut pe umerii tovarășului Nico
lae Roman, de altfel tehnician exce
lent, om cu 36 de ani petrecuți prin
tre războaiele de țesut. El a făcut 
o treabă ca lumea, conducted micul 
lui colectiv. Dar asta nu schimbă 
esența : o problemă rezolvată la 
„Teba“-Arad într-o lună, la Boto
șani a fost tărăgănată aproape două 
trimestre.

Mai sînt și alte deosebiri. La 
„Teba“-Arad, organizația de partid 
de la țesătorie a discutat, într-o a- 
dunare generală, o singură proble
mă : frecvența ruperii firelor. Teh
nicienii ajunseseră la concluzia că 
randamentul războaielor putea crește 
simțitor prin micșorarea numărului 
de opriri din pricina ruperii firelor. 
In adunare s-au luat măsuri efi
ciente. S-au aplicat operativ. Și de 
aici au mai ieșit în plus cîteva sute 
de metri de țesături. De ce n-ar 
proceda tot așa și birourile organi
zațiilor de bază de la țesătoria Uzi
nelor textile din Botoșani, unde frec
vența ruperii firelor este mult mai 
accentuată ? Este o problemă de o- 
rientare, de conducere a treburilor 
producției.

E drept, s-au dezbătut și aici 
chestiuni importante : organizarea și 
desfășurarea întrecerii, calitatea țe
săturilor, întreținerea utilajului — 
lucruri, desigur, demne de o discu
ție serioasă. însă măsurile n-au fost 
riguros urmărite în aplicarea lor, e- 
ficiența acestora s-a diminuat.

De bună seamă, lucrurile nu vor 
rămîne multă vreme așa. Se poate 
vorbi, de pe acum, de o anumită re
dresare. O confirmă realitatea. în
tr-o singură lună, randamentul a 
crescut de la 8 900 Ia 9 200 bătăi 
/război/oră. S-au familiarizat oame
nii cu utilajele. Dar conducerea sec
torului țesătorie, trebuie s-o spunem 

le ale politicii externe a statului nos
tru, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ale luptei po
poarelor pentru promovarea princi
piilor coexistenței pașnice, pentru a- 
părarea păcii.

Prețuirea de care se bucură „Lupta 
de clasă“ își găsește expresie în 
continua creștere a tirajului ei, în 
largul ecou al articolelor publicate, 
în interesul manifestat pentru re
vistă de membri de partid, activiști 
de partid, din economie și aparatul 
de stat, de oamenii de știință și cul
tură.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
Ia reapariție, redacția „Scînteii“ fe
licită călduros colectivul revistei 
„Lupta de clasă" și îi urează noi 
succese în activitatea sa pusă în 
slujba înfloririi patriei, a victoriei 
cauzei socialismului și păcii.

A luat parte ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

★
Seara, ambasadorul R. P. Ungare, 

Jenö Kuti, a oferit o recepție cu pri
lejul celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de co
laborare economică romîno-ungară.

Au luat parte tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu și Apro Antal, precum 
și membrii celor două delegații și 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
„Transporturile americane“

(Urinare din pag. I-a)

rit de cooperare pe care noi, cu si
guranță, vom încerca să-1 egalăm 
atunci cînd Romînia va prezenta o 
expoziție în Statele Unite.

S-a vizitat apoi expoziția care 
ilustrează diferite aspecte din dome
niul transporturilor americane.

Vizitatorilor le-a fost oferită o 
revistă-program a expoziției, în care 
este publicat următorul mesaj adre
sat vizitatorilor expoziției din Bucu
rești de către John Kennedy, pre
ședintele S.U.A. : „In numele po
porului american vă spun din toată 
inima : bun sosit la expoziția trans
porturilor din Statele Unite. Expo
ziția înfățișează progresul unei im
portante industrii din Statele Unite 
— transporturile. Această industrie 
este numai una din numeroasele 
forțe care au contribuit la progre
sul și dezvoltarea Statelor Unite. Ea 
are totuși un caracter unic prin 
faptul că a înmănuncheat țelurile, 
energiile și aspirațiile întregului po
por american, îngăduindu-ne să

Delegația orașului finlandez 
Turku a părăsit Capitala
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația orașului finlandez 
Turku condusă de Olavi Santalahti, 
membru al consiliului de conducere 
al orașului Turku, care ne-a vizitat 
țara în cadrul legăturilor de înfră
țire și prietenie stabilite între ora
șele Turku Ji Constanța, aderente la 
Federația mondială a orașelor înfră
țite.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții 
finlandezi au fost conduși de repre
zentanți ai Sfatului popular al Ca
pitalei și ai orașului Constanța.

cu toată seriozitatea, n-a învățat 
prea multe lucruri din începutul a- 
nevoios de muncă la războaiele au
tomate. Lipsește și acum fermitatea. 
Iată un exemplu. Discutăm cu ingi
nerul Ion Floareș, un tînăr inginer 
capabil și apreciat, șef al serviciului 
producție.

— Da, acum, cînd ne pregătim să 
trecem la o zonă de deservire de 8 
războaie'om, nu ne va fi prea ușor... 
Țesătoarele trebuie să știe o seamă 
de lucruri : care e ordinea trecerii 
ei pe la războaie, o mînuire mai ra
pidă, o cunoaștere mai profundă a 
utilajului...

— Și cînd treceți la 8 războaie 7
— La finele lunii septembrie.
— Dar pînă acum n-ați început să 

pregătiți țesătoarele.
— Să vedeți, prin însuși faptul că 

lucrează la războaiele noi, ele își 
ridică mereu calificarea...

Prin urmare, se repetă greșeala 
începutului. Aceeași teorie a lucru
rilor care merg de la sine.

Un fapt este cert : colectivul țe- 
sătoriei de la Uzinele textile Boto
șani este încă departe de a ajunge 
să folosească noile războaie automate 
la capacitatea lor. întreprinderea, 
în întregul ei, își realizează și chiar 
își depășește sarcinile de plan, ca un 
vrednic colectiv, dar asta nu absolvă 
cu nimic țesătoria. Aici există im
portante rezerve de creștere a ran
damentului războaielor automate, e- 
chivalente cu mai mult de 1 000 m 
țesături zilnic. Cum se poate ajunge 
aici — aceasta au arătat-o și conti
nuă s-o demonstreze țesătorii fabri
cii arădene. O experiență vie. Ur- 
mîndu-le pilda, stăruind în ridicarea 
calificării țesătoarelor și a ajutori
lor de meșteri, întărind asistența 
tehnică și luînd în dezbatere temei
nic și cu răspundere problema ridi
cării productivității muncii, a ran
damentelor noilor utilaje, colectivul 
țesătoriei Uzinelor textile din Boto
șani are toate posibilitățile să ajungă 
repede în rînd cu colectivele frun
tașe din țară.

Recepție oferită de ambasadorul 
Republicii Indonezia

Vineri seara, ambasadorul Repu
blicii Indonezia în R. P. Romînă, 
Sukrisno, a oferit o recepție în sa
loanele hotelului Athenée Palace, cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației unite a Adunării Consul
tative Populare Provizorii și a Par
lamentului Republicii Indonezia.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, conducă
tori ai unor instituții centrale și ai 
unor organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali, zia
riști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

în timpul recepției generalul Wi- 
lujo Puspojudo și Ștefan Voitec au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

★
Vineri dimineața, delegația unită 

a Adunării consultative populare 
provizorii și a Parlamentului Repu
blicii Indonezia, a vizitat Institutul 
de fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne. Aici, oaspeții s-au interesat 
de stadiul cercetărilor în acest do
meniu cît și de aplicațiile lor prac
tice în economia țării.

(Agerpres)

Conferință de presă la ambasada 
R. S. Cehoslovace

Vineri la amiază, la sediul amba
sadei R. S. Cehoslovace din Bucu
rești a avut loc o conferință de presă 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la dictatul din München.

A vorbit Jaroslav Sykora, amba
sadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace. (Agerpres) 

atingem scopuri comune, pentru bi
nele tuturora.

Azi, transporturile globale rapide 
ne dau prilejul să înfăptuim între 
popoare înțelegeri mai bune, relații 
mai strînse și țeluri comune.

în acest spirit vă prezentăm expo
ziția transporturilor din Statele 
Unite“.

★
Expoziția, organizată în pavilionul 

din Parcul Herăstrău, va rămîne 
deschisă pînă la 18 octombrie.

(Agerpres)

C. E. C. comunică :
Casa de Economii și Consemnațiuni 

informează pe cei interesați că pentru 
tragerea la sorți pe trimestrul IV a.c. a 
libretelor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme se pot depune 
sau completa sumele necesare pînă la 
data de 30 septembrie inclusiv.

De asemenea se face cunoscut că la 
tragerea la sorți pentru trimestrul III 
a.c. — care va avea loc la 26 octom
brie în orașul Brașov — se vor acorda 
30 de autoturisme de diferite mărci.

Loto central
La tragerea Loto central din ziua de 27 

septembrie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 34 20 15 36 6 41 75 
83 78 2. Premii suplimentare : 30 89 6. 
Fond de premii : 728 360.

LIMITAREA
PUBLICĂRII

DE „COMICSURI"
IN BRAZILIA

Președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a emis un 
decret prin care se limi
tează publicarea „comic
surilor“ din cauza influen
ței lor nefavorabile asupra 
educației morale a tinere
tului brazilian. Potrivit 
prevederilor acestui decret, 
care intră în vigoare de la 
1 ianuarie 1964, cotidienele 
braziliene vor trebui să re
ducă, progresiv, în anii 
viitori procentul de „co
micsuri“.

„PARACERATHERIUM"

într-o carieră de la poa
lele munților Tianșan din 
R.S.S. Kazahă au fost des
coperite fosilele unui ri
nocer, care se presupune 
că a trăit acum 30 milioa
ne de ani. Oameni de ști
ință presupun că animalul 
descoperit, denumit „Para- 
ceratherium", avea înălți
mea unei case cu un etaj. 
Este foarte posibil ca acest 
animal să fi trăit în apele 
unui fluviu.

URAGANUL „EDITH"

în regiunea Mării Ca
raibilor continuă să bîn- 
tuie uraganul „Edith“. 
După cum anunță agenția 
U.P.I., uraganul, însoțit 
de puternice ploi toren
țiale, s-a abătut și asupra 
teritoriului de coastă al 
Republicii Dominicane și 
Haiti. în Insula Martini- 
ca peste 5 000 de persoane 
au rămas fără locuințe, 
iar o mare parte din re
coltă a fost distrusă.
CANCERUL PLANTELOR

în cadrul unui congres 
medical, care a avut loc

TELEGRAME EXTERNE
Lucrările sesiunii Agenției Internaționale 

pentru Energia Atomică
VIENA 27.— Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite : In 
cadrul discuțiilor pe marginea ra
portului Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), 
la 27 septembrie au luat cuvîntul 
reprezentanți ai Angliei, R. F. Ger
mane, R. S. S. Ucrainene, R. P. 
Ungare, Ghanei și alții. Majoritatea 
vorbitorilor s-au referit la rolul 
care trebuie să-i revină acestei or
ganizații internaționale în folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice.

O nouă dovadă a contribuției 
R. P. Romîne la activitatea acestei 
organizații Internaționale o consti
tuie semnarea a șase contracte 
pentru unele lucrări comune care 
urmează să fie efectuate la insti
tutele de cercetări din țara noastră.

Luînd cuvîntul la 26 septembrie în 
ședința plenară a sesiunii A.I.E.A. 
acad. Horia Hulubei, șeful delega
ției R. P. Romîne, a subliniat că lu
crările Conferinței au început într-o 
atmosferă mai favorabilă relațiilor 
internaționale și apropierii dintre 
popoare. Vorbitorul a arătat apoi că 
A.I.E.A. poate și trebuie să joace un 
rol important pe calea destinderii in
ternaționale.

Delegația R. P. Romîne, a spus 
acad. Horia Hulubei, a constatat că 
de la ultima Conferință generală, 
Agenția a obținut o serie de succese, 
activitatea de cercetări științifice a 
marcat o îmbunătățire a programu
lui său.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că delegația R. P. Romîne consideră 
că planul pe termen lung, aprobat de 
curînd de către Consiliul Guverna
torilor, trebuie să fie considerat ca 
realist și acceptabil pentru toate 
statele membre. Reprezentantul ro

Semnarea acordului de cooperare culturală și științifică 
intre R. P. Romînă și Republica Mali

BAMAKO 27 (Agerpres). — La 26 
septembrie a fost semnat la Bamako 
primul acord de cooperare culturală 
și științifică între Republica Popu
lară Romînă și Republica Mali, pre
cum și programul de aplicare a a- 
cestui acord pentru anii 1963—1964.

Din partea R.P. Romîne acordul a 
fost semnat de Gheorghe Popescu, 
ambasadorul R.P. Romîne la Bama
ko, iar din partea Republicii Mali 
de Moussa Keita, înaltul comisar 
pentru problemele tineretului și 
sportului. La ceremonia semnării au 
fost de față Mamadou Diarra, șeful 
direcției culturale din Ministerul

Reînnoirea acordului americano-spaniol
NEW YORK 27 (Agerpres). — Se

cretarul Departamentului de Stat, 
Dean Rusk, și ministrul de externe 
spaniol, Fernando Maria Castiella, 
au semnat textul unui nou acord 
privitor la amplasarea bazelor mili
tare ale S.U.A. în Spania.

Potrivit noului acord va fi creat 
un comitet militar consultativ hispa- 

de curînd la Paris, pro
fesorul Gautteret a emis 
teoria că și plantele pot 
suferi de cancer. El a a- 
rătat că atît în tumorile 
canceroase vegetale cît și 
la cele animale se con
stată prezența unei anu
mite substanțe : acidul 
idol-acetic. Specialiștii 
sînt de acord că expune
rea prof. Gautteret este 
de o foarte mare impor
tanță.

VAL DE CĂLDURĂ
LA LOS ANGELES

în ultimele două zile, 
la Los Angeles a fost în
registrată o temperatură 
aproape record — 58 de 
grade. Din cauza tempe
raturii ridicate, riscurile 
de incendiu în oraș au 
fost mult sporite. Auto
ritățile locale au anun
țat închiderea școlilor. 
Agenția Associated Press 
anunță că din cauza căl

durii au murit aproxima
tiv 200 000 iepuri de casă 
și 30 000 păsări.

UN „CLIENT"
NEOBIȘNUIT

Un magazin din orașul 
Lansing, statul Michigan, 
(S.U.A). a primit vizita 
unui „client“ neobișnuit, 
care a intrat... prin vi
trină. Este vorba, după 
cum relatează agenția 
France Presse, de un ele
fant, care, după ce a scă
pat de la un circ am
bulant, a străbătut stră
zile orașului, semănînd 
pretutindeni panică. O 
persoană lovită de elefant 
a fost transportată de ur
gență la spital într-o 
stare gravă. Elefantul 
și-a plătit scump liberta
tea, deoarece a fost ucis 
cu focuri de revolver de 

un polițist.

mîn a făcut apoi o serie de obser
vații legate de buna funcționare a 
Agenției și de natură să contribuie 
la o mai rodnică colaborare între 
statele membre. El a subliniat că 
există posibilități pentru ca printr-o 
utilizare mai rațională a mijloacelor 
existente să se ajungă, într-o pe
rioadă scurtă, la stabilizarea buge
tului organizației. Delegația romînă, 
a continuat vorbitorul, se pronunță 
împotriva acelor modificări ale Sta
tutului Agenției care urmăresc trans
formarea contribuțiilor voluntare 
plătite de statele membre în contri
buții obligatorii.

După ce a subliniat importanța pe 
care Agenția trebuie să o acorde 
perfecționării cadrelor, reprezentan
tul R. P. Romîne și-a manifestat în
grijorarea față de faptul că pentru 
perioada 1958—1962 procentajele 
burselor oferite prin mijloacele pro
prii ale Agenției și cele din cadrul 
programului lărgit pentru asistență 
tehnică al O.N.U. au scăzut. Referin- 
du-se la regulamentul pentru burse, 
adoptat la una din sesiunile Con
siliului Guvernatorilor, el a arătat 
că această hotărîre introduce discri
minări inutile în privința unora din
tre statele membre ale Agenției.

Apoi, reprezentantul romîn a arătat 
că Republica Populară Romînă a- 
cordă o atenție susținută cercetări
lor fundamentale și aplicațiilor paș
nice ale energiei nucleare. în timpul 
anului ce s-a scurs, cercetătorii din 
R. P. Romînă au obținut noi succe
se în domeniul științelor nucleare. 
Aplicațiile în industriile metalurgice 
și chimice, în cercetările hidrologice, 
în medicină, biologie și agricultură 
sînt deja foarte răspîndite șl se a- 
propie stadiul cînd aceste metode vor 
deveni curente, oferind avantaje 
considerabile economiei naționale.

Afacerilor Externe al Republicii 
Mali, precum și alte personalități.

în discursul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul R.P. Romîne a subli
niat importanța acordului și a rela
țiilor prietenești care s-au statorni
cit și se dezvoltă între cele două 
țări. în cuvîntarea de răspuns, 
Moussa Keita a apreciat importanța 
deosebită a documentelor semnate, 
exprimîndu-și convingerea că rela
țiile de prietenie dintre cele două 
țări vor continua să se dezvolte.

Ceremonia semnării acordului a 
fost transmisă în întregime de postul 
de radio Bamako.

no-american cu sediul la Madrid. A- 
cest organ reprezintă o nouă verigă 
de legătură a Spaniei cu N.A.T.O., 
evitîndu-se însă primirea oficială a 
regimului franchist în N.A.T.O.

Agenția U.P.Ï. relatează că „Spania 
a cerut anumite modificări înainte de 
a-și da consimțămîntul pentru o re
înnoire a acordului pe alți cinci ani“.

PROIECTUL
TUNELULUI

SUB CANALUL MINECII

Proiectul vechi de peste 
un secol de a uni Anglia 
fi Franța printr-un tunel 
sub Canalul Minecii a ob
ținut un nou sprijin.

Comitetul de studiu spe
cial, alcătuit din experțl 
englezi și francezi, a ra
portat că proiectul acestui 
tunel este realizabil din 
punct de vedere tehnic și 
economic. El va costa de 
două ori mai puțin dectt 
proiectul unui pod peste 
Canalul Minecii, fiind tot
odată mai economic decât 
extinderea serviciilor ae
riene.

După părerea experților, 
construirea tunelului va 
costa 400 milioane de do
lari fi va dura 6 ani. Pen
tru a fi aprobat de guver
nele Angliei și Franței, pro
iectul urmează să fie dez
bătut.

în fotografie : Macheta 
intrării in tunelul feroviar, 
in partea dinspre Anglia.
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comise de re-

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U

Europa există pro- 
la crearea de zone

Europa de nord

ale 
confirmat 

de denuclearizare 
regiuni geografice

In fața ambasadei spaniole din 
Berlinul occidental a avut loc, re
cent, o demonstrație de protest îm
potriva fărădelegilor 
gimul franchist.

Situația politica 
din Grecia

Scrisoarea adresată lui U Thant 
de ministrul afacerilor externe al R.P. Romine

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
26 septembrie tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, șeful delegației R. P. Romîne la 
sesiunea a 18-a a Adunării Generale 
a O.N.U., a adresat Secretarului Ge
neral al O.N.U., U Thant, o scrisoare 
prin care cere, în conformitate cu 
articolul 15 al regulamentului inte
rior al Adunării Generale, reînscrie- 
rea pe ordinea de zi a sesiunii a 18-a 
a punctului intitulat „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate 
dintre state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice diferite“, 
ca avînd un caracter important.

în conformitate cu articolul 20 al 
regulamentului de procedură, scri
soarea este însoțită de următorul 
memoriu explicativ :

„Sesiunea a 15-a a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor U- 
nite, la propunerea Republicii Popu
lare Romîne a înscris pe ordinea sa 
de zi punctul intitulat : „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate 
dintre state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice dife
rite“. în memoriul explicativ dis
tribuit cu prilejul înscrierii acestei 
probleme (doc. A. 4440) delegația 
romînă își manifestă convingerea că 
„orice îmbunătățire a relațiilor din
tre state pe plan regional va con
tribui la îmbunătățirea ansamblului 
relațiilor internaționale, la crearea 
unei atmosfere favorabile cauzei 
păcii în lumea întreagă și securită
ții internaționale, la reglementarea 
marilor probleme nerezolvate“.

Dată fiind ordinea de zi încărcată 
a sesiunii a 15-a și lipsa de timp 
pentru o examinare eficientă a aces
tui punct, delegația romînă nu a in
sistat pentru discutarea lui atunci, 
în perioada care a urmat, s-a cons
tatat că ideea înțelegerilor regionale 
sub diferite aspecte cîștigă tot mai 
mult sprijin și că eficacitatea unor 
astfel de măsuri este confirmată de 
numeroase propuneri. Astfel, progre-

sul ideii de stabilire a unor zone 
denuclearizate, care corespunde as
pirațiilor de pace și securitate 
tuturor popoarelor, este 
de propunerile 
privind diferite 
ale globului.

Cu privire la 
puneri tinzînd 
denuclearizate în 
și în Europa centrală, în Balcani, 
precum și în regiunile Mării Adri- 
atice și Mării Mediterane.

De asemenea, au fost făcute nu
meroase alte propuneri prevăzînd 
măsuri orientate spre îmbunătăți
rea relațiilor internaționale, întări
rea securității, suprimarea surselor 
regionale de conflict, reglementarea 
prin tratative a problemelor încă 
nerezolvate și promovarea coope
rării multilaterale dintre statele 
europene cu sisteme social-politice 
diferite.

în dorința ca Adunarea generală 
să înceapă examinarea acestor 
propuneri, concentrîndu-și atenția 
asupra celor mai importante și mai 
urgente dintre ele, și să recomande 
principii și măsuri de natură să în
lesnească negocierea și încheierea 
acestor înțelegeri regionale intre 
statele interesate, guvernul Repu
blicii Populare Romîne cere reîn- 
scrierea punctului „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite“.

★

NEW YORK 27 (Agerpres).— La 26 
septembrie Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, șeful delegației 
R.P. Romîne la cea de-a XVIII-a se
siune a Adunării Generale O.N.U., a 
oferit o masă la sediul O.N.U. la care 
au participat :

Bruno Creisky — ministrul afaceri
lor externe al Austriei, Veli Merikoski 
— ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Huot Sambath — ministrul afa
cerilor externe al Cambodgiei, Vladimir

Popovici — membru al Vecei Executi
ve Federative a R.S.F. Iugoslavia, 
V. S. Semionov — locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
Senerat Gunewardene — ambasador, 
șeful delegației Ceylonului, Humbrerto 
Diaz Casanueva (Chile) — președintele 
Comitetului nr. 3, Milton F. Gregg 
(Canada) — președintele Comitetului 
nr. 5, Dr. Franz Matsch (Austria) — 
președintele Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice, V. P. Suslov (U.R.S.S.) — 
adjunct al secretarului general al 
O.N.U., Dr. Fouad Ammoun — secretar 
general al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Libanului, reprezentanți per
manent la O.N.U. — ambasadorii Lu
cio Garcia del Solar (Argentina), Ralph 
Enckell (Finlanda), Alex. Quaison- 
Sackey (Ghana), L. N. Palar (Indone
zia), N. T. Fedorenko (U.R.S.S.), Mișo 
Pavicevici (R.S.F. Iugoslavia).

La masă au participat membri și 
membri supleanți ai delegației R. P. 
Romîne la sesiunea XVIII-a a Adunării 
Generale O.N.U.

Masa a decurs într-o atmosferă cor
dială.

ATENA 27 (Agerpres). — La 
septembrie, pentru a doua oară 
decurs de 48 de ore, primul ministru 
al Greciei, Pipinelis, a prezentat de
misia cabinetului său. La insisten
țele liderilor partidelor din opoziție, 
regele a acceptat demisia lui Pipine
lis.

Vineri seara s-a anunțat că regele 
Paul l-a însărcinat pe Stylianos Ma- 
vromichalis, președintele Curții Su
preme a Greciei, să formeze noul 
guvern. Noul guvern va fi un „cabi
net de serviciu".

Referindu-se la cauzele actualei 
crize politice din Grecia, agențiile 
de presă subliniază că acestea se 
datoresc încercărilor fostului guvern 
Pipinelis de a influența viitoarele 
alegeri de la 3 noiembrie, în scopul 

putere a partidului 
Associated

VIZITA LA SZCZECIN A DELEGAȚIEI 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A R.P. ROMÎNE

SZCZECIN 27 Trimisul special 
Agerpres C. Benga transmite : De
legația Marii Adunări Naționale , a 
R. P. Romîne, condusă de Antön 
Moisescu, vicepreședinte al Mafii 
Adunări Naționale, însoțită de Jan 
Carol Wende, vicemareșal al Seimu
lui R.P. Polone, și de alte persoane 
oficiale poloneze, a sosit vineri di
mineața la Szczecin. Oaspeții au fost 
întîmpinați la gară de tovarășii An
toni Walaszeck, prim-secretar al Co
mitetului voievodal Szczecin ăl 
P.M.U.P., Marian Lempicki, preșe
dintele Prezidiului sfatului popular 
voievodal Szczecin.

în dimineața aceleiași zile, dele
gația a vizitat șantierele navale 
„A. Warski“ și rada portului Szczecih. 
în cursul după-amiezii, delegația a 
vizitat diferite instituții social-cul- 
turale și monumente istorice din 
oraș. Seara președintele Prezidiului 
sfatului popular voievodal Szczecin 
a oferit în cinstea delegației un dineu 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

menținerii la
E.R.E. Potrivit agenției
Press, „opoziția a acuzat pe Pipinelis 
de încercarea de măsluire a viitoa
relor alegeri în favoarea propriului 
său partid E.R.E.“. în acest sens 
este menționată trecerea prin parla
ment a legii care dă o „primă elec
torală“ partidelor care obțin un nu
măr mai mare de voturi.

0 DECLARAȚIE 
PREȘEDINTELUI S. ®. A.

„Dezarmarea ar elibera uriașe 
resurse materiale“

LONDRA 27 (Agerpres). — La Ox
ford s-a desfășurat o conferință con
sacrată problemelor urmărilor eco
nomice ale dezarmării. La conferin
ță au participat reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri engleze, sindi
catelor, Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai altor ministere și organi
zații.

în declarația dată publicității după 
încheierea conferinței se arată că în 
urma dezarmării în Marea Britanie

ar putea fi eliberate uriașe resurse 
materiale și umane, care ar putea fi 
folosite pentru îmbunătățirea siste
mului învățămîntului, sporirea in
vestițiilor în economie, reducerea 
impozitelor și acordarea unui ajutor 
substanțial țărilor în curs de dezvol
tare.

în încheiere, declarația sublini
ază că „dazarmarea ar constitui o 
binefacere pentru Anglia",

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
La 26 septembrie, președintele S.U.A., 
Kennedy, a luat cuvîntul în ora
șul Salt Lake City, unde a vorbit 
despre politica externă a S.U.A.

„Numai o politică realistă și pozi
tivă poate da rezultate favorabile“ 
— a spus Kennedy. Printre aceste 
rezultate el a citat Tratatul cu pri
vire la interzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii, caracteri- 
zîndu-1 drept „un prim pas pe calea 
îndelungată spre o lume liberă de 
primejdia și încordarea războiului“.

Presa internațională despre evenimentele zilei

Un grup de portoricani demonstrează în fața sediului O.N.U. pentru eli
berarea patriotului Albizu Campas, care i 
din Porto-Rîco.

se află în stare gravă într-o închisoare

SANTIAGO de CHILE 27 (Ager
pres). — Cu prilejul vizitei făcute în 
Chile, între președintele R.S.F. Iugo
slavia, I. B. Tito, și președintele Re
publicii Chile, J. Alessandri, au a- 
vut loc convorbiri în legătură cu 
situația internațională și relațiile 
dintre cele două țări.

După încheierea convorbirilor, mi
nistrul de externe chilian, Enrique 
Ortuzar, și secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, Kocea Popovici, au semnat un 
comunicat comun asupra vizitei pre
ședintelui I. B. Tito în Chile. în co
municat se spune, printre altele, că 
guvernele Republicii Chile și Iugo
slaviei și-au exprimat satisfacția față 
de încheierea Tratatului de la Mos
cova privind interzicerea experiențe
lor nucleare în cele trei medii, pe 
care-1 consideră ca un prim pas spre 
pace și dezarmarea generală. Cele 
două guverne consideră că țările 
mijlocii și mici trebuie să colaboreze 
activ la toate eforturile pașnice, sub
liniază comunicatul, precizînd în le
gătură cu aceasta că președintele 
Tito sprijină propunerea formulată 
de guvernul chilian și de alte patru 
guverne din America Latină în apri
lie anul trecut cu privire la denu- 
clearizarea acestui continent.

arată în 
și-au ex-

Cele două guverne, se 
continuare în comunicat, 
primat hotărîrea de a activa în ca
drul O.N.U. și al altor organisme 
internaționale în favoarea respectă
rii suveranității de stat, a principiu
lui neintervenției în treburile inter
ne ale statelor și respectării stricte 
a acordurilor internaționale, cît și în 
sprijinul eforturilor pentru a se pu
ne capăt colonialismului în lume, 
pentru a se rezolva problemele In
ternaționale pe cale pașnică.

Cele două guverne se declară gata 
să colaboreze la orice inițiative me
nite să ducă la o dezarmare-gene
rală sub un control corespunzător.

Ocupîndu-se în continuare de pro
blemele comerțului internațional, co
municatul menționează că cele două 
guverne acordă o mare importanță 
Conferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare care va avea loc anul 
viitor.

în cursul vizitei au avut loc, de 
asemenea, convorbiri economice în
tre delegațiile Republicii Chile și 
R. S. F. Iugoslavia. în protocoalele 
asupra acestor convorbiri se subli
niază că între cele două țări există 
posibilități reale de sporire a comer
țului, stabilindu-se în acest scop a- 
ranjamente speciale.

Ratificarea de către Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și de că
tre Senatul S.U.A. a Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosierâ, în spațiul 
cosmic și sub apă este comentată 
pe larg de presa mondială.

într-un articol redacțional, ziarul 
„NEW YORK TIMES“ menționează că 
„strategia păcii“ a obținut un succes 
important. Ziarul arată că votînd 
pentru ratificarea tratatului, Senatul 
S.U.A. „a reilectat speranțele cres- 
cînde ale poporului american în 
crearea unei lumi mai bune și mai 
puțin primejdioase“. Totodată, zia
rul subliniază că deși Tratatul de 
la Moscova „nu însemnează încă 
obținerea păcii“, el „are o mare în
semnătate, întrucît slăbește încor
darea internațională, pune capăt 
infectării < 
radioactive 
și frînează

va succeda pe Adenauer, agențiile 
do presă transmit :

La Bonn s-a anunțat oficial că la 
15 octombrie va avea loc o ședință 
extraordinară a Bundestagului, în 
cadrul căreia cancelarul Adenauer 
va face cunoscut personal că re
nunță la funcția sa. în ziua urmă
toare, comisia parlamentară a pre
ședinților grupurilor din Bundestag 
se va întruni pentru alegerea nou
lui cancelar. Candidatul grupurilor 
parlamentare ale partidelor coaliției 
guvernamentale este actualul vice
cancelar Erhard, a cărui alegere în 
funcția de cancelar este asigurată 
datorită majorității pe care o dețin 
în parlament cele două partide — 
creștin-democrat și liber-democrat.

In Vietnamul de sud au avut loe 
vineri alegeri legislative. Inițial, ele 
fuseseră fixate pentru 31 august, dai 
au fost amînate din cauza situației 
încordate din tară. Graba lui Diem 
de a tine alegeri este explicată 
prin aceea că el vrea să dea regi
mului său o spoială „democratică“, 
înainte ca O.N.U. să ia în discuție, 
la propunerea mai multor țări afro- 
asiatice, problema „încălcării drep
turilor cetățenești în Vietnamul de 
sud“. După cum transmite agenția 
France Presse, campania electorală 
s-a desfășurat eub semnul indife
renței din partea alegătorilor, acea
sta fiind „o formă a opoziției împo
triva regimului". Toate partidele de 
opoziție au boicotat alegerile.

atmosferei cu reziduuri 
) aducătoare de moarte 
cursa înarmărilor“.

★
la problema participării 

proiectul american de
Referitor 

Angliei la . 
creare a unor forțe nucleare multila
terale ale N.A.T.O., agenția France 
Presse transmite :

„în ciuda întrevederii lor de a- 
proape trei ore de joi dimineața. 
Dean Rusk, secretarul Departamen
tului de Stat al S.U.A., și lordul 
Home, ministrul de externe britanic, 
nu au reușit să se pună de acord 
asupra participării Angliei la con
vorbirile preliminare referitoare la 
crearea unei forțe nucleare multila
terale“.

'•k
In legătură cu alegerea noului 

cancelar al R. F. Germane, care-1

Propunerile Conferinței Pugwash

Delegația de ziariști romini 
in Anglia

LONDRA 27 (Agerpres). — Dele
gația de ziariști romini care vizi
tează Anglia la invitația Ministeru
lui de Externe al Marii Britanii, a 
vizitat la 26 septembrie oțelăria 
„Thomas and Baldwins“ din orașul 
Cardiff. în seara aceleiași zile, Idris 
Evans, reprezentantul pentru Wales 
al Oficiului central de informații, a 
oferit un dineu în cinstea delegației.

La 27 septembrie, delegația a vi
zitat fabrica de comutatoare din a- 
celași oraș, după care s-a înapoiat 
la Londra.

Vineri seara, Legația R. P. Ro
mine la Londra a oferit un cocteil 
în cinstea delegației de ziariști ro
mini, la care au participat Peter 
Thomas, ministru de stat, Lee Ho
ward,. editorul ziarului „Daily Mir
ror“. ziariști englezi, printre care 
Roy Thompson, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

27. — Corespondentul
transmite : La Paris își 

lucrările cea de-a 76-a se- 
Consiliului Executiv al

Lucrările sesiunii 
U.N.E.S.C.O.

PARIS 
Agerpres 
continuă 
siune a
U.N.E.S.C.O., din care face parte și 
acad. Tudor Vianu, reprezentant al 
R P Romîne. Pe ordinea de zi a 
sesiunii figurează examinarea pro
iectului preliminar de program și 
de buget pe anii 1965 și 1966 în care 
se propune intensificarea acțiunilor 
în spiritul păcii și înțelegerii inter
naționale.

în cursul primei ședințe, Consi
liul Executiv a aprobat înscrierea 
pe ordinea de zi a sesiunii a unei 
propuneri făcute de Uniunea Sovie
tică privind sarcinile U.N.E.S.C.O. 
în ce privește dezarmarea generală 
și totală în legătură cu semnarea 
Tratatului de la Moscova.

Acad Tudor Vianu, susținînd în
scrierea acestei propuneri pe ordi
nea de zi a sesiunii, a subliniat im
portanța Tratatului de la Moscova 
arătînd că științele, cultura și edu
cația pot să se dezvolte mult în 
condițiile destinderii și dezarmării. 
„Cu mijloacele de care dispune 

spus 
U N E S C.O 
portant în 
nală“.

— a acad. Tudor Vianu — 
poate juca un rol im- 

destinderea internațio-

20 de ani in junglele Amazoanelor
Revista engleză „TODAY“ a publicat recent relatările lui José 

Melo care, după ce a rătăcit 20 de ani în junglele Amazoanelor, s-a 
întors din nou în mijlocul oamenilor. El este unul dintre puținii su
praviețuitori ai unei armate de 45 000 de muncitori care, ademeniți 
de promisiunile patronilor, au plecat în junglele din bazinul acestui 
fluviu, pentru a munci pe plantațiile de arbori de cauciuc.

Publicăm, într-o formă prescurtată, relatările apărute in revista 
engleză.

„1942. Lumsa era cuprinsă de in
cendiul războiului. Japonezii, în 
Asia de sud-est. au pus stăpînire 
pe principalele regiuni producă
toare de cauciuc. Armata america
nă se sufoca literalmente de pe 
urma lipsei acestei importante ma
terii prime strateqice. Atunci, privi
rile industriașilor s-au îndreptat 
spre junglele braziliene, care se în
tind pe un teritoriu uriaș în bazinul 
fluviului Amazoanelor. N-a fost pri
ma încercare de a valorifica aceas
tă vastă plantație naturală de ar
bori de cauciuc. încă în 1927, Ford, 
regele american al automobilelor, a 
trimis detașamente bine echipate 
pentru valorificarea junglei, dar a- 
cest plan s-a dovedit atît de neren
tabil încît a fost nevoit să renunțe 
la el. Blocarea de către japonezi a 
Asiei de sud-est a constrîns însă 
Statele Unite să iacă o nouă încer
care. Au fost alocate cîteva milioa
ne de dolari pentru traducerea în 
viata a proiectului de a obține cau
ciuc din bazinul Amazoanelor. Cu 
consimțămîntul autorităților brazi
liene din acea vreme, în țară a 
început recrutarea de muncitori 
pentru „armata cauciucului". Mii de 
oameni, ademeniți cu promisiuni în
șelătoare, s-au îndreptat spre cen
trele de angajare. Printre ei era și 
José Melo. în vîrstă de 17 ani. Ta
tăl său era funcționar de stat și 
cîștiga pe zi 4 cruselros. Pe plan
tația de cauciuc se oferea pe zi 5 
cruselros Condițiile erau ademeni
toare șl José a semnat contractul.

După cîteva zile, împreună cu alți 
muncitori, el a fost expediat cu un 
vas în orășelul Belem, din
Amazoanelor. La Belem se consti
tuia „armata cauciucului“. Pe ne
așteptate, barăcile în care locuiau

cei 45 000 de muncitori, care au 
semnat contracte, au fost împrej
muite cu sîrmă ghimpată. în aceas
tă tabără, care se asemăna ou o 
închisoare, muncitorilor li s-a dis
tribuit cîte 
lopetă șl 
Despre un 
seiros pe 
nu era 
vorbească. Cei care încercau să fugă 
erau împușcați pe loc, ca dezertori.

Din Belem, muncitorii au fost tri
miși, la început în vagoane de vite.

o pălărie de paie, o sa- 
o pereche de sandale, 
avans, despre cei 5 cru
zi și celelalte făgăduieli 

permis nici măcar să se

Răsfoind presa străină

delta

apoi în calele vapoarelor, în sus, 
pe Amazoane...

în timp ce caravana înainta pe 
fluviu, în Statele Unite a început 
fabricarea în mart cantități, a cau
ciucului sintetic. Interesul autorită
ților față de cauciucul brazilian a 
scăzut și, după scurt timp, „armata 
cauciucului" a rămas completamen
te în mîinile bussinesmenilor care, 
exploatînd necruțător muncitorii in
duși în eroare, au obținut profituri 
colosale.

...Trei luni după ce am părăsit 
Rio de Janeiro, a relatat José Melo 
corespondenților, șlepurile „armatei 
cauciucului" au ajuns la Manaos. 
Acolo am fost împărțit! pe detașa
mente șl trimiși în bărci, pe plantații. 
Ele se întindeau pe malurile afluen
ților Amazoanelor.

în lagărul nr. 122 unde am nime
rit împreună cu alți 24 de colectori, 
ziua de muncă începea mult înain
tea răsăritului soarelui. In întuneri-

cui nopții, culegătorii părăseau la
gărul pentru a face crestături pe 
arbori și a fixa de ei recipiente pen
tru colectarea cauciucului lichid. De 
fiecare om reveneau 150 de 
Cînd fixai ultimul recipient, 
era de acum plin cu cauciuc 
Zece minute pauză de prînz. 
nou la lucru. Seara, cauciucul co
lectat trebuia fiert la foc deschis. 
Această operație dura aproape toa
tă noaptea. Cauciucul solidificat 
era strîns sub formă de bulgări 
mari. Cînd greutatea unui asemenea 
bulgăre ajungea la aproximativ 80 
kg, muncitorii îl rostogoleau pînă în 
lagăr. De obicei, acest drum dura 
3-4 zile. Sectoarele repartizate mun
citorilor erau atît de îndepărtate 
unul de altul. încît eram condam
nați la o totală izolare.

în lagăr, în schimbul cauciucului, 
muncitorii primeau alimente care a- 
jungeau exact pînă în ziua cînd era 
gata noul bulgăre. Din cînd în cînd, 
li se dădea cîte o cămașă, o pere
che de sandale sau o nouă machetă 
(un cuțit lung cu care se făceau 
crestături pe arbori — n.r.) care era 
singura noastră „unealtă“ de pro
ducție. Toate acestea se dădeau pe 
datorie. Astfel, omul devenea un 
debitor al patronilor fără vreo per
spectivă de a-și plăti cîndva dato
riile.

Dacă 
găr, te 
mureau 
gurilor tropicale. O singură alterna
tivă — a muri de friguri sau de 
foame.

Au trecut mulți ani.
Lagărul nr. 122 era complet rupt 

de lumea înconjurătoare și noi n-am 
aflat măcar că războiul se termina
se de mult.

Memoria mea slăbise într-atîta, 
încît nu mai știam cum am ajuns în 
junglă ; nu-mi aminteam nici măcar 
ce făcusem teri. Odată, mi-am fă
cut totuși socoteala că mă aflu în 
junglă de șase ani. Atunci am hotă- 
rît ferm să Dlec în căutarea vieții 
pierdute. în lagăr, culeqătorit de 
cauciuc, pe jumătate înnebuniți 
mi-au istorisit peripețiile celor care

arbori, 
primul 
lichid, 
și din

întîrziai să te întorci în la- 
aștepta foamea. Muncitorii 
unul după altul, datorită fri-

au încercat să fugă. Ei fuseseră 
prinși și împușcat!.

Și totuși, atn hotărît să fug. Mi-am 
dat perfect seama că dacă voi mai 
rămîne măcar o lună de zile pe 
plantație, voi muri. Dacă voi fugi 
însă mi se oferă o șansă — deși 
mică — de salvare.

într-o dimineață, am pornit la 
drum. Acest drum plin de chinuri a 
durat 13 ani !

Șaee luni am cutreierat jungla. 
Șase luni în „infernul verde". Cît am 
parcurs — o sută de mile, o mie ? 
Nu știam, și-mi era absolut indife
rent. Unicul meu țel era să înaintez 
spre sud. Știam că 
să merg tot timpul 
poate, voi reuși să 
uriașă închisoare, 
încă cîți ani Va dura lupta mea cu 
jungla.

Seara îmi construiam o colibă și 
plecam în căutare de hrană. Uneori 
găseam ouă de broaște țestoase gi
gantice și aceasta era masa mea 
cea mai bună. Odată am găsit o 
broască-țestoasă moartă. Am des
făcut-o cu ajutorul machetei. Am 
mîncat o săptămînă din carnea ei.

într-o dimineață. înaintînd prin 
junglă, am zărit un om care privea 
printre copaci. Era primul om pe 
care l-am zărit în tot acest timp. 
El era, de asemenea, un soldat al 
„armatei cauciucului".

Paolo, noul meu tovarăș a rămas 
cu mine, și am început să înaintăm 
împreună... Căldura, ne apăsa ca o 
grea povară. Frigurile ne-au epui
zat puterile. în cele din urmă 
eram atît de sleiti încît nu mal con
struiam colibă pentru noapte, ci 
dormeam direct la foc. într-o dimi
neață, Paolo nu s-a mai putut ri
dica. După cîteva zile a murit. Șl eu 
m-am îmbolnăvit grav. Amintirile 
despre evenimentele din acele zile 
mi s-au șters complet din memorie. 
Singurul lucru de care îmi aduc a- 
minte este că am trăit un timp în 
mijlocul indienilör din tribul stomori. 
Ei întîlneau pentru prima oară 
om alb, dar m-au primit totuși 
bunăvoință“.

După ce relatează o altă 
peripeții ale lui José Melo, 
redă cuvintele acestuia :

„Și iată-mă, în sfîrșit, 
mica așezare San-Felice. Abia acolo 
am aflat că războiul se terminase de 
17 ani Fusesem înmormîntat în jun
glele braziliene timp de 20 de ani 1“.

BELGRAD 27 (Agerpres). — Cea 
de-a 11-a conferință Pugwash, care 
a avut loc în orașul Dubrovnik din 
Iugoslavia și la care au participat 
80 de oameni de știință din 22 țări, 
a propus țărilor N.A.T.O. și statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia să ajungă la o înțelegere pri
vind măsurile menite șă preîntâm
pine un atac prin surprindere în 
Europa centrală pentru a crea în 
felul acesta posibilitatea unei „re
duceri reciproce a armamentelor cla
sice și a forțelor nucleare“, ceea ce 
„ar putea contribui la crearea zone
lor denuclearizate în Europa cen
trală“.

Primul grup de lucru al conferin
ței a discutat problema „Cu privire 
la nimicirea tuturor mijloacelor de 
transportare a armei nucleare, cu 
excepția forțelor nucleare minime, 
suficiente pentru a-1 determina pe 
un eventual agresor să se rețină, dar 
insuficiente pentru a dezlănțui un 
război termonuclear de mari pro
porții“.

Cel de-al doilea grup de lucru a 
făcut o propunere menită să facă 
mai eficient controlul asupra mate
rialelor fisionabile.

Cel de-al treilea grup de lucru a 
recomandat tuturor guvernelor di
rect interesate din Europa centrală 
să înceapă tratative în scopul des
tinderii încordării în această regiune 
și al creării de zone denuclearizate. 
S-a recomandat, de asemenea, ca ță
rile balcanice, 
africane să 
să interzică 
ritoriile lor.

Cel de-al
a recomandat țărilor neangajate 
să-și aducă contribuția la cauza ge
nerală a dezarmării prin renunțarea 
la arma atomică și prin crearea de 
zone denuclearizate.

Participanții la conferință au a- 
dresat celor trei mari puteri nucle
are chemarea de a studia fenomenele 
seismice și de a ușura în felul acesta 
procesul obținerii unui acord pri
vind interzicerea experiențelor nu
cleare subterane.

Următoarea conferință Pugwash 
va avea loc în ianuarie 1964 în In
dia, unde se vor discuta problemele 
acordării de ajutor pentru țările în 
curs de dezvoltare.

latino-americane și 
semneze un acord care 
arma nucleară pe te-

patrulea grup de lucru

dacă voi reuși 
spre sud atunci, 
ies din această 
Atunci nu știam

un 
cu

de6erle 
revista

ajuns la

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, la 27 septembrie, reprezen
tanți ai Asociației de prietenie sovie- 
to-chineze au întîmpinat la aerodro
mul Seremetievo o delegație a 
Asociației de prietenie chino-sovieti- 
ce. Delegația este condusă de locții
torul șefului Direcției superioare 
politice a Armatei de Eliberare Na
țională chineză Liu Ciji-țzian. Prin
tre cei sosiți la aerodiom să întîmpine 
delegația se aflau Pan Țzî-li, ambasa
dorul R. P. Chineze în Uniunea So
vietică, precum și membri 
basadei R. P. Chineze 
Sovietică.

LONDRA. Guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller, con
siderat drept unul din eventualii 
candidați ai partidului republican la 
alegerile pentru postul de președinte 
al S.U.A., care se află în prezent la 
Londra, a avut la 27 septembrie o 
întrevedere cu primul ministru al 
Marii Britanii, Macmillan.

ai am
in Uniunea

HAGA. Consiliul Păcii 
a organizat o adunare a r _____
păcii, în orașul Rotterdam. Cunos
cuta activistă pe tărîm obștesc Weber 
de Hondt, i-a îndemnat pe partici- 
panți să desfășoare o luptă susținută 
pentru încheierea unui pact de nea
gresiune între țările N.A.T.O. și sta
tele participante Ia Tratatul de la 
Varșovia, „încheierea unui astfel de 
pact, a spus vorbitoarea, ar contribui 
Ia micșorarea încordării în Europa“.

PARIS. Joi seara la cinematograful 
„Raimu" de pe Champs Elysees a 
avut loc premiera filmului „Codin“. 
Filmul a fost primit cu căldură de că
tre spectatori.

TUNIS. La 27 septembrie, motona
va „Litva“ avînd la bord pe partici
panții la cea de-a treia Reuniune 
Mondială a Ziariștilor a plecat din Tu
nis spre Tripoli La Tunis ziariștii au 
vizitat orașul și au avut întîlniri prie
tenești cu colegii lor tunisieni. în seara 
de 26 septembrie, Habib Bourghiba. 
președintele Tunisiei, a primit pe 
participanții la cea de-a treia Reuniu
ne Mondială a Ziariștilor.

din Olanda 
partizanilor

BERLIN. în legătură cu împlinirea 
a 25 de ani de la semnarea acordu
lui de la Mönchen, guvernul R.D.G. 
a dat publicității o declarație în care 
se spune între altele : „După învăță
mintele amare ale politicii mtinche- 
neze din 1938 și ale celui de-al doi
lea război mondial, este necesar, să se 
creeze garanții că teritoriul german 
nu va mai deveni niciodată focarul 
unui nou război. Acest lucru impune', 
în primul rînd, lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial si ' 
încheierea tratatului de pace cu cele 
două state germane“.

PRAGA. în capitala R. SPRAGA. în capitala R. S Ceho- 
slovace s-a deschis ședința Biroului 
Federației Internaționale a luptători
lor din Rezistență, a victimelor și de- 
ținuților fascismului (F.I.R.). Din R.P 
Romînă participă Ion Popescu Puțuri, 
membru în Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști din R. P Romînă și mem- 
bru în Biroul F.I.R. ’’articipanții la 
ședința Biroului F.I.R. au fost primiți 
do A. Novotny, președintele R. S 
Cehoslovace.

PARIS. A.F.P. relatează că Tribu
nalul siguranței de stat al Franței a 
condamnat la moarte pe teroristul 
O.A.S.-ist Jean Louis Dumont. El este 
acuzat de asasinarea generalului Gi- * 
nestet și a colonelului medic Mabillè. 
Complicele său, Marti, a fost con
damnat la închisoare pe viață.
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