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VIU Ia semănat -
grijă pentru calitate

La G.A.S. Ploiești, mecanizatorii zoresc semănatul cultu
rilor de toamnă, dînd în același timp o atenție deosebită 
calității lucrărilor. în fotografie : la capătul tarlalei, cutia 
semănătorii este încărcată cu semințe.

Pe ogoarele regiunii Oltenia
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii"). — In gospodă
riile colective și de stat 
din regiunea Oltenia se re
coltează in aceste zile ulti
mele suprafețe ocupate 
de culturile tîrzii de toam
nă. Odată cu aceste lucrări, 
colectiviștii și mecanizato
rii lucrează intens la semă

natul griului. In raionul 
Calafat, de pildă, au fost 
însâminfate cu griu 14 000 
ha, in raionul Băilești 8 800 
ha, iar in raionul Caracal 
peste 12 000 ha. S-a inten
sificat ritmul semănatului 
în ultimele zile și in raioa
nele Balș, Corabia, Filiași 
și Vînju Mare.

In raionul Drăgășani

întîrzicrca trcDusc recuperata
PITEȘTI (trimisul nos

tru). — în toamna aceasta, 
în raionul Drăgășani se 
însămînțează cu griu o su
prafață de peste 9 600 ha. 
Această lucrare se desfă
șoară însă cu multă înce
tineală. Pînă la 9 oc
tombrie abia se însămîn- 
țaseră 2 765 ha. Sînt gos
podării colective mult ră
mase în urmă cu această 
lucrare. Astfel, la gospo
dăria colectivă din Vi-

tomirești din cele 400 ha 
au fost însămînțate nu
mai 52 ha, la cea din Do- 
broteasa din 450 ha — 
doar 61 ha etc.

Pentru ca grîul să fie 
însămîntat în epoca op
timă, este necesar ca or
ganele de partid și de stat 
din raionul Drăgășani să 
ia măsuri tehnice și orga
nizatorice menite să ducă 
la un ritm mai intens de 
lucru.

Preocuparea principală 
a specialiștilor

în raionul Adjud, consiliul agricol în
drumat și sprijinit de comitetul raio
nal de partid a luat, încă din vară, o 
serie de măsuri menite să asigure o te
melie trainică recoltei viitoare.

Acum, la semănatul griului, cu toate 
că nu a plouat de multă vreme și te
renul se lucrează mai greu, datorită sîr- 
guinței colectiviștilor și mecanizatorilor 
această lucrare se face, în general, la 
un nivel calitativ bun. Din cele 22 000 
hectare, care vor fi cultivate cu cereale 
păroase, s-au și însămînțat peste 
10 000 ha.

împreună cu președintele consiliului 
agricol raional, ing. Francise Peck, - am 
colindat tarlalele mai multor gospodă
rii colective. Ne interesa îndeosebi ca
litatea semănatului care, după cum se 
știe, este de cea mai mare însemnătate 
pentru obținerea unor recolte mari.

în toate unitățile agricole s-a asigu
rat sămînță din soiuri valoroase. Dar 
nu e suficient numai atît. Semințele 
trebuie condiționate și tratate cu cea 
mai mare grijă. La G.A.C. Sascut-sat, 
sămînța pare aleasă cu mîna. Pen
tru a asigura tratarea uniformă a boa
belor, colectiviștii au improvizat un bu
toi care înlocuiește foarte bine porzola- 
torul. Aici, cele 580 ha sînt aproape în 
întregime semănate. Și calitatea se află 
la loc de cinste.

Același spirit gospodăresc întâlnești și 
la gospodăriile colective Ruginești, Pău- 
nești, Păncești, Homocea, Ploscuțeni și 
altele.

— Eu țin foarte mult să asist per
sonal la condiționarea și tratarea se
minței — spunea tov. Iulian Mincu- 
lescu, inginer agronom la G.A.C. Rugi
nești. Vreau să mă conving că se face 
o lucrare bună. - ■•■■■ --—- -

Mai întîlnești și unități, ce-i drept 
puține la număr, unde sămînța nu este 
pregătită cum se cuvine. La G.A.C. 
Corbasca, inginerul era sigur că să
mînța este tratată numai cu ajutorul 
porzolatorului. Dar la o brigadă să
mînța se trata în magazie prin lopă- 
tare. Lucrîndu-se fără răspundere, ju
mătate din sămînță nici nu era atinsă 
de substanțele antimălurice.

Pe o tarla a gospodăriei colective din 
Orbeni lucrau la semănat tractoriștii 
Gheorghe Bîrdan și Gheorghe Rusu. 
Terenul era pregătit ca un strat de gră
dină. Mecanizatorii au povestit că nu a 
fost ușor. Au trebuit să dea de mai

multe ori cu discul. Rău este însă că 
în acest teren bine pregătit se pune să
mînță necondiționată corespunzător, 
plină de pleavă și diferite semințe de 
buruieni. Președintele Ștefan Matei 
spunea că s-a stricat selectorul. Oare 
nu se putea rezolva într-un fel această 
problemă ? A procéda ca cei din Or
beni, înseamnă să-ți furi singur căciula.

Inginerii din gospodăriile colective 
urmăresc aplicarea în practică a indica
ției de a nu admite să se însămînțeze 
în teren bolovănos. în unele părți, me
canizatorii sînt nevoiți să execute mai 
multe discuiri pînă ce solul se mărun- 
țește bine. O mare atenție se acordă 
și realizării adîncimii optime de îngro
pare a seminței. La G.A.C. Copăcești, 
tractoriștii au atașat greutăți la tuburi 
pentru a asigura adîncimea de 6—8 
cm. Colectiviștii care deservesc semă- 
nătorile sînt atenți pentru a nu se în
funda vreun tub, le schimbă pe cele 
defecte. După semănat se dă deîndată 
cu tăvălugul. „Noi sîntem pe terminate 
cu semănatul — spunea tractoristul Du
mitru Stoica. Peste tot am respectat a- 
ceste reguli“. In alte unități, s-au im
provizat tăvălugi din bușteni care au 
fost prinși în urma semănătorilor.

Pe o tarla a gospodăriei colective din 
Valea Seacă lucrau tractoriștii Vasile 
Ghinea și Vasile Codiță din brigada re
partizată de S.M.T. Adjud. Nefiind 
îndrumați și controlați de conducerea 
stațiunii, ei nu foloseau marcatoarele 
pentru evitarea greșurilor sau a încăle
cărilor de rinduri la semănat.

La Păncești, Orbeni, Urechești, Go- 
dinești și alte gospodării colective se- 
mănătorile nu au tuburi de rezervă și 
.greutăți pentru iuhuri. Pin această 
cauză nu se respectă adîncimea de se
mănat, se fac greșuri. Conducerile 
S.M.T.-urilor Adjud și Podu Turcului ar 
trebui să se ocupe cu mai multă răs
pundere de rezolvarea acestor probleme 
pentru a se asigura un semănat de bună 
calitate.

înlăturarea grabnică a lipsurilor sem
nalate în unele unități, generalizarea 
experienței unităților fruntașe și desfă
șurarea de către specialiști a unei 
munci concrete pe teren, în mijlocul 
colectiviștilor și mecanizatorilor, vor a- 
sigura ca semănatul să se facă în cele 
mai bune condiții.

TEODOR MARIAN

tehnicii noi
Vineri dimineața au început în 

Capitală lucrările primei Consfă
tuiri pe țară a constructorilor, men
torilor, proiectanților și cercetători
lor din ramurile energiei electrice 
și miniere privind problemele teh
nicii noi.

La lucrările consfătuirii iau parte 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Minelor și Energiei Electrice, 
institutelor de proiectare și specia
liști din întreprinderile de 
ții și montaj din țară.

în cadrul consfătuirii.

construc-

care

Iași

i

va

Filarmonica din 
și-a deschis stagiunea

IAȘI (coresp. .,Scînteii"). — Ieri 
seara Filarmonica de Stat ,,Moldova" 
din Iași și-a început noua stagiune 
cu un concert simfonic dirijat de 
George Vintilă. Programul a cuprins 
Rapsodia l-a, în primă audiție pe tară, 
de Achim Stoia. Artista emerită 
Magda lanculescu-Muscel, solistă a 
Teatrului de Operă și Balet din Bucu
rești, a interpretat apoi arii din ope
rele „Bărbierul din Sevilla“, „Purita
nii” și ,,Manon“. In finalul concertu
lui, orchestra a executat simfonia 
„Manfred“ de Ceaikovski.

Școală de tehnicieni 
zooveterinari

AGIGEA (coresp. „Scînieii”). — La 
gospodăria de stat din Agigea 
funcționează o școală cu' durata de 
3 ani pentru pregătirea de tehnicieni 
zooveterinari. Pentru a asigura con
diții bune de studiu celo-r- aproape 
100 de elevi, viitori tehnicieni care 
vor lucra la fermele de animale ale 
gospodăriilor de stat din trustul 
Constanța, s-a dat în folosință un 
local de școală 
de clasă, 
aparatură

prevăzut cu 8 săli 
laboratoare înzestrate cu 
modernă etc.

dura trei zile, vor fi prezentate re
ferate de specialitate privind cele 
mai noi realizări în construcția și 
montajul obiectivelor energetice, 
obținerea și prepararea substanțe
lor minerale utile. Participantă vor 
vizita cu acest prilej și unele șan
tiere din Capitală.

(Agerpres)

Cămin 
cultural nou
VINJU MARE. — 

(coresp. „Scînteii“) 
In comuna Devese- 
lu, raionul Vîniu 
Mare, a (ost termi
nată construcția 
unui nou cămin 
cultural ridicat prin 
contribuția volunta
ră a colectiviștilor. 
Noul cămin cultural 
are o sală de spec
tacole cu 350 de 
locuri etc.

Din domeniul ocrotirii sănătății
3

UNITĂȚI SANITARE
ÎN CONSTRUCȚIE

In (ară se construiesc 
in momentul de fală noi 
unități medico-sanitare. 
Printre cele mai mari sînt 
spitalele din Onești, Med
gidia, Hunedoara, Slobo
zia, Suceava, Constanta, 
policlinicile din București, 
Hunedoara, Galati, Paș
cani, Cîmpulung-Muscel, 
Giurgiu și Buzău.

S-a construit, de aseme
nea, Institutul oncologic 
din Cluj și se dezvoltă cel 
din București.

Multe dintre spitalele și 
policlinicile amintite sînt 
în fază de finisaj. Înzes
trate cu aparatură și in
strumentar modern, ele 
vor fi date în curind în 
folosință.

Printre noile obiective 
social-sanitare din Capi
tală se numără clădirea 
impunătoare a noii statii 
de Salvare, a cărei cons
trucție va începe pe sir. 
Mihail Eminescu, și un că
min cu o capacitate de 
300 de locuri, în apro
pierea Spitalului Fundeni, 
destinat cazării medicilor 
și farmaciștilor veniti în 
Capitală pentru speciali
zare.

puse la dispoziția cetățe
nilor numeroase farmacii. 
Numărul lor se ridică as
tăzi la aproape I 700. A- 
ceste unități dispun de la
boratoare și utilaje mo
derne și sini bine aprovi
zionate cu medicamente.

Pentru deservirea ope
rativă a cetățenilor a lost 
mult sporit și numărul 
punctelor farmaceutice. 
Nu există localitate în 
care să nu existe astfel de 
unități. Ele sini prezente 
și în fabrici, in vapoare și 
trenuri, la locurile de ex
ploatare a lemnului, în 
brigăzile S.M.T. care lu
crează pe cimp. Numărul 
lor trece de 4 600.

CADRE MEDII
BINE PREGĂTITE

1 700 DE FARMACII

In ultima vreme, in ora
șele tării și in sute de co
mune au fost construite și

Numărul cadrelor sani
tare calificate a crescu! 
an de an. In prezent, 
peste 70 000 de cadre sa
nitare medii lucrează în 
policlinici, spitale, case 
de naștere etc. Cele 23 de 
școli tehnice sanitare exis
tente in tară pregătesc în 
continuare mii și mii de 
asistente sanitare, tehni
cieni dentari, cadre medii 
pentru laboratoare și uni
tățile din sectorul ocroti
rii mamei și copilului. Nu
mai anul acesta au fost 
repartizați în producție 
6 500 de absolvenți ai 
acestor școli.

Elevi ai Școlii tehnice de arhitectură și construcția orașelor din Capitală Ia o oră practică de 
topografie.

Textile și încălțăminte 
pentru sezonul rece

Pentru actualul sezon de toam- 
nă-iarnă s-au creat condiții mai 
bune de aprovizionare a magazi
nelor cu mărfuri industriale. Nu
mai la îmbrăcăminte plușată, ra
glane din țesături impermeabile, 
rochii și fuste de stofă, capoade 
de iarnă creșterea în acest se
mestru este de peste 80 la sută ; 
la paltoane și pardesie pentru 
adulți și copii, ghete pentru femei, 
ghete și bocanci pentru copii etc 
— de peste 30 la sută.

O bună aprovizionare cu pro
duse textile și încălțăminte spe
cifice anotimpului cunosc multe 
dintre orașele tării, ca București, 
Sibiu. Cluj etc. Aprovizionarea 
acestor localități cu mărfurile 
amintite continuă ritmic. Se cere 
însă mai multă atenție pentru 
completarea sortimentelor de 
numere la raglanele bărbătești, 
la îmbrăcămintea și încălțămin
tea pentru adolescenți, îndeosebi 
pentru băieți.

Aprovizionarea cu articole spe
cifice sezonului se desfășoară 
însă defectuos în unele orașe ca 
Botoșani, de pildă, unde I.C.R.T.I. 
d-a achiziționat din vreme can
titățile necesare de paltoane și 
încălțăminte de iarnă, tocmai în- 
tr-o regiune în care anotimpul 
rece vine mai devreme. Asemenea 
lipsuri se fac simțite și în alte 
orașe.

Ca în fiecare an, o atenție deo
sebită se cuvine acordată aprovi
zionării continue a populației din 
localitățile mai greu accesibile 
iarna.

Fără îndoială că realizarea 
unei cit mai complete aprovizio
nări de sezon depinde în foarte 
mare măsură de modul în care 
întreprinderile industriale iși res
pectă obligațiile în ce privește li
vrarea la timp a mărfurilor către 
întreprinderile și organizațiile co
merciale. Exemple bune în acest 
sens constituie Fabrica de con
fecții și tricotaje București, „Fla- 
căra“-Cluj, „Partizanul Roșu“- 
Brașov etc. Alte unități de același 
profil nu-și respectă îndatori
rile contractuale. Goluri în apro
vizionare s-au produs din pricina 
unor întreprinderi ca Fabriça de 
confecții din Craiova ș.a. Ältele, 
ca Fabrica de postav Buhuși, nu 
respectă in livrările către comerț 
sortimentul și culorile contrac
tate.

Pe zi ce trece ne apropiem de 
timpul friguros. Este deci nece
sar ca toate întreprinderile pro
ducătoare să-și sporească efor
turile pentru a contribui la satis
facerea cerințelor de sezon ale 
populației. La rîndul lor, direc
țiile comerciale, în ale căror a- 
tribuții intră conducerea nemijlo
cită și coordonarea comerțului pe 
teritoriul respectiv, au obligația 
de a veghea la aplicarea în mod 
operativ și în cele mai bune con
diții a măsurilor necesare unei cît 
mai bune aprovizionări de toam- 
nă-iarnă cu produse textile și 
încălțăminte.

G. GRAURE

IN EDITURA POLITICĂ
a apărut :

V. I. LENIN, Opere complete
voi. 21

Volumul cuprinde lucrările 
scrise în perioada decembrie 
1911—iulie 1912.

In ultimii ani, conducerile ad
ministrative și comitetele sindi
catelor din multe întreprinderi, 
îndrumate de organizațiile de 
partid, au întreprins un șir de 
acțiuni valoroase pe linia ridică
rii calificării cadrelor. Pentru a 
cunoaște experiența bună dobîn- 
dită în acest domeniu, am adresat 
unor conducători de întreprinderi, 
ingineri-șefi, ingineri, maiștri, ac
tiviști de sindicat întrebarea : 
„Cum organizați activitatea de 
ridicare a nivelului tehnico-pro- 
fesional al muncitorilor ?“. Pu
blicăm astăzi două din răspunsu
rile primite.

ANCHETA

NOASTRĂ

ft» »ffmlati scMtates üe ridicare e Mulai
iduuco * ?

Forme potrivite pentru fiecare meserie In strînsă legătură cu necesitățile producției
Uzina noastră produce motoare 

electrice într-o gamă foarte largă, 
precum și aparataj electric pentru 
tractoare și camioane. Pentru rea
lizarea unor asemenea produse se 
cere, firește, o calificare înaltă. 
Este nevoie să se execute operații 
multiple, complicate, să se lucreze 
la mașini de înaltă tehnicitate, să 
se producă fabricate de bună ca
litate. Iată motivele ce ne-au de
terminat — nu de acum, și nici de 
ieri — să ne ocupăm cu toată grija 
de ridicarea calificării muncitorilor 
de diferite meserii, de specializa
rea maiștrilor și tehnicienilor noș
tri. Cum am acționat concret în a- 
ceastă privință ?

în primul rînd, ne-am concentrat 
forțele spre sectoarele unde nevoia 
de a avea cadre cu înalt nivel de 
pregătire se făcea mai cu deose
bire simțită. Anul trecut, de pildă, 
ne-am ocupat în special de sectoa
rele producătoare de aparataj elec
tric. Am reușit să obținem rezul
tate dintre cele mai bune, cea mai 
concludentă dovadă fiind calita
tea aparatajului, care în prezent se 
ridică la un nivel comparabil cu 
cel al celor mai bune produse de 
acest gen realizate pe piața mon
dială.

La începutul acestui an am luat 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
profesional al muncitorilor, de la 
fabricație motoare, turnătorie și 
din alte secții unde tehnica și me
todele noi introduse cereau cunoș
tințe tehnice mai ridicate. Au func
ționat, de asemenea, în acest an un 
curs pentru specializarea reglorilor, 
la care au participat 58 de cursanți, 
cursuri pentru maiștri și 3 cursuri 
pentru ridicarea calificării bobina
torilor. iăcătușilor-presatori și a 

turnătorilor în bachelită — mese
rii de bază în întreprinderea noas
tră. La reglori am urmărit în spe
cial cunoașterea la perfecție a 
strungurilor automate și a altor 
mașini moderne sosite recent în 
uzină. De altfel, la noi s-a încetățe
nit obiceiul de a se face o anumită 
specializare a muncitorilor pe ti
puri și genuri de mașini. Printr-o 
bună organizare a muncii urmărim 
să evităm schimbarea prea deasă a 
muncitorilor de la diferitele mașini 
— în special de la agregatele de 
bază — și, prin aceasta, le dăm po
sibilitate să cunoască bine, în amă
nunt, utilajul la care lucrează, să 
obțină cu el performanțe ridicate.

Né ocupăm în același timp de ri
dicarea calificării maiștrilor. Aces
tora li s-au predat în acest an 12 
lecții privind conducerea econo
mică a atelierelor, organizarea pro
cesului de producție, tehnologia 
avansată ș.a. Pentru conducerea a- 
cestor cursuri și predarea lecțiilor, 
s-au recrutat cei mai buni ingineri 
și specialiști cu dragoste și cu ap
titudini pentru această muncă. Evi
dențiem printre aceștia, pentru re
zultatele obținute, pe inginerii Ște
fan Sara, Octavian Godris, Radu 
Ruxandru.

Acum în uzină se deschid alte 
noi cursuri de calificare și ridica
re a calificării. Nevoile producției 
din 1964 cer muncitori mult mai 
mulți decît primim noi din școala 
profesională de ucenici de pe lingă 
uzină. De aceea, 100 de muncitori 
nou angajați vor învăța meseria de 
lăcătuș, strungar și bobinator la 
aceste cursuri. Pe baza unei con
sultări largi a cadrelor tehnice din 
întreprindere, a confruntării expe
rienței evidențiaților în producție 

și a indicațiilor primite de la mi
nister, am întocmit o tematică spe
cială pentru aceste cursuri.

Mai avem în vedere deschiderea 
unui curs pentru strungarii de la 
mașinile automate, urmărind ca 
aceste mașini să fie folosite și în
grijite în cele mai bune condiții de 
muncitori pricepuți, bine calificați. 
Ne vom ocupa de asemenea de ri
dicarea cunoștințelor profesionale 
ale controlorilor de calitate, întru- 
cît. cu ocazia unei examinări fă
cute recent, s-a văzut că și aceș

Răspund directori de întreprinderi
tia au nevoie de studiu continuu, 
de noi cunoștințe tehnice.

Ceea ce ne preocupă în mod deo
sebit în momentul de față este îm
bunătățirea tematicilor și a conți
nutului lecțiilor predate. De ce să 
nu recunoaștem : pînă acum s-au 
predat și materii sau lecții greu de 
asimilat. Unii ingineri nu și-au dat 
toată silința să facă materialul in
teresant, ușor de înțeles. Vom cere 
în această privință sprijinul comi
tetului sindicatului, precum și al 
comisiei de ingineri și tehnicieni 
din fabrică, care ne pot ajuta se
rios la înfăptuirea planului de ri
dicare a cunoștințelor profesiona
le, la difuzarea și cunoașterea 
noutăților științifice și tehnice în 
întreprindere.

DUMITRU PUREA
Uzina „Electroprecizia“-Săcele

Uzina noastră are o serie de sec
ții cu un profil de producție unic 
în țară — secțiile de împletituri de 
sîrmă, de țesături metalice, de ta
blă perforată etc. — meserii pentru 
care școlile profesionale nu pregă
tesc cadre calificate. Pentru a ne 
asigura asemenea cadre am orga
nizat an de an cursuri de scurtă 
durată. Pe baza unor asemenea 
cursuri, în anul 1962 și-au însușit 
meseria de țesător metalic 22 de 
tovarăși, de împletitor de sîrmă — 
20, de lăcătuș de banc — 68, iar 
în acest an numărul, muncitorilor 
calificați a sporit cu încă 14 țesă
tori metalici, 25 împletitori de sîr

mă, 56 lăcătuși de banc, 15 sudori 
și alți muncitori de alte meserii.

în afară de calificarea propriu- 
zisă, ne preocupăm în egală măsu
ră de continua ridicare a nivelului 
profesional al muncitorilor califi
cați. Aceasta pentru a ține pasul 
tehnicii noi introduse în întreprin
dere, soluțiilor tehnologice avansate 
promovate în practica producției. 
Anul trecut au funcționat cursuri 
de ridicare a calificării pentru lă- 
cătuși-montatori de mașini agrico
le, precum și un curs de speciali
zare pentru tehnicienii din uzină. 
Pe baza rezultatelor bune obținute, 
a experienței dobîndite am trecut 
anul acesta la organizarea unor a- 
semenea cursuri și pentru alte me
serii, în special pentru cele de care 
avem mai multă nevoie în uzină : 
macaragii, controlori tehnici de ca
litate etc.

Recrutarea muncitorilor pentru 

cursurile de ridicare a calificării 
s-a făcut pe baza propunerilor ve
nite din secțiile de producție, a re
comandărilor făcute de maiștri. S-a 
ținut cont de nivelul de calificare 
al fiecăruia, urmărindu-se ca a- 
ceste cursuri să cuprindă muncitori 
de aceeași pregătire profesională. 
Pentru cursurile de ridicare a ca
lificării muncitorilor s-au ales ca 
lectori cadre din cele mai bine 
pregătite — ingineri din uzină — 
care predau conform unei tema
tici specifice procesului nostru de 
producție. în afara materiilor de 
bază specifice meseriei, la cursuri 
s-au ținut și ore de matematică, de 
fizică și de rezistența materialelor.

Pe lîngă cursurile teoretice pu
nem un accent deosebit pe legarea 
teoriei de practică. în acest sens 
organizăm o serie de probe prac
tice ca, de pildă : citiri de desene 
și comparări cu piesele executate 
în atelier, calculări de turații și de 
roți dințate, lucrări de rezistența 
materialelor și de formații. Unele 
din aceste lucrări se execută în la
boratorul uzinei.

Învățînd din lipsurile anului 
trecut — cînd predările erau mo
notone, din care cauză mulți 
cursanți absentau de la cursuri — 
anul acesta, datorită unei îmbinări 
mai armonioase a teoriei cu prac
tica, cursurile s-au bucurat și se 
bucură de o frecvență mult mai 
mare. La aceasta și-a adus contri
buția și organizația de partid, de 
U.T.M. și sindicatul, care au reușit 
să sporească interesul colectivului 
pentru însușirea unor cunoștințe 
profesionale bogate. În afară de a- 
ceasta, însăși tehnologiile moderne 
din secții, mașinile de înaltă tehni
citate primite — cum ar fi mași

nile cu comandă electrică de îm
pletit, mașinile liniare de perforat 
etc. — au făcut ca muncitorii să 
simtă ei înșiși nevoia de a-și asi
gura o pregătire profesională ridi
cată.

Am îndrumat pe toți lectorii 
care predau lecții în cadrul cursu
rilor de ridicare a calificării să in
siste îndeosebi pe cunoașterea și 
însușirea teoretică și practică a 
metodelor avansate de lucru ce se 
aplică în ultimul timp în uzină 
sau în alte întreprinderi cu profil 
similar din țară și străinătate. La 
fel, li s-a recomandat să pună un 
mare accent pe problemele legate 
de organizarea locului de muncă, 
pe factorii care determină crește
rea productivității muncii etc. „Ma
terialul didactic" pe care-1 folo
sesc acești lectori sînt cele mai 
perfecționate mașini și utilaje in
troduse în întreprinderea noastră. 
La fiecare utilaj de bază s-a stu
diat și s-a discutat amănunțit. îm
preună cu cursanții, căile de redu
cere a timpului de lucru, de creș
tere a productivității muncii. A- 
ceastă „școală“ pe mașină a dat 
foarte bune rezultate în ridicarea 
calificării.

Învățînd din propria experiență 
punem în continuare un accent 
mare pe lărgirea bazei practice a 
cursurilor de calificare, organizăm 
„școlarizarea“ tuturor muncitorilor 
pe mașinile și agregatele care re
prezintă tipurile cele mai noi in
troduse în uzină. îi antrenăm la 
probe practice de laborator etc. 
Urmărim astfel ca aceste cursuri, 
pentru care se cheltuiește mult 
timp și energie, să dea rezultate 
cît mai bune, să-și arate din plin 
eficienta în producție.

AUGUSTIN VIRAG 
întreprinderea 

„Tehnonietar'-Timișoara
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Toată atenția studiului 
problemelor economice

PAȘCANI (coresp. „Scînteii“). — Dată fiind pon
derea agriculturii în economia raionului Pașcani, 
activul raional de partid studiază încă de anul tre
cut economia agrară. în noul an de studiu în învă- 
țămîntul de partid, cele două seminarii de economie 
agrară vor cuprinde pe membrii biroului raional de 
partid, cadre de conducere ale sfatului popular și 
consiliului agricol raional, instructori teritoriali.

Spre a asigura o mai strînsă legătură a învăță
mîntului Cu viața, comitetul raional de partid a 
hotărit ca la elaborarea lecțiilor să fie folosite stu
diile întreprinse privind ridicarea tuturor gospodă
riilor colective din raion la nivelul celor fruntașe, 
profilarea unor gospodării colective în funcție de 
condițiile de climă și sol, îmbunătățirea planuri
lor de dezvoltare în perspectivă a gospodăriilor 
colective etc. De asemenea, se vor ține lecții sau 
expuneri în fața cursanților acestor seminarii la 
gospodăriile colective și de stat fruntașe.

începînd din acest an, pe lîngă Comitetul raional 
de partid Pașcani va funcționa și o secție de eco
nomie a Universității serale de marxism-leninism, 
cuprinzînd 60 de cursanți.

Invățămîntul ideologic al intelectuali 1 or
CLUJ (coresp. „Scînteii"). Organizațiile de 

partid de la Universitatea „Babeș-Bolyai" și de la 
celelalte institute de învățămînt superior și insti
tuții de artă din Cluj acordă o atenție deosebită 
organizării învățămîntului ideologic pentru intelec
tuali. Numeroase cadre didactice, oameni de știință 
și artă și-au manifestat dorința de a se încadra în 
seminarii teoretice, cercuri de studiere a probleme
lor de bază ale teoriei marxist-leniniste, a filozofiei, 
economiei politice, esteticii. La Universitate vor 
funcționa 18 asemenea seminarii, care vor fi frec
ventate de peste 400 de cadre didactice, la Institu
tul de medicină și farmacie 6 seminarii, la Institu
tul de artă plastică 2 cercuri.

Un număr mare de intelectuali vor urma cursu
rile Universității serale de marxism-leninism; alții 
s-au înscris la cercurile de studiu individual al ope
relor clasicilor marxisrn-leninismului și al docu
mentelor de partid.

Pregătirea propagandiștilor
Selecționarea pentru cele 320 de cercuri și cursuri 

de partid din raionul nostru a unor propagandiști 
bine pregătiți a constituit una dintre principalele 
preocupări ale Comitetului raional P.M.R. Fetești. 
Cursurile de vară de pregătire a propagandiștilor 
au fost urmate de 70 de noi conducători de cercuri 
de învățămînt. Aceasta constituie însă numai înce
putul acțiunii întreprinse pentru a ridica nivelul 
propagandei în noul an de studiu. Planul anual de 
pregătire a propagandiștilor prevede un ansamblu 
de măsuri.

Un loc deosebit în cadrul planului au problemele 
legate de ridicarea nivelului de pregătire economi
că a propagandiștilor, aceasta cu atît mai mult cu 
cît anul acesta numărul seminariilor de economie 
agrară a crescut simțitor față de anul trecut ; tot
odată, într-un șir de gospodării colective, printre 
care cele de la Săveni, Socariciu, Făcăeni, au fost 
organizate cercuri de studiere a economiei și organi
zării producției în G.A.C., înglobînd membri ai con
siliului de conducere, brigadieri, șefi de echipă. In 
fața propagandiștilor de la aceste cercuri se vor 
prezenta expuneri referitoare la : căile de creștere 
a producției agricole, modul de calculare a prețului 
de cost în unitățile agricole socialiste, normarea și 
repartiția după zi-muncă, planul de producție al 
gospodăriei colective, folosirea rațională a fondu
rilor obștești etc.

Planul de pregătire, axat pe temele principale ale 
programei de învățămînt, cuprinde expuneri pri
vind problemele cele mai actuale ale politicii in
terne și externe ale partidului, ale construcției de 
partid și de stat. în scopul îmbogățirii cunoștințelor 
de cultura generală sînt prevăzute conferințe des
pre știință Și religie, noile realizări ale științei și 
tehnicii, recenzia unor lucrări literare tratînd mo
mente din trecutul de luptă al partidului sau as
pecte ale luptei pentru construirea socialismului în 
țara noastră.

în scopul perfecționării metodice a propagandiș
tilor vom organiza schimburi de experiență între 
aceștia, discuții asupra celor mai bune metode de 
conducere a seminariilor, de folosire a materialului 
documentar și înde.iebi asupra felului cum să fie 
realizată o mai strînsă legătură între tezele teore
tice studiate și sarcinile practice, cum să crească 
eficacitatea învățămîntului de partid. (De la 
Constantin Banciu, directorul Cabinetului raional 
de partid Fetești).

în ultimii doi ani, gospodăriile co
lective din raionul Drăgănești-Vlașca 
s-au dezvoltat Și s-au întărit continuu. 
La marginea satelor s-au ridicat con
strucții pentru fermele cu sute de ani
male și mii de păsări. Prin muncă 
unită, cu ajutorul mecanizatorilor, co
lectiviștii lucrează pămîntul tot mai 
bine, realizînd recolte și venituri spo
rite. Rezultatele obținute în întărirea 
gospodăriilor colective se datoresc în 
mare măsură faptului că comitetul ra
ional de partid, sfatul popular raional 
și consiliul agricol acordă un ajutor în
semnat organizațiilor de partid și con
siliilor de conducere în organizarea 
producției și a muncii, în antrenarea 
colectiviștilor în lupta pentru folosirea 
mai bună a posibilităților de sporire a 
producției agricole.

în toamna anului, trecut, analizînd re
zultatele obținute de gospodăriile co
lective, Comitetul raional de partid 
Drăgănești-Vlașca și consiliul agricol 
raional au ajuns la concluzia că șapte 
gospodării — printre care cele din co
munele Bila, Ciolanu, Bălăria. Rușii lui 
Asan — sînt insuficient dezvoltate și că 
au nevoie de un sprijin deosebit pentru 
a fi ridicate în 'rîndUl celor fruntașe. 
Planurile de muncă privind întărirea 
acestor gospodării au prevăzut măsuri 
politico-organizatorice și tehnico-econo- 
mice bine gîndite. Să vedem cum sînt 
înfăptuite aceste planuri, ce rezultate 
s-au obținut.

în comuna Ciolanu existau două gos
podării colective — una în satul Cio
lanu, alta în satul Petru Rareș — în
ființate cu doi ani și jumătate în urmă. 
Fiind mici (cea din Ciolanu cu 880 ha 
și cea din satul .Petru Rareș cu 660 ha) 
aceste gospodării aveau posibilități mai 
puține de dezvoltare. Organele raionale 
au apreciat că unirea lor într-o singură 
gospodărie va crea condiții pentru o 
mai bună folosire a pământului și a al
tor surse naturale. Convinși prin 
calcule concrete asupra avantajelor gos
podăriei care are suprafețe mai mari 
dé terèn, colectiviștii din cele două sate 
au hotărît să se unească într-o singură 
gospodărie. Ca președinte al gospodă
riei unificate a fost ales tov. Gh. Po
pescu. în fruntea gospodăriei din satul 
Petru Rareș, el dovedise calități de bun 
organizator și se bucura de prețuire și 
în rîndurile colectiviștilor din Ciolanu.

în urma unirii celor două gospodării 
s-a întărit și organizația de partid. Din 
rîndurile celor mai vrednici colectiviști, 
care prin munca lor contribuie zi de zi 
la întărirea gospodăriei, au fost primiți 
10 membri de partid și 15 candidați. în 
luna mai anul acesta, s-au constituit or
ganizații de bază în toate cele 6 brigăzi 
ale gospodăriei colective. Cu sprijinul . 
instructorului teritorial, comitetul de

Fiecare gospodărie 
o unitate puternică,
partid al gospodăriei analizează cum se 
realizează planul în diferite sectoare de 
producție și stabilește, împreună cu 
consiliul de conducere, măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii, îndrumă organi
zațiile de bază din brigăzi să antreneze 
masa largă a colectiviștilor în munca 
pentru sporirea producției agricole și 
întărirea gospodăriei colective.

O mare atenție s-a dat de către con
siliul agricol raional întocmirii planului 
de producție, stabilirii celor mai bune 
măsuri pentru folosirea posibilităților 
de sporire a producției agricole. S-a 
asigurat o amplasare mai judicioasă a 
culturilor. Legumele sînt cultivate pe 
terenurile dé lîngă Satul Petru Rareș, 
unde există posibilități de irigare. Tot 
aici, se dezvoltă ferma de vaci și creș
terea păsărilor. Gospodăria a fost a- 
jutată Să construiască o cameră-incuba- 
tor. în total, colectiviștii au crescut în 
acest an 7 500 pui de găină. O parte 
dintre ei au fost valorificați. Pentru 
matcă vor fi oprite 1 600 păsări. La Cio
lanu sînt fermele de porci și ovine, ti
neretul taurin. Se realizează cu succes 
planul privind dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Numărul animalelor a sporit 
cu 53 bovine, 387 oi și 464 porci. Se dă 
o mare atenție asigurării bazei fu
rajere; colectiviștii au strîns însemnate 
cantități de furaje și le-au depozitat în 
bune condiții.

Sub îndrumarea organelor raionale, 
în gospodărie s-au introdus ca metode 
de muncă în campaniile agricole anali
zarea operativă zilnică de către pre
ședinte, inginerul agronom șl brigadieri 
a mersului lucrărilor, stabilirea sarcini
lor pentru ziua următoare.

Preocuparea organelor raionale pen
tru întărirea acestei gospodării colective 
s-a făcut simțită și în alte direcții. Con
siliul de conducere a fost ajutat în 
procurarea de semințe, materiale de 
construcții, îngrășăminte chimice, în 
organizarea învățămîntului agrozooteh
nic de masă, pregătirea cadrelor pentru 
diferite munci de conducere etc. Or
ganizațiile de bază au intensificat 
munca de educare a colectiviștilor în 
spiritul atitudinii socialiste față de 
muncă și de avutul obștesc. Toate a- 
cestea i-au ajutat pe colectiviști să ob
țină realizări în întărirea economică și 
organizatorică a gospodăriei lor co
lective. Din vînzarea produselor gospo-

Aspecte ale muncii pentru întărirea 
economico-organizatorică 
a G. A. C. din * raionul 

Drăgănești-Vlașca

dăria realizează anul acesta un venit 
de peste 2 000 000 lei.

La fel s-au preocupat organele raio
nale și de întărirea celorlalte gospodării 
colective rămase în urmă. în comuna 
Bila, cèle trei gospodării colective din 
satele Schitu, Bila și Cămineasa s-au 
unit într-o gospodărie care are mari 
posibilități de dezvoltare. De aplicarea 
măsurilor prevăzute în planul întocmit 
se ocupă personal primul secretar al 
comitetului raional de partid. Aici, în 
afara unor măsuri asemănătoare celor 
aplicate la Ciolanu, ținîndu-se seama de 
condițiile și posibilitățile existente în 
gospodărie, colectiviștii au fost ajutați 
să extindă cultura orezului de la 35 la 
80 ha, să crească un număr mai mare 
de păsări. Din următorul tabel se vede 
limpede că, față de rezultatele obținute 
anul trecut de cele trei gospodării co
lective mici (în creșterea animalelor, a 
fondului de bază și a veniturilor bă
nești) în gospodăria unificată s-au obți
nut realizări însemnate :

1962 1963

bovine 520 664
porcine 366 667
ovine 776 1250
păsări 
crescute 4 000 15 000
fondul de 
bază (lei) 2 020 000 2 671 000
venitul bănesc 
(lei) 4 264 000 4 635 000

Un mijloc de întărire a gospodăriilor 
cu realizări mai mici, folosit de organe
le raionale, este popularizarea experien
ței G.AiC. fruntașe. în anii 1961 și 1962, 
cînd în raion majoritatea gospodăriilor 
erau tinere, s-â popularizat experiența

înfloritoare
gospodăriilor din raioanele vecine. S-au 
organizat vizite la care au participat 
președinți, brigadieri, îngrijitori de ani
male și alți colectiviști. Secretarii comi
tetului raional și specialiștii de la consi
liul agricol raional au mers în raioanele 
vecine să studieze experiența gospodă
riilor colective fruntașe, au luat măsuri 
politico-organizatorice pentru răspîndi- 
rea ei în raion.

între timp o serie de gospodării din 
raion ca cele din Toporu, Chiriacu, Târ
nava și altele au devenit, prin realiză
rile obținute și experiența cîștigătă, un 
exemplu pentru celelalte. S-a prevăzut, 
ca o acțiune de mare însemnătate, popu
larizarea realizărilor și a experienței a- 
cestor gospodării. în acest an au fost 
organizate 5 schimburi de experiență la 
gospodăriile fruntașe din raion cu re
zultate bune în organizarea muncii, 
creșterea animalelor, asigurarea adăpos
turilor, furajelor și sporirea produc
țiilor.

înființarea consiliului agricol raional 
și încadrarea gospodăriilor colective cu 
specialiști au dat posibilitatea să se în
treprindă o.serie de măsuri de ansam
blu pentru dezvoltarea agriculturii ra
ionului, care au contribuit la întărirea 
gospodăriilor colective. Astfel, s-au în
tocmit studii privind punerea în valoa
re a unor terenuri slab productive, ex
tinderea mecanizării, asigurarea bazei 
furajere etc. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru pregătirea cadrelor de 
conducere, realizarea construcțiilor gos
podărești, organizarea muncii și a evi
denței.

La indicația comitetului raional de 
partid, consiliul agricol raional a orga
nizat în vara aceasta două colective, în 
frunte cu cîte un vicepreședinte, care 
au studiat cum sînt conduse treburile 
fiecărei gospodării colective, starea cul
turilor, situația efectivelor și a produc
ției în sectorul zootehnic, baza fura
jeră. în fiecare gospodărie, colectivul a 
organizat ședințe ale consiliului de con
ducere și organizației de partid, cu bri
gadierii și șefii de ferme, în cadrul că
rora s-a discutat ce măsuri trebuie 
luate pentru înlăturarea lipsurilor. La 
G.A.C. Rușii lui Asan, Letca Nouă și 
altele s-a stabilit să se introducă retri
buția după producție la fermele de ani
male. în mai multe gospodării s-au luat 
noi măsuri pentru asigurarea întregu
lui necesar de furaje.

Activitatea desfășurată de organele 
raionale a dat rezultate bune. Sînt mul
te semne ale progreselor obținute în 

. întărirea acestor gospodării colective : 
aproape peste tot lucrările în cîmp s-au 
făcut la timp și de bună calitate. Efec
tivele de animale, planificate pentru 
sfîrșitul anului în gospodăriile colective, 
au fost realizate și depășite cu peste 
1 500 de taurine, iar la ovine cu peste 
3 600. Rezultate bune s-au înregistrat și 
în sporirea numărului de porci și 
păsări, în asigurarea adăposturilor.

Comitetul raional de partid și consi
liul agricol raional mai au însă multe 
de făcut pentru întărirea gospodăriilor 
colective. în perioada care a trecut de 
la întocmirea planurilor amintite s-a 
realizat mai puțin dècît era cu putință 
pentru îmbunătățirea organizării mun
cii în brigăzi și echipe, pentru edu
carea colectiviștilor în spiritul atitudi
nii socialiste față de muncă și de avu
tul obștesc. O serie de probleme se ri
dică și în ce privește alegerea și edu
carea cadrelor de conducere din G.A.C.

Este necesar să se asigure o îndru
mare mai temeinică a consiliilor de 
conducere, urmărindu-se ca ele să-și 
desfășoare activitatea. pe bază de plan, 
să analizeze cum se îhdeplinește planul 
de producție de către brigăzi și să pre
zinte periodic dări de seamă în fața a- 
dunărilor generale. Au procedat bine or
ganele raionale récomandînd adunării 
generale a G.A.C. Ciolanu să-1 schimbe 
pe D. Brîncuș din funcția de vicepre
ședinte ; acesta, în loc să colaboreze cu 
președintele și membrii consiliului la 
buna conducere a treburilor ,gospodă
riei, se ținea de intrigi. La fel s-a pro
cedat la G.A.C. Bălăria, unde colecti
viștii au fost îndrumați să aleagă un 
alt președinte, deoarece fostul pre
ședinte nu-și îndeplinea sarcinile de 
mare răspundere încredințate de adu
narea generală. Și mai bine ar fi fost 
însă dacă adunările generale n-ar fi 
fost nevoite să facă aceste schimbări. 
Aceste fapte arată cît de important este 
ca organele de partid să-și îndrepte a- 
tenția asupra alegerii, pregătirii și edu
cării cadrelor de conducere ale gospo
dăriilor colective. De felul cum mun
cesc ele depind în mare măsură succe
sele în dezvoltarea gospodăriilor colec
tive.

Nu poate fi îndoială că. desfășurînd 
o activitate multilaterală, susținută, de 
îndrumare și sprijinire a organizațiilor 
de partid și a consiliilor de conducere, 
comitetul raional de partid Drăgănești- 
Vlașca și consiliul agricol raional vor 
realiza cu succes sarcinile privind spo
rirea producției agricole și întărirea tu
turor gospodăriilor colective din raion.

N. ENUTÄ
F. CEAUȘESCU

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
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LA BLOCUL
din strada Ana Ipă- 

tescu nr. 2 C din Su
ceava, experimentarea 
capacității de rezis
tență ' a organismului 
uman la frig a reîn
ceput cu succes. Insta
lația de încălzire cen
trală, defectă încă din 
toamna trecută, n-a 
fost reparată nici pînă 
azi. Locatarii optimiști 
ai apartamentului vi
tregit dé căldură spe
ră că promisiunile de 
reparație făcute de 
I.G.O., acum un an, 
vor fi totuși realizate.

NU ESTE
recomandabil .să 

mergeți noaptea pe 
strada gării din Giur
giu, în dreptul case
lor nr. 116—120. Ați 
putea aluneca pe mîzga 
trotuarului. Ziua e 
altceva : puteți parti
cipa la un curs gra
tuit de fabricare a 
unor produse lactate. 
Acolo se află un cen
tru de colectare a lap
telui și de preparare 
a iaurtului. O parte 
însemnată a procesu
lui de producție — ră
cirea — se face în

niște cazane chiar pe 
trotuarul străzii.

Pentru noile și ori
ginalele suprafețe de 
producție nu se fac 
nici un fel de cheltu
ieli... nici măcar de 
întreținere a curățe
niei.

LOCUITORII
din Chereluș și din 

Ineu, regiunea Crișa- 
na, au descoperit un 
mijloc mult mai rapid 
de legătură cu Timi
șoara decît cel prin 
telefon. Nu, nu e vor
ba de legături prin 
radio. De cînd aștep
tările la unele co
menzi telefonice du
rează multe ore și se 
soldează cu amînări pe 
ziua următoare, s-a 
constatat că mai rapid 
este... trenul.

PENTRU
repararea drumului 

impracticabil pînă în 
comuna Belitori, colec
tiviștii din comuna 
Pîrlita, raionul Ale
xandria, s-au angajat 
să contribuie prin 
muncă și cu atelaje de 
transport. Nu este ne
voie decît să li se pună

la dispoziție piatra și 
asistența tehnică. Se 
pune întrebarea : cît 
va dura reparația, 
dacă numai studiul și 
promisiunile făcute de 
sfaturile populare ra
ionale Alexandria și 
Roșiorii de Vede da
tează de mai bine de 
3 ani.

O INOVAȚIE
în materie de asi

gurare a curățeniei o- 
rașului se aplică de 
mai mult timp lă Co
rabia. Acolo mătura- 
tul nu se face nici 
noaptea, nici în zori 
de zi, ci între orele 
15—17. cînd toată lu
mea se întoarce de la 
lucru. Motivul : să știe 
toți și, pe cît posilrl 
să și... simtă că. se ține 
la curățenia orașului i 
Intr-adevăr, se simte

(După coresponden
țele trimise de Gheor- 
che Busuioc - Sucea
va ; Dumitru Dobre — 
Giurgiu . Ioan Boden 
— comuna Chereluș. 
regiunea Crișami . un 
grup de locuitori d u 
Pirlita, raionul Ale
xandria; Aurel Băr- 
bulescu — Corabia)

Răspunsuri și... răspunsuri
• Din scrisorile de răspuns la sem
nalele critice publicate în ziarul 
nostru, desprindem cîteva probleme.

Articolul intitulat „Documentația 
tehnică — sprijin prețios în perfec
ționarea producției“, publicat în zia
rul nostru din 4 septembrie, a stîrnit 
un viu interes îh multe întreprinderi 
datorită problemelor pe care le ridi
ca. Și iată că de la Combinatul side
rurgic din Hunedoara — menționat 
în articol că nu desemna tehnicieni 
competenți să se ocupe de propagan
da tehnică — am primit un răspuns 
care dovedește receptivitate la sem
nalele critice. Rëcunoscîndu-se în
semnătatea documentației tehnice 
pentru perfecționarea producției, în 
scrisoarea de răspuns se indică mă
surile luate, completîndu-le cu a- 
ceastă observație : „Lipsesc în între
prinderi aparate corespunzătoare 
pentru citirea microfilmelor, fapt 
care îngreunează activitatea de cu
noaștere și însușire a unor probleme 
ce apar într-un număr restrîns de 
publicații, după cum se arăta și în 
articolul publicat în „Scînteia“.

Utilitatea acestor aparate este de 
mult demonstrată și nu vom mai in
sista asupra acesteia acum. Ne vom 
limita la a reda, îh continuare, un 
extras din scrisoarea de răspuns tri
misă de conducerea uzinei bucu- 
reștene I.O.R. Analizînd problema 
fabricării acestor aparate, directorul 
și inginerul șef al acestei întreprin
deri precizează : „Din cele indicate 
de Institutul de documentare tehnică 
rezultă că aparatul de citit microfil
me este necesar în cantități suficien
te pentru a justifica economic însu- 
Îirea și fabricarea produsului. S-a 

lotărît ca uzina noastră să înceapă 
imediat proiectarea și realizarea a- 
eestui aparat“.

Scurt și concis. S-au adunat spe
cialiștii, au discutat, au ascultat pă
reri diferite și au ajuns la o conclu
zie practică. La fel au procedat și 
tovarășii de la uzinele „Progresul"

din Brăila. întreprinderea era criti
cată, în cadrul aceluiași articol, că 
nu folosea cum se cuvine documen
tația tehnică de specialitate pentru 
aplicarea unor metode tehnologice 
noi. Nimic de spus, tehnologia mo
dernă de crăițuire după metoda 
„arc-aer“, sau sudura automată, au 
o largă aplicare în uzina brăileană. 
Dar colectivul întreprinderii are încă 
mari posibilități să aplice și alte teh
nologii moderne indicate în docu
mentația de specialitate. Și în răs
punsul primit citim : „într-adevăr. 
mai sînt unele metode indicate în

articolului „Rezerve și posibilități 
de creștere a productivității mun
cii“ ; de la mina Teliuc, pe margi
nea articolului „Cum sînt valorifi
cate rezervele de sporire a produc
ției la furnalele Hunedoarei“ — și 
din alte multe locuri.

Dar poșta ne-a adus și altfel de 
răspunsuri.

Iată, sub semnătura directorului 
Trustului regional de construcții Plo
iești, inginerul N. Dimitriu, o scrisoa
re de răspuns : „într-adevăr, din pla
nul de 1 910 apartamente planificate 
pe anul acesta, pînă la ora actuală

nele unități ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor au făcut observa
ții — și pe bună dreptate — că uzi
na „Balanța“ din Sibiu nu-și înde
plinește ritmic sarcinile de livrare a 
unor produse către șantiere. In spe
ță, este vorba de dozatoarele de a- 
gregate și dozatoarele de ciment pen
tru stațiile de preparare a betoane- 
lor. însă nu-i mai puțin adevărat că 
înseși șantierele au contribuit la a- 
ceste întîrzieri în livrare, formulînd 
comenzile destul de tîrziu. Și acum 
greșeala se repetă. „După cum reiese 
din articol — ne răspund tovarășii 
de la „Balanța" — dotarea stațiilor 
mecanizate cu dozatoare este un fac
tor important în creșterea producti
vității muncii. însă beneficiarul nu 
și-a formulat nici pînă acum necesa-

articol care n-au fost folosite încă 
în uzina noastră. Am și luat mă
suri pentru a le aplica“. Și, în con
tinuare, se arată ce anume s-a în
treprins.

Printr-un 
mult, ziarul 
Combinatul 
nele stocuri 
trebui redate grabnic circuitului pro
ducției. „Considerăm că sesizarea a- 
părută în „Scînteia“ este justă — 
ne scriu tovarășii de la Reșița, 
în urma măsurilor luate pînă a- 
cum, s-au și lichidat stocuri în va
loare de peste 4 milioane de lei. 
Din rulmenții „fără mișcare“, în va
loare de 307 170 de lei, s-au lichidat 
pînă la 30 septembrie, 218 139 lei, res
tul urmînd să fie rezolvat pînă la fi
nele anului ; chimicalele de prisos 
au fost cuprinse în listele difuzate la 
întreprinderile din țară, pentru a le 
solicita“.

Asemenea ecouri la critică, urmînd 
unei analize în amănunt, au venit și 
de la Trustul nr. 1 de construcții- 
montaj București în urma apariției

articol publicat nu de 
nostru semnala că la 
siderurgic Reșița sînt u- 
supranormative, care ar

am predat numai 936“. Dar mai de
parte? Se aduc motive și nu se 
vorbește despre măsuri. Selecțio
năm cîteva din acestea : „Deficiențe 
organizatorice pe șantiere cauzate a- 
tît de lipsa de cadre tehnice, cît și 
de slaba calificare a unora dintre 
cele existente ; n-am reușit să orga
nizăm lucrul pe toate șantierele în 
brigăzi mari, complexe și de specia
litate; pregătirea de iarnă 1962— 
1963 neeficientă, care a dus la stag
narea lucrărilor pe unele șantiere. 
Și așa mai departe. Lucruri perfect 
adevărate. Dar la o privire mai a- 
tentă se poate vedea că toate aces
tea sînt, de fapt, sarcini, obligații de 
serviciu ale oricărei unități economi
ce. Stîrnește mirare această poziție 
a semnatarului scrisorii de 
care argumentează acum, 
au trecut mai bine de nouă 
an, că n-a realizat sarcina 
pentru că nu a rezolvat din vreme 
probleme ce-i intrau în atribuție.

Dar să continuăm. După apariția 
articolului ..Rezerve și posibilități de 
creștere a productivității muncii“, u-

răspuns, 
după ce 
luni din 
de plan

rul de dozatoare pentru 1964. Și iată 
că noi nu putem planifica, fără cere
rea beneficiarului, execuția dozatoa
relor în primul trimestru al anului 
care vine, iar șantierele nu vor putea 
intra în posesia lor la începutul sezo
nului favorabil lucrărilor de con
strucții“.

Este o observație întemeiată. Ea 
privește nu numai șantierele de con
strucții, ci toate întreprinderile, de 
orice fel. Problema plasării din vre
me a comenzilor, în industrie, acum 
cînd se nominalizează în întreprin
deri planul de producție pe 1964 pe 
trimestre, are o însemnătate care nu 
poate fi trecută cu vederea. Fiecare 
uzină și șantier își cunoaște acum 
volumill și profilul produselor ce le 
are de fabricat în 1964 și, potrivit 
cerințelor producției, trebuie să ur
genteze cererile de comenzi pentru 
alte întreprinderi, dînd indicații în 
amănunt. Nu așa cum au procedat 
cei de la uzinele „Tehnofrig“-Cluj. 
Ei au comandat uzinelor „Electroni
ca“, la începutul verii, difuzoare și 
magneți, dar nici pînă în ziua de as-

tăzi nu dau răspuns scrisorilor prin 
care se cere să se precizeze ce anu
me caracteristici să aibă aceste pro
duse. O asemenea atitudine nu face 
decît să îngreuneze producția și să 
stimuleze o inutilă mișcare a hîrtii- 
lor și telefoanelor. Același „Tehno- 
frig“-Cluj comandă, la uzinele „Elec- 
troaparataj“, întrerupătoare automa
te de un anumit tip ; după o vreme 
revine și schimbă comanda în con
toare cu relee, renunță și la acestea 
și le solicită din nou pe primele.

într-un alt articol publicat în zia
rul nostru se arată cauzele nereali- 
zării indicelui de creștere a produc
tivității muncii în întreprinderile 
forestiere Odorhei și Toplița. în răs
punsul trimis de D.R.E.F. Mureș- 
Autonomă Maghiară, după ce se 
recunoaște justețea criticii, se pre
cizează : „Printr-un ordin al mi
nisterului nostru ni s-au indicat 
căile de urmat ca productivitatea 
muncii să fie realizată pînă la fi
nele anului în toate întreprinderile 
forestiere din regiune“. îi vine greu 
cuiva să creadă că tovarășii de la 
D.R.E.F.-ul respectiv au de spus doar 
atît despre posibilitățile celor două 
întreprinderi pentru creșterea pro
ductivității muncii.

Mai există și un alt aspect al pro
blemei. în cîteva scrisori, puține, e 
drept, se poate citi formula aceasta : 
„într-adevăr, n-am realizat noi in
dicatorul cutare, dar pînă la finele 
anului îl vom realiza“. „Vom recu
pera restanțele în ceea ce privește 
randamentul fierăstraielor meca
nice“ — spun tovarășii de la 
D.R.E.F. Banat ; „Ne vom recupera 
rămînerea în urmă“ — se alătură 
cei de la fabrica de mănuși din Ti
mișoara. Fără a trece cu vederea 
faptul neplăcut al rămînerii în urmă, 
merită prețuire acei conducători de 
întreprinderi care sînt preocupați de 
luarea celor mai potrivite măsuri 
pentru ca sarcinile de plan să fie 
îndeplinite și depășite.

ST. ZIDÂRIȚÂ

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P Romîne : Lucia di Lammermoor
— (orele 19,30). Teatrul de stat de opere
tă : Văduva veselă — (orele 19,30). Filar
monica de stat „George Enescu“ (Stu
dioul de Concerte al Radioteleviziunii) : 
Ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor“
— orele 20). O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară dat de Gloria Lasso 
(Franța) — (orele 20). Teatrul Național 
„I, L. Caragiale" (Sala Comedia) ; Orfeu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul „C.
I. Nottara“ (Sala Magheru) : Peer Gynt
— (orele 19 30). (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra* (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Război și pace — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76 
A) : Tache, lanke și Cadîr — (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Ghi- 
lești : Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copii (Sala C. Miile) : Acuza
rea apără — (orele 20). Teatrul Evreiesc 
de stat : Vreau să fiu nevasta ta — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Valsul nemuri
tor ; Republica — bd. Magheru 2 (8,45; 
10.45? 12,45; 14,45; 17? 19; 21,15), Feroviar
— cal. Griviței 80 (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18.45; 21). Vară și fum — cinemascop : 
Patria — bd. Magheru 12—14 (9; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,20), București — bd. 6 
Martie 6 (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21) 
înfrățirea între popoare — bd. Bucu- 
reștii-Noi (10; 15; 17,30; 20), Grivița — 
calea Griviței — podul Basarab (9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21.39), Melodia — șos. Ște
fan cel Mare — colț cu str. Ltzeanu (9;
II, 30; 14; 16,30; 19; 21,15). Strict secret — 
cinemascop : Festival — bd. 6 Martie 14 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior
— bd. 1 Mai 322 (10; 12,15; 15.30; 18; 20,30), 
Modern — piața G. C'oșbuc 1 (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Ipocriții : Carpați
— bd. Magheru 29 (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Capitol — bd. 6 Martie 16 (10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30). Oameni de afaceri : 
Tineretului — cal. Victoriei 48 (10; 12;
14; 16). G. F. Haendel : Tineretului — 
cal. Victoriei 48 (18,15; 20,30). Ultimul
tren din Gun Hill : victoria — bd. 6 
Martie 7 (9 45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21),
Flacăra — calea Dudeștl 22 (16; 18,15:
20.30) Munca — șos. Mihai Bravu 22)
(11; 16; 18,15? 20,30), Lira — calea 13 Sep
tembrie 196 (15; 17; 19: -21). Divorț ita
lian : Central — bd. 6 Martie 2 (9,30;
11,45? 14; 16.15; 13,30; 20,45). Moartea în

șa — cinemascop : Lumina — bd. 6 Mar
tie 12 (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16;
18,15 20,30). Escondida : Union — str. 13 
Decembrie 5—7 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30)., 
Program special pentru copii la orele 
10 la cinematograful Doina — str. Doam
nei 9. Cel mai mare spectacol : Doina — 
str. Doamnei 9 (11,45; T4.30; 17.30; 20 30). 
Filme documentare — rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi — bd. 6 
Martie 18, Codin ; Giulești — calea Giu- 
lești 56 (10,30; 12,30- 16; 18; 20), Tomis
— calea Văcărești 21 (9; 11? 13; 15; 17;
19; 21), Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 
12; 14; 16; 13; 20). Marele driim ; Cultu
ral - piața Iile Pintilie 2 (14,30; 16,30;
13 30; 20,30) Progresul — șos. Giurgiului 
3 (15,30; 18; 20,15). Pacea - bd. Libertă
ții 70—72 (16; 18; 20). Voi fi mamă : Auro
ra — bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Marea bătălie de pe Volga 
rulează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21 la cinematograful Dacia — 
cal. Griviței 137.

TELEVIZIUNE : In jurul orei 16,30 
transmisiune de la Stadionul Republi
cii : Aspecte de la Campionatele inter
naționale de atletism ale R. P. Romîne. 
19.00 — Jurnalul televiziunii. 19.10 — 
Pentru copii : Țac și Pac, pictori ama
tori. 19,35 — Drumul Mureșului. 19,55
— In fața hărții. 20,05 — Comici vestiți 
ai ecranului (II). 21,15 — Legende de 
dragoste. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Timpui probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 octombrie. în țară : Vremea 
se menține schimbătoare cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi locale mal 
frecvente în jumătatea de nord a țării. 
Temperatura în creștere la începutul 
intervalului, apoi staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 0—10 grade, iar 
maximele între 12—22 grade. In Bucu
rești-? Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. favorabil ploii de scur
tă durată. Temperatura în general sta
ționară.
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(Continuare în pag. IV-a)

GRAHAM GREENE

spune

(Desen de N. POPESCU)

spuse mis
ia început, 
trimitem a-

TR. SEVERIN

oi hamali 
mistet

fi chemat num-aide- 
faci cunoștință cu 
îl cheamă, ca și pe 
pe bunic — Ștefan.

Echipa <le dansuri a căminului cultural din comuna Ianca, regiunea Galați

îl lovi prea 
se depărta bîzîind. 
de ziuă, Davidson

(Continuare în pag. IV-a)

Opera 
îi sărbătorește 

pe Verdi

Fragment din povestirea cu același 
titlu a cunoscutului scriitor englez Gra
ham Greene.

iar el, bineînțeles, a 
explicat întîi și-ntii că 
așezi plăcile absolut 
existe între ele nici o 

pentru că dedesubt se 
strat de

E o răspundere mare, spune Roibu, 
e vorba de unele metale scumpe. Noi 

dea de făcut elicea, dar

Expoziție de grafică
La casa de cultură din 

Turna Severin s-a deschis 
recent, cu concursul Mu

lti safe-ul fiecărui căpitan de cargou se gă
sește cîteva bucăți de metal, lungi cît palma, 
lățite spre capete, amintind de niște haltere 
în miniatură, însă de culoare aurie. Ele sînt 
epruvetele (a nu se confunda cu eprubetele), 
bucățile de probă, un fel de certificat, scris 
în metal, al compoziției care caracterizează 
elicea vasului.

Pînă ce epruvetele au ajuns în safe-ul că
pitanului, nenumărate surori ale lor au fost 
strivite, trase, chinuite în fel și chip, pentru 
a dovedi tăria aliajului ; și numai după ce au 
fost găsite niște bucăți capabile să reziste la

care venise ea prima dată 
pe atunci nu purta încă 
bărbătești, cum poartă a- 
pe acoperișul blocului „H

minister însă, care ne aprobase propune- 
a început să ne ceară socoteală, să ne 
curaj și ajutor; la fel, institutul politeh- 
iar brăilenii de la „Progresul“ ne-au dat

an de învătă- 
Timișoara vor 

15 universități 
cu 2200

Mister hookas îi spusese că 
zic nu știu ce republică — 
nu are ce fel anume — dar 
sînt chiar atît de negri cum 

se spune („ha-ha-ha" — rîse el ner
vos). Agenții unei companii s-au 
strecurat peste graniță și au pus 
mîna acolo pe o concesiune de aur

15 universități 
muncitorești

La întreprinderea ^Elec
tromotor" din Timisoara au 
fost deschise zilele acestea 
cursurile 
citorești, 
scris 218 
vîrstnici.

In acest 
mint, la 
funcționa 
muncitorești 
cursanli.

universității muti
la care s-au în- 
cursanți, tineri și

unde au plecat amîndoi într-o 
toamnă. Elena îi aducea câteodată 
bărbatului de mîncare pe șantier și 
zicea că ea ar ști să facă mai bine 
ceea ce făcea el — și uite așa a că
pătat chef să mînuiască mistria și 
s-a prezentat, într-o bună zi, la lu- 
oru. In vremea aceea el monta niște 
faianță. Faianța e sensibilă, trebuie 
să-i cunoști bine chichițele ca s-o 
stăpînești. Nevastă-sa a așezat cîte
va rînduri de plăci, dar cum așeza 
unul, cum cădea cel de deasupra și, 
tot așa, ca-n legenda cu meșterul 
Manole. A plîr.s femeia, s-a rugat de 
el s-o ajute, 
ajutat-o. I-a 
e nevoie să 
drept, să nu 
strîmbătură, 
formează numaidecît un 
apă care dă totul peste cap, iar ea, 
care lucrase cu acul, știa și ce e lu
cru de calitate, și avea și ochiul 
format, și acel „simț al mîinii“ atît 
de prețios în orice muncă. Oamenii 
o priviseră plini de curiozitate — 
altă iemeie-zidar nu mai era pe șan
tier. Era toamnă, spre iarnă, în no
iembrie, dar acolo căzuse zăpadă, 
era frig și amîndoi își amintesc de 
.rochia cu 
la lucru; 
pantaloni 
cum, sus,
1“, unde lucrează în condiții noi, in
finit mai bune, și după alte metode, 
cot la cot cu echipa condusă de so
țul ei, Ștefan Tier.

în jur, panorama Pietrii Neamț, cu 
pădurile ei tomnatice, se armonizea
ză cît se poate de bine cu arborii 
de beton sclipind prin toate feres
trele — blocurile cu opt etaje.

Dedesubt, sub planșeul pe care 
calcă acum, pentru ultima oară, 
ghetele constructorilor, oamenii și-au 
început traiul în casă nouă, aducînd 
cu ei, în afara mobilei modeme, a 
bibliotecilor personale, a aparatelor 
de radio sau a televizoarelor, șl spe
ranțe noi, gînduri, planuri optimiste, 

cuvine în casă nouă. Iar 
asta și se bucură în si- 
meseria pe care o face 
înseamnă doar „așezi o

au prezentat recent, în 
deschiderea stagiunii, piesa 
„Ancheta" de AL Voitin. 
La Teatrul din Reșița spec
tacolul a fost pus în scenă 
de Petre. Sava Băleanu, iar 
scenografia a fost realizată 
de Ovidiu Moșinschi. Re
gia spectacolului de la 
teatrul din Petroșeni a- 
parține lui Marcel Soma, 
iar scenografia e semnată 
de E. Moise.

Sus, pe acoperișul blocului „H 1“, 
șeful de echipă Ștefan Tier lucrează 
cot la cot cu oamenii săi la finisa
rea coșurilor de fum. Printre ei des
coperi o față cunoscută: Elena Tier. 
De ani de zile, 6oții Tier muncesc 
împreună pe diferite șantiere, clă
desc, se bucură de viață, își cresc 
exemplar copiii, alcătuind o familie 
despre care merită să vorbești.

Povestea cu mistria care a tras 
după ea acul — zidarului îi place 
s-o istorisească ori de cîte ori are 
prilejul — începe la Cîmpulung,

în această casă din Busseto s-a năs
cut, la 10 octombrie 1813, marele com
pozitor italian Giuseppe Verdi.

stăruitor... 
ei

dintre cei veniți cu 
Liver îl îndesară în 

groapă. Acum mister Liver nu se mai 
temea de el, nu se mai temea de in
succes. nici de despărțire. Rupse 
scrisoarea pregătită pentru Emily. 
Va sosi acasă înainte de proiectata 
scrisoare și 6e vor apuca împreună 
de asemenea treburi cum nici nu 
visaseră vreodată. Banii pentru con- 
casor nu vor fi decît începutul. A- 
cum nu-i mai era teamă de nimic.

Dar dumneata, cititorule, care vei 
fi citit această povestire, dumneata 
care știi nemăsurat mai mult decît 
mister Liver, dumneata care ești în 
stare să urmărești zborul unui țin
tar de la trupul umflat al negrului 
mort și pînă la cortul lui Davidson 
și la șoldul lui mister Liver, dum
neata poate crezi în dumnezeu, în 
bunul dumnezeu, plin de compasiu
ne față de slăbiciunile omenești, 
gata să-i ofere lui mister Liver trei 
zile de fericire, să-l elibereze pen
tru trei zile de cătușele chinuitoare, 
în timp ce-și poartă pe calea de în
toarcere prin pădure naiva sa scri
soare falsă și molima frigurilor gal
bene în sînge.

căci
am cerii t să' ni se
la prima vedere părea o cerere cam roman
tică, pe șleau spus, cam neserioasă, de vreme 
ce alte întreprinderi nu reușeau o astfel de 
operațiune. Am primit sprijin de la minister ; 
ne-am înțeles să facem întîi elice pentru vase 
mai mici și, pe măsură Ce reușesc, să pășim 
mai departe. Cînd însă ne-am apucat de 
treabă, noi, membrii de partid, avînd și spri
jinul comitetului de partid, am avut totuși, 
ca în orice muncă grea, momente cînd ne 
temeam- că nu vom izbuti. Direcția generală 
din 
rea, 
dea 
nie,

va răsări eli
täre ajută miile de tone ale 
apa.
a cerut șase luni de studii 
Tehnicianul Mircea Roibu 
Iordănescu au consultat zeci 

de manuale și articole și au găsit în 
deși multe erau dintre cele mai mo- 
— foarte puține din indicațiile nece

sare. Elicele se aduceau prin import. In 
teorie, totul era clar. Compoziția ? Nimic mai 
simplu, o știi de la început. Dar pînă și la 
bucătărie din aceeași compoziție poți scoate 
mîncăruri diferite, în funcție de felul cum le 
gătești. Or, la elice se cereau o ser,ie de ca
lități foarte precise, iar metalele refuză să se 
combine oricum, toate dintr-odată : au tre
buit întîi să fie împăcate cîte două metale, 
pe rînd, apoi, după respectarea acestui pro
tocol pe care turnătorii îl numesc prealiaj, să 
fie combinate toate laolaltă. Aliajul însă, nu 
înseamnă încă nimic : felul în care îl torni, 
direcția pe care o imprimi șuvoiului fierbinte, 
grosimea acestui șuvoi, iuțeala cu care torni, 
ritmul pe care i-I impui metalului pentru a 
se răci și odihni, posibilitățile pe care i le 
dai ca să răsufle, felul în care îl scoți din 
formă — toate aceste amănunte și altele, 
zeci, hotărăsc dacă elicea va fi cu adevărat 
o elice.

său birou de la Bruxelles ; cu sti
loul său Watermann, își va ciocăni 
dinții falsi și se va duce să stea de 
vorbă cu mister Holz. „Avînd în ve
dere toate aceste împrejurări, vă 
recomandăm să vă dați consimță- 
mîntul...“ îi telegrafiază lui Lookas. 
în ceea ce-1 privește pe Davidson, 
agent împuternicit al companiei, el 
va muri de friguri galbene, iar data 
morții sale nu va putea fi stabilită 
niciodată cu precizie. Va apărea un 
alt agent, iar concasorul... Mister Li
ver copiază sîrquincios semnătura 
lui Davidson pe o foaie separată. 
Nu este mulțumit Se apucă să co
pieze iar și iar semnătura... Rămase 
pînă în zori la căpătîiul lui David
son ; o singură dată simți înțepătu
ra unui țînțar în șold 
tîrziu și insecta 
Cînd se lumină 
era mort

Anatomia unui vas, alcătuirea cîtorva din
tre cargourile produse la Șantierul naval 
din Galați, poate că le este cunoscută citito
rilor din alte reportaje ; e însă interesant de 
urmărit și cum ia naștere un asemenea car
gou, încăpător cît sute de vagoane de tren, 
larg de aproape 15 metri, înalt de aproape 7 
și lung de peste 100, care 
mii de mile depărtare, pe șoseaua cea 
ieftină și uneori cea mai accidentată —

Redusă la cea mai forțată 
construcția navală nu este decît istoria reu
nirii a sute de profile și table, de grosimi, ca
lități și forme diferite, într-un schelet de bază 
numit corp, care capătă o inimă — motorul 
— un sistem nervos de comenzi și semnale, 
un cap — suprastructura (îndeosebi cabina 
de comandă) unde se concentrează echipajul 
și comenzile sale — și, în sfîrșit, mobilierul 
și toate celelalte lucruri necesare marinarilor. 
Toate aceste lucruri simple sînt neînchipuit 
de complicate și cer o muncă ingenioasă.

Sä oar asta-i ultima mea speran- 
fă. altfel aș fi dat dracului to

tul, se gîndi el. Este oare drept ca 
un om care a muncit timp de treizeci 
de ani ca agent de comerț să fie ne
voit să bată din poartă în poartă 
ca să găsească ceva de lucru ? Fu
sese cîndva un bun comis-voiajor, 
mulți și-au strîns capitaluri de pe 
urma lui, avea recomandări de prim 
reng ; de atunci încoace însă totul 
s-a schimbat. A trecut vremea lui.

Norocul îi surise lui mister Liver 
într-un mic birou destul de suspect, 
nu departe de Ladenhall-street. Mis
ter Lookas îi făcu impresia unui om 
cinstit — în limitele rezonabile ale 
cinstei. El „dădu toate cărțile pe 
față”. Nu are bani, dar are spe
ranțe. Dispune de o patentă. E vor
ba de un nou tip de concasor. O 
afacere rentabilă. Acum însă e greu 
de așteptat ca marile trusturi să se 
apuce să-și schimbe utilajul. Tre
buie pătruns acolo unde treburile 
sînt abia la început. Iată, așadar, 
de unde pornise totul : șeful de trib, 
castroanele cu mîncare. șobolanii și 
arșița, 
ei își 
habar 
că nu

® e afundară îndată în pădure. 
^Simțiră o ușurare cînd ghi

dul le atrase atenția asupra unei 
gropi dreptunghiulare, săpate chiar 
lingă cărare. Mister Liver pricepu : 
pe acest drum trecuee Davidson.

Le vor trebui cinci ceasuri pentru 
drum, spusese Șeful, dar trecuseră 
șase și tot mai continuau să mear
gă. Mister Liver nu luase nimic în 
gură — ținea cu tot dinadinsul să 
ajungă mai întîi la Davidson. Mer
gea chiar și pe arșița cea mai cum
plită. Pădurea îl apăra de razele 
perpendiculare ale soarelui, dar în 
schimb nu lăsa să pătrundă aici nici 
o adiere... Pe la orele patru arșița 
se potoli, dar mister Live; se temea 
că nu vor ajunge pe lumină la Da
vidson. Iar pe deasupra îl mai du
rea și piciorul ; noaptea trecută i se 
vîrîse sub o unghie un vierme tro
pical și i se părea că avea un chi
brit aprins lîngă degetul cel mare. 
Pe la orele cinci dădură peete ca
davrul unui negru.

Intr-un mic luminiș, cu verdeața 
pălită, privirea lui mister Liver fu 
atrasă de o altă groapă dreptun
ghiulară. Privi înăuntru și se îngrozi 
văzînd un chip omenesc ; albul o- 
chilor omului din groapă părea fos
forescent în apa întunecată.

Cînd se lăsă amurgul, pădurea 
începu să prindă viață ; prin iarba 
uscată, printre crengi și uscături se 
foiau, probabil, maimuțele.

In sfîrșit, pe creasta unei coline, 
lîngă un pîrîu, ÎI găsiră pe David
son. Pe un teren bătătorit, de vreo

duce mărfurile la 
mai 
apa. 

simplificare,

toate aceste probe, constructorii au știut că au 
găsit, în sfîrșit, aliajul visat pentiu uriașa formă 
de metal, din care, după tăierea surplusului de 
metal și alte cîteva operațiuni, 
cca strălucitoare 
cargoului să taie

Nașterea elicei 
și experimentări, 
și inginerul Paul 
și zeci 
ele — 
deine

în cadrul mani
festărilor organizate 
cu prilejul aniver
sării a 150 de ani 
de la nașterea Iui 
Verdi, 
trului 
Balet 
mîne 
zilele 
tacole 
durul' 
Ieri seară 
operei au 
„Rigoletto' 
Gildei a 1 
pretat de cunoscuta 
cîntăreață sovietică 
Galina Oleinicenko, 
solistă a Teatrului 
Maro din Moscova, 
în alto roluri : Oc- 
tav Enigărescu (Ri- 
goletto); - ’ Octavian 
Nadiu (ducele de 
Mantua). Conduce
rea muzicală : Cor
nel Trăilescu.

Artiștii Operei 
vor prezenta, do a- 
semenea, duminică 
la ora 20, în sala 
Dalles, un medalion 
„Verdi“. în pro
gram : cele mai cu
noscute arii din o- 
perelo marelui com
pozitor. Vor cînta 
David Ohanezian și 
Ioana Nicola — 
Știrbei, artiști eme- 
riți, Elena Dima — 
Toroiman și alții.

artiștii Tea- 
de Operă și 

al R. P. Ro- 
au prezentat 
acestea spec- 
cu „Truba- 

I" și „Othclo“. 
iubitorii 

asistat la 
Rolul 

fost inter-

taj-asamblare, am ajuns la patul de naștere 
propriu-zis al navei. Pat e un cuvînt destul 
de potrivit, pentru că dispozitivul pe care 
constructorii sudează laolaltă tăbliile este de
numit de ei pat.

— înainte, spune inginerul tehnolog Vasile 
Lăcătușu, la fiecare bloc pe care îl montam, 
trebuia să facem un pat anume. Ca un hotel 
în care fiecare locatar, venit pentru o noapte, 
ar cere un pat complet nou, care să fie scos 
afară o dată cu plecarea lui. Acum, se fac 
paturi cu suporți reglabili, iar pe viitor uni
versale, care să poată fi întrebuințate pentru 
„locatari“ de forme diferite.

Traian Albit, un bătrîn meșter al șantieru
lui, a găsit soluție și pentru perna patului de 
sudură, mai precis „perna electromagnetică“, 
un sistem care țintuiește tăbliile, pe cale 
magnetică, într-o perfectă nemișcare și într-o 
poziție avantajoasă pentru baia sudurii.

Remorcate de tractoare (în viitor de mici 
locomotive) în afara halei, bucățile de vas ies 
în sfîrșit la aer liber, unde vor rămîne pentru 
totdeauna : pe măsură ce, urnite de enorme 
macarale și alipite prin voința montorilor, se 
unesc în viitorul vas, marile blocuri metalice 
se apropie tot mai mult de apă, înaintează 
pe cală pînă ce, instalate pe șine bine unse, 
vor aluneca la vale pentru a primi, sub formă 
de cargou, botezul Dunării.

— Acum, spune directorul tehnic Mircea 
Marinescu, respirăm mai lesne : la cei 120 de 
metri de chei, acum se adaugă încă 240 de 
metri ; asta ne dispensează de o serie de ma
nevre, face lucrul mai spornic. De altminteri, 
e mai spornic și sistemul de construcție pe- 
bloc-secție. In prezent, avem în bazin trei mo
tonave a cîte 2 000, patru cargouri mari, alte 
patru la montat pe uscat, plus un tip nou.

Pe aleea asfaltată trece în goană 
o bicicletă. Ajuns în dreptul vilei cu 
ni. 27, descoperi peste gardul gră
dinii, printre- aracii cu roșii, printre 
qulii și fasole, o spinare vînjoasă. 
încovoiată. Omul stropește straturile, 
sapă, plivește. Urci treptele și suni 
la ușa apartamen'ului 3. îți deschide 
o femeie tînără și voinică. îndărătul 
ei zărești un băiat de vreo zece ani, 
rotofei și el. întrebi de familia Tier și 
ți se răspunde că soțul e jos, în gră
dină, dar că va 
cît. Pînă atunci 
mezinul familiei, 
tatăl său, ca și 
Tatăl-e zidar. Și bunicul a fost zi
dar. Băiatul știe că meseria aceasta 
ține pasul cu tehnica, știe că astăzi 
constructorul folosește metode in
dustriale, știe că tatăl lui e construc
tor priceput, dar lui îi plac motoa
rele. Numai după auz știe să le 
deosebească. învață aici în Săvi- 
nești, desenează de „10“, e filatelist 
și citește mult, dovadă biblioteca 
personală cu 87 de volume. La loc 
de cinste Sadoveanu: „Mitrea Co
cor“, „Frații Jderi“, „Venea o moară 
pe Șiret“... De fapt biblioteca e a lui 
și a surorii sale pe care o cheamă, 
de asemenea, ca pe mama — Elena, 
și se plimbă acum pe alee cu bici
cleta.

Ștefan Tier-tatăl e un bărbat cu 
pas energic, bine legat, cu un aer 
prietenos și atent. E originar de la 
țară, dintr-u-n sat apropiat de Ora
dea — astăzi devenit cartier al ora
șului. Și Elena Tier-mama e de fel 
din același loc. dar nu s-au cunos
cut decît tîrziu și s-au căsătorit. Pe 
atunci el lucra la „domnul Ludovic, 
antreprenor de cas-e“, iar ea la un 
„salon de croitorie”. La nunta lor 
unul dintre tovarășii de muncă ai zi
darului a spus: „Vedeți? S-a însu
rat mistria cu acul“. Pe vremea a- 
ceea locuiau înri-o singură cameră, 
destul de întunecoasă și rece pen
tru ca omul să nu aibă chef, cînd 
se întoarce de la lucru, nici să ci
tească un ziar sau o carte, nici să 
asculte „o muzică“. Erau însă foarte 
tineri amîndoi și asta le dădea în
credere.

Tablele mari sosite pe șantier devin curînd 
neîncăpătoare pentru zecile de inscripții cu 
cretă, un fel de biografie pe care tabla o 
poartă înscrisă pe corpul ei și care istorisește 
totul, de la naștere și calitate, trecînd prin 
diferitele transformări suferite pe șantier, 
pînă Ia sfîrșitul glorios, cînd își încetează 
existența de tablă pentru a deveni, acoperită 
cu vopsea, o parte dintr-un nou organism, 
nava.

Tabla aduce cu ea pe marele ei dușman, 
de care nu știe cum să scape, oxidul de fier, 
cunoscut sub numele de țundăr. De a- 
ceea, prima grijă a constructorilor, după 
sortarea tablei, e curățarea nemiloasă a ori
căror urme de țundăr. In acest timp, la etajul 
unei hale mari, cei de la trasaj pregătesc 
destinele viitoare ale tablei, trasează în mă
rime naturală contururile diferitelor porțiuni 
de vas. Șabloanele sînt coborîte la etajul de 
dedesubt, unde ghilotine și tot felul de ma
șini taie tăbliile în forma dorită. Aici, ca pre
tutindeni unde e vorba de suferințele tablei, 
se aud scrîșneli metalice, păcănituri ; suspen
dat de o mare macara, trece prin metalicul 
vacarm, majestoasă, o țeava uriașă, viitor 
pilon al vasului ; și, plutind prin aer, îți dă 
impresia că vezi un catarg înălțîndu-se peste 
ape.

Părăsind această hală și poposind la mon

tre colibe, la lumina pîlpîietoare a 
felinarului, apăru un bătrîn cu un 
aer impunător, îmbrăcat cu o man
tie din pînză de casă, cu o gambetă 
uzată pe cap. Slugile care veneau 
în urma lui duceau castroane cu 
orez, ulei de cocos și carne.

— Asta-i mîncarea pentru hamali, 
îl auzi mister Liver pe boy. Mister 
Liver se ridică în picioare, zîmbi și 
se înclină, căutînd să exprime fără 
cuvinte că se simte măgulit, că mîn
carea este excelentă și că mîine îl 
va răsplăti pe șef cu toată dărni
cia.

— Inlreabă-1, porunci el boy-ului, 
dacă a văzut cumva un om alb care 
a trecut pe aici. Intreabă-1 dacă 
omul cel alb a săpat pe undeva 
prin apropiere. Ei, drace, explodă 
deodată mister Liver și broboane de 
sudoare îi acoperiră chelia și pal
mele, întreabă-1 dacă l-a văzut pe 
Davidson.

— Pe Davidson ?...

Folcloriștii pe teren
Mai mulți cercetători ai 

Institutului de etnografie 
și folclor al Academiei 
R.P. Române s-au deplasat 
recent în diferite localități 
din regiunea Galati. Cu a- 
cest prilej au fost înregis
trate pe handă de magne
tofon cîntece bătrânești în 
comunele C . 7 . , 
și în orașul Brăila. Au fost 
înregistrate și alte produc
ții folclorice valoroase, 
printre care variante ale 
baladelor „Corbea", „Mihu 
copilul" ș.a.

douăsprezece picioare, era așeza! 
un mic cort, iar în apropiere mai 
era săpată o groapă. Dar nu se ve
dea nici o lumină, nu se auzea nici 
un sunet. Intrarea în cort nu era în
chisă, așa îneît mister Liver fu ne
voit să admită că Șeful avusese, 
probabil, dreptate.

Mister Liver luă lampa și, aple- 
cîndu-se, pătrunse în cort. Pe pat 
zăcea un trup. întinse mîna și pipăi 
fața lui Davidson ; dacă nu i-ar fi 
simțit respirația slabă ar fi fost si
gur că e mort, atît de rece îi era 
pielea. Apropie lampa și mai mult 
și, în clipa aceea, fața galbenă ca 
lămîia îi spuse tot ce voise să afle. 
Atunci cînd boy-ul rostise cuvîntul 
„friguri“, nu-și închipuise bine ce 
însemnau...

Afară, hamalii aprinseseră focul și 
fierbeau orezul... Mister Liver se 
căznea să nu adoarmă, I se părea 
că nu e bine să doarmă acum ; 
deschise geamantanul și qăsi scri
soarea neterminată adresată soției.

Adormi cu blocnotesul pe ge
nunchi. Se trezi peste două ore și 
se gîndi că Davidson e mort.

Zări o mașină de scris lîngă pat. 
Lui mister Liver îi dete prin gînd 
că ar putea să scrie chiar acum da
rea de seamă despre călătoria sa 
nereușită ; această îndeletnicire i-ar 
alunga somnul. Găsi o foaie de hîr- 
tie sub cîteva scrisori semnate și 
pregătite pentiu expediere, dar încă 
nelipite. ' își așeză pe genunchi ma
șina de scris și așternu în capul foii 
cuvintele : „Tabăra de lîngă Gre”.

Un jînțar — primul pe care-1 au
zea — prinse a se roti prin cort. 
Mister Liver, furios, îl urmări să-l 
omoare.

își continuă apoi scrisoarea : „Am 
studiat modul de folosință și avan
tajele noului concasor al lui Loo
kas...“

Cu un simțămînt de bucurie rău
tăcioasă. mister Liver se gîndi: „Am 
cîștigat. Aceasta va fi ultima scri
soare pe care cofnpania o va primi 
din partea lui Davidson. Asociatul 
junior va desface plicul în luxosul

La deschiderea stagiunii
Teatrul muzical din Ga

lați și-a deschis stagiunea, 
în comuna Independenta, 
cu „Trandafirii Doftanei". 
In repertoriul actualei sta
giuni figurează premiere cu 
operele „Tosca", „Don Pas
quale", „Povestirile lui 
Hoffman" și operetele „Dra
goste de țigan“ și „Valsul 
dragostei".

Arțiștii teatrului gălăfean 
și-au propus, de asemenea, 
să prezinte la sediu și în 
deplasare concerte-lectii, 
medalioane muzicale.

WT ister Liver se lovi cu capul de 
•*■’■"■ tavan și înjură. Boy-ul care-1 

servea îi pregătise patul de campa
nie. Colibele cu acoperișurile țugu
iate, din trestie uscată, se întindeau 
pînă departe, la marginea pădurii ; 
se aprindeau luminile — o femeie cu 
o făclie în mînă trecea de la o coli
bă la alta. Flacăra îi lumina fața 
zbîrcită, trupul istovit, acoperit de 
tatuaje.

Era prea înalt pentru coliba în 
care stătea ; aplecat deasupra gea
mantanului, scoase fotografia soției 
și o așeză pe lada cu provizii ; apoi 
blocnotesul și un creion chimic. în
chise geamantanul la loc, cu grijă ; 
zărise pe peretele de lut niște gîn- 
daci neobișnuit de mari. In cele 
zece zile de peregrinări, aflase că 
gindacii devorează totul : ciorapi, 
cămăși, șireturi de ghete.

Mister Liver ieși din colibă. Șe
dea în cercul de lumină al felina
rului și se simțea observat cu aten
ție de negrii chirciți în fața colibe
lor.

„Scumpa mea Emily, scria el, 
m-am apucat de-a binelea de tre
buri. Scrisoarea aceasta o voi tri
mite printr-un hamal, de îndată ce 
voi reuși să aflu unde se află Da
vidson. Mă simt excelent.

Cred că-1 voi găsi mîine pe Da
vidson. Dacă voi reuși, sper să fiu 
acasă la scurt timp după ce vei 
primi această scrisoare“.

Scrutînd depărtările, pe deasupra 
colibelor, pe deasupra chipurilor 
negre și a bananierilor, acolo unde 
începea pădurea, mister Liver își 
spunea în gînd : „Eastborn. Eăst- 
born îi priește grozav“, apoi conti
nuă să scrie singurele cuvinte min
cinoase — „minciuni mîngîietoare“ 
— pe care i le spusese vreodată lui 
Emily : „Trebuie să primesc cel pu
țin trei sute de lire drept comision 
și toate cheltuielile îmi vor fi resti
tuite”.

Nu vînduse încă niciodată mașini 
într-un loc ca acesta ; timp de trei-* 
zeci de ani se îndeletnicise el cu 
vînzarea de mașini, străbătuse toată 
Europa și Statele Unite, dar nu 1 se 
întîmplase niciodată așa ceva.

„Ai grijă de sănătate. Emily“, re
petă el. Nu era în stare să-i scrie 
nimic alte eva, în afară de aceste 
cuvinte...

— Vine Șeful, șopti boy-ul, și prin-

așa cum se 
zidarul știe 
nea lui că 
azi nu mai 
cărămidă peste alta“ eau „tencuiești 
aici, tencuiești dincolo", ci ceva mai 
mult, mai grav: se numără și el 
printre autorii bucuriilor de fiecare 
zi. ai mulțumirii casnice, ai zîmbe- 
tului cu care omul, pe o zi ploioasă, 
intră la el acasă, într-un hol lumi
nos, își atîrnă trenciul în cui și pă
trunde într-o cameră primitoare. II 
și vede cum se așează pe marginea 
patului, cum își aprinde o țigară și-și 
lasă gîndurile să zboare în voie...

MIHAI STOIAN

merge acasă. Da, domnule. Teamă 
de friguri la ei, ca la omul cel alb.

— O să-mi găsesc hamali în sat. 
N-au decît să plece...

— Plec și eu cu ei, domnule.
— Cară-te, se răsti mister Liver : 

era ultima picătură în cupa amără
ciunilor lui. Hai, cară-te și lasă-mă 
să dorm.

Cînd ieși din colibă, satul se tre
zise : femeile coborau în tăcere la 
vale, după apă, pe poteca șerpuită, 
pe lîngă hamali, pe lîngă pietrele 
lătărețe sub care erau îngropați 
șefii tribului, pe lîngă crîngurile pli
ne de păsări ce aminteau de canarii 
verzi și galbeni. îl strigă pe boy.

— Spune-i șefului că am nevoie 
de hamali pentru două zile : să mă 
conducă la omul cel alb și înapoi.

Pînă să se găsească alți hamali, 
se făcu ora zece ; se vedea limpede 
că nu prea vrea nici unul să por
nească la drum, mai ales că erau 
nevoiți să meargă pe arșița cea mai 
cumplită de la amiază ca să poa*ă 
ajunge la Davidson înainte de lăsa
rea serii.

și diama’nte. Va să zică un om în
treprinzător poate să se strecoare 
acolo (lui mister Lookas îi plăcea 
expresia „să se strecoare”, datorită 
căreia întreaga afacere părea sim- 
p-lă și captivantă) și să le ofere noul 
concasor ; de cum o să înceapă ex
ploatarea acestei mașini, o să curgă 
banii gîrlă.

în afacerea asta nu sînt decît 
■"■belgieni ; el lasă însă pe sea

ma omului care s-a dus la fața locu
lui să rezolve totul. Omul acesta e 
un englez și-l cheamă Davidson.

— Și cheltuielile ?
— Ei, uite-aici e buba, 

ter Lookas. Sîntem abia 
Nu ne putem permite să 
colo un agent. Avem nevoie de un 
asociat. Dar dacă dumneata nu te 
temi de risc... Iți oferim un comision 
de douăzeci la sută.

Ei, cît de bine i-ar fi prins ener
gia lui de altădată. Puținul ce-i mai 
rămăsese din economiile lui fusese 
cheltuit cu această călătorie.

— Șeful spune : omul alb în lăs
tăriș, cinci ceasuri de mers de la 
sat.

— Ei, așa da, răspunse mister Li
ver- Trebuie să fie chiar Davidson. 
Ce face, caută aur ?

— Da, sapă și scoate aur în lăs
tăriș.

— Pornim mîine în zori, porunci 
mister Liver.

— Șeful spune mai bine rămîneți 
aici, oraș. Omul alb doborît friguri.

— Bună treabă se gîndi mister Li
ver, apoi își zise cu bucurie : „Mi-a 
surîs norocul. Are nevoie de ajutor. 
N-o să-mi refuze nimic. Prietenul' la 
nevoie se cunoaște“. Și se simți cu
prins de duioșie pentru Davidson.

— Șeful spune : omul a-lb mort.
Mister Liver intră în colibă. Pen

tru nimic în lume nu voia să dea 
crezare celor spuse. Dacă intr-a
devăr Davidson e mort, nu-i mai 
rămîne altceva de făcut decît să se 
întoarcă acasă ; ori, cheltuise mai 
mult decît își putuse permite și asta 
însemna ruina definitivă. Se lăsă în 
genunchi lîngă patul său de campa
nie și stînd așa, în praf, pe podeaua 
de pămînt, își începu rugăciunea. 
Pînă acum fusese prudent și se fe
rise să atingă pămîntul cu picioare
le goale — se temea de viermii tro
picali ; viermi erau aici pretutin
deni și nu așteptau decît cea mai 
mică ocazie ca să se vîre sub un
ghiile de la picioare, să-și lase 
ouăle acolo și să se înmulțească.

— Doamne, se ruga mister Liver. 
nu-1 lăsa pe Davidson să moară, 
lasă-1 să zacă bolnav ca să se 
bucure de venirea mea.

Nu, nu se poate. Davidson n-a 
murit.. De ce să moară ? Se spune 
că regiunea asta ar fi nesănătoasă, 
dar el nu a văzut pe aici nici un 
țînțar. Și apoi, doar nu se moare 
de malarie...

Se pomeni iar cu boy-ul lîngă el. 
Acesta îi șoptea mereu,

— Domnule, hamalii

zeului regional din Craio
va, expoziția „Aspecte din 
grafica românească con
temporană". Sînt reunite 
50 de lucrări înfățișind 
momente din munca cons
tructorilor socialismului din 
tara noastră.

Premiere feaîrale
Teatrul de stat „Valea 

Jiului“ din Petroșeni și 
Teatrul de stat din Reșița
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E? ra în 1924. Un tînăr fusese 
grav rănit într-un accident. 

Trebuia operat de urgență : frînturi 
de os apăsau asupra creierului. 
După operația salvatoare, aplicîn- 
du-se pe partea dezvăluită a cre
ierului mai mulți electrozi conectați 
la un sistem de amplificare, s-a 
reușit pentru prima dată în istoria 
medicinii să se înregistreze curen- 
tii electrici ai creierului uman.

Se știa de cîteva decenii. în 
urma unor lucrări experimentale, 
de existența curenților electrici la 
nivelul mușchilor, nervilor ’perife
rici și creierului unor animale. 
Noua descoperire demonstra însă 
posibilitatea culegerii, înregistrării 
și interpretării datelor oferite de 
activitatea electrică a creierului 
omenesc, deschizînd 
unor căi noi pentru 
tratarea și vindecarea 
ale sistemului nervos.

De la această primă încercare 
au trecui aproape patruzeci de 
ani. Un timp relativ scurt. Astăzi 
cu ajutorul tuburilor catodice și 
dispozitivelor electronice de am
plificare, caie permit evidențierea 
curenților relativ slabi de la nivelul

perspectiva 
depistarea, 

unor boli

acestora de a reacționa 
și la excitațiile cele mai 

Electroencefalograma, cu

forma unor linii șerpuite și ascu
țite, de o anumită frecvență și am
plitudine. „Traseele“ înregistrate 
ne relatează care este activitatea 
bioelectrică a unei anumite zone 
a creierului, a celulelor nervoase 
cuprinse între doi electrozi de cu
legere, reflectînd totodată capaci
tatea 
pînă 
slabe.
toate traseele înscrise, apare deci 
ca o rezultantă a tuturor biocuren
ților qenerati de miliardele de ce
lule nervoase ale creierului, aflate 
sub influența permanentă a me
diului extern sau intern. Modifică
rile traseelor, abaterile de la as
pectele normale — acestea fiind, 
în general, bine cunoscute — ne 
informează asupra perturbărilor 
survenite în activitatea electrică a

din

Masa de comandă a clcctroencefalografului

G

de excitații. Traseele 
repausului, chiar în stare

putut

creierului. au fost create electro- 
encefalografele moderne.

Pentru a obține o electroencefa
logramă, adică imaginea pe hîrtie 
sau film a activității electrice a 
creierului, se plasează, la omul 
supus examenului, pe suprafața 
pielii capului, cîteva perechi de 
electrozi. înregistrarea obținută se 
prezintă ca niște „trasee“ alcătuite 
dintr-o succesiune de unde, sub

creierului, provocate de trauma
tisme, accidente vasculare, tumori 
etc. în cazul unor leziuni grave alo 
creierului, de pildă, traseele apar 
ca o succesiune de unde lente cu 
mare amplitudine, pe cînd în pro
cesele nevrotice ele se prezintă 
aplatizate, turtite, cu frecvența mult 
mărită. Biocurenții cerebrali sînt 
prezenți și în starea de repaus a 
creierului, cînd aparent acesta este

(Urmare din pag. KH-a)

Construotorul, însă, nici n-are ne
voie de un prea mare efort de ima
ginație. Este și el unul din zecile și 
zecile de mii de oameni care s-au 
mutat, în anii regimului nostru, în 
casă nouă. Zidarul nu mai locuiește 
în maghernița de la periferia Ora
diei. Adresa lui : vila 27, apartament 
3, Săvinești. La Săvinești a lucrat 
împreună cu soția sa la construirea 
uzinei de fibre sintetice, fiind distins, 
la punerea în funcțiune a uzinei, cu 
Ordinul Muncii.

radio, pic-up,

pentru Ștefan 
casei în care

Țesătura vie...

Ștefan Tier obișnuiește să spună 
că experiența lui de locatar e una 
din cele mai bune școli de meserii. 
De aceea se străduiește ca în echipa 
sa să nu existe abateri de la „ori
zontalitate“ și „verticalitate“, încăr
cătura de tencuială să nu depă
șească doi centimetri (ceea ce adu
ce și economii), în sfîrșit, finisajele 
să fie corect executate, iar casa, 
cînd e predată, să fie curată ca un 
pahar. Cînd copiii vin cîteodată să-l 
ia de pe șantier, fata se dovedește 
foarte critică : „Tăticule, omul acela 
lucrează repede și frumos, dar celă
lalt așa de urît lucrează...”

Munca, fie și a unui evidențiat, nu 
e scutită de întîmplări neplăcute. S-a 
întîmplat ca tocmai din mîna echi
pei lui Ștefan Tier, socotită una din 
cele mai bune de pe șantierele de 
construcții din Piatra Neamț, să iasă 
și lucru de mal slabă calitate. Răs
punsul șefului de echipă la critica 
făcută a fost simplu și sincer: „Da, 
se poate și mai bine". Aceasta este 
de altfel lozinca lui intimă: „Se poa
te și mai bine!“. O folosește pe șan
tier, o folosește și în relațiile lui cu 
copiii, cărora le dovedește de la caz 
la caz, fie la lecții, fie la joacă, fie 
în alte împrejurări, că stăruința te 
poate duce la ceva mai bun, mai 
perfect.

Talentul de educator al acestui 
constructor fără pregătire pedago
gică specială este remarcabil. în 
casa lor. ca și pe șantier, el „condu
ce“ tocmai 
sa. Acasă 
bită stimă, 
i-o acordă
el să facă nu numai în folosul fami
liei sale, dar și pentru alții- în ba
lanța respectului arătat de eonii 
atîrnă greu, fără îndoială, și sent;- 
mentul de mîndrie pentru telul în 
care lucrează părinții oriunde meiq 
să muncească.

O după-amiază, o seară, o dumi
nică petrecută în mijlocul familiei 
Tier este o adevărată desfătare. 
Cînd timpul e Irumos, neapărat o 
excursie 1 Au străbătut împreună 
țara, toți patru, în „circuit” Au fost 
și la mare, și la Sinaia, în concediu. 
Alteori, aici în vila 27,
mentul 3, au loc seri de audiție mu
zicală, fiindcă există în familie și o 
mică discotecă. Toți membrii familiei 
Tier știu să cînte, amîndoi copiii în
vață vioara. în cele trei camere

cînd... îl 
curiosul

această

prin calmul și siquianta 
se bucură de o deose- 

pe care întreaga familie 
pentru ceea ce reușește

spațioase viața decurge îndestulată, 
variată și civilizată : 
„Fram“.

Cam așa va arăta 
Tier-junior amintirea
și-a petrecut copilăria. Ștefan Tier
senior a copilărit într-o casă de pa
iantă — cinci copii, părinții și un 
frate de-al mamei în do-uă camere. 
Tier-junior se gîndește să îmbrăți
șeze o profesie tehnică în care să 
aibă de-a tace au motoarele care-i 
plac atît de mult. Pînă atunci, școa- 
lăl Tier-senior a învățat prea puțin, 
mult mai puțin decît ar fi vrut. El 
și-a făcut ucenicia cu „dreptarul“ 
pe spinare, țrăgînd cu coada ochiu
lui să fure meseria. Nea Iosif, mește
rul cu care lucra, făcea ornamente 
grozave, de ipsos; avea obiceiul să 
acopere toate ferestrele și ușile cu 
hîrtie, ca nu care cumva să i se afle 
„secretul“. Dar Tier a găurit o dată 
hîrtia și a văzut cum nea Iosif a- 
mestecă țeig în cancioc, cu o mis- 
trioară, și amestecă, și amestecă, tot 
apropiindu-se de ușă, pînă 
stropește în ochi pe prea 
ucenic.

Astăzi, Ștefan Tier ride de
amintire și își trece stingherit arătă
torul peste mustăcioară, ca și cînd 
ar fi fost vinovat el de toată întîm- 
plarea.

în casă există și o „arhivă”. O 
îngrijește cu atenție secretara fami
liei. mica Tier. într-o mapă sînt 
strînse la un loc diplome, premii, 
mențiuni, tăieturi din ziare, fotogra
fii de la panoul de onoare: diploma 
de brigadă fruntașă acordată brigă
zii conduse de Ștefan Tier pe șan
tierul I Relon; mențiunea pentru re
zultate deosebite obținute în armată, 
în pregătirea de luptă și politică; 
diploma prin care se arată că eleva 
Elena Tier a obținut locul I la Spar- 
tachiada de vară, în proba de bici
clete; fotografia care-1 înfățișează 
pe Tieî în mijlocul brigăzii sale a- 
flate în întrecere; brevetul care cer
tifică primirea Medaliei Muncii de 
către Elena Tier; premiul I acordat 
elevei Elena Tier pentru rezultatele 
obținute la învățătură și purtare...

Alături de toate acestea stăruie și 
astăzi în memoria soților Tier mo
mentul emoționant și solemn în care 
au fost primiți amîndoi, în aceeași 
adunare, în rîndurile membrilor de 
partid. Faptele de zi cu zi ale fami
liei Tier se unesc într-o țesătură vie, 
plină de trăinicie și lumină.

în aparta-

cerebrale. Elec- 
își găsește astăzi 
în domeniul zbo- 
pormițînd să se

la mare distanță 
a emieferelor

viata. cuttwalâ
' 'naționala

cerebrale. în general, tipurile alfa, 
beta și teta reflectă starea sănă
toasă a creierului la anumite 
vîrste, spre deosebire de tipul 
delta, care ori de cîte ori apare la 
om în afara somnului normal este 
un indiciu de boală.

în ce regiuni ale creierului se 
formează diferitele unde cerebra
le ? Undele alia apar predominant 
la nivelul lobilor occipitali, dar 
pot fi culese și din alte zone cor
ticale. Undele beta se întîlnesc 
mai frecvent pe înregistrările obți
nute la nivelul regiunilor anterioare 
ale emisferelor cerebrale. Undele 
teta își au. după cît se pare, ori
ginea în unele formații de la baza 
creierului, cum ar fi talamusul și 
hi.potalamusul. Aceste unde sînt 
specifice stărilor de activitate scă
zută a scoarței cerebrale, stărilor 
de somn, de pildă, cînd formațiile 
subcorticale profunde impun scoar
ței cerebrale ritmul biocurenților ce 
le este caracteristic.

Undele della, la rîndul lor, pot 
apare localizate în anumite zone 
ale creierului sau iradiate difuz în 
zone cerebrale simetrice, avînd fie 
origine corticală (tumori sau le
ziuni vasculare cerebrale), fie sub- 
corticală (stare de comă, procese 
encefalitice și somn profund).

încă cu mulți ani în urmă, profe
sorul Gheorghe Marinescu. înte
meietorul școlii neurologice romî- 
nești, întrevăzuse, printre primii 
pe plan mondial, valoarea teore
tică și practică a acestei metode, 
inițiind aplicarea ei în studiul, 
diagnosticul și tratamentul bolilor 
sistemului nervos central.

|T& ațele obiective despre aclivi- 
tatea electrică a creierului u- 

man pe care le furnizează electro- 
encef olograf ia reprezintă un pre
țios ajutor al medicului. Ele trebuie 
analizate amănunțit și interpretate 
în sirînsă corelație cu simptomele 
pe caie le prezintă boala și cu da
tele obținute concomitent prin ce
lelalte metode de explorare cli
nică. Experiența acumulată pînă 
în prezent arată că, dat Bind rolul

O 3cenă din 
filmul „Germi
nai“ care rulează 
în prezent pe e- 
cranele cinemato
grafelor franceze. 
Filmul a fost rea
lizat de regizorul 
Yves Allegret du
pă romanul cu a- 
celași nume de 
Emile Zola.

coordonator al creierului în acti
vitatea organismului, în afară 
de neurologie, neurochirurgie, psi
hiatrie, pot beneficia de rezultatele 
furnizate de electroencefalograme 
și alte discipline medicale, ca en
docrinologia, unele ramuri ale me
dicinii interne, pediatria, trauma
tologia și chiar medicina judiciară. 
Metoda are avantajul că se efec
tuează extrem de ușor, că exame
nele se pot repeta frecvent, că nu 
produce nici un fel de senzații ne
plăcute persoanei examinate și că 
nu are practic nici o contraindica- 
ție. Aceasta a determinat introdu
cerea metodei electroencefalogra- 
fice și în studiul unor condiții de 
muncă și de viață care ar putea 
să aiecteze direct sau indirect di
namica funcțiilor 
troenceialografia 
aplicare pînă și 
rurilor cosmice, 
controleze de
starea funcțională 
corebrale ale pilotului cosmonaut 
în condițiile imponderabilității, vi
tezelor cosmice etc.

n ultimul timp, paralel cu 
® metoda eleciroencefalografi- 

că, se afirmă și alte metode moder
ne de investigație, printre care un 
rol deosebit revine electromiogra- 
fiei, care scoate în evidență și în
scrie biocurenții apăruți la nivelul 
unităților motoare ale mușchilor, 
atît în stare de repaus cît și în stă
rile de contracție fiziologică sau 
patologică. Cercetările clinice și 
experimentale în domeniul activită
ții electrice a creierului au primit 
recent un important impuls și prin 
introducerea microelectrozilor. Im
plantarea precisă a acestora în 
profunzimea creierului deschide 
noi posibilități pentru diagnosticul 
și chirurgia epilepsiei, tratamentul 
operator al mișcărilor involuntare 
etc. Și, astfel, tehnica modernă, de
venită auxiliar prețios al cercetă
torului și al medicului, ne dezvă
luie tot mai mult mecanismele inti
me ale organismului omenesc, cu
noașterea acestora însemnînd în 
același timp crearea de posibilități 
noi pentru readucerea la normal a 
funcțiilor tulburate, pentru redarea 
și apărarea sănătății omului.

Aram Hadakman la 60 de ani
Cu prilejul sărbătoririi a 60 de 

ani de la nașterea compozitorului 
Aram Haciaturian, în Palatul Krem
linului a avut loc un concert jubiliar. 
In prima parte a concertului la pu
pitru s-a aflat compozitorul care a 
dirijat orchestra și corul Teatrului 
Mare din Moscova, precum și un an
samblu de harfe ; s-a interpretat 
„Uvertura de salut“ și „Oda bucu
riei“. A urmat apoi un concert de

Haciaturian al cărei solistă a fost vio
lonista japoneză Ekko Sat.o, în virstă 
de 13 ani.

In partea a doua a concertului ju
biliar, ansamblul de balet al Teatru
lui Mare a interpretat actul al patru
lea din baletul „Gaianeh“ și vestitul 
„Dans al săbiilor“, lucrare prin care, 
in urmă cu aproape un sfert de veac, 
compozitorul a decen.it cunoscut în 
întreaga lume.

fi delimitate 
principale de 
teta și delta, 
specific activi-

lipsit 
timpul 
de veghe, sînt cu totul diferite de 
traseele înscrise de electroencefa- 
lograf în timpul somnului sau în 
perioadele de încordare psihică, 
Există de asemenea importante 
deosebiri între electroencefalo
grama copilului și cea a omului 
adult. Aceste diferențe dispar însă 
pe măsură ce copilul se apropie 
de pubertate.

W iecare succesiune de unde, 
fiecare înregistrare de pe e- 

lectroencefalogramă este analizată 
de specialist în funcție de forma, 
durata, qmplitudinea și frecvența 
undelor. Au
astfel patru tipuri 
unde : alfa, 
Tipul alfa, de pildă, 
tății normale a creierului, se carac
terizează în mod deosebit prin rit
micitatea și periodicitatea sa. A- 
ceastă ritmicitate se blochează 
(dispare) la aplicarea de stimuli 
luminoși, acustici etc. Absența ti
pului alfa de pe electroencefalo
gramă este caracteristică atît pen
tru oamenii foarte emotivi, cît și 
pentru cei nevrotici. Tipul alfa este, 
de asemenea, absent la copiii sub 
șapte ani. Peste această vîrstă ab
sența undelor alfa este considerată 
ca ceva anormal numai atunci 
cînd în locul lor apar ritmuri alte
rate, de exemplu în cazul unor 
accidente epileptice sau leziuni

beta,

Dr. ION STOICA 
Institutul de neurologie 

al Academiei R. P. Romîne

Vizitatori noi printre ruinele vechii cetăți a Sucevei
(Foto: R. COSTIN)

Pînă acum cițiva ani, tot ce 
demn de văzut pe meleagurile suce
vene data din vremea lui Șteian cel 
Mare ; monumentele trecutului erau 
singura mîndrie a regiunii. Aceste 
monumente sînt o mîndrie și astăzi, 
bucurîndu-se de o deosebită grijă. 
Alături de ele au apărut însă monu
mente contemporane — construcțiile 
epocii noastre. Ele au schimbat peisa
jul, dînd Sucevei aspectul unui oraș 
modern, mîndru de trecutul său, dar 
și mai mîndru de ceea ce a realizat 
și realizează pentru generația pornită 
cu avînt pe drumul construirii socia
lismului.

Ruinele invincibilei cetăți, ridicată 
de Petru Mușat în sec. XVI, mărită și 
întărită de Ștefan cel Mare, dezgro
pate și consolidate cu grijă de arhe
ologi, sînt cercetate cu curiozitate de 
toți oaspeții Sucevei.

Cu și mai mult interes privesc ei, 
însă, de la înălțimea ruinelor, liniile 
noii Suceve, blocurile albe, cu silue
tele lor zvelte, ridicate pe platoul 
pustiit altădată de pîrjolurile năvăli
rilor dușmane. Și dacă cetatea veche 
a Sucevei stîrnește curiozitatea, noua 
Suceavă uimește și incintă.

In lunca rîului Suceava și dincolo 
de ea coșuri de fabrici și uriașe hale 
semnalează prezența unităților indus
triale, care au adus, de fapt, nou! pe 
aceste meleaguri de legendă, trezind 
la viață tîrgul refugiat, pînă nu de 
mult, în trecutul îndepărtat.

Dar Suceava, cu vechile ei cetăți 
(în apropiere se află și urmele cetății 
Scheia), cu ctitoriile lui Ștefan cel 
Mare, Bogdan și Rareș, cu muzeul 
său, cu frumoasele cartiere de locuin
țe și cu fabricile moderne, nu e inte
resantă turistic doar prin ea însăși. 
Din Suceava se poate porni în 
cursii plăcute și instructive, care 
feră turiștilor posibilitatea de a 
mira peisajul minunat al Obcinelor, 
arhitectura frumoasă a satelor, portul 
pitoresc al localnicilor și monumen
tele istorice și de arhitectură care, 
prin originalitatea și frumusețea lor, 
și-au căpătat o binemeritată faimă. 
Dragomirna, cu interesantul ei muzeu, 
se află doar la 12 km spre nord de 
Suceava: Voronețul și Humorul — la 
38 și, respectiv, 42 km, pe șoseaua 
modernizată ce merge spre Cîmpu- 
lung și Vatra Dornei. Doar la 7 km 
distantă se află satul Ciprian Porum- 
bescu, în care s-a inaugurat de curînd 
casa memorială a compozitorului. 
Ceva mai departe, pe linia de 
cale ferată, se alla Putna lui Șteian 
cel Mare și Moldovița lui Rareș.

ex- 
o- 

ad-

I. CERBU

ct tur i arheologice
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Cerce

tătorii Institutului de istorie al Filialei 
din Cluj a Academiei R.P Romîne și 
Muzeului de istorie au întreprins noi 
cercetări arheologice pentru aprofunda
rea cunoștințelor asupra 
poporului dac, a populației 
mane și romînești 
Transilvaniei.

La Sîntana, raionul Criș, s-a dezve
lit o nouă cetate de pămînt, întinsă și 
puternică, care dovedește înjghebarea 
unor triburi și uniuni tribale pe terito-

teritoriului 
daco-ro- 

de pe teritoriul

riul nord-vestic al țării noastre La Gră
diștea Muncelului, centrul puterii da
cice, Sarmisegetuza, a fost dezvelit 
aproape jumătate din zidul cetății celei 
mari. S-a mai descoperit cel de-al 8-lea 
sanctuar patrulater; toate sînt dispuse pe 
două terase mari.

Săpăturile de la Noșlac, raionul Aiud, 
au scos la iveală un sat daco-roman 
din secolul IV al erei noastre, un cimi
tir din veacurile VI—VII și o așezare de 
bordeie din secolele IX—XI. La Șiri- 
oara, raionul Bistrița, s-a descoperit o 
cetate din secolele X—XI.

(Urmare din pag. III-a)

ajutor în ce privește fotografiile microscopice, care 
arată structura metalografică, felul în care sînt așe
zate cristalele aliajului. Pentru că matahala asta de 
tone trebuie să aibă calități care se cîntăresc cu mi
croscopul. Au trecut luni și luni, am așezat mereu 
altfel rețeaua de turnare, pînă ce fotografia numărul 
71 ne-a arătat o structură destul de fină. Veniți să 
vedeți rezultatul.

De fapt „rezultatul“ se află acum sub apă, la car
goul Oradea ; un al doilea „rezultat“, o nouă 
se află la polizat, iar în groapa de turnare, un 
rotund și larg de cinci metri, se află o nouă 
vopsită în roșu de miniu. Ține locul vechilor 
dele“ de lemn — o economie de 80 000 lei.

— Care sînt calitățile noii elice ?
— în loc de 45 kg rezistență la rupere, are 56. 

Are o plasticitate mai mare, adică, în caz că s-ar 
lovi de un obstacol, s-ar îndoi mai mult, fără să se 
rupă. „Pasul“ ei, adică așezarea palelor, are corec
titudinea necesară pentru obținerea vitezei.

— Văd că îmi vorbești doar de părțile pozitive. 
Dar care sînt neajunsurile ?

Roibu zîmbește.
— Există și d-astea, dar n-avem voie să tole

răm lipsuri la elicea propriu-zisă : lipsurile noastre 
se referă la felul cum am ajuns pînă la produsul 
finit, mai precis la cheltuielile pe care le-am făcut: 
prima elice a însemnat o economie de 50 000 lei față 
de cît ne costa înainte, dar surplusul de metal care 
trebuie înlăturat mai apoi, mai ales maselota, trun
chiul care rămîne pe deasupra, a fost încă prea mare.

— De vreme ce nu face parte din elice, dacă tot 
îl tăiați, ce nevoie ați avut să-1 faceți mare ?

— Partea asta inutilă de metal ajuta celeilalte 
părți, utile, să se răcească și să se dispună în struc
tura necesară. Acum am găsit soluția...

Maistrul lucrează acum, pentru institutul de do
cumentare tehnică, o broșură — a treia lui lucrare 
tipărită — în care prezintă acea parte din experiența 
la elice care s-ar putea dovedi utilă și în alte turnă
torii. E o lucrare tehnică, așa că în ea nu-și va găsi 
loc momentul acela de emoție, după luni și luni, 
cînd — ca niște savanți care lucrează pentru iden
tificarea unei noi particule infinitesimale — meta- 
lurgiștii gălățeni, după 70 de fotografii au aflat, din- 
tr-a 71-a, că obținuseră un succes.

elice, 
bazin 
elice, 
„mo-

Fără nici o umbră
Deasupra mesei la care mă aflu s-au înghesuit 36 de 

tuburi fluorescente. Știu că tovarășii cu care vor
besc sînt, unul, inginer, celălalt, muncitoi. Dar nu 
pot să-i deosebesc, și asta nu din cauza luminii or
bitoare, nu din cauza numelor asemănătoare — 
imul e Gheorghe, celălalt George — și nici a aspec
tului de cercetător științific pe care îl au amîndoi,

în vara anului 1944, cunoscutul pic
tor mexican David Alfaro Siqueiros 
prezenta publicului o frescă uriașă, 
executată pe 75 de metri pătrați de 
perete. Fresca îl înfățișa pe Cuante- 
raac (ultimul împărat aztec al Mexi
cului, care a apărat țara de cucerito
rii spanioli) înfruntând centaurul, ca 
un simbol al luptei poporului mexi
can împotriva asupririi. Iată însă că 
proprietarul clădirii unde se afla 
această operă, milionarul Eduardo 
Villasenor, a anunțat că trebuie să 
vîndă casa pentru demolare. El a ofe
rit în dar fresca lui Siqueiros guver
nului mexican. în 1960 însă, după 
cum se știe, marele pictor mexican a 
fost arestat pentru vederile sale poli
tice înaintate. N-au fost luate nici un 
fel de măsuri pentru ca marea pictură 
murală să fie transportată într-un loc 
potrivit. Pînă la urmă, dorind să scape 
cît mai repede de „fresca pericu
loasă“, milionarul Villasenor a chemat 
un negustor de tablouri ca să ridice

fresca. Acesta a sosit însoțit de cîțiva 
lucrători care au făcut bucăți uriașa 
pictură murală și au transportat-o cu 
roaba în subsolul unui magazin. Aici 
a fost descoperită de curînd de un a- 
mator. Guvernul mexican a fost silit 
pînă la urmă de opinia publică să 
preia opera lui Siqueiros pentru a o 
restaura și a o plasa la locul ce i se 
cuvine în Muzeul de artă modernă.

Omagiu lui Dante
Cu prilejul celui de-al VII-lea 

centenar al nașterii lui Dante, în 
Italia a fost editat un volum 
care cuprinde 30 de desene inspi
rate de cînturile „Divinei Co
medii“. Desenele aparțin pictoru
lui spaniol Joaquin Vaquero Tur
cios. Textul de prezentare a ilus
trațiilor aparține poetului 
Betocchi și criticului 
randente.

Scriitorul Hochhuth intenționează 
să plece din R.F.G.

Dramaturgul vest-german Roii 
Hochhuth, autorul mult disputatei 
piese „Vicarul", în care este criti
cată atitudinea binevoitoare a Pa
pei Pius al XlI-lea față de regimul 
hitlerist, intenționează să părăseas
că R. F. Germană. După cum rela
tează săptămînalul vest-german 
„Die Andere Zeitung", piesa „Vi
carul“ a fost vehement atacată de 
cercurile clericale și cele militariste 
din R.F.G., precum și de unele per
soane oficiale. Autorul a primit și 
scrisori anonime de amenințare. Se 
afirmă — scrie săptămînalul — că 
Teatrul de stai din Basel (Elveția) 
i-ar fi oferit lui Hochhuth un post în 
cadrul secretariatului literar.

Carlo
Giovanni Ca-

ecranizare.Häinkt“: o nouă
Televiziunea daneză, 

Compania engleză de radio au
realizat în coproducție un nou film 
după tragedia lui Shakespeare „Ham
let“. Filmul a fost turnat în decoru
rile naturale ale castelului Kronborg 
din localitatea daneză Elsenor, locali
tatea în care Shakespeare a situat ac
țiunea piesei. Rolul titular este inter
pretat de actorul danez Christopher 
Plummer. Filmul va fi prezentat în pre
mieră mondială în aprilie 1964, cu o- 
cazia aniversării a 400 de ani de la 
nașterea lui Shakespeare.

împreună cu

Premiul „Omegna"
Premiul literar „Omegna“ este 

destinat să încununeze opere itali
ene și străine care reprezintă o a- 
firmare a idealurilor pentru care s-a 
desfășurat lupta de Rezistență a 
poporului italian. El a fost decer
nat, printre alții, scriitorilor Henry 
Alleg și Jean Paul Sartre. Anul 
acesta dezbaterile pentru acorda
rea premiului au reliefat o altă 
temă importantă : lupta împotriva 
regimului franchist.

Juriul a hotărît ca premiul 
„Omegna“ să revină poetului spa
niol antifranchist Blas de Otero. 
Opera lui Otero s-a impus juriului 
atît prin calitățile literare cît și 
prin autenticitatea mesajului pe 
care îl aduce în lupta pentru pace 
și libertate.

ci din pricina felului lor de a vorbi, la fel de teh
nic, de expresiv și de cult.

Aici, în liniștea asta, în atmosfera asta de biblio
tecă și laborator cei doi — Mandu și Mateescu — 
pun la cale o revoluție liniștită și profundă, au 
primit, din partea conducerii șantierului, sarcina să 
studieze prefacerea asta tehnică și declară ferm că 
sînt gata. Nu ne jucăm cu cuvintele, și cînd vorbim 
de o revoluționare a muncii, o să vedeți imediat că 
există temeiuri pentru 
vorba de o schimbare 
șantierului n-a vrut să 
doi oameni în fruntea 
de zile, oră după oră, uu 
dieze această problemă. Despre ce e vorba ?

Acum trei ani și mai bine, un reportaj de 
la șantierul din Galați reproducea cuvintele unui 
inginer, care pe atunci păreau cam profetice: munca 
de desenare, în mărime naturală, a viitoarelor 
tăblii ale vasului, complicata muncă de tăiere a 
lor, va fi înlocuită de o mașină care „citește“ un 
plan micuț și, pe baza lecturii făcute, taie de-a 
dreptul metalul.

Acum, „fantezia“ tehnică a început să fie tradusă 
la concret, sub forma a două metode. Prima. Se 
face un plan la scara 1/100, mașina îl citește și taie 
fără grabă zecile de metri de metal, după traseul 
indicat. A doua. Se face un plan la scara 1/10. El 
e proiectat ca la cinema, numai că razele luminoase 
cad de sus în jos, iar în locul ecranului se află o 
mare tăblie. Desenul luminos este „copiat“ cu creta 
de un muncitor, apoi tabla e încredințată vechilor 
ghilotine, care o taie așa cum trebuie.

S-ar părea că a doua metodă e mai veche, de vreme 
ce folosește, în locul mașinii care citește și taie de-a 
dreptul, mijlocirea unui muncitor și a vechilor ghilo
tine. De fapt, a doua metodă e mai avantajoasă în 
cazul desenelor cu linii drepte, mai simple, căci aci 
vechile mașini-ghilotină pot dovedi o mai mare viteză 
de tăiere.

Noile metode sînt un fel de pîrghie care obligă 
toate compartimentele muncii la un nivel tehnic mai 
înalt. Dar cer alita precizie și finețe, atîtea subtili
tăți tehnice, îneît gălățenii noștri își dau seama că, 
pe cît de mare ar fi un succes, pe atît de prudenți 
și pretențioși trebuie să fie pînă la obținerea lui.

— Gîndiți-vă — spune George Mateescu, care e 
muncitor trasator — liniile pe care le tragem noi aici, 
pe plan, voi fi mărite de mașină de o sută de ori. 
O linie trasă cu tuș, care privită cu ochii liberi pare 
perfect dreaptă și corectă, se vădește la microscop 
mult mai aproximativă. Or, liniile cu care lucrăm noi 
trebuie să aibă precizie microscopică, o grosime (mai 
bine zis, o subțirime) de exact 0,01 milimetri.

Cînd spune asta, mă privește prin ochelarii lui 
încărcați cu multe dioptrii, și înțeleg de ce masa 
perfect de dreaptă, din duraluminium, încărcată de 
coli în care hîrtia fină e combinată cu aluminium, de

asta. Tocmai' pentru că e 
atît de profundă, conducerea 
se grăbească și a pus acești 
unui colectiv care, de un an 
nu face altceva decît să stu-

lupe și microscoape, e scăldată într-o lumină orbi
toare, din toate direcțiile, care exclude orice umbră.

— Pînă acum, spune Mateescu, greșelile mărunte 
care se strecoară de obicei în planuri puteau fi corec
tate în hala de trasaj, cînd facem șablonul în mărime 
naturală. Acum greșelile vor trebui excluse nu numai 
la schiță în general, dar și la trasarea liniilor : trasa
torul de la planșetă va fi obligat să nu lucreze mai 
mult de două ore la treaba asta — ca să nu se 
ivească vreo tensiune nervoasă sau optică — iar în 
restul timpului va face treburi mai puțin calificate.

— E o treabă atît de fină, adaugă inginerul Gheor
ghe Mandu, îneît dacă instalația ar lucra în condiții 
normale, schimbările de temperatură din cursul unei 
zile ar zădărnici precizia. Vom instala aer condiționat, 
o reglementare strictă a umidității și temperaturii. 
Dacă o insectă mai mică decît o muscă s-.ai așeza 
pe plan în timpul fotografierii lui, sau pe fotografia 
citită de mașină, forma ei ar apărea de o sută de 
ori mai mare, tăiată în tablă,

Și cînd spune asta, zîmbește entuziasmat: greută
țile, precizia care li se cere, în loc să-i obosească, le 
stîrnește o înflăcărare lqcidă cum rar am văzut ; 
amîndoi, inginerul și muncitorul, în camera asta fără 
urmă de umbră, au impresia că trăiesc în altă lume, 
miraculoasă, a imponderabilității, și după un întreg 
an de muncă — în care au stat izolați de viața șan
tierului și au studiat meticulos fiecare amănunt — 
sînt gata să iasă la larg cu noua metodă, Au făcut 
lecții pregătitoare cu trasatorii, acum așteaptă con
strucția halei și a turnului în care să fie instalate ma
șinile sosite pe șanției Unul dintre ei, cu un gest 
parcă nepăsătpi, pune o coală dedesubtul aparatului 
special de fotografiat. Și deodată coala, care stătea 
așezată la întîmplare, începe să palpite: se întinde 
perfect și colțurile ei se lipesc de tăblie O absorb
ție specială a silit coala să stea netedă, astfel ca fo
tografia să poală fi făcută fără nici o deformație.

— Nu mai e mult, spun oamenii șantierului din 
Galați, și vorn freie la trasajul optic.

Tehnica nouă îi atrage așa cum perna electromag
netică atrage marile table, așa cum aparatul foto
grafic atrage planurile : nu am înșirat aci decît vreo 
cîteva din noutățile prezente și viitoare ale procesului 
tehnologic la Șantierul naval din Galați. Cîteoda- 
tă însă, in aplicarea tehnicii noi, există tărăgănări. 
Numărul oreloi de manoperă mai ascunde multe 
rezerve, iar durata de construcție a vaselor, care 
fusese mai scurtă la cargoul „Brăila“, e uneori pre
lungită și creează greutăți pentru îndeplinirea pla
nului. Conducerea șantierului cunoaște aceste lip
suri, care i-au fost semnalate, și e preocupată de 
luarea unor măsuri care să le înlăture. Comitetul 
de partid muncește pentru a forma oamenii în spi
ritul tehnicii noi.

De fapt, și anatomia navelor și calea pe care s-au 
născut pot fi caracterizate prin numai cîteva cu
vinte — progresul tehnic neîncetat — iar îndărătul 
acestui progres se află oamenii îndrăgostiți de teh
nică. Ei știu că, asemenea elicei care ajută nava să-și 
taie drum prin apă, tehnica duce marea noastră navă 
comună spre noul port — desăvârșirea construcției 
socialiste.

decen.it
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Ioana Iorga se numără printre muncitoarele evidențiate în întrecere de 
Ia unitatea C a întreprinderii „Răscoala din 1907“ din Capitală. Ea își de
pășește sistematic sarcinile de producție și realizează produse de bună 
calitate. (Foto ; Agerpres)

Plecarea delegației R. P. Romine la cea de-a 9-a ședință
a Comitetului Executiv al C. A. E. R.

O delegație a R. P. Romîne, con
dusă de tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
părăsit vineri seara Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Moscova pentru a 
participa la cea de-a 9-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La plecare, în Gara de nord, dele
gația a fost condusă de Gh. Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, de membri ai conduce
rii unor ministere și instituții cen
trale de stat și alte persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice

Vizitele delegației sovietice
Membrii delegației Asociației de 

prietenie sovieto-romînă, care se 
află în țara noastră cu prilejul ma
nifestărilor din cadrul Lunii priete
niei romîno-sovietice, au făcut o vi
zită în regiunea Banat. Ei au vizitat 
noile laboratoare ale Institutului po
litehnic, Universitatea din Timișoa
ra, precum și gospodăria agricolă 
colectivă din Variaș și Fabrica de 
încălțăminte și mase plastice „Victo
ria“. Oaspeții au participat la adu
narea festivă de deschidere a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, care a

avut loc în localitate. Despre însem
nătatea sărbătoririi Lunii prieteniei 
romîno-sovietice a vorbit prof. univ. 
Gh. Savi, vicepreședinte al Consi
liului regional A.R.L.U.S. Banat. Din 
partea delegației sovietice, a vorbit 
scriitorul I. V. Bas, membru în con
ducerea filialei din R.S.S. Ucrainea
nă a Asociației de prietenie sovieto- 
romînă.

Membrii delegației sovietice au 
asistat la un spectacol dat de Opera 
de stat din Timișoara cu opera 
„Aida“ de Verdi.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Primul spectacol la Leningrad 

al Teatrului de Comedie din București
LENINGRAD 11. Corespondentul 

Agerpres transmite :
Vineri seara, artiștii Teatrului de 

Comedie din București și-au început 
spectacolele la Leningrad. Pe scena 
Teatrului de Comedie ei au prezen
tat piesa „Prietena mea Pix“ de 
V. Em. Galan.

Printre spectatori se aflau cunos- 
cuți reprezentanți ai vieții culturale 
a Leningradului.

La începutul spectacolului, un 
grup de artiști în frunte cu cunos-

cutul regizor N. P. Akimov, artist al 
poporului din U.R.S.S., a salutat pe 
colegii lor romîni, subliniind talen
tul și tinerețea teatrului de comedie 
și felicitîndu-i pentru succesul obți
nut pe scena moscovită.

în numele colectivului, Radu Be- 
ligan a mulțumit pentru primirea 
caldă făcută de colegii leningrădeni.

Publicul a răsplătit cu aplauze pe 
artiștii romîni și, îndeosebi, pe Ște
fan Ciubotărașu și Vasilica Tasta- 
man.

Orchestra Filarmonicii de Stat „George Enescu“ 
șî-a încheiat turneul în Anglia

Noi măsuri pentru dezvoltarea 
apiculturii în tara noastră

Măsurile luate în ultimii ani de 
partid și guvern au constituit un 
sprijin puternic pentru dezvoltarea 
apiculturii în țara noastră. Ca ur
mare, numărul de stupi cu albine a 
crescut de la 478 000 în anul 1954, la 
725 000 la sfîrșitul anului 1962. A 
crescut de asemenea cantitatea de 
miere livrată pentru fondul central 
al statului.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent au dovedit posibilitățile mari 
pe care le oferă baza meliferă a ță
rii noastre pentru mărirea număru
lui de familii de albine și a produc
ției de miere și ceară. Pentru a sti
mula creșterea albinelor, Consiliul de 
Miniștri a stabilit printr-o hotărîre 
noi măsuri în vederea dezvoltării a- 
piculturii. Hotărîrea stabilește creș
terea numărului familiilor de albine 
în perioada 1963—1965 în organiza
țiile socialiste și în gospodăriile per
sonale ale crescătorilor de albine la 
cel puțin 1 100 000, în scopul obține
rii unei producții de cel puțin 14 000 
tone miere-marfă și a unor canti
tăți sporite de ceară.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
Consiliul Superior al Agriculturii îm
preună cu consiliile agricole regio
nale, raionale și orășenești și în co
laborare cu Asociația crescătorilor de 
albine vor îndruma dezvoltarea api
culturii în organizațiile socialiste și 
în gospodăriile personale ale crescă
torilor de albine. Hotărîrea prevede, 
de asemenea, măsuri pentru elabo
rarea și introducerea în practică a 
metodelor noi de creștere și întreți
nere a albinelor, pentru producerea 
materialului biologic de calitate su
perioară, precum și asigurarea ba
zei tehnico-materiale necesare dez
voltării apiculturii.

în hotărîre se arată, de asemenea, 
sarcinile Ministerului Economiei Fo
restiere de a asigura producerea de 
stupi standardizați, și ale Asociației 
crescătorilor de albine de a asigura 
aprovizionarea organizațiilor socia
liste și a crescătorilor de albine cu 
roiuri, mătci selecționate, familii de 
albine, faguri artificiali, biostimula- 
tori, precum și cu piese de stupi, u-

nelte și materiale apicole specializa
te, produse în atelierele proprii.

Uniunea centrală a cooperativelor 
de consum, ca achizitor unic, va con
tracta și achiziționa de la G.A.C. și 
crescătorii de albine cu gospodării 
personale cantitățile de miere și cea
ră pentru consumul intern și pentru 
export.

Sînt prevăzute, de asemenea, sar
cinile Centrocoop și ale Ministerului 
Comerțului Interior privind îmbună
tățirea aprovizionării populației cu 
miere pe sortimente de floră.

Hotărîrea stabilește avantaje pen
tru gospodăriile colective și crescă
torii de albine care contractează pen
tru fondul central al statului miere 
și ceară, precum și roiuri și familii 
de albine, printre care : acordarea 
de credite, scutirea de taxe pentru 
amplasarea stupilor în stupăritul 
pastoral, aprovizionarea cu biostimu- 
latori, faguri artificiali și mătci se
lecționate etc.

în vederea stimulării și extinderii 
practicii apiculturii, Hotărîrea Con
siliului de Miniștri prevede de ase
menea ca gospodările care realizează 
venituri din apicultură să fie scutite 
de impozit pe veniturile agricole ale 
populației aferente stupilor cu albine.

Pentru răspîndirea cunoștințelor 
de creștere a albinelor și în vederea 
formării de cadre de apicultori, Con
siliul Superior al Agriculturii îm
preună cu Ministerul învățămîntului 
vor lua, potrivit prevederilor hotărî
rii, măsuri pentru predarea de lec
ții de apicultură în școlile de cultură 
generală de 8 ani din mediul sătesc 
în cadrul obiectului „Agricultura“, 
cuprinderea în tematica didactică a 
școlilor agricole, horticole și veteri
nare a unui număr corespunzător de 
ore pentru predarea cunoștințelor 
de apicultură și organizarea unor 
cursuri de specializare de scurtă du
rată pentru lucrătorii din acest sec
tor la Stațiunea centrală de apicul
tură și sericicultură și în unitățile 
agricole socialiste cu sector apicol 
dezvoltat. Se vor organiza cursuri 
apicole în cadrul învățămîntului a- 
grozootehnic de masă.

(Agerpres)

Cocteil cu ocazia aniversării 
Armatei polone

Atașatul militar, naval și al aeru
lui al R. P. Polone în R. P. Romînă, 
colonel Adam Lewko, a oferit vineri 
după-amiază în saloanele ambasadei 
un cocteil, cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Armatei polone.'

Au luat parte : general-locotenent 
Ion Ioniță și general-maior Vasile 
Ionel, adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, general-locotenent Ste- 
lian Staicu, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, general-maior Ion 
Dincă, șeful Direcției Superioare 
Politice a Armatei, generali și ofi
țeri superiori, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone în R. P. 
Romînă, șefi ai altor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă, 
atașați militari și alți , membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

PE SCOT
din toată țara

Azi încep „Internaționalele11 de atletism
Astăzi, de la ora 

15,30, amatorii de 
sport din capita
lă vor fi prezenți 
pe stadionul Repu
blicii pentru a ur
mări întrecerile 
din prima zi a ce
lei de-a 15-a ediții 
a campionatelor 
internaționale de 
atletism ale țării 
noastre. Printre a- 
tleții și atletele 
care vor evolua în 
timp de două zile 
prin fața publicu
lui sportiv bucu- 
reștean se numără 
o serie de campi
oni și recordmani 
de valoare, apreci- 
ați pe arena inter
națională. La loc 
de frunte se situ
ează Siegfried Va
lentin (R. D. Ger
mană), recordman 
mondial în proba 
de 1 000 m, Thun
(Austria), Schuman (R.F.G.), Matou- 
sek (R. S. Cehoslovacă), Preussger 
(R. D. Germană), Bezjak (Iugosla
via), Traikov (R. P. Bulgaria), Bliz- 
nețov (U.R.S.S.), Nemcova (R. S. 
Cehoslovacă) și alții.

Programul de astăzi este următo
rul : 15,30 — festivitatea de deschi

dere ; apoi suliță (femei și bărbați), 
110 m garduri, înălțime (femei), tri
plu salt, 100 m (bărbați și femei), 
5 000 m, greutate (femei), 400 m (fe
mei și bărbați), 80 m garduri, 3 000 
m obstacole, ștafeta 4X100 m (băr
bați).

INFORMAȚII
9 Delegația Uniunii Tineretului Mun

citor, condusă de tov. Octavian Nistor, se-, 
cretar al C.C. al U.T.M., care, la invitația 
C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist, a făcut o vizită de 15 zile în Uniu
nea Sovietică, s-a înapoiat în Capitală. La 
aeroport, delegația a fost întîmpinată de 
membri ai Biroului și de activiști ai C.C. 
al U.T.M. Au fost, de asemenea, de față 
reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

De la L T. B.

Din cauză lucrărilor lâ caleâ dé 
rulare ce se vor executa pe calea 
Griviței, la intersecția cu bd. 1 Mai, 
începînd din ziua de 12 octombrie 
a.c. tramvaiele traseului 2Ö vor cir
cula spre Bucureștii Noi dé la stra
da Dr. Felix prin bd. N. Titulescu și 
calea Griviței. Sensul celălalt de 
mers rămîne neschimbat.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din ziua de 11 
octombrie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 49 35 78 43 18 24 
70 21 61 29. Premii suplimentare : 84 70 85. 
Fond de premii 809 089 lei.

TRENURI CU TONAJ SPO
RIT. Mecanicii și fochiștii de la 
Depoul de locomotive Satu Mare 
acordă o atenție deosebită re- 
morcării trenurilor cu tonaj spo
rit. De la începutul anului și 
pînă acum ei au remorcat peste 
1 000 asemenea trenuri, ceea ce 
înseamnă circa 300 000 tone de 
mărfuri transportate peste nor
ma tehnică de remorcat a loco
motivelor. S-a înlăturat astfel 
formarea a peste 300 garnituri 
de trenuri-marfă, cu aproape 
1 000 tone fiecare. Aceasta a per
mis realizarea unor economii 
peste sarcinile de plan în valoa
re de 602 000 lei.

FIER~ VECHI OȚELĂRIILOR. 
în nouă luni din acest an, colec
tivul Depoului de locomotive 
C.F.R. București-Triaj a trimis 
oțelăriilor 227 tone fier vechi și 
124 tone fontă veche. O contri
buție însemnată la colectarea a- 
cestor cantități au adus tovară
șii Radu Ion, Dinu Gheorghe, 
Gheorghe Voitiș și alții. (De la 
C. ZAHARIA, coresp. voluntar).

RECOLTEAZĂ FRUCTE' DE 
PĂDURE. Anul acesta în regiu
nea Crișana s-au strîns cu a- 
proape 500 tone mai multe fruc
te de pădure și cu 140 tone mai 
multe ciuperci comestibile de- 
cît anul trecut. La afine', de 
pildă, planul de achiziții a fost 
depășit cu 313 tone, iar la coarne 
și ciuperci cu 35—45 la sută.

GRIJĂ PENTRU BĂTRÎNI. La 
Arad, Reșița, Sînnicolau Mare și 
Lugoj și în alte localități din re
giunea Banat funcționează în pré
sent 8 cămine de bătrîni cu peste 
600 de locuri. în același timp 
există 3 spitale comune pentru 
bătrînii care sînt bolnavi cronici, 
în fiecare an, un mare număr de 
bătrîni din regiune sînt trimiși la 
tratament în diferite stațiuni bal
neare din țară.

MODELE NOI DE ÎNCĂL
ȚĂMINTE PENTRU COPII. Co
lectivul fabricii de încălțăminte 
pentru copii „Timpuri noi“ din 
Brașov a realizat 34 de noi modele 
de ghetuțe și pantofi pentru cei 
pzici în vederea contractărilor cu 
comerțul pe anul 1964. Pentru se
zonul rece colectivul de aici a fa
bricat peste 220 000 perechi în
călțăminte cu talpă de bovină. O 
parte din aceste cantități au și 
plecat spre magazinele din țară.

LONDRA 11 — De la trimisul spe
cial Agerpres, O. Nicolae : Orches
tra Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu“ din București a încheiat joi 
seara turneul de aproape două săp- 
tămîni întreprins în diferite orașe 
ale Angliei cu un concert prezentat, 
în fața a peste 3 000 de spectatori, în 
sala „Royal Albert Hall“ din Lon
dra. Ca și manifestările anterioare, 
concertul, care a avut ca dirijor pe 
Mircea Basarab și ca solist pe Ion 
Voicu, s-a bucurat de un frumos 
succes.

înainte de concert artiștii romîni 
au fost primiți la Primăria orașului 
Londra de Unity Lister, președinte 
ad-interim al Consiliului municipal 
al Londrei. Au fost de față ministrul 
R. P. Romîne la Londra, Al. Lăză-

reanu, membri ai legației, oameni de 
artă și ziariști.

Concertele prezentate în Anglia cu 
începere de la 30 septembrie au fost 
urmărite de aproape 15 000 de spec
tatori care au apreciat calitățile or
chestrei, măiestria dirijorilor Geor
ge Georgescu și Mircea Basarab și a 
soliștilor Ion Voicu și Valentin 
Gheorghiu. Violonistul Ion Voicu a 
fost invitat să participe ca solist la 
un concert dat de orchestra filar
monicii din Londra.

în seara de 10 octombrie, minis
trul R. P. Romîne la Londra, Al. Lă- 
zăreanu, a oferit în saloanele legației 
un cocteil în onoarea orchestrei.

La 11 octombrie artiștii romîni au 
părăsit Londra, plecînd în Belgia, 
unde își vor continua turneul.

Declarațiile președintelui 
Braziliei

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres)- 
— După cum anunță agenția Prensa 
Latina referindu-se la presa brazi
liană, în cadrul unei ședințe a Con
siliului de Miniștri al Braziliei, care 
a avut loc în capitala țării, Brasilia, 
președintele Joao Goulart a declarat 
că guvernul său „își va dubla efor
turile pentru a pune în practică re
formele de bază în Brazilia".

Pe de altă parte, potrivit agenției, 
Joao Goulart a criticat acțiunile 
complotiste și agitația antiguverna
mentală desfășurate de către Carlog 
Lacerda, guvernatorul statului Gua- 
nabara, și Adhemar de Barros, gu
vernatorul statului Sao Paolo. El a 
menționat că activitatea celor doi va 
fi controlată întrucît „ei organizează 
comploturi împotriva președintelui 
și republicii, țintind să împiedice în
făptuirea reformelor de bază“.

După catastrofa din nordul Italiei
ROMA 11 (Agerpres). — Agențiile 

de presă anunță că în ultimele 24 
de ore au continuat operațiile de 
salvare a victimelor catastrofei care 
a avut loc în provincia Belluho 
(Itșlia de nord) în urma revăr
sării apei din lacul de acumu
lare al barajului de pe fluviul 
Piave. Potrivit datelor oficiale, pînă 
în prezent numărul victimelor se ri
dică la peste 2 200 de morți și 80 de 
răniți, dar această cifră crește din 
oră în oră. După cum transmite a- 
genția France Presse, în localitatea 
Langarone echipele de salvare au 
găsit în viață numai două persoane. 
Uriașul val de apă, care s-a revăr
sat de la o înălțime de 265 de metri, 
a distrus în întregime șase localități. 
Printre victime se află un grup de 
specialiști și 150 de muncitori, care 
efectuau lucrări de consolidare a ba
rajului.

Ministrul italian al lucrărilor pu
blice, Fiorentino Sullo, care a vizitat 
locul catastrofei, a declarat că „cine 
trece prin Langarone are impresia 
că se află la Pompei“. El a arătat că 
barajul nu a cedat, catastrofa fiind 
provocată de prăbușirea bruscă în 
lacul de acumulare a unui munte 
întreg, ceea ce a făcut ca trei sfer
turi din volumul de apă al lacului să 
se reverse în valea rîului Piave.

Presa italiană publică articole și 
declarații ale supraviețuitorilor în 
care se arată cine poartă vina 
acestei catastrofe. Unul din lo
cuitorii din această regiune a decla
rat corespondenților de presă : 
„Știam că satul nostru va fi distrus 
de apele din lacul de acumulare. 
Cînd a fost definitivat planul bara
jului noi am protestat și am arătat

că muntele nu va rezista. Am pro
testat și mai tîrziu, dar protestele 
noastre nu au avut nici un ecou".

După cum transmit agențiile de 
presă, ziarul „Unita“, organul Parti
dului Comunist Italian, a atras aten
ția încă în anul 1959 că există posi
bilitatea unui dezastru. Un ofițer de 
poliție din această regiune a trimis 
ziarul în judecată pentru „știri false 
și tendențioase“, dar tribunalul a 
dat un verdict de achitare. Articolul 
din „Unita“ a provocat o dezbatere 
în parlameht care a rămas tot fără 
nici un rezultat.

Incidente între greviști 
și politie la Singapore
SINGAPORE 11 (Agerpres). —■ 

Greva generală din Singapore, la 
care au luat parte peste 100 000 de 
muncitori, membri a 36 de uniuni 
sindicale ale Asociației sindicatelor 
din Singapore, a luat sfîrșit. Condu
cerea asociației a cerut muncitorilor 
să-și reia lucrul, anunțînd însă că, 
dacă în termen de o săptămînă nu 
vor fi satisfăcute cererile cu privire 
la majorarea salariilor și nu se va 
renunța la hotărîrea de a dizolva 
cîteva mari uniuni sindicale, „gu
vernul va avea de întîmpinat o nouă 
acțiune populară“.

Corespondentul agenției U.P.I. re
latează însă că, în ziua încetării 
grevei, la Singapore au avut loc noi 
incidente între greviști și poliție. O 
ciocnire serioasă a avut loc la fa
brica de cauciuc, unde 200 de gre
viști s-au opus intervenției poliție
nești pentru a-i obliga să-și reia lu
crul. Patru polițiști și 3 greviști au 
fost răniți.

Același corespondent anunță că în 
cursul grevei generale autoritățile 
au arestat 137 de greviști. Pînă în 
prezent, nu a fost pus în libertate 
nici unul. Ei sînt acuzați de declan
șarea unei greve „ilegale“, întrucît 
aceasta a avut nu numai scopuri 
economice ci și politice.

Noi aspecte aie relațiilor economice interoccidentale
LUXEMBURG 11 (Agerpres). — 

Jean Picard, președintele organiza
ției importatorilor francezi de cărbu
ne, a declarat că există primejdia iz
bucnirii unui „război al cărbunelui“ 
cu mult mai grav decît „războiul 
puilor de găină“, dacă nu se iau mă
suri pentru reducerea exporturilor 
americane de cărbune în Europa oc
cidentală, care „au crescut în mod 
nesăbuit“.

Potrivit evaluărilor oficiale, impor
turile de cărbune ale Comunității 
europene a cărbunelui și oțelului pe 
anul 1963 se ridică la 34 milioane 
tone, volumul cel mai ridicat din 
1957 încoace.

MÜNCHEN 11 (Agerpres). — Sub 
titlul „Ofensiva belgiană a oțelului 
pe piața vest-germană“, ziarul „Die 
Welt“ relatează că institutul pentru 
studii economice „IFO‘( din München 
a protestat ynoßtriva faptului că so-

cietatea belgiană „Forges de Cla- 
becq“ desface oțel pe piața vest-ger
mană la prețuri scăzute în raport cu 
prețurile de pe piața locală. Datori
tă acestor prețuri societatea concu
rentă belgiană este în măsură să ac
ționeze chiar în centrul regiunii pro
ducătoare de oțel din R.F.G. Institu
tul și-a exprimat îndoiala că prețu
rile respective s-ar baza pe un preț 
de cost redus.

Faptul relatat de ziar reprezintă 
unul din aspectele divergențelor ma
nifestate în cadrul Comunității eu
ropene a cărbunelui și oțelului. De 
altfel, la o ședință recentă, la nivel 
guvernamental, a CECO, ministrul 
de industrie al Franței, Maurice Bo- 
kanovski, a și subliniat faptul că pe 
piața oțelului se resimte o concu
rență puternică nu numai din par
tea unor terțe țări, ci chiar în inte
riorul comunității.

O SE IP R IE T IU T H D SE N H

După o întrerupere de o săptă- 
mînă, cauzată de disputarea meciului 
internațional Romînia-Tureia, campio
natul categoriei A de fotbal se reia cu 
etapa a VII-a. Azi, pe stadionul din 
Focșani (întrucît terenul din Galați e 
suspendat), Siderurgistul întîlnește 
echipa Petrolul Ploiești. Cinci meciuri 
se dispută duminică : în Capitală, de 
la ora 10, pe stadionul „23 August", 
are loo partida Progresul—Rapid ; 
după-amiază, în provincie sînt pro
gramate meciurile ; C.S.M.S. Iași— 
Farul, Dinamo Pitești—Știința Timi
șoara, Crișul Oradea—U.T.A., Știința 
Cluf—Steagul Roșu.

Derbiul etapei (Dinamo București— 
Steaua) va avea loc luni de la ora 
15,30, pe stadionul „23 August“ din 
Capitală.

Radiodifuziunea romînă va trans
mite alternativ, de la Cluj și Iași, as
pecte din reprizele secunde ale me
ciurilor Știința Cluj—Steagul Roșu și 
respectiv C.S.M.S.—Farul. Transmisia 
se va face pe programul I, începînd 
de Ia ora 16,20.

în campionatul republican se dis
pută următoarele meciuri : la Bucu
rești Dinamo—Știința Petroșeni (sta
dionul Dinamo, ora 9) ; Grivița Ro
șie—Progresul (teren Parcul Copilu
lui, ora 11) ; Unirea—Rulmentul (te
ren Unirea, ora 15,30) ; Cluj Știința— 
Steaua ; Iași C.S.M.S.—Știința Timi
șoara ; Constanța Farul—Gloria.

Concursuri internationale 
de viteză pe zgură

În incinta parcului sportiv „Di
namo“, pe o pistă de zgură special 
amenajată, se vor disputa duminică 
(de la ora 10) și marți (delà ora 15,30) 
două concursuri internaționale de 
dirt-track —• întreceri motocicliste 
de viteză pe zgură. Alături de va
loroși motocicliști din Iugoslavia și 
Bulgaria vor concura membrii lotu
lui reprezentativ al R. P. Romîne, 
printre care Gh. Voiculescu, C. Ra
dovici, I. Cucu, Al. Șinca, M. Ale- 
xandrescu și alții.

Campionate-competiții

Pe poligonul de la Tunari au continuat 
vineri campionatele republicane de tir. în 
proba de armă liberă calibru redus 60 focuri 
— poziția culcat (femei) victoria a revenit 
țintașei Eda Baia (Știința) cu 593 puncte. 
Titlul de campion în proba de talere arun
cate din șanț a revenit dinamovistului I. 
Dumitrescu, cu 196 puncte. La pistol pre
cizie a cîștigat Iulius Pieptea (Olimpia) — 
549 puncte.

Astăzi campionatele programează proba 
de armă calibru mare 3 x 40 focuri și prima 
manșă la talere aruncate din turn.

*
Vineri, în ultima zi a preliminariilor 

campionatului european masculin de bas
chet de la Wroclaw, echipa R. D. Ger
mane a învins cu scorul de 66—54 (36—27) 
echipa R. P. Romîne. Alte rezultate : Fran- 
ța-Finlanda 61—59 (26—25) ; Italia-Turcia 
72—65 (34—37); R. P. Ungară-Olanda 
90—60 (48—33).

*
Do două zile pe terenurile clubului spor

tiv Progresul din Capitală se desfășoară 
întîlnirea internațională de tenis dintre e- 
chipele Știința București și Academik So
fia. Scorul este în prezent de 7—1 în fa
voarea jucătorilor romîni. Astăzi de la orele 
15 au lpc ultimele partide ale întîlnirii.

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ 

A LUI JEAN COCTEAU

La 11 octombrie a încetat din 
viață, în vîrstă de 74 de ani, cu
noscutul om de litere și de artă 
francez Jean Cocteau. Membru al 
Academiei franceze, el și-a început 
cariera literară în anul 1909, re- 
marcîndu-se în decursul anilor ca 
romancier, poet, eseist, dramaturg, 
scenarist și regizor de filme, pictor, 
creator de balet. Printre cele mai 
cunoscute opere ale sale se numără 
romanul „Copiii teribili“ și piesa 
de teatru „Mașina de scris“.

IMAGINI COLORATE 

PE ECRANELE TELEVIZOARELOR 

OBIȘNUITE

Agenția France Presse relatează că 
inginerul Uruguayan Mario Jam Pie
tro a elaborat un dispozitiv care per
mite recepționarea imaginilor colorate 
pe ecranele televizoarelor obișnuite.

ATACAT DE CROCODIL

Africanul Judas Mpanza în vîr
stă de 49 de ani a reușit, în ciuda 
rănilor grave cauzate de mușcătu
rile unui crocodil la ambele pi
cioare, să înoate ore în șir pînă a 
fost salvat.

NAVE COMERCIALE 

SCUFUNDATE

Potrivit datelor statistice publicate 
de societatea Lloyds, în cursul anu
lui 1962 s-au scufundat în întreaga 
lume 249 de nave comerciale cu un 
tonaj total de 481 000 tone. Cel mai 
mare număr de nave scufundate — 
46 — navigau sub pavilion japonez. 
Tonajul total al navelor comerciale 
engleze care s-au scufundat în cursul 
anului trecut este de 16 000 tone. 
După cum reiese din datele statistice

50 DE DOLARI 
BUCATA...

Larry Schneider, 
de la studiourile 
20-th Century Fox 
din S.U.A., gîndin- 
du-se de unde ar 
mai putea stoarce 
dolari a pus cim
panzeii (vezi fo
tografia alăturată) 
să picteze. Ascun- 
zînd identitatea 
„artiștilor“ și pro
fitând de absurdi
tatea artei abstrac- 
ționiste, tablourile 
au fost prezenta
te drept opere de 
artă „modernă". A- 
facerea a reușit. 
Fiecare tablou a 
fost vîndut cu 50 
de dolari.

ale societății Lloyds, anul trecut au 
fost date la fier vechi 739 nave, din
tre care 202 aparținînd Angliei.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

Un mormînt roman a fost des
coperit în comuna Niederberg, în 
apropierea orașului Orenburg (R.F. 
Germană). Piatra tombală aparți- 
nînd mormîntului unui soldat ro
man se afla la o adîncîme de 1,20 
metri, iar inscripțiile păstrate în 
condiții foarte bune indică luptele 
la care a participat ostașul. Nie
derberg este unul dintre cele mai 
vechi sate din valea fluviului Main, 
datînd din anul 100 î.e.n.

EXPRESUL TOKIO—OSAKA

Specialiștii țaponezi urmează xă 
pună în circulație, pînă la începerea 
Jocurilor Olimpice, trenuri pe linia 
Tokio — Osaka, care, conform relată
rilor presei, vor avea „cea mai mare

viteză din lume“. Expresele care vor 
circula pe această linie urmează să 
parcurgă distanța de 520 km cu vi
teza de 200—250 kilometri pe oră. La 
prima încercare a fost atinsă o viteză 
de 256 kilometri pe oră.

TABLOURI PICTATE PE STÎNCI

Arheologii sovietici au descope
rit în regiunea munților Nurata 
din Uzbekistan o mare galerie de 
tablouri antice. Pe stîncile abrup
te ale munților au fost găsite peste 
2 000 de desene executate de ar
tiști din antichitate prin gravare și 
mai ales cu vopsea roșie. Desene
le înfățișează diferite animale, 
precum și grupuri de oameni cu 
îndeletnicirile lor. Sînt zugrăvite 
scene de vînătoare. dans sau ru
găciune, oameni mergînd pe jos 
sau cu căruța. Arheologii au găsit 
și locul de extracție a vopselelor 
minerale : o peșteră mare situată 
în munți.
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Cu prilejul instalării noului președinte al Argentinei

Sosirea delegației R. P. Romine 
la Buenos Aires

După intrarea in vigoare a Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor nucleare

Mesajele adresate de N. S. Hrușciov lui J. Kennedy 
și H. Macmillan

MOSCOVA 11 (Agerpres). — N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a adresat pre
ședintelui S.U.A., J. Kennedy, și pri
mului ministru ab Marii Britanii, 
H. Macmillan, mesaje cu conținut 
similar cu prilejul intrării în vigoa
re a Tratatului privitor la interzice
rea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

Subliniindu-se importanța acestui 
tratat, în mesaje se arată că el a 
adus o adiere proaspătă în atmosfe
ra internațională, demonstrînd că 
oricît de complexe sînt problemele 
actuale, oricît de mari sînt deosebi
rile dintre sistemele sociale ale sta
telor se pot găsi soluții reciproc ac
ceptabile în interesele întregii ome
niri, în interesele menținerii păcii 
dacă se manifestă năzuința necesară 
spre aceasta.

Arnintind că Tratatul prin, el în
suși nu rezolvă principala problemă 
internațională a epocii'noastre — nu 
înlătură primejdia războiului — în 
mesaje se spune că trebuie dezvoltat 
în continuare succesul obținut,' tre
buie căutate soluțiile altor probleme 
internaționale actuale. Din aceste

probleme fac parte întărirea securi
tății în Europa, inclusiv lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial, încheierea unui pact de 
neagresiune între țările N.A.T.O. ' și 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, crearea de zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale lumii, 
neadmiterea răspîndirii pe mai de
parte a armei nucleare, interzicerea 
plasării pe orbită de obiective avînd 
la bord arma nucleară, măsurile me
nite să preîntîmpine un atac prin 
surprindere și o serie de alte mă
suri. Traducerea lor în viată ar con
tribui la întărirea considerabilă a 
păcii, la însănătoșirea relațiilor in
ternaționale, ar netezi calea spre 
dezarmarea generală și totală și, prin 
urmare, spre izbăvirea popoarelor 
de primejdia războiului.

Arătîndu-se că guvernul Uniunii 
Sovietice va face tot ce depinde de 
el pentru îmbunătățirea situației in
ternaționale. în mesaje se exprirpă 
speranța Că, guvernele Statelor Unite 
ale Americii și Marii Britanii își vor 
aduce contribuția cuvenită la rezol
varea problemelor internaționale în 
interesul slăbirii încordării interna
ționale, al asigurării păcii generale.

venezuela Proteste împotriva 
represiunilor antidemocratice

publieană-democratică", a făcut o
1 unei confe- 

împoțriva rințe de presă care a avut loc la

CARACAS 11 (Agerpres). — Cam
pania de represiuni, declanșată de. declarație, în cadrul 
guvernul venezuelean 
forțelor democratice din țară, con- 10 octombrie la,Caracas, încarepro- 
tinuă. La 10 octombrie poliția din testează împotriva arestărilor în 
Caracas a efectuat descinderi la se
diile sindicatelor muncitorilor din 
industria electrotehnică, din indus
tria textilă și poligrafică. în urma 
acestei operațiuni au fost arestați1 
cîțiva activiști sindicali.

Ca răspuns la aceste măsuri re
presive, în țară ia amploare mișca
rea de protest. După cum anunță a- 
genția Prensa Latina, Jovito Villai- 
ba, candidat la postul de președinte 
din partea partidului „Uniunea re-

masă și a represiunilor polițienești. 
El a menționat că alegerile prezi
dențiale nu pot avea loc atîta timp 
■cît nu va fi creat în țară „un climat 
electoral favorabil".

Pe de altă parte, agențiile occi
dentale de presă relatează despre 
noi acțiuni ale. partizanilor venezue- 
leni. Potrivit agenției Reuter un de
tașament ,de partizani a atacat o 
subunitate militară din apropierea 
aeroportului Maracaibo.

Londra. Demonstrație de protest în piața Trafalgar împotriva procesului 
deschis recent unor participant! la acțiunile de condamnare a persecuțiilor ra
siale din Republica Sud-Africană.

Ministrul aiaccrilor externe 
ai UR S S, despre întrevederea sa 

eu președintele S. U. A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat în seara 
zilei de 10 octombrie la Casa Albă 
a avut loc o întrevedere între pre
ședintele S.U.A., John Kennedy, și 
Andrei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice.

După încheierea întrevederii, care 
a durat două ore, A. A. Gromîko a de
clarat corespondenților că a discutat 
cu președintele S.U.A. un cerc larg 
de probleme, care au constituit an
terior obiectul schimbului de păreri 
cu Dean Rusk, secretar de stat al 
S.U.A; „Unele din aceste probleme, 
a spus A. A. Gromîko, s-au referit 
nemijlocit la relațiile sovieto-ame- 
ricane, altele la viitoarele măsuri 
posibile îndreptate spre destinderea 
generală a încordării internaționale 
și mai ales la problema dezarmării“.

A. A. Gromîko și-a exprimat pă
rerea că întrevederea cu președin
tele John Kennedy a fost utilă. Cele 
două părți, a relevat el, și-au ex
primat dorința de a continua efor
turile Hor în direcția lărgirii sferei 
de probleme asupra cărora poate fi 
realizat un acord.

La 11 octombrie, A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., s-a înapoiat la New York, 
venind de la Washington, unde a 
avut o întrevedere cu președintele 
S.U.A., John Kennedy.

Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

NEW YORK 11 (Agerpres). — In 
ședința din seara zilei de 10 octom
brie, în continuarea dezbaterilor ge
nerale în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U., a luat cuvîntul reprezen
tantul Somaliei, ministrul de exter
ne Abdullahi Issa Mohamud. In in
tervenția sa, reprezentantul Somaliei 
a exprimat protestul guvernului 
țării sale fată de politica de discri
minare rasială practicată de autorită
țile portugheze în coloniile africane 
ale Portugaliei și de guvernul rasist 
din Republica Sud-Africană. Minis
trul de externe al Somaliei a cerut, 
de asemenea, ca Franța să recunoas
că dreptul locuitorilor Somaliei fran
ceze la autodeterminare și a con
damnat manevrele prin care mono
polurile engleze caută să-și asigure 
în continuare dominația asupra unor 
state africane.

A mai vorbit reprezentantul Re
publicii Haiti, Charlet Auguste, care 
s-a referit pe larg la problemele și 
dificultățile pe care le întîmpină ță
rile insuficient dezvoltate în încer
cările de a-și asigura independenta 
economică.

Dezbaterile generale în cadrul A- 
dunării Generale au luat sfîrșit vi
neri.

în ședința din 10 octombrie, Co
mitetul politic special al Adunării

Adenauer și-a prezentat demisia
din postul

BONN 11 (Agerpres). — La 11 oc
tombrie cancelarul Konrad Adena
uer a prezentat președintelui Repu
blicii Federale Germane, Heinrich 
Lübke, demisia sa din postul de șef 
al guvernului vest-german, pe care 
l-a ocupat timp de mai bine de 14 
ani.

După cum anunță agenția United 
Press International, președintele 
R. F. Germane va anunța la 15 oc
tombrie în parlament acceptarea de
misiei cancelarului Adenauer. Agen
ția citată menționează că Adenauer 
va continua să îndeplinească func
ția de cancelar pînă la alegerea suc
cesorului său.

La scurt timp după ce Adenauer

La Paris
din cadrul

de cancelar
și-a prezentat demisia, anunță agen
ția France Presse, Heinrich von 
Brentano, șeful grupului parlamen
tar creștin-democrat, a propus în 
mod oficial președintelui Heinrich 
Lübke pe prof. Ludwig Erhard, mi
nistrul economiei al R.F.G., pentru 
postul de cancelar. Alegerea lui 
Erhard în funcția de cancelar 
va avea loc miercurea viitoare. în- 
trucît grupul creștin-democrat dis
pune în parlament de majoritatea 
simplă, agenția France Presse arată 
că, cu ajutorul deputaților liberali, 
prof. Ludwig Erhard va putea obți
ne majoritatea absolută necesară 
pentru alegerea sa ca șef al guver
nului vest-german.

Generale a O.N.U. a adoptat cu 87 
de voturi pentru, unul contra și nouă 
abțineri o rezoluție prezentată de 55 
de state afro-asiatice. Rezoluția cere 
Republicii Sud-Africane să renunțe 
la procesul arbitrar intentat unui 
număr de 11 dintre cei mai cunos- 
cuți lideri ai luptei antirasiste din 
R.S.A., să procedeze la eliberarea 
imediată și necondiționată a tuturor 
deținuților politici, a tuturor aresta- 
ților și la suspendarea oricăror res
tricții impuse unui mare număr de 
persoane pe motiv că se opun poli
ticii de apartheid ; prin rezoluție se 
cere, de asemenea, îndeplinirea de 
către guvernul sud-african a hotărî- 
rilor Adunării Generale a O.N.U. și 
Consiliului de Securitate referitoare 
la încetarea represiunilor rasiste.

împotriva rezoluției a votat Portu
galia. S-au abținut S.U.A., Anglia, 
Australia, Belgia, Canada, Franța, 
Olanda, Noua Zeelandă și Panama. 
Reprezentanții a 14 state, printre 
care cel al R.S.A., au lipsit de la vot.

Reprezentantul Statelor Unite a 
încercat să împiedice supunerea ime
diată la vot a proiectului de rezolu
ție afro-asiatic, invocînd unele pro
bleme de procedură cum ar fi impo
sibilitatea supunerii la vot a unei re
zoluții chiar în ziua prezentării ei.

Delegații africani au intervenit 
însă subliniind în cuvîntul lor nece
sitatea adoptării acestei rezoluții. A- 
dunarea Generală O.N.U. a adoptat 
la 11 octombrie, cu 106 voturi pentru 
și 1 contra, o rezoluție care condam
nă politica rasistă a guvernului sud- 
african și cere punerea imediată în 
libertate a tuturor deținuților poli
tici din Republica Sud-Africană.

BUENOS AIRES 11. — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite :

La 10 octombrie a sosit la Buenos 
Aires delegația R. P. Romîne, con
dusă de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
pentru a lua parte la festivitățile 
instalării noului președinte al Repu
blicii Argentina, Arturo Illia. Din 
delegație fac parte Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și Dumitru Fara, trimis ex
traordinar și ministru plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Argentina.

La aeroportul Ezeiza din Buenos 
Aires, delegația a fost întîmpinată 
de Bengolea, director adjunct al Ce
remonialului de Stat, Ruben Anto
nio Vela, ministru plenipotențiar, și 
Jorge Rodriguez, căpitan de rangul 
I. Au fost de fată membrii Legației 
R. P. Romîne în Argentina.

în seara ziiei de 10 octombrie, po
trivit protocolului traditional, la pre
ședinția Republicii Argentina a avut 
loc ceremonia prezentării delegații
lor guvernamentale actualului pre
ședinte J. M. Guido, precum și pre
zentarea scrisorilor de acreditare de 
către delegațiile participante la fes-

tivități. în cadrul acestei ceremonii, 
delegația romînă, condusă de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a depus 
scrisorile de acreditare președintelui 
Jose Maria Guido.

La 12 octombrie, noul președinte 
al Argentinei, Arturo Illia, va de
pune jurămîntul, preluînd totodată 
președinția republicii.

Vineri, în cadrul festivităților pre
mergătoare instalării noului preșe
dinte. a avut loc ceremonia de
punerii de coroane de flori în nu
mele tuturor delegațiilor străine, la 
monumentul eroului național al po
porului argentinian, San Martin.

La ceremonie, care a avut loc în 
piața San Martin, situată în centrul 
capitalei, au luat parte delega
ția R. P. Romîne, delegațiile celor
lalte țări și corpul diplomatic.

Marea piață, îmbrăcată în haine 
de sărbătoare, a primit astăzi 
oaspeți sosiți din aproape 70 de țări. 
Drapelele naționale ale acestor state, 
printre care și tricolorul R. P. Ro
mîne, erau dispuse în semicerc în 
jurul monumentului eroului național 
al poporului argentinian.

Situația din Algeria
ALGER 11 (Agerpres). —- Agen

țiile de presă relatează că armata 
populară națională a Algeriei a în
ceput să înainteze în regiunile de 
munte ale Kabiliei, unde s-au con
centrat elemente dizidente înarmate.

Un comunicat al Ministerului Apă
rării Naționale al Algeriei, dat pu
blicității vineri seară, anunță ocupa
rea de către armata populară națio
nală a localităților Azazga, Fort 
National și Tirouda. Comunicatul 
precizează că „ofițerii și soldații din 
aceste localități, care i-au’urmat pe 
șefii dizidenți, au revenit în rîndu- 
rile armatei populare naționale îm
preună cu armele lor“.

Un alt comunicat al Ministerului

Apărării Naționale subliniază că 
„soldații au primit ordinul de a nu 
face uz de armele lor decît pentru 
legitimă apărare".

Potrivit relatărilor agenției M.E.N., 
unitățile armatei populare naționale 
înaintează spre Michelet, principalul 
punct de sprijin al rebelilor. Condu
cătorii rebeli au părăsit localitatea 
refugiindu-se în munți.

*
■Autoritățile algeriene au anunțat 

la 11 octombrie expulzarea din țară 
a patru corespondenți de presă stră
ini. E vorba de corespondenții agen
țiilor americane U.P.I. și Associated 
Press, ai ziarelor „L’Aurore" (Fran
ța) și „New York Times“ (S.U.A.).

au început tratativele
N. A. T. O.

— La cartie-PARIS 11 (Agerpres).
rul general al N.A.T.O. din Paris au 
început la 11 octombrie tratativele 
cu privire la crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. La 
convorbiri participă reprezentanți ai 
7 din cele 15 țări membre ale alian
ței atlantice : S.U.A., Turcia, R. F. 
Germană. Italia, Belgia, Grecia și 
Anglia.

Planul de creare a forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., prezentat 
de Statele Unite, urmărește înființa
rea unor forțe pe nave de suprafață 
dotate cu rachete nucleare de tipul 
„Polaris“, care să fie deservite de 
echipaje mixte ale țărilor membre 
ale N.A.T.O. Printre cei mai activi 
susținători ai traducerii în viață a 
acestui plan se află Germania occi
dentală care încearcă în felul acesta 
să obțină accesul la arma nucleară.

După cum transmite coresponden
tul din Paris al agenției Reuter, An
glia a anunțat că participă la actua
lele tratative „fără să-și ia nici un 
fel de- angajamente". Franța, care 
se opune planului american, nu și-a 
trimis nici un reprezentant. în ce

privește participarea Olandei, care 
de asemenea nu este reprezentată la 
tratative, un purtător de cuvînt al 
delegației olandeze la cartierul ge
neral N.A.T.O. a declarat că „pînă 
în prezent guvernul olandez nu a fă
cut cunoscută hotărîrea sa în această 
problemă".

Congresul
din Anglia

LONDRA 11 (Agerpres).
Congresul anual al partidului con
servator, ministrul de externe, lor
dul Home, a rostit o cuvîntare la în
chiderea dezbaterilor de politică ex
ternă. Potrivit agenției Reuter, mi
nistrul a declarat că „perspectivele 
păcii sînt mai bune astăzi decît au 
fost vreodată în ultimii trei ani“.

Căutînd să întărească poziția par
tidului conservator, lordul Home a 
respins criticile formulate de labu
riști și a luat apărarea politicii gu-

La
fața ambasadei Spaniei la Roma a avut Ioc recent o demonstrație a ti

neretului italian, în semn de solidaritate cu lupta minerilor greviști din Asturia 
și împotriva represiunilor regimului franchist. Participanții purtau pancarte pe 
care scria: „Trăiască minerii din Asturia", „Franco asasin“, „Libertate po
porului spaniol".

vernului în domeniul înarmării nu
cleare, relațiilor cu S.U.A, etc.

Dincolo de precizarea pozițiilor 
față de diferitele probleme aflate în 
discuție, atenția congresului se con
centrează asupra desemnării succe
sorului premierului Macmillan.

Agenția France Presse relatează 
că în noaptea cînd a prezidat ul
tima ședință a cabinetului, la nu
mai cîteva ore înaintea deschiderii 
congresului de la Blackpool, Mac
millan a cerut colegilor săi — după 
cum a devenit cunoscut ulterior — 
să se pună de acord asupra desem
nării unui succesor în cazul cînd va 
trebui să renunțe la postul său. Ma
joritatea miniștrilor l-au susținut 
pe R. A. Butler, adjunctul primu
lui ministru, dar o parte s-a pro
nunțat în favoarea lordului Hail- 
sham, actualul ministru pentru pro
blemele științifice, iar alții în favoa
rea lui R. Maudling, actualul minis
tru de finanțe.

Potrivit tradițiilor încetățenite în 
viața politică engleză în ultimii ani, 
primul ministru trebuie să fie mem
bru al Camerei Comunelor.

Vineri dimineața la Blackpool, 
lordul Hailsham a anunțat că re
nunță la titlul nobiliar, urmînd să-și 
reia vechiul nume Quentin Mc Ga- 
rel Hogg, sub care a ocupat un loc 
de deputat în Camera Comunelor 
între 1938 și 1950. Această hotărîre. 
este interpretată ca o confirmare 
indirectă .a intenției sale dea-și pune 
candidatura pentru locul rămas va
cant prin retragerea premierului 
Macmillan. Lordul Flailsham a con
dus delegația engleză la tratativele 
de la Moscova care au dus la înche
ierea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în trei 
medii.

La 11 octombrie, 
------ - ------președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a plecat spre Kabul, unde 
va face o vizită oficială, la invita
ția lui Muhammed Zahir Șah, re
gele Afganistanului.

nea, la Comandamentul N.A.T.O. 
din Norfolk, stalul Virginia.

ROMA. La 10 octombrie au de
clarat o grevă generală de 24 de ore 
în întreaga țară lucrătorii de la in
stituțiile de cercetări științifice ale 
Comitetului național pentru ener
gia nucleară. Greviștii protestează 
împotriva refuzului conducerii co
mitetului de a aproba contractul în
cheiat la sfîrșitul lunii iunie între 
reprezentanții sindicatelor oameni
lor muncii și ai administrației. Con
tractul prevede, între altele, îmbu
nătățirea situației materiale a lu
crătorilor din acest domeniu.

XVASIIINGTON. După cum a- 
nunță agenția France Presse, J. XV, 
Fulbright, președintele Comisiei se
natoriale pentru probleme externe 
a S.U.A., a declarat presei că a- 
ceastă comisie se pregătește să în
treprindă studierea eventualei ri
dicări a barierelor existente în pre
zent pe calea schițnburilot comer
ciale cu produse nestrategice din
tre Statele Unite ’ și țările socialis
te. Agenția menționează că decla
rația lui Fulbright a intervenit după 
ce în fața Comisiei senatoriale, în 
cadrul unei ședințe secrete, secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
și David Bell, directorul Agenției 
pentru dezvoltare internațională, 
au făcut depoziții referitoare la tr- 
ncle probleme bugetare ale S.U.A.

LONDRA. Agenția Associated 
Press anunță că tratativele care au 
avut loc zilele acestea la Londra 
între reprezentanții guvernului bri
tanic și cei ai Zanzibarului în le
gătură cu relațiile economice dintre 
cele două țări au eșuat. Ministrul 
de finanțe al Zanzibarului a făcut 
o declarație în care subliniază că 
Anglia a răspuns cererilor de asis
tență economică prin oferte „cu 
totul neacceptabile și care ar pre
judicia serios situația Zanzibarului 
în viitor“.

flămînzi cărora li se confiscă pămîntul 
pentru aerodroame și baze militare, 
prezența trupelor străine. însăși presa 
sud-coreeană arată că peste 200 000 ele 
întreprinderi mici și mijlocii au dat fa
liment fiind sugrumate de marile mo
nopoluri străine. Aii decăzut ramuri în- 
tiegi industriale. : extracția minieră, tex
tilele, construcțiile de mașini. Supra
fața însămînțată s-a redus cu peste 
400 000 ha, dintre care peste 100 000 
au fost ocupate de aerodroame, tanCo- 
droame și alte obiective militare, 
în ce privește criza de locuințe, 
însăși statistica oficială recunoaște că 
cel puțin 1 000 000 de orășeni locuiesc 
sub cerul liber sau în barăci și colibe 
acoperite cu paie de orez. '„Realitatea 
sud-coreeană, relevă corespondentul. a- 
genției „Swenska Bild“ . referindluse la 
călătoria făcută de el în Coreea de sud, 
este mai îngrozitoare decît cele mai 
rele temeri cu care ai nimerit în această 
țară". Iar ziarul indian „Times of In
dia", descriind tragedia populației sud- 
coreene, a denumit Coreea de sud „pă- 
mînt care moare".

în aceste zile, în Coreea de sud a iz
bucnit și continuă să se răspîndească o 
epidemie de holeră. Populația trece 
acum printr-o grea încercare în condi
țiile unei asistențe medicale nesatisfă
cătoare. Potrivit unui comunicat trans
mis de postul de radio Seul, pînă în 
prezent au fost înregistrate 837 cazuri, 
din care 58 mortale. Ziarul „Le Monde“ 
relatează că în cercurile politice se vor
bește chiar despre o eventuală amînare 
a alegerilor.

‘.Indiferent care va fi rezultatul ale
gerilor ce va fi dat publicității, un fapt 
este sigur: populația sud-coreeană, în. 
covîrșitoarea ei majoritate, se pronunță 
pentru drepturi și libertăți democratice, 
pentru retragerea trupelor străine din 
Coreea de sud, pentru unificarea paș
nică pe baze democratice a țării.

CARACI. După cum relatează a- 
genția U.P.I., guvernul pakistanez 
a instituit un control mai sever a- 
supra activității economice a stră
inilor în Pakistan. Un nou decret 
prescrie că firmele și cetățenii stră
ini pot activa în Pakistan numai 
dacă obțin o aprobare scrisă. De 
asemenea, firmele străine care ope
rează în Pakistan trebuie să obți
nă o autorizație specială pentru 
crearea de filiale. în sfîrșit, cetățe
nii pakistanezi, care vor să asocie
ze un străin la firma lor, trebuie 
să obțină în acest scop aprobarea 
guvernului.

se află sub un control strict.- încălcarea 
interdicțiilor în această privință este 
pedepsită cu închisoare pe termen de 
cinci ani. Faptele arată însă că toate 
aceste măsuri nu dau rezultatele scon
tate. în cursul a numeroase , demonstra
ții antiguvernamentale, pe străzile ora
șelor Seul, Incijăn, Suncion, Tegu etc. 
au avut loc ciocniri violente între de
monstranți și poliție. .

Se recurge la diferite presiuni pentru 
a se înlătura orice opoziție. La. 11 au
gust a fost arestat, generalul Song Yo 
Chan, fost prim-ministru și membru

După numeroase tergiversări, condu, 
cătorul juntei militare ” ~
sud, Pak Cijan Hi, a 
fixeze data viitoarelor 
cărora urmează să fie 
vern civil. Alegerile 
fost stabilite pentru ziua de 15 octom
brie, iar cele pentru Adunarea Națio
nală la 26 noiembrie.

în perioada campaniei electorale, ge
neralul Pak Cijan Iii recurge la tot fe
lul de manevre cu scopul de a se men
ține în postul de președinte. Nu mult 
după fixarea datei alegerilor s-a anunțat 
retragerea lui din serviciul militar activ. 
A urmat „alegerea" sa ca președinte al 
partidului democrat-republican și de
semnarea sa drept candidat al acestui 
partid la alegerile prezidențiale. Aceasta 
deoarece, conform prevederilor consti
tuției, este interzis militarilor de a de
ține posturi în guverne civile, iar pre
siunea insistentă a opiniei publice sud- 
coreene a. silit junta militară să Iacă 
promisiunea — pentru a cîta oară ! — 
de a preda puterea unei administrații 
civile.

Junta în fruntea căreia se află gene
ralul Pak Cijan Hi ,
„guvern" al Coreei de sud după răs
turnarea dictatorului Li Sîn Man. în ....... 
trei ani s-au succedat deci patru „gu- pe actualul președinte Pak Cijan Hi, 
verne". Guvernanții se înlocuiesc unul pentru teroarea polițienească pe care a.
pe altul, în timp ce criza politică în 
care se zbate Coreea de sud se agra
vează mereu. Situația se caracterizează nou arestat la 4 septembrie. Arestarea, 

economică și instabilitate relevă agenția U.P.I., s-a produs a doua 
zi după ce el a anunțat că aderă la 
partidul liberal-democrat și a fost ales 
în organul de conducere ..al acestuia. ,A- 
genția adaugă că au 'circulat știri insis
tente despre eventualitatea desemnării 
sale drept candidat al partidului liberal
democrat în alegerile prezidențiale pen. 
tru a-1 opune candidaturii actualului

din Coreea de 
fost constrîns să 
alegeri, în urma 
instaurat , un gu- 
prezidențiale au

proeminent al juntei militare aflate la 
putere. El a fost înlăturat din juntă în 
urmă cu cîtva timp, după o luptă pen
tru putere cu Pak Cijan Hi. Acuzat de 
„calomniere a guvernului" și de faptul 
că a ordonat executarea unor militari 
în 1950, în timpul războiului din Co
reea, el este pasibil de condamnare la 
moarte. Anunțînd arestarea, agenția 

este al patrulea „France Presse“ relevă Că, cu trei zile 
în urmă, Song Yo Chan a dat publici
tății o scrisoare deschisă în care critica

instaurat-o. Eliberat apoi „pe motive 
de sănătate“, Song Yo Chan a fost din

prin ruină <
politică. După calculele ziarului „New 
York Times“, s-au întreprins peste două
zeci de încercări de răsturnare prin 
forță a juntei. Cramponîndu-se de pu
tere, Pak Cijan Hi si uneltele sale au 
„izolat“ mai mult de cinci mii de frun
tași politici ai opoziției. Demonstrațiile 
și adunările au fost interzise, iar presa

dictator. Precum se vede, întreaga afa
cere nu este decît un nou episod al 
luptei pentru putere în sînul juntei mili
tare.

Departamentul de stat a] S.U.A. și-a 
manifestat nemulțumirea față de aresta
rea fostului premier Song Yo Chan. 
„Este un eveniment grav care provoacă 
îngrijorare și poate fi considerat de na
tură să stîrnească grave îndoieli că ale
gerile prezidențiale vor fi libere" — se 
arată în declarația purtătorului de cu
vînt al Departamentului de stat.

După aproape o lună de detențiune, 
Song Yo Chan a declarat că își retrage 
candidatura de la postul de președinte, 
cerînd în același timp alegătorilor să 
sprijine pe principalul candidat al opo
ziției, fostul președinte al Coreei de 
sud, Yun Po Săn.

Pînă la alegeri a mai rămas puțin 
timp, iar lupta electorală se intensifică 
mereu. Printre evenimentele mai de 
seamă se înscriu demonstrațiile studen
ților din capitala Coreei de sud. Oprin- 
du-se în fata sediului partidului liberal 
a! fostului dictator de tristă memorie, 
Li Sîn Man, studenții au condamnat cu 
vigoare autoritățile care au permis re
înființarea acestui partid. Demonstranții 
au adoptat o declarație în care se ceie 
plecarea de la putere a generalului Pak 
Cijan IIi și transferarea puterii unui 
guvern civil.

Faptele amintite, care se referă la 
pregătirile în vederea „alegerilor", în
tregesc tabloid acestei „vitrine a demo
crației", cum au încercat să prezinte 
Coreea de Sud unele organe de pro
pagandă din Occident.- Acestui tablou 
îi sînt proprii sîrma ghimpată ce îm- 
prejmuiește nenumăratele lagăre de 
concentrare, armata de milioane a ce
lor ce caută, zadarnic de lucru, țăranii

BRASILIA. La 29 octombrie în 
localitatea Sao Paulo din Brazilia 
va începe o consfătuire a miniștri
lor de finanțe din țările Americii 
Latine participante la programul 
„Alianța pentru progres". Consfă
tuirea va dura pînă la 16 noiem
brie. Consfătuirea va studia dificul
tățile întîmpinate de acest program, 
metodele pentru promovarea lui. Vor 
fi, de asemenea, discutate și alte 
probleme economice ale țărilor Ame
ricii Latine.

D. BRATU

Criza de guvern din Finlanda
HELSINKI 11 (Agerpres). — Criza 

de1 guvern din ■ Finlanda, declanșată 
la 30 august prin demisia primului 
ministru Karialainen, continuă. După 
‘cum transmit agențiile de presă, 
Karialainen, însărcinat cu formarea 
unui nou guvern, a hotărît să re
nunț? . la. alcătuirea lui. Agenția 
U.P.I.''menționează că președintele 
Kekkonen preconizează, ca o ultimă 
alternativă pentru rezolvarea crizei, 
formarea unui guvern de tehnicieni.

WASHINGTON. La Washington 
s-a anunțat oficial că secretarul ge
neral al Pactului Atlanticului de 
nord, Dirk Stikker, va face o vizită 
în capitala Statelor Unite la mijlo
cul lunii octombrie. El va fi primit 
de președintele Kennedy la 16 oc
tombrie și în cursul vizitei sale în 
Statele Unite va avea întrevederi cu 
secretarul de stat D. Rusk, cu ofi
cialități de la Departamentul de 
Stat. Stikker va fi invitat, de aseme-
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