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Firita conducătorilor de partid și de stat 
la Hidrocentrala „16 Februarie“ de pe Urgeș

trimite prețioasa ener- 
economiei noastre in

octombrie 
avut din 

Tovarășii

1963, con- 
nou oas- 
Gheorghe

Au trecut aproape trei ani de cînd 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și alți conducători ai partidului și 
statului nostru au vizitat valea Ar
geșului, examinînd amplasamentul 
și schema de amenajare a hidrocen
tralei de pe acest rîu. Țara întreagă 
a aflat atunci că acolo, în inima 
munților, se va înălța încă una din 
mărețele construcții ale socialismu
lui. în scurtă vreme, pe locurile săl
batice ale cheilor Argeșului a în
ceput să se desfășoare activitatea 
însuflețită caracteristică marilor 
șantiere. Tot ceea ce au realizat în 
acest răstimp miile de constructori 
le dă temei să spună acum „Cuvîn
tul partidului devine faptă !“. Nu 
peste mulți ani, hidrocentrala de pe 
Argeș își va 
gie electrică 
plin avînt.

Vineri, 18 
structorii au 
peți dragi. 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Gh. Gaston 
Marin au făcut o vizită la șantierul 
hidrocentralei „16. Februarie“ de pe 
Argeș. Conducătorii de partid și de 
stat au fost însoțiți de tovarășii Ște
fan Matei, prim-secretar al Comite- 

. tului regional Argeș al P.M.R., Con
stantin Sandu, președintele Comite
tului executiv al sfatului popular 
regional, de activiști de partid și de 
stat.

La Corbeni, unde se află conduce
rea grupului de șantiere, oaspeții au 
fost întîmpihați de ministrul minelor 
și energiei electrice, Bujor Almășan, 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al minis
trului, Adalbert Gilbert, director ge
neral al întreprinderii de construcții 
hidrotehnice, Nicolae Ștefan, șeful 
grupului de șantiere. Radu Gaube, 
inginer-șef adjunct, Alexandru Nou- 
rescu, inginer-șef al Institutului de 
studii și proiectări hidroenergetice, 
Francise Anton, secretarul comitetu
lui de partid al șantierelor, de ingi
neri și specialiști.

La sediul conducerii șantierelor, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celorlalți''conducători de 
partid și de stat le-au fost prezen
tate de către șeful proiectului, ing. 
Mircea Sipiceanu, soluțiile adoptate 
pentru construirea acestui important 
nod hidroenergetic proiectat în în
tregime în țara noastră, precum și 
stadiul actual al lucrărilor.

Hidrocentrala de pe rîul Argeș va 
avea o putere instalată de 220 MW, 
iar producția ei anuală va fi de 400 
milioane kWh. Potențialul hidro
energetic al Argeșului va fi utilizat 
pe o distanță de 25 km, iar pentru 
mărirea debitului de apă vor fi cap
tate Topologul, Rîul Doamnei, Vîlsa- 
nul și alte rîuri de munte ale căror 
ape vor fi dirijate spre lacul de acu
mulare prin albii subterane măsu- 
rînd 28 km. Lacul de acumulare, 
lung de 14 km, va avea un volum de 
circa jumătate miliard metri cubi de 
apă. Specialiștii au relevat și alte a- 
vantaje ale construirii acestui nod 
hidroenergetic. Se creează astfel po ție de seamă la pregătirea mij-

In galeriile uzinei subterane : un grup de muncitori oferă oaspeților bu
chete de flori.

Un moment important : a început turnarea betonului la barajIn drum spre unul din șantierele barajului

sibilitatea irigării în viitor a peste 
100 000 hectare în bazinul Argeșului, 
vor fi ferite de inundații importante 
suprafețe de teren agricol, se va a- 
sigura mărirea debitului de apă pen
tru alimentarea Capitalei.

Au fost vizitate apoi principalele 
obiective ale acestui șantier care se 
întinde pe o lungime de 25 km.

Mașinile urcă spre fabrica de be
toane pe șoseaua nouă tăiată în 
stîncă, străbătînd tunele și trecînd 
peste viaducte ridicate cu îndrăz
neală și măiestrie de constructori. în 
aceste locuri, unde în urmă cu doi 
ani nu erau nici poteci, s-a deschis 
acum accesul pentru autocamioanele 
de mare tonaj care aprovizionează 
fabrica de betoane cu agregate și 
ciment. încă înainte de definitiva
rea drumului, constructorii au reușit, 
învingînd serioase greutăți, să trans
porte utilajele complexe ale fabricii 
de betoane, macaralele funicular.

La fabrica de betoane specialiștii 
au arătat oaspeților că utilajele mo
derne, dirijate prin comandă electro- 
pneumatică, vor asigura cantitățile 
mari de beton cerute de construcția 
barajului.

La cota 834, la punctul numit Vi- 
draru, unde se va afla corona
mentul barajului, conducătorii de 
partid și de stat au discutat cu ing. 
Radu Prișcu, principalul specialist 
în proiectarea de baraje din I.S.P.H., 
despre telul cum s-au proiectat și 
organizat lucrările. Barajul — de 
tipul în arc cu dublă curbură — cu 
o înălțime de 165 m este conceput pe 
baza celor mai recente realizări ale 
tehnicii mondiale. Soluția adoptată 
este cea mai economică în compa
rație cu alte variante studiate.

Conducătorii de partid și de stat 
au apreciat pozitiv faptul că în so
luțiile adoptate proiectanții s-au că
lăuzit atît de principiul economici
tății, cît și de cel al obținerii unui 
grad ridicat de siguranță a construc
țiilor hidroenergetice.

Aici la baraj, frumusețea sălbatică 
a cheilor Argeșului a fost sporită de 
mina omului cu noi înfăptuiri. In- 
fr.untînd. natura aspră, cățărîndu-se 
cu îndrăzneală pas cu pas pe stîncile 
golașe, constructorii au aruncat 
prima punte peste cheile Argeșului 
— cablurile de oțel ale macarale- 
lor-funicular. Pe aceste cabluri vor 
face zeci de mii de drumuri benele 
încărcate cu beton, ridicînd în calea 
apelor uriașul scut de 500 000 metri 
cubi beton al hidrocentralei.

Oaspeții coboară apoi în vatra ba
rajului pentru a asista la un eveni
ment important în istoria șantieru
lui : începerea turnării betonului la 
baraj. Ing. Gh. Sălăjan, șeful acestui 
șantier, prezintă organizarea lucră
rilor ; în jur, sute de constructori aș
teaptă cu nerăbdare. Din înălțimi, 
pe cablurile macaralei este coborîtă 
prima benă. Cu ea coboară munci
torul benist Alexandru Ojog, un 
veteran al marilor șantiere ale so
cialismului, și inginerul Ladislau 
Rakoși, unul din îndrăzneții con
structori care au adus o contribu-

loacelor mecanizate pentru atacarea 
acestei importante lucrări. Ambii au 
adus aici „școala“ Bicazului pe care 
Argeșul le-o îmbogățește necontenit. 
Lor le-a revenit cinstea de a turna 
primele cantități de beton.

în aplauzele întregii asistențe „șar
ja“ este descărcată în corpul bara
jului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej felicită pe constructorii șantieru
lui baraj, le urează succes în muncă 
și ii asigură că partidul și guvernul 
îi vor sprijini și pe mai departe pen
tru a realiza în cele mai bune con
diții această lucrare de mare propor
ție. Este vizitat apoi șantierul uzinei 
propriu-zise. Coliviile poartă pe 
oaspeți în adincuri, la peste 100 m 
sub albia actuală a Argeșului.

Printr-o galerie pătrundem într-o 
vastă încăpere subterană, săpată în 
stîncă ■ este locul unde vor fi insta
late turbinele centralei. Inginerii 
Gheorghe Popescu, șeful șantierului, 
și Emil Nicolau dau explicații amă
nunțite. Sute de constructori au 
muncit cu abnegație, excavînd din 
inima muntelui zeci de mii de me
tri cubi de piatră. Echipe ca acelea 
conduse de minerii Irimuș Traian, 
Moșneguțu Constantin. Barta Fe- 
renez, Cizmadi Mihai și alții sînt 
bine cunoscute pentru realizările ob
ținute. Irimuș Traian, aflat acum în 
schimb, raportează cu mîndrie tova
rășului Gheorghiu-Dej stadiul lucră
rilor încredințate brigăzii sale.

Oaspeții sint conduși apoi la 
locul unde se excavează galeria 
de fugă. Din centrala subterană, 
pe această galerie apele vor con
tinua, cale de peste 11 km. să 
străbată adîncurile pentru a reintra 
în vechea albie. Dînd o înaltă 
apreciere muncii și realizărilor 
constructorilor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat importan
ța și frumusețea acestei munci, ară- 
tînd că pentru proiectanții și con
structorii hidrocentralei acest șan
tier este un prilej de valorificare a 
priceperii și capacității lor creatoa
re, de dobîndire a unor mari satis
facții.

La ieșirea din subteran, ca și pre
tutindeni în locurile vizitate, miile 
de constructori au făcut oaspeților o 
caldă manifestație de dragoste și a- 
tașament, ovaționind îndelung pen
tru partid și guvern. Vizita conducă
torilor de partid și de stat a consti
tuit pentru constructorii hidrocentra
lei un puternic imbold de a munci 
cu forțe sporite pentru ridicarea în 
cele mai bune condiții a acestei mă
rețe construcții a socialismului.

După aceea, oaspeții au vizitat 
Stațiunea agricolă . experimentală 
Ștefănești, unde s-au efectuat impor
tante lucrări de punere în valoare, 
prin terasări și plantări cu viță de 
vie, a unor terenuri slab productive, 
însoțiți de tov. Nicolae Giosan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, și de _ direc
torul stațiunii, tov. Constantin Su
dan, conducătorii de partid și de 
stat s-au deplasat la terasele Go
lească și Izvorani. în aceste locuri 
vor fi valorificate prin terasări încă 
2 000 ha de terenuri.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a subliniat însemnătatea mun
cii depuse 
lorificarea 
renuri și a 
tinuată și 
pe drumul
Argeș — la Pitești, Curtea de Argeș 
și în numeroase alte localități — 
populația, aflînd despre vizita con
ducătorilor 
întîmpinat 
salutîndu-i 
oferindu-le

în stațiune pentru va- 
superioară a acestor te- 
arătat că ea trebuie con- 
dezvoltată. Pretutindeni, 

străbătut în regiunea

de partid și de stat, i-a 
cu deosebită căldură, 

cu puternice urale și 
flori.

★
agronomului din Ștefă-La Casa 

nești a avut loc o masă la care au 
luat parte conducători de partid și 
de stat, miniștri, conducători ai or
ganelor locale, cadre de conducere 
și specialiști, constructori și proiec- 
tanți ai hidrocentralei de pe Argeș, 
specialiști de la Stațiunea agricolă 
experimentală Ștefănești. (Agerpres)

In interiorul ziarului :
• Adunări de dări de seamă 

și alegeri în organizațiile de bază 
din școli (pag. 2-a).

• Gh. Vlad : Nu se admit aba
teri... (pag. 2-a).

• V. Vîntu : A fi arhitect 
(pag. 3—4).

• Știință și tehnică pentru toți : 
Ing. D. Raicu — Cînd mașinile 
vor „înțelege“ graiul și scrisul... 
(pag. 4-a).

• Sport (pag. 5-a).
• Z. Crăciun : Pe șantierele 

septenalului (pag. 5-a).

FIENI (coresp. „Scînteii“). — Mun
citorii fabricii de ciment din Fieni 
fac pregătiri temeinice pentru bu
nul mers al procesului de pro- 

La 
calcar de la Les- 
depozitul fabricii au 
stocuri însemnate de

ducție în perioada de iarnă, 
cariera de 
pezi și în 
fost create
calcar ; stocul de calcar de la baza 
carierei se va ridica în luna viitoa
re la peste 200 000 tone. Pentru 
buna funcționare a autobasculante
lor care lucrează în carieră s-au 
construit adăposturi și s-au adus 

i piese de schimb necesare. în vede- 
j rea asigurării producției cu marnă, 
! recent a fost deschisă o nouă ca- 
! rieră în punctul Dealul Sima, care 

se află în apropierea fabricii.
Și în domeniul transportului 

fost luate măsuri pentru ca 
să funcționeze cît mai bine 
rioada de iarnă.

au 
acesta 
în pe-

stat
zilnică

In gospodăriile de
în ultima perioadă, viteza 

de lucru la semănat a fost depășită 
în aproape toate trusturile Gostat. 
Potrivit datelor primite la Trustul 
central al gospodăriilor agricole de 
stat, pînă la 17 octombrie s-a însă
mînțat grîul pe o suprafață repre- 
zentînd aproape 80 la sută din plan, 
în unitățile aparținînd trusturilor 
Suceava, Fetești, Călărași, Sînnico- 
lau Mare și altele, grîul a fost se
mănat pe mai bine de 92 la sută din 
suprafața planificată. Conducerile 
gospodăriilor agricole de stat urmă
resc îndeaproape aplicarea tuturor 
măsurilor menite să asigure obține
rea unor producții sporite de grîu 
în anul viitor: pregătirea patului 
germinativ, fertilizarea solului, o 
densitate de plante corespunzătoa
re etc.

Se desfășoară în ritm susținut și 
recoltarea porumbului. Pînă la a- 
ceeași dată, porumbul fusese cules 
de pe 90 la sută din suprafața ocu
pată de această cultură în gospodă
riile de stat.

(Agerpres)

decît să-i dai or- 
ești sigur că va 
Și încă ceva : se 
bine pe teren.

„Bine pregătit profesional, îngri
jește și folosește exemplar tracto
rul și mașinile. Dar el nu este doar 
mecanic și mînuitor al volanului. 
Are temeinice cunoștințe agroteh
nice ; nu e nevoie 
dinul de lucru și 
face treabă bună, 
orientează foarte
Dacă vede că o lucrare n-o să iasă 
cum trebuie, încearcă diferite meto
de și o scoate la capăt. De cînd a 
început semănatul, i s-a încredințat, 
ca și în alți ani, să execute această 
lucrare care cere multă pricepere 
și simț , de răspundere“. Aceste a- 
precieri se referă la mecanizatorul 
Cristache Drăcsineanu și au fost 
făcute zilele trecute de către ingi
nerul șef al gospodăriei agricole de 
stat Malu din regiunea București.

Mergînd în gospodăriile de stat și 
colective poți auzi asemenea apre
cieri despre numeroși tractoriști. 
Tov. Alexandru Badea, președintele 
G.A.C. din comuna Sf. Gheorghe, 
raionul Urziceni, are numai cuvinte 
de laudă despre tractoriștii David 
Eracle, Gheorghe Stoica și ceilalți 
din brigăzile permanente repartiza
te de S.M.T. Balaciu. „Rezultatele 
pe care le obținem în sporirea re
coltei se datoresc în mare măsură 
lucrărilor executate de tractoriști. 
Ei fac arătura, pregătirea terenului, 
semănatul, lucrări de întreținere a 
culturilor, recoltarea cerealelor pă- 
ioase. David Eracle a însămînțat 
singur cu grîu, în această campanie, 
peste 130 de hectare. Grîul semănat 
în primele zile ale epocii optime a 
răsărit des și frumos, nu are nici 
un rînd lipsă".

în gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare din 
întreaga țară lucrează peste o sută

Pe bulevardul „Republicii“ din Turnul Severin

Imlustrîa ușoară 1963
în primele 9 luni ale anului

Colectivele din întreprinderile in
dustriei ușoare se străduiesc să rea
lizeze o producție cît mai mare, să 
satisfacă gusturile exigente ale cum
părătorilor, realizînd îmbrăcăminte, 
încălțăminte, articole de uz casnic și 
alte produse intr-o gamă mereu mai 
variată și de o calitate tot mai bună.

In primele 9 luni ale acestui an, 
în industria ușoară planul produc
ției globale a fost realizat în propor
ție de 103,3 la sută. In această pe
rioadă, productivitatea muncii a 
crescut cu 2,5 la sută față de plan. 
Au fost realizate peste plan 878 000 
mp țesături subțiri de in și cînepă, 
1 216 tone fire tip bumbac, 2 900 000 
mp țesături din bumbac, 408 000 mp 
țesături din mătase, 1 271 000 perechi 
de ciorapi din bumbac, confecții din 
țesături în valoare de aproape 113 
milioane lei, 717 000 perechi de în
călțăminte cu fețe din piele și mul
te altele.

Tehnica nouă

Și 
nouă 
mare, întreprinderile fiind înzestra
te în continuare cu mașini și utilaje 
din cele mai moderne. Astfel, în 
sectorul industriei bumbacului, nu
mărul războaielor automate de țesut 
va crește pînă la sfîrșitul acestui an 
cu încă 550. Modernizarea mașinilor 
din filaturile de bumbac a creat tot
odată posibilitatea extinderii pro
ducției de fire fine, subțiri (pieptă
nate).

Tehnica nouă își spune cuvîntul și 
în sectorul industriei de tricotaje.

în industria ușoară tehnica 
capătă o extindere tot mai

tractoriști. Ei 
în realizarea 
partid privind 
agricole.

2»
au un rol 
sarcinilor 
sporirea 

în mîinile lor

de mii de 
hotărîtor 
trasate de 
producției 
se află mașinile și tractoarele mo
derne cu care industria socialistă 
înzestrează agricultura și care con
stituie baza tehnică a mecanizării 
proceselor de producție în această 
importantă ramură a economiei na
tionale. De hărnicia, priceperea și 
disciplina în muncă a tractoriștilor 
depinde folosirea întregii capacități 
a mașinilor și tractoarelor pentru 
executarea lucrărilor la timpul op
tim și la un înalt nivel agrotehnic.

Veștile primite la redacție din în
treaga țară arată că în aceste zile 
mecanizatorii din gospodăriile de 

stat și S.M.T.-uri obțin succese în
semnate la semănatul griului. Fo
losind întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor și mașinilor, mecani
zatorii din gospodăriile de stat din 
cadrul trusturilor Hunedoara, Sîn- 
nicolau Mare, Fetești, Brașov, Su
ceava și Călărași au însămînțat cu 
grîu, pînă la 14 octombrie, între 84 
și 76 la sută din suprafețele plani
ficate. Realizări însemnate au ob
ținut la semănat mecanizatorii din 
S.M.T.-urile care deservesc gospo
dăriile colective din raioanele Să- 
veni, Făurei, Urziceni, Lehliu, 
Slobozia, Timișoara și multe al
tele. Este deosebit de important, 
de asemenea, că în toamna a- 
ceasta mecanizatorii execută lucră
rile de pregătire a terenului și se
mănatul la un nivel calitativ supe
rior față de anii trecuți, ceea ce do
vedește că au crescut calificarea și 
simțul lor de răspundere.

Fiecare mecanizator este direct 
interesat să execute lucrările la 
timp și de bună calitate, căci de a- 
ceasta depinde cîștigul său. După 
cum se știe, calificativele „excepțio
nal“ sau „foarte bine“ acordate lu
crărilor executate cu ocazia recep- 
ționării contribuie la creșterea cîști- 
gului mecanizatorilor prin premiile 
ce se dau, iar calificativul „slab“ sau 
cerința de a reface lucrarea dimi
nuează cîștigul, producînd totodată 
pagube gospodăriei. Mecanizatorii 
din S.M.T., în marea majoritate 
membri ai gospodăriei colective unde 
muncesc, sînt interesați să facă lu
crări de cea mai bună calitate și 
pentru faptul că de aceasta depinde 
creșterea veniturilor gospodăriei și 
ale membrilor familiilor lor.

Acum, în campania de însămîn- 
țări, cînd se pune baza recoltei de 
cereale de anul viitor, s-a semnalat 
însă că în unele unități agricole 
mașinile și tractoarele nu sînt folo
site din plin, iar calitatea lucrărilor 
lasă de dorit fie din cauza organi
zării defectuoase a muncii, fie că 
oamenii cărora li s-au încredințat 
mașinile și tractoarele sînt slab 
pregătiți sau nu-și fac conștiincios 
datoria. La G.A.C. Boroaia. din ra
ionul Fălticeni, tractoriștii au execu
tat arături bolovănoase, iar la G.A.C. 

Au fost montate sau sint in curs de 
montare 100 de mașini dublu-cilin- 
dru pentru ciorapi de calitate supe
rioară, sute de mașini de tricotat 
lină și bumbac, mașini circu
lare de tricotat ciorapi fără cusătu
ră etc. Noile utilaje permit, pè lingă 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor și 
lărgirea sortimentelor. La secția de 
finisaj a Fabricii de confecții și tri
cotaje București se vor vopsi în acest 
an 100 tone de fire sintetice supra- 
elastice, din care se produc 5 mi
lioane de perechi de ciorapi.

Fabricile din sectorul industriei de 
încălțăminte au fost înzestrate în 
acest an cu 5 linii tehnologice mo
derne. In fabricile de pielărie au 
intrat în funcțiune secții noi, înzes
trate cu utilaje de mare productivi
tate. La fabrica „Flacăra roșie“ din 
Capitală a fost modernizată tă- 
băcăria minerală, unde s-au mon
tat linii continue dotate cu has
pele basculante, mașini de șeruit, 
egalizat, prese hidraulice de călcat 
etc. Productivitatea muncii este în 
prezent cu peste 30 la sută mai mare 
decît în vechea tăbăcărie. Sint în 
curs și lucrări de modernizare la 
tăbăcăria vegetală a fabricii „Pio
nierul“ din Capitală și la alte fa
brici din sector.

Anul acesta, în sectorul industriei 
sticlăriei, 55,1 la sută din totalul 
producției s-a realizat pe mașini au
tomate.

Cercetătorii în sprijinul 
producției

Specialiștii institutelor de cerce
tări textile și pielărie, care țin de

recolta

agro tehnice,

Iacobeni, unele tractoare au stat 
nefolosite din cauză că conducerea 
S.M.T. Cîmpia Turzii n-a luat mă
suri pentru înlăturarea rapidă a 
defecțiunilor ivite în timpul lucru
lui. Asemenea lipsuri nu se întîl- 
nesc acolo unde mecanizatorii își 
cunosc bine meseria și nu se îm
pacă cu lucrul de mîntuială.

.Controlul calității lucrărilor este o 
sarcină de mare răspundere a spe
cialiștilor din gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective. Inginerul a- 
gronom trebuie să fie tot timpul pe 
cîmp, să-i îndrume pe mecanizatori 
și să controleze cu exigență calitatea 
lucrărilor, să ia măsuri să se foloseas
că numai semințe de bună calitate, 
selecționate și tratate. Or, în unele 
gospodării colective din regiunea 
Iași inginerii agronomi nu acordă 
atenția cuvenită îndeplinirii acestor 
obligații. La G.A.C. Rînzești și Po- 
peni, în toiul semănatului, inginerii 
agronomi lipsesc des din gospodării, 
la G.A.C. Ruginoasa inginerul nu 
controlează cum se fac lucrările. 
Datorită lipsei de preocupare a con
siliilor de conducere și a ingineri
lor, în unele gospodării nu s-a se
lecționat și tratat întreaga cantita
te de sămînță. Bine au procedat me
canizatorii care lucrează la G.A.C. 
Totoești, Flămînzi, Băiceni cînd au 
refuzat să însămînțeze grîu și seca
ră fără buletin de analiză sau ne
selecționat. Consiliile agricole au da
toria să ia măsuri pentru înlătura
rea acestor lipsuri.

Terminarea semănatului la vreme 
și în bune condiții 
executarea în continuare a arături
lor adînci pe toate suprafețele ce 
vor fi însămînțate în primăvară, 
necesită, pe de o parte, eforturi 
susținute din partea mecanizatori
lor, iar pe de altă parte o mai bună 
organizare a muncii, un sprijin te
meinic din partea conducerilor de 
unități și a specialiștilor. Cerințele 
pe deplin îndreptățite ca mecaniza
torii să execute lucrările la timp și 
de bună calitate trebuie să fie înso
țite de măsuri , care să le asigure 
condiții corespunzătoare de muncă 
și de odihnă. Colectiviștii, care au 
interesul să obțină recolte sporite, 
trebuie să acorde sprijinul mecani
zatorilor, grăbind recoltatul și eli
berarea terenului, organizîndu-și cît 
mai bine munca la deservirea ma
șinilor. Cu mai multă grijă trebuie 
să se ocupe conducerile S.M.T. și 
G.A.S. de organizarea muncii, de a- 
provizionarea brigăzilor pe tarlale 
cu piese de schimb, carburanți și lu- 
brifianți, de înlăturarea operativă 
a defecțiunilor ivite.

Colectivizarea agriculturii în țara 
noastră a creat condițiile cele mai 
prielnice pentru creșterea continuă 
a producției agricole pe baza meca
nizării complexe a lucrărilor, chimi
zării și aplicării cuceririlor științei 
agricole și experienței înaintate, 
în aceste condiții, mecanizatorul este 
o figură centrală în agricultură, 
soarta recoltei este în cea mai mare 
măsură în mîinile lui. în gospodăriile 
agricole de stat, el mînuiește tractoa-'

N. ENUȚA

(Continuare în pag. V-a)

Ministerul Industriei Ușoare, desfă
șoară o activitate rodnică in spriji
nul producției, pentru mărirea pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor. Inginerii și 
tehnicienii celor două institute au 
elaborat o serie de procese tehno
logice noi, care se aplică în produc
ție Printre acestea se numără 
procesul de prelucrare a firelor și 
fibrelor sintetice de diferite tipuri, 
procedeul tehnologic de reducere a 
contracției țesăturilor la spălare, 
fabricația pieilor-lac, a pieilor cu 
fața corectată etc. Boxul cu fața 
corectată are o rezistență dublă, față 
de pieile obținute după vechile pro
cedee.

In prezent, în cele două institute 
sc- cercetează noi probleme a căror 
rezolvare va contribui la îmbună
tățirea calității produselor, la îmbo
gățirea sortimentelor.

Colecția anului viitor

Pentru anul viitor, în sectorul 
industriei bumbacului au fost, cre
ate pînă în prezent 200 de noi con
texturi de țesături, precum și 300 
de desene noi, în aproximativ 2 500 
de poziții coloristice. Fiecare desen 
este realizat în mai multe combi
nații de culori. Colecția pregătită 
pentru primul semestru al anului 
1964 de către țesătoriile de bumbac 
cuprinde un aumăr însemnat de 
articole cu finisaje superioare, un 
volum sporit de țesături din fire 
fine (pieptănate), mai multe arti
cole destinate copiilor.

La Fabrica de sticlă „Pădurea Nea- 
gră“-Crișana. Muncitoarea Matilda Jo
sette controlînd finisajul unui lot de a- 
bajururi ce urmează să ia calea maga
zinelor de desfacere.

(Foto : AGERPRES)

Lucrări de restaurare 
a Ateneului

De cîtva timp, Ateneul R. P. Rornîne 
are aspectul unui șantier : se desfășoa 
ră lucrări de restaurare a acestui rnonu. 
ment arhitectonic al Capitalei. Vor fi 
efectuate lucrări la, intrarea principală, 
punîndu-se în valoare întreaga arhitec
tură a rotondei, se va restaura orna
mentația din holul mare și holul scării 
de onoare, iar garderoba va fi reame- 
najată.

Importante lucrări se vor efectua în 
sala de concerte : se va face consolida
rea ornamentelor aplicate pe' cupolă 
scena va primi un,nou fundal, care a 
coperă orga de concerte, se va monta 
mobilier nou etc. Instalațiile electrice 
din întreaga clădire vor fi refăcute 
fiind mult îmbunătățită'iluminarea săli' 
de concerte printr-un sistem modern cu 
orgi de lumină.

în etapa a Il-a a lucrărilor vor fi ies 
taurate cele două săli de concerte de la 
subsol, va fi modernizată uzina termică 
ș.a.
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In școlile de toate gradele din orașe, șl de la sate au loc adunări de 
dare de sâamă și alegeri în organizațiile dë bază. După cum ne informează 
corespondenții noștri voluntari din diferite regiuni, aceste adunări se 
desfășoară la (un nivel ridicat, discuțiile aînt vii, combative, comuniștii — 
învățători, profnsori, profesori-maiștri — dezbat pe larg și cu competență as
pectele importante ale vieții școlare. La adunări participă marea majoritate 
a membrilor ș^ candidaților de partid, cei mai mulți dintre ei își spun pă
rerea despne contribuția organizațiilor de bază la buna desfășurare a pro
cesului de învlițămînt, la munca de educare patriotică și cetățenească a 
tinerei generații’., la perfecționarea pregătirii ideologice și pedagogice a 
membrilor aorpiului didactic. Numeroase propuneri și sugestii făcute în ca
drul discuțiilor lărgesc cadrul problemelor analizate în dările de seamă și 
sînt incluse îți -proiectele de hotărîri, ele constituind un îndreptar bun pen
tru activitatea' organizațiilor de partid. In noile birouri sînt aleși învățători 
și profesori birie pregătiți din punct de vedere politic și pedagogic, cu o bo
gată activitate obștească, care se bucură de prestigiu în rîndul membrilor 
corpului didactic.

Redăm mai jos aspecte de la cîteva adunări și din activitatea unor or
gane locale de partid care se ocupă de organizarea acestora ; ele vor fi, 
desigur, de folos- și altar organizații de partid unde nu s-au ținut încă adu
nările de dări de- seamă și alegeri.

BUCUREȘTI. Bironil Comitetului 
orășenesc P.M.R. București a îndru
mat îndeaproape comitetele raionale 
de partid în pregătirea și desfășu
rarea adunărilor do dare de seamă 
și alegeri din școli.

Pînă acum s-au ținut adunări la 
numeroase școli de cultură generală 
și profesionale. în darea de seamă 
prezentată în adunarea organizației 
de bază de la Școala medie nr. 29 
s-a arătat că biroul organizației de 
bază a pregătit o adunare de partid 
deschisă cu tema : conținutul poli
tic, ideologic și educativ al lecțiilor. 
Discuțiile au fost rodnice, scoțînd în 
evidență interesul profesorilor pentru 
continua ridicare a nivelului lor 
ideologic și de specialitate. Tot
odată, a fost apreciată și grija bi
roului pentru îmbunătățirea activi
tății educative a organizației U.T.M. 
care s-a vădit și în ajutorul dat ti
nerilor pentru găsirea unor metode 
și forme de muncă mal eficiente, 
atractive, tinerești. In acest scop a 
fost inițiat un schimb de experiență 
cu comitetele organizațiilor U.T.M. 
din școlile medii nr. 12, nr. 13 și 
nr. 15. La adunarea de la Școala 
medie nr. 7 „I. L. Caragiale“, multi 
dintre membrii și 
partid participant 
subliniat contribuția 
irizația de partid la 
lului politic al profesorilor, prin în
drumarea atentă a învățămîntului 
ideologic și informarea periodică a 
membrilor corpului didactic asupra 
problemelor actuale ale politicii 
partidului și statului nostru.

S-au ținut însă și unele adunări 
unde dările de seamă n-au analizat 
temeinic, sistematic, problemele  „ 
principale ale procesului de învăță- baz§.
mint ?i de educare a tineretului. sou
au tratat problemele în general. La ORADEA. Adunarea de dare de sea- 
Școala medie „Emil Racoviță“ darea mă și alegeri este un bun prilej de a 
de seamă și particlpanții la discuții ' sublinia, rezultatele obținute de colecti- 
n-au combătut slaba exigență a 
unor profesori față de nivelul scăzut . 
de cunoștințe al unor elevi, iar la 
Școala de 8 ani nr. 52 darea de sea
mă s-a ocupat mult de aspecte ne
semnificative. O atitudine de împă
care cu lipsurile a existat 1er adu
narea de alegeri de la Școala medie 

16 „G. Coșbuc“, Complexul șco- 
„Galvani Tei“, unde organizația 
partid n-a ajutat suficient nici

candidați! de 
la discuții au 
adusă de orga- 
ridlcărea nive-

conducerea școlii și nici organizația 
U.T.M. să ia măsuri eficiente pentru 
îmbogățirea cunoștințelor elevilor, 
pentru dezvoltarea interesului lor 
iață de studiu, față de meseria 
aleasă.

După ce au avut loc primele adu
nări, pe baza constatărilor făoute în 
școli de activiști ai comitetului oră
șenesc, biroul comitetului orășenesc 
de partid a adoptat măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea dărilor de 
seamă. Printre aceste hotărîri se nu
mără programarea mai judicioasă a 
alegerilor de partid din școlile me
dii, adunările urmînd să fie conduse 
de secretari ai comitetelor raionale 
de partid care să contribuie concret 
la pregătirea acestora etc.

TÎRNĂVENI. Comuniștii din Școa
la medie nr. 2 din Tîrnăveni au ana
lizat pe larg în adunare sprijinul 
acordat de organizația de bază con
ducerii școlii șl colectivului didactic 
spre a se asigura elevilor temeinice 
cunoștințe de cultură generală, o bu
nă pregătire pentru viață. Mai puțină 
atenție s-a dat însă în darea de sea
mă și în cadrul discuțiilor, proble
melor de educație a elevilor, rolului 
important al diriginților, al familii
lor elevilor în educarea patriotică și 
cetățenească a tinerilor, în formarea 
unei atitudini responsabile față de 
învățătură și de îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor școlare. N-a fost 
analizată, de exemplu, una din 
cauzele care au determinat rămîne- 
rea în urmă la învățătură a unor 
elevi din școală, care se mulțumesc 
să promoveze clasa cu note la 
limită și n-au fost adoptate hotărîri 
eficiente pentru activitatea viitoare 
— în această direcție — a organiza-

clasele V—VII posedă încă insuficiente 
cunoștințe la matematică, fizică, limba 
romînă. In parte, pârticipanții la discu
ții s-au referit la aceste probleme, dar 
nu au făcut — așa cum ar fi fost nece
sar — propuneri și sugestii concrete 
pentru activitatea de viitor a organizației 
de bază.

GALAȚI. Majoritatea membrilor 
și candidaților de partid prezenți la 
adunarea organizației de bază de 
la Școala de 8 ani nr. 12 au dez
bătut pe larg problema principală a 
muncii lor : pregătirea temeinică și 
educarea multilaterală a elevilor 
școlii. Discuțiile au fost vii, comba
tive ; vorbitorii au scos la iveală 
cauzele lipsurilor existente încă în 
activitatea dé educare a elevilor, 
datorate și faptului că, uneori, în 
mod greșit, munca educativă a fost 
lăsată numai în seama diriginților. 
Participarea activă la discuții a 
membrilor și candidaților de partid, 
propunerile concrete de măsuri au 
contribuit la întocmirea și adopta
rea unui proiect de hotărîri, a cărui 
aplicare va duce la ridicarea nive
lului muncii politice în școală.

ZIMNICEA. In cuvîntul lor, învă
țătorii și profesorii membri și candi
dați de partid din Școala de opt ani 
din localitate au apreciat că darea 
de seamă a analizat cu exigență suc
cesele și deficiențele activității or
ganizației de bază, contribuția comu
niștilor la îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ din școală. Este 
bine că a fost relevată preocuparea 
pentru buna desfășurare a învăță- 
mîntului ideologic, pentru sporirea 
eficacității acestuia, că s-a recoman
dat propagandiștilor și cursanților să 
îmbine mai strîns studiul și discu
țiile din seminarii cu principalele 
probleme actuale, astfel îneît semi- 
nariile să ajute cadrele didactice la 
ridicarea continuă a nivelului predă
rii.

MEDGIDIA. Analiza activității or
ganizației de bază de-a lungul unui 
an școlar presupune o pregătire atentă, 
minuțioasă, aprecierea exigentă a mun
cii de educare partinică a membrilor și 
candidaților de partid. Biroul organiza
ției de bază de la Școala medie nr. 1 
din orașul Medgidia a alcătuit darea 
de seamă în grabă, reproducînd meca
nic și în cea mai mare parte concluziile 
generale și lipsurile din darea de seamă 
prezentată anul trecut în adunarea de 
alegeri. Ca urmare, ea nu a pus în dez
batere problemele actuale ale muncii 
de partid, nu a constituit o bază de dis
cuții rodnice, iar membrii și candidații 
de partid nu au luat poziție fermă 
față de lipsurile existente în acti
vitatea unora dintre tovarășii lor de 
muncă — pregătirea superficială pentru 
lecții, exigență scăzută față de rezul
tatele obținute la. învățătură de unii 
elevi. Proiectul de hotărîri a fost tot cel 
de anul trecut și, fără a mai fi supus

întreprinderile

SB

Nr. 605Ö

Valorificarea 
mai bună

a masei lemnoase
____ c_______  forestiere din re

giunea Maramureș fac pregătiri me
nite să asigure în anii viitori o mai 
bună valorificare a masei lemnoase. 
Pentru exploatarea materialului din 
masive greu accesibile care, potrivit 
aprecierii specialiștilor, însumează 
circa 66 000 mc de material lemnos, 
se construiesc peste 70 km de noi 
drumuri forestiere, din care 55 km 
au și fost terminate. Concomitent cu 
extinderea căilor de comunicație, în
treprinderile forestiere din Sighet șl 
Baia Mare au fost dotate cu șase 
noi funiculare. De asemenea, fores
tierii maramureșeni au primit nu
meroase ferăstraie mecanice și in
stalații electrice pentru încărcatul 
lemnelor în vagoane. în prezent 72 la 
sută din lucrările de doborît și sec
ționat și 64 la sută din volumul ce
lor de scos și apropiat se execută 
mecanizat.

Fotografia do mal sus redă imaginea 
pot lua masa 200 de elevi pe serie.

modemei săli a cantinei grupului școlar comercial din Tg. Mureș, unde 
(Foto ; R. COSTIN) CîSe1® geăhoare

nr. 
Iar 
de

vul didactic al scolii în munca in- ... . .
structiv-educativă, contribuția cornii- discuției, s-a adoptat a doua oară ca 
niștilor la dobîndirea acestor rezultate, 
de a analiza lipsurile și sarcinile actuale 
ale organizației de bază. Din pă
cate, darea de seamă prezentată în adu
narea de la Școala de opt ani nr. 4 din 
Oradea a trecut în revistă numai reali
zările, nu a analizat cu exigență unele 
lipsuri existente în pregătirea elevilor, 
deși se cunoaște că numeroși elevi din

hotărîre a adunării generale. La adunare 
a participat și toc. Haralambie Ciocîr- 
lan, secretar al comitetului orășenesc de 
partid, care, din păcate, nu a combătut 
această practică greșită, n-a ajutat orga
nizația de bază din școală să analizeze 
munca politică în strînsă legătură 
principalele probleme și sarcini 
școlii.

cu 
ale

„Planul de măsuri tehnico 
organizatorice îndeplinit exemplar"
Ca urmare a articolului 

cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia“ nr. 
6025, conducerea Uzinei 
„Timpuri noi“ din Capitală 
ne răspunde, printre al
tele : Conducerea uzinei, 
în colaborare cu organiza
ția de partid, a trecut la 
completarea planului de 
măsuri în special cu o se
rie de lucrări de mică me- 
canizaré, prevăzîndu-se lu
crări în valoare de apro
ximativ 350 000 lei.

Experiența obținută pînă 
acum ne-a ajutat să îmbu
nătățim și conținutul pla
nului M.T.O. pe anul vii
tor, printr-o analiză mai 
atentă a propunerilor fă
cute de muncitori și teh
nicieni cu ocazia dezbate-

rii cifrelor de plan pe 1964, 
sub raportul posibilităților 
de realizare și al eficacită
ții lor economice“.

In legătură cu același 
articol, a răspuns și con
ducerea Uzinei de pompe 
din Capitală. Spicuim din 
scrisoare : „Considerăm
juste cele cuprinse în ar
ticol în legătură cu uzina 
noastră. De la sfîrșitul se
mestrului I al acestui an, 
planul M.T.O. al uzinei a 
fost suplimentat continuu 
cu noi măsuri, 
pînă în prezent numărul 
lor a crescut de 
56. Realizarea pînă la sfîr
șitul anului 1963 a tuturor 
măsurilor planificate con
stituie o preocupare per
manentă a întregului 
lectiv al uzinei“.

astfel că

la 30 la

co

in

la I.R.I.L. Șimleu s-a trecut la folosirea cleiurilor sintetice 
și a lacurilor fabricate din rășini sintetice. La I.R.I.L. Mar- 
ghita a fost întărit controlul de calitate. S-a reorganizat 
fluxul tehnologic la fabricarea cărămizilor eficiente la I.I.L. 
Crișana“.

La articol a mai răspuns și Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al regiunii Ploiești.

rrCondiții asemănătoare, 
rezultate diferite"

în articolul cu titlul de mai 
sus, publicat in „Scînteia" nr. 
5997, se arializa mersul con
strucțiilor zootehnice în re
giunea Crișana. In răspun
sul trimis de Consiliul a- 

regional Crișana se 
Față de situația

gricöl 
arată : „ .
nesatisfăcătoare a construc
țiilor agrozootehnice din ca
drul raionului Ineu, în urma 
măsurilor luate pe plan re
gional și raional situația s-a 
îmbunătățit mult. Din totalul 
de 49 grajduri planificate pe 
acest an, 7 sînt terminate 
complet, iar 39 se găsesc în
tr-un stadiu avansat de exe
cuție. La maternități pentru 
scroafe, din totalul de 27 o- 
biective planificate, 10 sînt

terminate complet, iar 15 se 
găsesc în lucru“.

In răspuns se mai arată că 
gospodăriile colective au fost 
sprijinite să procure materiale, 
le necesare terminării con
strucțiilor agrozootehnice. 
Din totalul ele 32 șarpante 
prefabricate pentru grajduri, 
comandate la D.R.E.F. Tg. 
Mureș, s-au primit 30, iar din 
16 șarpante pentru materni
tăți pentru, scroafe s-au pri
mit, 15 etc.

In raionul Oradea, din to- 
tâlul de 51 grajduri planifi
cate s-au terminat complet 
18, iar 40 se găsesc în lucru. 
In urma măsurilor luate, con
strucțiile agrozootehnice din 
regiune vor fi terminate pînă 
la 30 octombrie 1963“.

BACĂU (coresp. „Scînteii“). Magazi
nele de aparate de radio și televizoare 
din orașul și regiunea Bacău cunosc 
o mare afluență de cumpărători. Dintr-o 
situație întocmită recent de Direcția re
gională P.T.T.R.-Bacăii reiese că în ul
timii ani — mai precis din 1959 — a 
crescut, mult numărul celor care și-au 
cumpărat aparate de radio și televi
zoare. Iată cîteva cifre : la 1 septem
brie 1963, numărul oamenilor muncii 
din regiunea Bacău care posedau 
aparate de radio era cu aproape 25 000, 
mai mare decît cel existent la 31 de
cembrie 1959. La televizoare, creșterile 
sînt și mai importante. Numni în pri
mele luni ale anului s-au cumpărat 
2192 televizoare, cam tot atîtea cîte 
existau la sfîrșitul anului 1961 în în
treaga regiune. Tn același interval 
numărul difuzoarelor a crescut cu peste 
4 200, ajungînd la aproape 39 000.

Fabrici noi de cărămidă
Anul acesta, la Costești, Horezu, 

Orlești și Drăgănești-Olt, din regiu
nea Argeș, au intrat în producție noi 
fabrici de cărămidă aparținînd in
dustriei locale, iar la Cîmpulung 
Muscel un cuptor de var. Paralel cu 
aceasta s-au luat măsuri pentru mo
dernizarea și extinderea unităților 
existente. La fabricile de cărămidă 
din Curtea de Argeș, Cîmpulung și 
Crînguri au fost date în exploatare 
noi cuptoare circulare de ars cără
mizi și uscătorii pentru cărămidă și 
țiglă, (Agerpres)

In 1947, (And a în
ceput să lucreze în uzi
nă, era încă „puști". 
Chiar dacă adăugăm cei 
16 ani care au trecut 
de atunci, Constantin 
Ghenciu este încă de
parte de a fi socotit om 
în vîrstă. Și-a însușit cu 
pasiune tainele meseriei. 
A ajuns șef de brigadă, 
apoi a fost trimis la 
școala de maiștri. După 
absolvire a revenit la 
Uzinele mecanice din 
Turnu Severin. De cîți
va ani lucrează ca mais
tru. In noua lui funcție 
se ocupă îndeaproape 
de organizarea muncii 
oamenilor, de procura
rea materialelor, asigu
rarea la timp a docu
mentației tehnice, a dis
pozitivelor și unelte
lor necesare operațiilor 
de prelucrare. Ori de 
cîte ori este nevoie in
tervine atent, operativ și 
nu numai cu sfatul. Re
zultatele hune în pro
ducție obținute de co
lectivul său se datoresc, 
în bună parte, muncii 
lui competente.

Principala atenție el 
și-o îndreaptă spre ridi
carea calificării oameni
lor din secția lui. Tra-

satorii Ion Curelea și 
Gheorghe Badea erau 
slab pregătiți. Maistrul 
i-a ajutat să descifreze 
desenele mai complica
te, a executat împreună 
cu ei cîteva lucrări de 
trasare. In acest timp 
maistrul i-a învățat să 
execute și o operație 
mai dificilă : trasarea 
mărcilor de pescaj și a 
liniei de 
lor. Azi 
printre 
trasatori 
dere.

Cu cîtva timp în urmă, 
Istrate Megan a fost 
promovat ca șef de bri
gadă. Ce-i drept, omul 
era priceput în meserie.

plutire a năuc
ei se numără 
cei mai buni 
din întreprin-

dar ca șef de brigadă 
n-avea suficientă expe
riență în ceea ce priveș
te organizarea muncii. 
L-a ajutat maistrul. A- 
cum brigada lui Megan 
ocupă mereu un loc de 
frunte în întrecerea so
cialistă.

Comunistul Constan
tin Ghenclu este, în a- 
celași timp, un neobo
sit căutător al noului. 
Deseori poate fi găsit la 
biblioteca uzinei, stu
diind diferite cărți de 
specialitate. Iși însușește 
cunoștințe noi, caută so
luții tehnice la diverse 
probleme ridicate de 
producție. Nu de mult 
a propus înlocuirea par
țială a seîndurii de brad 
pentru șabloane, cu 
plăci fibro-lemnoase. 
Rezultatul : anual mii 
de lei economisiți. Tot 
el a executat un grup 
de matrițe pentru decu
parea osaturii la șlepuri 
și tancuri petroliere, 
spre a înlocui tăierea 
metalului, cu aparatul de 
sudură. Rezultatul : alte 
multe mii de lei econo
misiți.

SILICĂ
TRUȘCULESCU 

tehnician

Servicii sau ❖ ♦ t> deservîcii

Stand de probă
La Uzina mecanică Teleajen, din 

gitihea Ploiești, a fost pus în funcțiune 
un noii stând de probă pentru roda- 
rèa, în condiții similare celor de func
ționare în schele, a turbinelor de foraj 
și capetelor hidraulice reparate aici. 
Standul dispune de instalații automate 
și aparate pentru controlul rezistenței, 
vitezei și al altor caracteristici de ex
ploatare. Prin intrarea în funcțiune a 
acestui stand, calitatea reparațiilor s-a 
îmbunătățit simțitor, iar productivitatea 
operațiilor crește cu 20—30 la sută față 
de vechiul procedeu de rodare.

re-

„îmbunătățirea continuă 
a activității industriei locale"

în urma publicării articolului eu titlul de mai sus
„Scînteia“ nr. 6 007, îh care erau criticate, între altele, 
unele aspecte negative' din activitatea industriei locale din 
unele regiuni, s-au primit mai multe scrisori de răspuns. 
Secțiunea industriei locale a Sfatului popular regional Su
ceava arată : „Am analizat cele relatate în articol. Ca ur
mare ah fost luate numeroase măsuri tehnico-organizatorice 
pentru înlăturarea deficiențelor existente. Pentru anul viitor 
vom fabrica în cantități mai mări produsele cerute de cum
părători. S-au creat condiții corespunzătoare pentru sporirea 
producției materialelor de construcție, în special la cără
mizi, produse de carieră și agregate dé balastieră. Pentru 
îmbunătățirea calității mobilei s-au dat în funcțiune tiScă- 
torii de cherestea. Se va lărgi gama sortimentelor cu spe
cific local“.

„Problema calității produselor constituie pentru colecti
vele întreprinderilor de industrie locală din regiunea noa
stră o preocupare de căpetenie — ne răspunde Comitetul 
executiv al Sfatului popular regional Hunedoara. Vom con
tinua să îmbunătățim procesele de fabricație, să stimu
lăm inițiativele valoroase și să le extindem. în scopul 
introducerii în fabricație a noi sortimente de mobilă și 
alte produse de larg consum, la sfîrșitul lunii septembrie 
s-a organizat o expoziție regională, cu prilejul căreia au 
fost studiate preferințele cumpărătorilor. Pentru 
producerea articolelor din lemn, cerute de populație, între
prinderile noastre au fost înzestrate cu noi utilaje".

„E adevărat, se aratg în scrisoarea de răspuns a secțiunii 
industriei locale a Sfatului popular regional Crișana, că la 
unele produse, printre care mobilă,' vin uneori reclamații 
din partea cumpărătorilor. Pentru lichidarea neajunsurilor,

„Confruntare"
în urma apariției, în „Scînteia“ 

nr. 6029, a articolului cu titlul de 
mai sus, în care se urmărea randa
mentul războaielor automate din 
două întreprinderi textile, am pri
mit de la Uzinele textile „Moldova“ 
Botoșani o scrisoare în care, printre 
altele, se arată : „Măsurile ce 
ne vor ajuta la îmbunătățirea 
pe mai departe a activității noas
tre au fost concretizate într-un 
plan. Marea lor majoritate sînt ba
zate pe propunerile făcute de către 
muncitori, ingineri și tehnicieni cu 
ocazia prelucrării articolului apărut. 

. Verificarea zilnică a parametrilor 
tehnologici de prelucrare a firului 
34 ce se lucrează pe războaiele auto
mate de țesut, reducerea timpilor de 
staționare a războaielor automate și 
îmbunătățirea calității țesăturilor, 
creșterea randamentului războaielor 
automate prin reducerea frecvenței 

. ruperilor de fire — toate acestea ne 
vor ajuta să atingem în scurt timp 
nivelul indicilor de utilizare a răz
boaielor de țesut de la întreprinde
rea „Teba“-Arad“.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romîne : 
Glzelle — (orele 19,30). Teatrul de stat de operetă; Lăsațl-mă 
să cînt — (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Mașina do scris — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Nota — (orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Romîne) ;

(orele 19,30). Teatrul

p.

Nevestele vesele din Windsor
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Femela îndărătnică — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurcanu nr. 1) : 
Portretul — (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Copiii soarelui — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : Cliirița în provincie
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : Opera de trei parale
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor — (orele 16). (Casa de cultură a tineretului ,,N. Băl- 
cescu") : Navigam în Cosmos — (orele 9) ; Elefănțelul curios
— (orele 15). Ansamblul .de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala din ca
lea Victoriei 174) : Palatul melodiilor — (orele 20). Circul de 
stat : Stelele Budapestei — (orele 20).

NU SE o1

In întreprinderea noastră ne stră
duim să asigurăm o înaltă ritmicitate 
nu numai în procesul de fabricație, 
ci și în livrarea la timp a produse
lor. In acest scop am solicitat — în
cheind și contractul corespunzător — 
serviciile Întreprinderii de expediție, 
camionaf și transport din localitate. 
De mai multe luni, această întreprin
dere ne pricinuiește mari greu
tăți. Produsele noastre sînt încărcate 
in vagoane și expediate cu mari în- 
tîrzieri. In plus, sînt manipulate 
neglijent și primim reclamații din 
partea beneficiarilor. Uneori, va
goane sosite p» adresa noastră nu

sînt 
tem 
așa s-a întîmplat 
152902, încărcat cu tablă zincată. 
Deși a fost anunțată din timp, con
ducerea I.E.C.T. n-a luat măsuri 
pentru a asigura descărcarea mărfu
rilor în termenul legal prevăzut. 

/Dificultăți asemănătoare are și între
prinderea „Vulco-Chim“-Oradea.

Oare cei de la I.E.C.T. nu țin la 
calitatea serviciilor prestate ?

GAVR.IL druță, 
funcționar 

întreprinderea metal-lemn 
Oradea

descărcate la timp, iar noi sîn- 
penalizați cu plata locațiilor : 

cu vagonul nr.

In vara asta, îngrijitorii de vaci Ion 
Moscalu și Ion Prisăcaru, precum și Ion 
Sîniuc, responsabilul fermei de oi de la 
G.A.C. din satul Sîrbi, raionul Săveni, au 
fost sancționați de adunarea generală. Cu 
ce se făcuseră vinovați acești oameni, de 
felul lor harnici și pricepuțî în meserie ? 
După colectiviștii din Sîrbi, ei avuseseră o 
abatere gravă de la o regulă stabilită în 
gospodărie și anume în ceea ce privește asi
gurarea pășunatului rațional. îngrijitorii 
amintiți mai sus, uitînd sau făcîndu-se că 
uită, lăsaseră vitele să pască în voie pe 
toată pășunea, deși li se ceruse să respecte 
parcelarea făcută. In seara zilei cu pri
cina, Toader Biciușcă, vicepreședintele gos
podăriei, propunea sancționarea vinova- 
ților.

La gospodăria colectivă din Sîrbi, la 
miezul nopții se dă vacilor o anumită can
titate de masă verde. Intr-o ședință de lu
cru, organizată de consiliul agricol cu ingi
nerii și brigadierii zootehnici din raion, 
Toader Biciușcă împărtășea celor de față 
inițiativa de hrănire nocturnă a vacilor. 
Toți au considerat că e o metodă bună, dar 
puțini au fost dispuși să creadă că se 
aplică într-adevăr. După cîteva zile, la 
miezul nopții, îngrijitorii care făceau de 
serviciu la grajduri s-au pomenit cu oas
peți. Cîțiva ingineri, dintre cei mai neîn
crezători, veniseră pe nesimțite să vadă cu 
ochii lor dacă cele spuse de Biciușcă sînt 
adevărate sau nu. Nimeriseră chiar în mi
nutul cînd vacile... serveau masa.

...Și tot aici, mulsul se face din opt în 
opt ceasuri, fie iarnă fie vară, zi de lucru 
sau de sărbătoare. Este și acesta un. prin
cipiu a cărui nerespectare ar constitui o 
gravă abatere.

Oare severitatea adunării generale a co
lectiviștilor din Sîrbi nu este întrucîwa 
exagerată, instituind atîtea reguli și' pă- 
zindu-le cu strășnicie ? Propria lor expe
riență le-a dovedit că nu. Cu vreo patru 
ani în urmă erau cu mult mai îngăduitori. 
Că în ziua cutare vacile n-au fost hrănite, 
adăpate sau mulse la timp ? Ce contează 
un ceas-două de întîrziere ? Că îngrijito
rii mai uitau de curățenie ? Ei și ? Doar 
n-o să stai cît e ziua de mare cu grebla, 
mătura și țesala în mînă! Numai că, pe-a- 
tuncl, producția medie de lapte pe cap da

vacă nu depășise decît cu o sută mia da 
litri.

Spre deosebire de alte sate, la Sîrbi nu 
exista o tradiție de creștere a animalelor, 
iar colectiviștii nu porniseră încă la însu
șirea metodelor zootehnice științifice. Insa 
nici așa lucrurile nu mai puteau continua 
pentru că ar fi însemnat să-și fure căciula 
singuri. O dată cu anul 1961, consiliul da 
conducere și organizația de partid, îndru
mate și sprijinite de specialiști și de co
mitetul raional de partid, au hotărît să 
dea sectorului zootehnic locul cuvenit, in
dică să-l pună în rîndul ramurilor prin
cipale aducătoare de venituri bănești.

Ce însemna aceasta ? Mai întîi să se for
meze un nucleu de vaci bune producă
toare de lapte. Biciușca a colindat multa 
tîrguri de vite și nu s-a grăbit să cum
pere pînă n-a găsit el niste exemplare de 
calitatea întîi. Apoi, printr-o selecție là 
fel de riguroasă și urmărită îndeaproape, 
s-a creat o matcă din prăsită proprie.

Echipa de constructori a avut și ea un 
cuvînt de spus. Cu ajutorul celorlalți co
lectiviști, au transformai sectorul într-un 
adevărat șantier. Grija tuturor era: adă
posturi trainice, luminoase, dar și ieftine 
De aceea, stuful, ce se afla din belșug prin, 
apropiere, materialul lemnos procurat pe 
plan local au fost la mare preț. •

Pe de altă parte, organizația de bază îi 
propusese consiliului de conducere să se 
gîndească la cîțiva dintre cei mai destoi
nici colectiviști : Petre Prisăcaru, Dumitru 
Moraru (azi candidați de partid), Toader 
Juncănaru și alții care să lucreze ca mul
gători.

Nu s-ar putea spune că pe anul 1961 în
grijitorii de animale din Sîrbi au aplicat 
chiar toate prescripțiile recomandate de 
știința zootehnică. Dar o parte din ele, da. 
Așa îneît, la sfîrșitul anului, producția de 
lapte a săltat pînă là 1840 de litri pe cap 
de vacă. Era un rezultat bun, fără în
doială. Dar valoarea lui nu consta numai 
în cele cîteva sute de litri de iapte în plus, 
față de anii trbcuțl, ci și în faptul că de
monstra un adevăr pe care ei începuseră 
să-l afle : fără cunoștințe de specialitate și 
fără conștiinciozitate în aplicarea lor nu

poți face zootehnie decît doar cu numele. 
Așa îneît, o dată cu anul următor, s-a al
cătuit un fel de cod de legi atît pentru 
programul de grajd, cît și pentru cel de 
pășune.

Totodată, colectiviștii au privit problema 
bazei furajere cu mai mult simț de răs
pundere și de aceea nici nu S-a întîmplat 
ca animalele să rămînă fără nutreț. Deci, 
îngrijire bună,.hrană asigurată și dată la 
timp, iată primele condiții care se cer res
pectate.

2 825 litri de lapte pe cap de vacă fura
jată — acesta este rezultatul măsurilor lu
ate anul trecut. Și știți care este ținta 
mulgătorilor de la gospodăria colectivă 
din Sîrbi ? Să-i ajungă din urmă pe cei de 
la G.A.S. Coțușca. Or, nu-i o glumă să-și 
vadă îtideplinită o asemenea dorință, mai 
ales că la Coțușca lucrează Constantin A- 
dochiței, Erou al Muncii Socialiste. Insă 
ținînd seama de hărnicia și ambiția lor, 
iar nu se poate spune că lucrătorii de la 
Coțușca nu se vor pomeni într-o bună zi 
cu cei de la Sîrbi... în coastă. Tocmai de 
aceea ne-a mirat faptul că pînă acum con
siliul de conducere nu s-a gîndit să-i tri
mită pe tovarășii Biciușca și Gheorghe 
JuncăUaru, brigadier zootehnic, precum 
și pe cîțiva mulgători, într-un schimb de 
experiență la G.A.S. Coțușca, aflată în a. 
celași raion, de unde ar putea trage multe 
învățăminte folositoare.

Nu puține sînt gospodăriile colective în 
care ți se vorbește despre seceta din acest 
an, care a provocat o seamă de greutăți în 
furajarea animalelor. Secetă a fost și aici, 
.la Sîrbi. Și nici aici n-au lipsit greutățile. 
Dar colectiviștii nu s-au lăsat copleșiți de 
ele ; dimpotrivă, au căutat să le biruie. 
Unul din modurile de luptă este tocmai 
acel pășunat rațional, de care vorbeam și 
care s-a dovedit folositor mai ales în acest 
an, cînd vremea a fost săracă în ploi. Așa 
se face că producția de lapte este destul 
de bună : 2 256 litri de lapte de fiecare 
vacă pînă la 1 octombrie și 73 litri de 
lapte pe cap de oaie pînă la 15 septembrie.

De aceea, la sectorul zootehnic al colec
tivei din Sîrbi nu se admit abateri...

CINEMATOGRAFE ; Vară și fum — cinemascop : Patria
— bd. Magheru 12—14 (9; 11.39; 14; 16,30; 19; 21,20), București
— bd. 6 Martie 6 (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), Bucegl — ' 
bd. 1 Mal 57 (10,30; 13,45; 15; 17,15; 19,45), Tomis — cal. Văcă
rești 21 (0; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Modern — piața G. Coșbuc 
1 (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;. 21). Valsul nemuritor : Republica
— bd. Magheru 2 (9,45; 12; 14,15; 16.45; 19; 21,15), Festival — 
bd. 6 Martie 14 (9.15; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior — 
bd. 1 Mai 322 (9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15). Feroviar — cal; 
Griviței 80 (10; 12,15; 14,30; 17; 19,15; 21,30). Taxiul morțil : 
Carpați — bd. Magheru 29 (10; 12; 14; 16,15; 13,30; 20.45), Ca
pitol — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 16.15; 18,30; 20,45). Povestea 
pantoflorilor de aur : Tineretului — cal. Victoriei 48 (10; 12). 
Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12: 14, 16; 18; 20). Vaporul 
Iul Emil — cinemascop: Tineretului — cal. Victoriei 48 (14.30; 
16,30; 18,30; 20,30). Strict secret — cinemascop; Victoria — bd 
6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Grivița — cal. Gri- 
viței — podul Basarab (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30), Aurora — 
bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). Fecioara : Cen
tral — bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30. 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Rocco și frații săi — ambele serii ; Lumina — bd. 6 Martie
12 (9,45; 13,15; 16,45; 20,15). Moara diavolului : Union — str.
13 Decembrie 5—7 (16; 18,15; 20,30). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful Doina — str. Doamnei 9. 
Codin ; Doina — str. Doamnei 9 (li,30; 13,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Floreasca — str. I. S. Bach 2 (15; 17; 19; 21). Drumul
Serii — str; Drumul Serii 30 (16; 18; 20), Cotrocenl — sos. 
Cotrocéni 9 (15; 17; 19; 21). Lanterna cu aftiilltiri — Mărturi
sirile unei mese de restaurant : Timpuri Noi — bd. 6 Martie 
18 (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 21). Pe 
Donul liniștit — seria a IlI-a : Giulești — cal. Glulești 56 
(10,30; 13: 15,30; 18, 20,30). Șampanie și melodii : înfrățirea 
între popoare — bd. Bucureștii-Nol (15,30; 18: 20.30). Tu ești 
minunată : Cultural — piața I. Plntilie 2 (16; 18,15; 20.30). 
Elena din Troia — cinemascop ; Dacia — cal. Griviței 137 
(9,30; 11,45; 14; 18,15; 18,30; 21). Babette pleacă la război — 
cinemascop : Buzești 9—11 (16; 18,15; 20.30). Volga — șos.
I. Plntilie 61 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45:- 21). Ultimul tren din 
Gun Hill: Crîngașl — șos. Crîngașl 42.(15; 17; 19: 21). Icarle 
x B 1 — cinemascop : Unirea — bd. 1 Mai 143 (16; .18; . 20). 
Ipocrlții ; Flacăra — cal. Dudești 22 (16; 18,15; 20,30). Miorița
— cal. Moșilor 127 (10; 12; 14; 16; 18 15; 20.30), Melodia — șos. 
Ștefan cel Mare — colț cu str. Llzeanu (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . Oameni de afaceri : vitan — cal. Dudești 97 (15; 17; 
19; 21). Noua prietenă a tatii : Munca — șos. Mlhai Bravu 221 
(15; 17; 19; 21). Legea e lege : Popular — str. Mătăsari 31 (16; 
18.15; 20,30). Gangsteri șl filantropi : Arta — cal. Călărași 153 
(16; 18,15: 20,30). Batalionul negru : Moșilor — cal; Moșilor 
22! (15; 17; 19; 21). Marele drum: Cosmos — bd. 30 Decembrie 
89 (16; 18; 20). E permis să calci pe iarbă : viitorul — str. 
M. Eminescu 127 (16; 18,15; 20,30). Dc la Apenini Ia Atizi — 
cinemascop : Colentihă — șos. Colentlna 84 (15; 
Turneul veseliei : Luceafărul — cal, Rahovei 118 (16; 
20,30). Apartamentul — cinemascop ; Progresul 
glulul 3 (15; 17; 19; 21). Ultima șansă : Adesgo — cal. Șerban 
Vodă 209 (16; 18; 20). Cain al XVIII-lea : Lira - cal. 13 Sep
tembrie 196 (15,30; 18, 20,30). Ferentari — cal. Ferentari 86 
(16; 18,15; 20,30), Generalul : Pacea — bd. Libertății 70—72 
(16; 18,15; 20,30).

str. Doamnei 9.
16.30; 18,30;

17.30; 20).
10.15; 

șos. Gier-

TELEVIZIUNE : Orele 10,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— In recreație cu... Silvia Chicoș. 19.40 — Artiști de frunte 
al Teatrului Mare Dramatic ..Maxim. Gorki“ din Leningrad 
în studioul televiziunii. 20,20 — In fața hărții. 20.30 — 
Filmul artistic „tăunul". 22,00 — Muzică ușoară. In înche
iere : Buletin de știri, sport, buletin meteorologic.

\

GH. VLAD

CUM VA FI VREMEA
Ir următoarele 3 zile vremea va fi relativ călduroasă, cu 

cerul variabil. Vor cădea ploi Izolate. Vint slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 la plus 8 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade, 
local mal ridicate la începutul intervalului.

în București, vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura staționară la început, apoi în scă
dere ușoară.

GAVR.IL
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Cu fețe grave, doi tineri stau aplecați peste plan
șetă. Pe colțul foii de calc brăzdate de un vălmășag 
de linii sinuoase, ondulate, trase în tuș, se 
află o grămăjoară de paralelipipede de carton, 
fiecare cam de mărimea unei cutii de chi
brituri. Treptat, paralelipipedele, mînuite de 
unul dintre parteneri, își găsesc locul pe foița 
străvezie, aranjate într-o ordine gîndită dinainte. Par
că s-ar reconstitui poziția decisivă dintr-o partidă de 
șah. Concentrați, tinerii o contemplă multă vreme în 
tăcere, cam așa cum fac șahiștii cînd chibzuiesc 
asupra mutării următoare : s-o aleagă pe cea mai 
bună. Dar dacă am face altfel ?... Și iată, brusc, un 
grup de paralelipipede căpătând o nouă con
figurație. Mișcarea aceasta atrage, magnetic, 
altele. Cîteodată, sînt introduse bucățele de 
burete verde, gume, o riglă. Cînd, în sfârșit, cei 
doi parteneri par a fi ajuns la un consens, cheamă 
alături de ei pe un al treilea sau pe un al șaselea. 
Invitatul, respectînd regulile stricte și complexe ale 
jocului, cîntărește minuțios, critic, poziția, pentru a 
descoperi o mutare mai avantajoasă. Și jocu] se reia 
curajos, îndîrjit, într-o infinitate de variante.

Ridicate la scară și turnate în beton, paralelipipe
dele de carton vor deveni aievea zecile de blocuri 
ale unui nou cartier. Guma de astăzi este școala sau 
cinematograful de mîine ; bucățelele de burete — 
spațiile verzi unde se vor zbengui copin'; rigla —• 
aleea umbrită de castani pe care se vor plimba ea 
și el. Se naște orașul. O parte a lui, un microraion — 
el însuși, în felul său, un oraș — se organizează, 
capătă contururi, crește pe această 
machetă de studiu asupra căreia, con
form sarcinii de proiectare primite, gîn- 
dcsc cei doi tineri : arhitecții clujeni 
Augustin Presecan și Vasile Mitrea. Li
niile și culorile fațadelor, șoapta frun
zișului, vitrinele strălucitoare ale ma
gazinelor, legănatul bărcuțelor din so- 
lariu, circulația intensă de pe magistra
lă și brîul de liniște înconjurînd feres
trele, floarea de pe balcon — cei doi 
le știu, la simt și le presimt ca niște 
primi locuitori ce sînt ai unui oraș încă 
nenăscut.

lansetele lor se afla într-o încă
pere vastă, lunguiață, însorită, cu 
tavan de sticlă, semănînd izbitor

cu interiorul unui atelier de pictură sau 
sculptură. Da, e și acesta un atelier de 
creație. Dar în afară de artă, urbanis
mul — iată ce se profesează aici — 
înseamnă și știință, și tehnică. Amestec 
de postulate ale utilului și frumosului, 
de fantezie și luciditate, de calcul ma
tematic și de metafore. Prin urbanism, 
gîndirea arhitecturală a făcut marele 
salt de la obiect la ansamblu, la pro
iectarea complexă a orașelor. Iar acest 
lucru s-a săvîrșit în anii noștri : arhi
tecturii i s-a încredințat cea mai no
bilă dintre misiuni, aceea de a crea ca
drul de viață al constructorilor noii o- 
rinduiri. La o scară nevisată. Pentru 
arhitect, orașul ca atare, ca organism, 
nu exista. El era chemat să proiecteze 
o vilă, un cazino, o bancă. Atît. Un 
punct, cîte un singur punct de pe harta 
întinsă a urbei. Urbanismul era curată 
fantezie, profesiune de utopist. Ce fel 
r 3 urbanism se putea face cînd multe 
case se încropeau din chirpici și pa
iantă ? Urbanism, cînd atîtea localități 
erau lipsite de canalizare ? Urbanismul 
(care presupune sistematizare, logică, 
primatul intereselor majore ale colecti
vității) se poticnea de capriciile unui
Cutare cu parale, în ochii căruia orașul începea și 
se sfîrșea la poarta de fier cu „Atenție, cîine rău“ 
a sfintei sale proprietăți ; se rezuma, adesea, la fîșia 
de asfalt din dreptu] casei primarului. Cele mai în
drăznețe idei de urbanism își frîngeau aripile de 
realitatea unoi gropi ca Floreasca sau Cuțarida. 
Chiar artere centrale creșteau haotic, zigzagat, după 
gustul unuia sau altuia dintre stăpînii orașului.

Privesc planșetele din acest însorit atelier de 
creație, de la ultimul etaj al Direcției de sistematizare, 
arhitectură și proiectare a construcțiilor-Cluj. Și parcă 
am în fața ochilor, multiplicate, planșetele tuturor 
arhitecților, din întreaga țară, care creează grupuri de 
locuit, microraioane, cartiere, orașul socialist. Nevi- 
-ate sînt orizonturile deschise acestei profesiuni, slu- 
i.,ă de un important detașament al intelectualității 
noastre — de la creatori prețuiți, cu o bogată expe
riență, pînă la tînărul absolvent de institut, aflat la 
primul său proiect. Se săvîrșește pe planșete o operă 
vastă, durabilă, colectivă prin esența ei, înmănun- 
chind strădaniile, inițiativa, fantezia a mii de spe
cialiști, atît din organele centrale cît și din cele lo
cale, învestiți cu înalta răspundere de a făuri peisa
jul nou al țării. Linia trasă astăzi în tuș devine ver
ticala împlinită a proaspetelor zidiri. Vis cu scadență 
neîntîrziată. Este transpunerea în realitate a planu
rilor marelui, inspiratului arhitect care lucrează pe 
planșeta Romîniei socialiste : partidul.

ără astfel de idei nu-i poți înțelege pe urba
niști, a căror profesiune, practic creată în con
dițiile socialismului, implică o viziune largă,

de anvergură. Nu doar în spațiu, pe măsura realiză
rii cadrului de viață a unei vaste colectivități ; ci și 
în timp, pe măsura epocii care-i stimulează să se 
gînclească atît la cei ce vor primi mîine cheia noii 
locuințe, cît și la copiii copiilor lor, la cerințele su

perioare de viață ale viitoarei colectivități. Cînd li 
s-a încredințat, în urmă cu doi ani, proiectarea car
tierului Grigorescu, Presecan avea 28 de ani, iar Mi
trea 26. Un cartier format din trei microraioane, ur- 
mînd să găzduiască 25 de mii de oameni, Clujul nu
măra, pe atunci 163166 locuitori. Celor doi li se 
acordase așadar încrederea de a proiecta nu mai 
puțin decît a șaptea parte a orașului. De a contribui 
alături de numeroși alți arhitecți și ingineri, la pla
nurile ample de sistematizare. Destui au fost în tre
cut arhitecții cărora nu Ii s-a oferit ocazia, prin 
toate lucrările de o viață puse cap la cap, să poată 
crea locuințe pentru un atît de mare număr de oa
meni. Ce „cărți de vizită“ prezentau Presecan și 
Mitrea ?

Presecan : Născut la poalele Feleacului ; dato
rită profesiunii tatălui său — fochist de locomotivă 
prin părțile munților Apuseni — a trăit mai mult 
la Abrud. Unii ii mai spun si astăzi „Moțul“. A 
făcut școala medie pedagogică, dar vocația l-a 
împins să părăsească albia inițială. Urmează ar
hitectura la București, apoi la Moscova, unde ab
solvă facultatea de urbanism. Vine la Cluj. I se 
încredințează sistematizări la Iernut, Cîmpia 
Turzii și un microraion din Cluj.

Mitrea : Născut la Roman, copilărit la Piatra 
Neamț. Aptitudini spre desen și poezie, într-o 
vreme membru al cenaclului literar „Slova nouă“, 
dar pasionat și de matematică. Drum direct spre 
arhitectură, la București. Repartizat în '60 la 
Cluj. Face, primi pași, niște fațade de cămine

Intr-un astfel de peisaj, ideea arhitectului se simte la ea acasă... Pe șan
tierul microraionului central „Grigorescu“ din Cluj, fotoreporterul i-a surprins 
pe arhitecții Augustin Presecan și Domnica Litvin colaborînd la

se profilează Feleacul, „orășelul universitar", stadio
nul, parcul orașului. Ca un periscop aflat pe axul 
magistralei, va fi mereu văzut, o dată cu treptata pă
trundere în oraș, turnul gotic al catedralei din cen
trul istoric al Clujului.

Urmărind liniile proiectului, ne apropiem de niște 
idei... Microraionul își are legile sale specifice, im
primate de modul de viață al colectivității socialiste, 
de larga comunicare între oameni, de cerințele lor 
comune. Cu spațiile sale vaste de odihnă și de joacă, 
microraionul este, în fond, marea locuință a tuturor. 
Iar confortul locuinței individuale, a fiecărei familii 
în parte, este conceput și într-un sens mai larg, al 
sporirii confortului întregii colectivități. Strada cori
dor, cu salbă de magazine la parter, cu zgomotele 
unei circulații intense, nu-și mai găsește rostul în 
cadrul microraionului. Circulația auto se face exte
rior, perimetral ; în interior nu sînt străzi, ci alei fe
rite și liniștite care vor înlătura îngrijorarea de întot
deauna a mamei : „Vai, a ieșit în stradă, să nu-1 
calce !“. Există o amplasare deosebită a magazine
lor, a grupurilor școlare, a construcțiilor culturale — 
pentru ca nimic din toate acestea și nimănui să nu-i 
fie prea departe. între toate elementele microraio
nului se simte un echilibru temeinic între funcțio
nal și estetic, pornindu-se de la om spre construcție. 
Gîndiți-vă, bunăoară, că va exista un complex co
mercial avînd suprafața de un pogon, cu coridoare 
interioare între magazinele concepute ca niște mari 
cutii de sticlă, luminoase ca acvariile ; dar în ace
lași timp, pentru nevoile de aprovizionare curente, 

de orice oră, vor exista complexe mai 
mici, în două dintre punctele cardinale 
ale acestei așezări.

Cîte cunoștințe, cîți factori intră în 
joc, cîte elemente trebuie corelate în
tr-un astfel de proiect pentru ca din 
toate să rezulte un organism armonios 
și viabil ! Studii adîncite la fața locu
lui, căutări, variante, prefaceri conti
nue pătrunse de autoexigență — iată 
perimetrul de muncă la un ansamblu 
urbanistic, înscris într-un triunghi : 
confort — estetic—economic. Și, toate, 
văzute în perspectivă imediată și în
depărtată. Presecan și Mitrea n-au ui
tat, bunăoară, garajele, locurile de par
caj, locurile de joacă pentru copii, dar 
totodată au simțit nevoia să gîndească 
astfel spațiul așezării încît, în viitor, 
pe măsura evoluției formelor de 
viață, să existe posibilitatea întregirii 
cu noi dotări cerute de generațiile ur
mătoare. Concepînd microraionul, nu 
i-au uitat nici pe artiștii plastici care 
vor găsi, în acest cadru modern, spa
țiu larg de manifestare (semnificativ, 
avînd valoare de invitație directă, este 
faptul că în mijlocul microraionului 
central, aflat în plină construcție, se 
găsesc încadrate în viitorul ansamblu 
două ateliere de sculptură).

acă am ști că detaliul de siste
matizare intră direct pe mîna 
constructorului, poate că vizita 

noastră în laboratorul de creație al ur
baniștilor n-ar fi departe de sfîrșit... Dar 
iată că, în prelungirea muncii lor — cu 
procentele respective de inspirație și 
transpirație — intervin mulți alți crea
tori. Să nu-i uităm pe inginerii care se 
îngrijesc de sistemul circulator și nervos 
a] acestui organism, adică de apă și 
lumină, de termoficare, de drumuri și 
poduri, să nu-1 uităm pe specialistul 
dendrolog, mai marele peste împărăția 
arborilor și florilor. Nici pe desenatori

iau machetiști să nu-i uităm. Iar abia aici, un alt 
mare capitol se deschide : al muncii desfășurate de 
arhitecții și inginerii care urmează să transpună pla
nurile urbanistice ample în filigranul de peniță sub
țire al proiectului de ansamblu și, apoi, al celui de 
execuție. Este o trecere la bani mărunți, în zona 
amănuntului. Urbanistul vede clădirea în raporturile 
ei cu celelalte, cu orașul, cu natura ; co
legii săi de la execuție merg la detaliul de fațadă, 
la clanță, la profilul treptei, la natura zugrăvelii, la 
rafturile viitorului magazin, la înclinația spătarului 
băncii din parc.

Facem, în această ordine de idei, cunoștință cu 
Domnica Litvin : Născută în regiunea Bucu

rești dar, după terminarea Institutului de arhi
tectură, devenită clujeancă prin... căsătorie. Ar
hitect și soțul ; o vreme a lucrat la proiectul Gri
gorescu. Acum, la execuție, lucrează ea, ca șefă 
de proiect complex.

„Complex" pentru Domnica se traduce prin core
larea întregului ansamblu, prin coordonarea unui 
numeros colectiv. Alături de ea, pe șantier la Gri
gorescu, nu ești îndemnat să faci palma streașină 
pentru a scruta depărtările ; gîndirea ei scrutează 
detaliul. îți arată că printr-o proiectare mai judi
cioasă s-au cîștigat niște centimetri la fiecare tencu
ială. Centimetri... Dar din totalul economiei obținute 
s-a putut îmbunătăți confortul fiecărui apartament : 
dulapuri în perete. îți arată caloriferul dintr-o ca
meră : e plasat mai într-o margine, cîțiva centimetri

VICTOR VÎNTU

un detaliu.

Carnet cultura
Pentru colectiviștii fruntași

TURDA (coresp. „Scînteii“). — 
Colectiviștii din comuna Tureni, ra
ionul Turda, sînt fruntași la recol
tări și la însămînțările de toamnă. In 
cinstea tractoristului Alexandru Că- 
tinaș, a colectiviștilor Ion Petean, 
Remus Tocloran și a altora care 
și-au adus contribuția la succesul 
campaniei de toamnă, orchestra 
populară a Filarmonicii de stat din 
Cluj a dat marți seara, în sala cămi
nului cultural, un concert de muzi
că populară. Orchestra, soliștii Ma
ria Peter, Ana Pop Corondan, Du
mitru Sopon și alții, au interpretat 
melodii și cîntece populare româ
nești.

în al doilea an de existență

TIMISOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Școala populară de artă din Ti
mișoara a pășit în cel de-al doilea 
an de existență. Ea și-a deschis de 
curînd porțile pentru cei 800 de 
cursanți înscriși în secțiile de mu
zică, teatru, artă plastică și coregra
fie. Pentru ca sutele de oameni ai 
muncii — muncitori, studenți, func
ționari — să aibă condiții din cele 
mai bune de studiu, școala a mai 
fost înzestrată de curînd cu instru
mente muzicale în valoare de peste 
14 000 de lei.

„Pe la noi, pe la sector"

La clubul minerilor din Aninoasa 
a avut loc recent o seară de odihnă 
în cinstea muncitorilor fruntași. Bri
gada artistică de agitație a clubului 
a prezentat, cu acest prilej progra
mul artistic „Pe la noi. pe la sec
tor", inspirat din viața și munca mi
nerilor.

Concert la Onești

Vineri seara, orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii 
de stat „George Enescu“ din Ca
pitală, dirijată de Ionel Budiș- 
teanu, a prezentat la Casa de cul
tură din Onești un reușit con
cert. In cadrul turneului între
prins în regiunea Bacău, or
chestra bucureșteană a mai pre
zentat spectacole la Roman, Bu- 
huși, Piatra Neamț, Bicaz, Co- 
mănești și Moinești.

„Cio Cio-san" 
cu o soprană japoneză

Opera de Stat din Cluj a pre
zentat vineri seara, sub condu
cerea muzicală a lui Alexandru 
Taban, un spectacol cu opera 
„Cio Cio-san", la care și-a da1 
concursul soprana Mieko Ta- 
kezawa din Japonia.

Recita! John Sebastian

După un turneu în orașele Plo
iești și Brașov, muzicianul John 
Sebastian din S.U.A. a dat un re
cital în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne. El a interpretat la 
armonică de gură, în transcripție 
sau scrise special pentru acest in
strument, lucrări de Luigi Boc
cherini, Bela Bartok, George 
Gershwin, Vaughan Williams, 
Villa Lobos, Johann Adolph Has
se, Markwood Holmes.

Acompaniamentul la pian a fost 
susținut de Glen Clugston 
(S.U.A.)

Oaspeții americani își vor con
tinua turneul la Oradea și Arad.

Bazarul cărții sovietice
„Bazarul cărții so. 

vietice“, 
,,Librăria universa
lă“ din Capitală cu 
prilejul tradiționalei „Luni a priete
niei romîno-sovietice“, prezintă un 
număr apreciabil de lucrări.

Dintre volumele tipărite de editurile 
sovietice, atenția vizitatorilor este atra
să, în primul rînd, de numeroasele lu
crări consacrate evocării figurii lui Vla
dimir Hid Lenin. O ediție frumos ilus-

■ia aniversa- Vizitând „Librăria universală“> >

„Despre tineret", 
precum și alte lu
crări din literatura 
politică și ideolo- 
sînt „Bazele eticii 
Șișkin, „Complot

gică sovietică cum
marxiste" de A. F. șrșiwi, „cuiwiui 
împotriva lui Hitler" de D. Melnikov.

Numeroșii iubitori ai operei lui $o- 
lohov au primit cu interes ediția biblio-

studențești,. o centrală termică, participă la un 
concurs de proiectare, muncește la modernizări.

Și iată-i pe amîndoi puși în fața unei lucrări de 
anvergură care le solicita la maximum cunoștințele, 
talentul, fantezia și — nu în ultimul rind — adînci- 
mea concepției despre viață. Fiindcă, evident, a face 
urbanistică socialistă nu înseamnă doar să stăpînești 
calcule și rezistențe, să ai simțul ritmului și al cu
lorii ; înseamnă a-ți cunoaște și stima contemporanii, 
a înțelege legitățile sociale, a fi în pas cu vremea.

S-au întîlnit în idei. Colegi de birou pînă atunci, 
au devenit prieteni. Munca i-a apropiat. Creația, 
scopul, nopțile albe la planșetă, bucuria împărtășită 
a „găsirilor“.

inguri ? Nu. Căci truda lor e o părticică din 
munca entuziastă a tuturor celor care visează 
și săvîrșesc imaginea nouă a orașului. Ei au

fost ajutați să transpună, în linii și cifre, o gîndire 
colectivă, concepția de a face din acest colț de Cluj o 
grădină, un spațiu aerisit, cuprins între dealul Hoia 
și Someș. Dintr-o parte și din alta zonele de ver
deață irump printre blocuri asemeni unor rîuri lungi, 
revărsîndu-se ca într-o deltă în marele parc al mi- 
croraionului central. Blocurile lamă, element arhitec
tonic de bază, au fost astfel dispuse — perpendicu
lar pe Someș, iar nu ca o barieră izolatoare — încît 
să lase cale liberă rîurilor verzi. Din plin a fost so
licitată natura să colaboreze la proiect. De-a lungul 
Someșului, la intrarea dinspre Oradea, se întinde o 
magistrală care-i va oferi călătorului întîile impresii 
despre orașul de sub Feleac. Străbătîndu-1, va fi pe
trecut de ritmul construcțiilor noi și înalte, de vaste 
covoare de verdeață și florale, fiindu-i dat să guste 
și poezia de ansamblu a acestei zone pe fundalul 
căreia, în planuri mai apropiate sau mai îndepărtate, (Continuare în pag. IV-a)

trată de „Amintiri despre Lenin cu
prinde mărturii în mare parte inedite 
cu privire la momente importante din 
viața Iul Ilici. „Veșnic viu“ este titlul 
unei interesante antologii de texte be
letristice în centrul cărora se află figura 
genialului conducător al proletariatului. 
„La izvoarele partidului" se numește o 
culegere de povestiri despre tovarășii 
de luptă ai lui Lenin.

De un accentuat interes din partea 
vizitatorilor se bucură variata producție 
editorială din domeniul științei si teh
nicii, lucrări ca „Bazele fizice ale me
canicii“ de S. E. Haikin, „Indicator de 
aparatură electronică" de D. S. Gurlev, 
„Plasticitatea“ de A. A. Iliușin, „Fizio
logia și patologia inimii“ sub redacția 
profesorului V. V. Parin, precum și nu
meroase alte cărți care oglindesc reali
zările deosebite ale științei și tehnicii 
sovietice.

Un loc important este rezervat, în 
cadrul bazarului, cărții literare și de 
artă. F.ditii noi, remarcabil ilustrate, 
din operele clasicilor literaturii ruse — 
Pușkin, Lermontov, Gogol, Nekrasov, 
Cehov se află în vecinătatea unor opere 
de seamă ale realismului socialist, apar- 
tinînd lui Gorki, Maiakovski. Demian 
Bednîi, Șolohov, Fadeev. Atrag luarea 
aminte o culegere in două volume din 
overele cele mai cunoscute ale Verei 
Panova („Tovarăși de drum", „Krnjili- 
ha", „Romanul sentimental’'. „Serioja’’ 
etc), romanul-cronică ..Familia Uliano- 
vilor“ de Marietta Șaghinian, noul ro
man al scriitorului ucrainean N. R’bak 
„Timpul speranțelor și înfăptuirilor", 
consacrat celei mai arzătoare probleme 
a contemporaneității, lupta popoarelor 
pentru pace, precum si numeroase alte ro
mane, cărți de versuri, povestiri, nmmle.

Un sector important al „Bazarului" îl 
alcătuiesc traducerile în romînește din 
literatura sovietică, publicate de editu
rile din țara noastră. La loc de cinste 
se află aici ultimele volume din ediția 
completă a operelor lui Lenin, culege
rea recent apărută de texte din Lenin

filă a uneia dintre operele fundamen
tale ale epicii contemporane, „Pe Do
nul liniștit“. De asemenea, cititorii au 
prilejul de a se întîlni cu eroii cunos
cutei fresce epice a lui Fedin, eroi care 
reapar în ultimul volum al trilogiei, 
„Rugu1“.

In vreme ce cărți ca „In pragul vie
ții“ de Samuil Marșak, sau „Ani înde
părtați" de Konstantin Paustovski evocă 
momente importante din dezvoltarea 
societății ruse, iar „Colegii" de V. Axio- 
nov prezintă cititorilor chipuri reprezen
tative pentru tineretul sovietic de as
tăzi, amatorilor de literatură știin- 
țifico-fantastică li se oferă trei ro
mane scrise de reputatul reprezentant 
al genului, A. Beliaev, reunite în volu
mul „Steaua KEȚ". Alături de acestea, 
numeroase alte cărți întregesc galeria 
operelor beletristicii ruse și sovietice tăl
măcite în romînește. Cu mult interes sînt 
primite noile ediții de traduceri din cla
sicii ruși ca „Ruslan și Ludmila" de 
Pușkin sau „Prima iubire" de Turghe- 
niev, precum și cunoscute opere ale li
teraturii sovietice cum sînt „Așa s-a că
lit oțelul" de N. Ostrovski, volumul de 
„Opere alese“ de A. Serafitnovici (în 
care este inclus și „Torentul de fier“), 
culegerea de articole „De pe pozițiile 
realismului socialist" de A. Fadeev, ro
manele. „De unul singur" de N. Virfa, 
„Familia Zvonariov" de A. Stepanov etc.

In cadrul „Bazarului“ întîlnim și tra
ducerile în limba rusă, cu îngrijire tipă
rite de editurile sovietice, din operele 
scriitorilor romîni clasici și contempo
rani. Sub titlul „Locul unde nu s-a în- 
tîmplat nimic" sînt adunate cîteva din
tre cele mai valoroase nuvele și poves
tiri ale lui Mihail Sadoveanu, împreună 
cu romanul care a dat, de altfel, și tit
lul volumului. Alături de acesta găsim 
traduceri ale romanelor „întunecare“ 
de Cezar Petrescu, „Moromeții" de Ma
rin Preda, un volum de nuvele intitulat 
„Duelul“ de Lucia Demetrius și altele.

...Vizitatorii se perindă prin fața stan
durilor, răsfoiesc numeroasele volume 
prezentate la „Bazarul cărții sovietice", 
care se bucură de un viu interes în rân
durile publicului.

C. POENARU

NOUTÀTI PE DISCURI
întreprinderea „Elec- 

trecord" va trimite pînă 
la sfîrșitul anului în ma
gazinele de specialitate 
discuri cu înregistrări 
noi. Vă prezentăm cîteva:

Creații simfonice

Unul dintre aceste 
discuri cuprinde Simfo
nia nr. 88 în sol major de 
Haydn în interpretarea 
orchestrei Radiotelevizi- 
unii și Simfonia nr. 36 în 
do major de Mozart, in
terpretată de orchestra 
Filarmonicii de stat „Ge
orge Enescu“ (dirijor Ri
chard Schumacher). Vor 
mai apare înregistrate pe 
discuri Concertul nr. 1 
pentru pian și orchestră 
în sol minor de Men
delssohn-Bartholdy ; Va- 
riațiuni simfonice pentru 
pian și orchestră de Cé

sar Franck — solist Va
lentin Gheorghiu ; Con
cert în si minor pentru 
violoncel, orchestră de 
coarde și clavecin de Vi
valdi ; Concerto grosso 
pentru patru orchestre de 
Stölzel ; Piese de concert 
pentru violoncel și or
chestră de coarde de 
François Couperin și al
tele.

Muzică vocală

Un disc micro va cu
prinde o serie de arii 
din opere celebre : Manon 
Lescaut, Boema, Tosca, 
Cio Cio-san și multe al
tele. își dau concursul 
orchestrele Operei de stat 
din Cluj, Cinematografiei, 
Radioteleviziunii și soliș
tii Arta Florescu, Lucia 
Stănescu, Ion Piso, Nico

lae Florei, Cornel Stavru 
și M. Arnăutu.

Cu prilejul ultimului 
turneu întreprins în țara 
noastră, mezzo-soprana 
Zara Doluhanova a făcut 
la „Electrecord“ o serie 
de înregistrări, care vor 
apare pe disc. Vor putea 
fi ascultate melodiile : 
„Trandafirul" de Meli- 
Kian, „Cocorul" de Dolu- 
hanian, „Tainele nopții” 
de Rahmaninov, „Toam
na" de Sviridov, șapte 
cîntece populare spaniole 
și altele. La pian Nina 
Svetlanova.

Din cîntecele 
Măriei Tănase

în curînd va apare un 
disc cu melodii interpre
tate de Maria Tănase. 
Discul va cuprinde 14 
cîntece, printre care,:

„Doina din Maramureș", 
„Lung îi drumul Gorju- 
lui", „Cine iubește și la
să", „Iac-așa”, „Aseară 
vîntul bătea”, „Ciulean
dra", „Bun îi vinul ghiur- 
ghiuliu", „Dragi mi-s cîn
tecele mele” și altele.

Piese de teatru

După discul cu „Revi
zorul" lui Gogol, apărut 
recent, încă 2 piese vor 
putea fi ascultate cu aju
torul discului : „Egmont" 
de Goethe și „Chirița în 
provincie" de Alecsandri 
— ambele în regia lui 
Mihail Zirra. Prima pie
să este interpretată de 
actori bucureșteni, iar 
„Chirița în provincie" de 
Miluță Gheorghiu (Coana 
Chirița) și un colectiv al 
Teatrului Național din 
Iași.
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Cînd mașinile vor „înțelege“ 
graiul și scrisul...

® „Aîîabeîîzaiea" mașinilor » 796 încercări și numai patru 
greșeli ® Aparatul de la Institutul politehnic din București 

recunoaște vocalele

Nu s-ar crede — și totuși există pe 
lume contabili, proiectanți, traducători 
care abia învață să citească. Ce e drept, 
nu e vorba de oameni, ci de mașini elec
tronice Este neprețuit ajutorul pe care 
aceste unelte ale muncii intelectuale îl 
pot da omului. Dar pentru ca ele să 
„înțeleagă“ ce au de făcut, omul tre
buie să le-o spună „pe limba lor", adică 
să le transmită comanda lui printr-un 

sistem anumit, bu
năoară prin benzi 
sau cartele perfo
rate.

Transcrierea de 
către om a datelor 
inițiale în limbajul 
codificat al mașini
lor nu numai că 
poate fi un izvor de 
greșeli, dar cere și 
mult tirnp. Astfel, în 
unele aplicații fo
losul pe care îl pot 
aduce „creierele e- 
lectronice“ devine 
îndoielnic. In cazul 
mașinilor de tra

dus, timpul necesar pentru codificarea 
textului ce urmează a fi tălmăcit nu este 
cu mult mai scurt decît cel în care tra
ducătorul obișnuit ar face el însuși lu
crarea. Cu totul altceva ar fi dacă am 
putea comanda mașinile prin viu grai 
sau prezentîndu-le direct spre citire 
textul scris. Cu alte cuvinte, dacă ele 
ar recunoaște literele ori sunetele ros
tite.

La om recunoașterea nu se reduce la 
o simplă percepție, ci reprezintă un 
complicat proces de gîndire, care nu a 
fost lămurit încă în amănuntele sale 
de cătro știință. Cum recunoaștem, de 
pildă, figura unui cunoscut ? Păstrăm 
oare în memoria noastră trăsăturile lui, 
ca pe o fotografie, iar atunci cînd îl re
vedem suprapunem figura care ne stă în 
față fotografiei din memorie ? Lucru
rile nu sînt chiar așa de simple, deoa
rece îl recunoaștem și cînd rîde și cînd 
se încruntă, din apropiere și din de
părtare. Este de ne
conceput ca în cre
ierul nostru să fie 
înmagazinate atîtea 
„fotografii“ ale ace
luiași om ; mai de 
grabă se păstrează 
în memoria noastră 
ceva ce este comun 
acestor multiple în
fățișări. Tot așa ne 
dăm seama de înțe
lesul cuvintelor, in
diferent dacă sînt 
pronunțate de un 
bărbat sau de o fe
meie, dacă sînt cîn- 
tate sau șoptite. Nu
sînt ușoare, deci, sarcinile 
acestor mașini. Cele puse

viata- culturală.
——— irrterrs a ttonala

Expoziție Stradivarius
In castelul Borro- 

meo (Insula Bella de 
pe Lacul Maggio
re) s-a deschis o ex
poziție Stradivarius 
care cuprinde 41 viori, 
4 violoncele, o violă și 
o hartă, toate purtind 
semnătura renumitului 
constructor de instru
mente muzicale. Prin
tre instrumentele ex
puse se află și una din 
viorile Stradivarius la

care a clntat marele 
violonist Paganini. Ca 
și celelalte instrumente 
expuse, aceasta este in
solită de un „certificat“ 
în care sînt enumerafi, 
în ordine cronologică, 
toii proprietarii ei.

Expoziția intă/ișează 
peste 60 de ani de ac
tivitate a lui Stradiva
rius : de la viola con- 
struită in 1672 pină la 
vioara „Rus si", con

struită In 1738. Acesta 
a fost ultimul instru
ment creat de construc
tor, la vîrsta de 92 de 
ani.

In cei 75 de ani de 
creație — scrie „Stam
pa“ — Stradivarius a 
construit 1000 de viori 
și 100 de violoncele și 
viole. Doar o treime ou 
supraviețuit secolelor și 
evenimentelor. Noi des. 
coperiri în acest dome
niu nu sînt excluse.

Identificat după 400 de aniUn nou roman antifascist 
în Danemarca

In literatura daneză, un loc im
portant îl ocupă lucrările care re
flectă lupta eroică a patrioților 
danezi împotriva fascismului.

Printre ultimele cărți din a- 
ceastă categorie se înscrie și ro
manul recent apărut „Ei au ve
nit din sud“ al scriitorului Jens 
Jensen, pe care presa din Copen
haga îl califică drept una din cele 
mai interesante și însemnate opere 
ale literaturii contemporane da
neze.

Acțiunea romanului se desfă
șoară într-un orășel din Iutlanda. 
Autorul înfățișează bărbăția unei 
familii de muncitori în lupta îm
potriva ocupanților. Eroul princi
pal este un adolescent care intră 
în rîndurile luptătorilor pentru e- 
liberarea patriei.

Cartea este ilustrată de cunoscu
tul grafician danez Herluf Bids- 
trup.

rezistențe. Impulsurile electrice cores
punzătoare diferitelor puncte ale ima
ginii se aplică în anumite puncte ale 
acestor rețele, determinînd apariția la 
bornele ei a unei tensiuni mai mari sau 
mai mici. Rețelele sînt alese astfel îneît 
tensiunea cea mai mare apare pe re
țeaua corespunzătoare literei cu care se 
aseamănă imaginea analizată.

In toate cazurile de pînă acum, ma
șina a îndeplinit procesul de recunoaș
tere potrivit programului fixat inițial 
de om. Pot fi lărgite posibilitățile ei, 
poate ea „învăța“ singură să distingă 
semnele ? S-au făcut experiențe intere
sante cu calculatoare electronice com
plexe : operatorul prezenta „ochiului“ 
mașinii diverse modele ale unor litere 
sau cifre. In același timp, prin apăsarea 
butonului corespunzător dintr-un an
samblu, se cere mașinii să consem
neze despre ce semn anume era vorba. 
După un antrenament făcut cu un nu
măr suficient de mare de exemple din 
fiecare categorie, mașina recunoștea i- 
maginea ori de cîte ori ea i se prezen
ta, iar operatorului nu-i rămînea decît 
să stabilească dacă recunoașterea era 
corectă sau eronată. La Institutul de 
automatică și telemecanică din Mosco
va, de pildă, au fost pregătite cîte 200 
modele ale fiecărei cifre, dar de tipuri 
diferite. Cîte 40 de modele de fiecare 
cifră au fost utilizate pentru „instrui
rea“ mașinii, iar celelalte 160 pentru a 
se controla dacă 
cunoașterea 
înainte. Din 800 de modele, cîte i-au 
fost prezentate, mașina a recunoscut 
796, greșind numai de patru ori.

Mașinile care trebuie să recunoască 
scrisul de mînă ori să înțeleagă graiul 
omului au o sarcină mai dificilă. Ele 
trebuie să împartă singure cuvintele în 
elementele din care se compun, recu
noscând apoi pe fiecare în parte. In ca
zul scrisului, aceste elemente sînt litere
le ; în cazul vorbirii — fonemele, adică 
sunetele distincte (vocale și consoane) 
din care se compun cuvintele vorbite. 
Fonemele se disting între ele prin re

partizarea energiei 
sonore după frec
vența oscilațiilor din 
care se formează 
sunetele respective. 
După acest criteriu 
s-a construit în la
boratoarele Beli din 
S.U.A. mașina „Au
drey“ în stare să 
recunoască cifrele 
pînă la 10, rostite la 
microfon. De altfel, 
și în laboratoarele 
Institutului politeh
nic din București 
s-a construit un a- 
parat în stare să re
vocatele. Dacă în

ea își însușise re
tor, deși nu le „văzuse“

care se pun 
să citească 

trebuie să recunoască literele, reacțio- 
nînd printr-un același semnalnînd printr-un același semnal electric 
ori de cîte ori întâlnesc aceeași literă, 
indiferent de forma ei, de culoarea cer
nelii, de poziție, de micile neregulari- 
tăți întîmplătoare din desenul literei. 
Iar cele care urmează să acționeze la 
jomanda transmisă prin viu grai trebuie 
să fie în stare să distingă sunetele, in
diferent de caracteristicile vocii respec
tive.

Prima mașină de citit, realizată cu o 
jumătate de secol în urmă, era destinată 
orbilor. Ea cuprindea o garnitură de 
celule fotoelectrice foarte mici, pe care 
se proiectau succesiv literele tex
tului citit. Fiecărei celule îi corespun
dea un generator de ton și — după , 
cum unele celule erau umbrite și altele 
iluminate — sunetele emise se deose
beau între ele. Orbii, după un anumit 
antrenament, puteau identifica după 
sunet litera corespunzătoare. Această 
mașină nu făcea însă decît să înlocuias
că percepția vizuală cu una sonoră. 
Sarcina de a recunoaște sunetele și lite
rele rămînea tot pe seama omului. în
cercările nu s-au oprit aici. S-au cons
truit mașini care, prin procedee optice, 
proiectau asupra rîndului scris „litere 
standard“, iar cînd conturul literei se 
potrivea cu cel din text mașina lansa 
semnalul corespunzător. Mașinile cons
truite pe acest principiu nu admiteau 
însă nici o variație în forma literei. 
Se făcuse un pas înainte : recunoaște
rea avea loc, dar numai într-o formă 
elementară ; îi lipsea încă orice elastici
tate.

Mașinile de citit modeme sînt mai 
complexe ca mod de funcționare. Au 
și ele un „ochi“, adică un traductor al 
luminozității imaginii într-o mărime e- 
lectrică. Punctelor albe sau negre ale fi
gurii le corespund impulsuri electrice 
de mărimi diferite. Imaginea electrică 
obișnuită este prelucrată de alte dispo
zitive ale mașinii care înlătură influența 
unor particularități întîmplătoare — di
mensiuni, poziție, neregularități ale for
mei etc. In forma ei simplificată, ima
ginea este transmisă apoi organului do 
recunoaștere al mașinii. Acesta extrage 
automat din imaginea electrică prezen
tată caracteristicile esențiale, pe care le 
compară cu modelele păstrate în „me
moria“ mașinii, stabilind care dintre ele 
corespunde mai bine.

Cum procedează o asemenea mașină 
în recunoașterea unei litere ? Imaginea 
obținută este comparată de către dis
pozitivele de recunoaștere cu grupe de 
litere din ce în ce mai puțin numeroase 
pînă ce se ajunge la o singură literă. 
Un criteriu de recunoaștere este, bună
oară, prezența în conturul literei a unor 
curbe închise. în acest caz imaginea 
poate reprezenta literele a, b sau o, 
nicidecum i, n sau t. Criteriul al doilea 
va preciza caracteristicile unei grupe 
mai mici de litere decît prima — dacă 
are sau nu un element în plus față de 
curba închisă și de ce fel — șl așa mai 
departe pînă se ajunge la litera cores
punzătoare.

Mașina de citit realizată de Universi
ty College din Londra recunoaște ima
ginile literelor pe baza unor rețele de

cunoască automat __
fața microfonului său se pronunță „a“, 
se aprinde un bec anumit, la „i“ alt bec 
etc. Aparatul este în curs de perfec
ționare pentru a putea „înțelege“ și 
silabe.

O variantă superioară a mașinilor de 
recunoaștere a graiului distinge nu nu
mai foneme separate, ci și cuvinte în
tregi pronunțate. Pentru aceasta se cere 
mașinii să aibă sisteme de memorizare 
mai cuprinzătoare, căci cuvintele sînt 
mult mai numeroase decît fonemele. 
S-au și realizat mașini cu un vocabular 
de cîteva zeci de cuvinte, suficient pen
tru unele comenzi simple, cum. este ma
șina Institutului de electronică, automa
tică și telemecanică din R.S.S. Gruzină 
Altă mașină interesantă de recunoaștere 
a graiului vorbit a fost construită în 
S.U.A. I se pronunță, de pildă, la micro
fon „șapte plus trei plus cinci plus nouă 
— adunare“, iar mașina semnalizează 
„douăzeci și patru".

Mașinile de recunoscut au început 
să-și croiască drumul spre aplicații prac
tice, cum ar fi sortarea rapidă a poștei 
și cartarea ei după adresele de pe 
plicuri (firește că adresele trebuie să 
fie scrise cu semne pe care le „înțelege“ 
mașina), sortarea cecurilor după numă
rul înscris pe ele etc. Nu este departe 

timpul cînd ma
șinile „alfabeti
zate“ vor putea, 
pe baza textului 
scris, să trans
mită automat, cu 
mare viteză și 
precizie, tele

grame. Astăzi proiectele oamenilor de 
știință nu se mai limitează la recunoaș
terea literelor și cifrelor, ei țintesc mai 
departe. Dacă mașina poate să-și însu
șească diferite modele vizuale, ea ar 
putea compara și studia fotografiile bac
teriilor sau virusurilor luate la micros
copul electronic, ar putea analiza miile 
de fotografii care se fac în cercetările 
de fizică nucleară pentru a selecționa și 
descoperi anumite traiectorii ale parti
culelor de pe aceste fotografii etc.

Mașinile de recunoaștere a graiului 
deschid, de asemenea, perspective cu 
totul noi: mașini-unelte care să fie co
mandate prin viu grai, „dactilografe“ au
tomate care să imprime texte după dic
tare, „telefoniste“ automate care să facă 
legătura cu numărul rostit de abonat. 
Urmărind bătăile inimii, mașinile ar pu
tea ajuta și la punerea diagnosticului în 
anumite boli.

Mașinile care recunosc modelele ce 
le sînt prezentate sînt o importantă re
alizare a ciberneticii, această tînără ra
mură a științei. Astăzi ele sînt încă vo
luminoase, complicate, scumpe și une
ori capricioase. Mai au multe de „în
vățat“; ele capitulează încă în fața scri
sului de mînă, oricît de caligrafic ar 
fi, înțeleg doar cîteva zeci de vorbe... 
Dar ele reprezintă, la limita dintre 
știință și fantezie, sămînța minunatelor 
realizări de mîine. Iar în ritmul în care 
se dezvoltă știința și tehnica, ziua de 
mîine se transformă tot mai repede în 
cea de astăzi.

Ing. DAN RAICU

Festiva! al televiziunii

La 26 noiembrie se va deschide la 
Londra primul festival internațional 
al televiziunii, organizat de revista de 
televiziune „Contrast“.

Este pentru prima oară cînd un 
festival va cuprinde nu numai emisi
uni din numeroase țări, ci și în toate 
genurile. Noul festival al televiziunii 
și-a fixat drept scop să facă cunos
cute publicului, profesioniștilor și pre
sei cele mai bune producții interna
ționale. El va dura opt zile.

După 400 de ani a fost identificat 
tabloul de mai sus al marelui artist 
al Renașterii italiene Leonardo da 
Vinci.

Opera a fost realizată în 1504, la 
comanda ducesei Isabella d’Este de 
Mantua. Figura centrală a fost pic
tată de artist după un desen în căr
bune înfățișînd-o pe Isabella d’Este. 
Tabloul n-a ajuns însă în posesia du
cesei, fiind răpit de trupele franceze 
ale lui Ludovic al XH-lea, care inva
daseră Italia. In 1770, din colecția a- 
ristocratului francez Etienne Aufrères,

tabloul a trecut în posesia lordului 
Yarborough. In 1929, cu prilejul unei 
vînzări la licitație, care a avut loc la 
Londra, tabloul a fost atribuit picto
rului italian Bernardino Luini, con
temporan al lui da Vinci. In 1952, 
după ce a mai schimbat cîțiva pro
prietari, tabloul a ajuns într-o galerie 
particulară din S.U.A. Pentru a se 
stabili adevăratul autor a fost nevoie 
de o muncă de 11 ani, în cursul că
reia opera a fost supusă unei amănun
țite verificări științifice.

Prima lucrare pentru 
scenă a Iui Vercors

„Teatrul Nafional-Popular" din Pa. 
ris (T.N.P.) va prezenta publicului 
în actuala stagiune prima piesa de 
teatru pe care a scris-o cunoscutul 
romancier francez Vercors, din a 
cărui operă au apărut și în romî- 
nește romanele „Tăcerea mării" 
și „Animalele denaturate". Deschi
derea stagiunii la T.N.P., va avea 
loc cu piesa „Copiii soarelui“ de 
Maxim Gorki. Noul director al 
T.N.P., Georges Wilson, va fi unul 
din interpreta piesei și va asigura 
și regia spectacolului.

Pe același generic
Cunoscutele vedete ale cine

matografiei italiene Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni și Vittorio 
de Sica apar pentru prima oară 
împreună într-o comedie compusă 
din trei episoade a căror acțiune 
se petrece la Roma, Neapole și Mi
lano.

Fragmentul de scenariu care are 
Roma ca centru al acțiunii este 
scris de Cesare Zavattini, episodul 
de la Neapole aparține Iui Eduar
do de Filippo, iar ultimul, care se' 
desfășoară la Milano, are ca autor 
pe Alberto Moravia.

FĂRĂ

CLAXON

« si i/rnm mow mmoi
Prin medicamente înțele

gem acele substanțe naturale 
sau sintetice, ca și drogurile 
de natură vegetală, care au 
o activitate specifică asupra 
organismelor, prevenind, a- 
meliorînd sau grăbind vinde
carea unor boli sau numai a 
unor simptome. Medicamen
tul însg — Si de acest lucru 
trebuie ținut seama — este 
numai unul din mijloacele 
curative pe care medicul le 
are la îndemînă ; tot atît de 
utile și prețioase sînt si mij
loacele dietetice, agenții fi- 
ziolerapici sau balneo-clima- 
tici, îmbinate laolaltă.

Pentru ca medicamentele 
să slujească într-adevăr pre
venirii și tratării bolilor, fo
losirea lor trebuie să fie înso
țită de o îndrumare științi
fică. Dacă medicamentele 
sînt substanțe, simple sau 
complexe, care au efecte po
zitive, înlăturînd suferințele, 
nu e mai puțin adevărat că, 
în același timp, ele acționea
ză asupra a numeroase func
ții ale organismului, produ- 
cînd așa-numitele efecte și 
tulburări secundare. Și nu 
rare ori aceste efecte sînt 
neplăcute, ajungînd pînă la 
producerea unor boli gra
ve. Un exemplu caracte
ristic îl putem lua, de 
pildă, din domeniul utilizării 
antinevralgicelor. Industria 
noastră pune la îndemînă 
publicului o gamă largă din 
aceste preparate (fenacod, 
antinevralgic, antinevralgic 
S, valin, veropirin, amido- 
pirin etc.). Sînt persoane 
care, avînd frecvent ’ dureri 
de cap sau dureri reumatis
male, în loc să consulte me
dicul pentru a le cerceta 
cauza, folosesc din proprie 
inițiativă cîteva tablete pe zi 
din aceste preparate. Dacă 
momentan suferințele lor se 
ameliorează, aceasta nu în
seamnă că pricinile care le-au 
provocat sînt înlăturate. Dim
potrivă, ele continuă să ac
ționeze și prin aceasta să se 
agraveze. „Doparea“ cu an
tinevralgice nu va da deci re
zultate durabile, iar pacien

tul, simțind o ameliorare tre
cătoare, va mări rația de ta
blete, ceea ce va duce ine
rent Ia tulburări secundare. 
De pildă, fenacetina (din fe
nacod, valin, antinevralgic) 
poate duce la leziuni renale, 
piramidonul (din valin, fena
cod, amidopirin) dă leziuni 
gastrice, sanghine etc., aspi
rina dă iritații stomacale 
ș.a.m.d. Din acest exemplu 
reiese clar necesitatea de a 
înlătura o suferință prin în
depărtarea cauzelor care o

cele. Valoarea lor curativă și 
profilactică în numeroase in
fecții și boli contagioase e 
unanim recunoscută. Dar fo
losirea lor rațională cere să 
fie utilizate numai acolo 
unde sînt necesare, ele pu- 
tînd dăuna altfel organismu
lui în mai multe feluri. în ca
zul penicilinei, de pildă ; tre
buie știut în primul rînd că 
numai anumiți microbi pato- 
'geni sînt sensibili la penici
lină. Deci numai în aceste 
cazuri, pe care medicul le
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produc ; și acestea pot fi sta
bilite numai de medic.

Un sprijin neprețuit în 
menținerea sănătății îl dau 
vitaminele. Organismul le 
primește, de obicei, prin hra
na obișnuită ; de aceea, în 
mod normal la oamenii sănă
toși nu este nevoie de un a- 
port în plus de vitamine. Ele 
devin însă necesare acolo 
unde organismul consumă a- 
ceste amine vitale în canti
tate mult mai mare, de pildă 
în unele boli grave consump
tive cum sînt bolile infecți- 
oase sau în cazuri de leziuni 
ce împiedică folosirea lor sa
tisfăcătoare de către orga
nism. Și aici exagerările sînt 
dăunătoare. Numeroși pă
rinți, de exemplu, cer pedia
trilor consultați să prescrie 
vitamina D copiilor mici în 
doze mari. Prin aceasta însă 
calcificarea oaselor și osifi- 
carea craniului sînt grăbite. 
Ceea ce este rațional să se 
prescrie la apariția primelor 
semne de rahitism, devine 
periculos, dacă se exagerea
ză, pentru o dezvoltare o- 
soasă normală. Și acesta nu 
este decît un exemplu.

Ceea ce se întîmplă în 
cazul vitaminelor, substanțe 
pe care organismul nostru le 
utilizează în mod obișnuit, 
este mult mai evident la 
alte grupe de medicamente 
cum sînt, de pildă, antibioti

depistează prin antibiogra- 
mă, penicilina va fi sigur 
eficace. Utilizarea sa repeta
tă prea des sau timp prea 
îndelungat poate produce 
sensibilizări ale organismului, 
provocatoare de boli alergice 
sau chiar de șocuri grave. 
Utilizarea ei pentru infecții 
de mică importanță, bronși
te acute, răceli etc. nu nu
mai că nu ajută, dar sensibi
lizează în mod inutil orga
nismul. Există antibiotice ex
trem de puternice, care o- 
presc evoluția unor boli 
foarte grave. De pildă, clo- 
ramfenicolul oprește evolu
ția febrei tifoide și a altor 
infecții, dar el este foarte 
periculos pentru noii năs- 
cuți ; streptomicina este o 
armă puternică în tratamen
tul tuberculozei, dar utiliza
rea sa îndelungată poate 
duce la surditate.

Mai mult răspîndit este o- 
biceiul folosirii repetate a 
laxativelor și purgativelor. 
Mișcările normale ale tubu
lui digestiv, care duc la eli
minarea resturilor alimenta
re, se află sub dependența a 
foarte numeroase reflexe, 
care la omul normal, sănătos, 
depind în bună parte de o- 
biceiurile — reflexele condi
ționate — pe care și le-a for
mat. De aceea, de cele mai 
multe ori, în constipații, este

mai rațional să se recurgă la 
măsuri igienice și dietetice 
decît la substanțe medica
mentoase. Folosirea de laxa
tive-purgative, prin golirea 
prea accentuată a tubului 
digestiv, poate duce la ac
centuarea constipației. Utili
zarea repetată a acestor me
dicamente nu e rațională și 
din pricina pericolului de e- 
liminare continuă a nume
roase vitamine și a altor se
creții și principii alimentare, 
de care organismul este ast
fel lipsit.

Un alt aspect al adminis
trării raționale a medica
mentelor îl constituie nece
sitatea dozajului potrivit. Ca 
să acționeze, o substanță tre
buie să se găsească în orga
nism într-o anumită concen
trație. Doze prea mici sînt 
nefolositoare, prea mari dau 
loc la numeroase tulburări 
secundare. Aci intervine de 
asemenea medicul, care în 
funcție de greutatea, sexul, 
vîrsta, starea generală a bol
navului, recomandă cantita
tea necesară. Recomandările 
făcute adesea de o persoană 
alteia de a lua un medica
ment pot fi nu numai 
ineficace, dar și primej
dioase.

Medicația modernă este o 
medicație foarte activă, cu 
eficacitate puternică, pă- 
trunzînd pînă în procesele 
cele mai fine ale structurilor 
care întrețin viața ; cu aju
torul ei, medicii reușesc să 
acționeze asupra celor mai 
complexe procese patologice, 
să modifice aceste procese și 
să îndrepte dereglările ce în
lătură funcționarea armo
nioasă a întregului organism. 
Dar tocmai această pătrun
dere în mecanismele cele 
mai fine ale vieții constituie 
și un pericol. Orice utili
zare neștiințifică, orice do
zaj nepotrivit, orice abuz — 
ca folosirea fără indicație — 
duce la tulburări, care în loc 
să amelioreze și să vindece, 
pot dăuna sănătății.
Conf. Dr. CARLI MARCU

— Ce ghinion ! Va trebui de- 
acum înainte să vin pînă acolo să te 
chem...

Distratul...
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— Știi ce scrie aici ? Că s-a desfiin
țat claxonatul ! !...

— Vreau neapărat una fără claxon!!...
(Desene de NIC. NICOLAESCU)

La poalele Fieirei Craiului
Piatra Craiului este un munte cu 

drumuri pretențioase și lungi, care 
pot fi parcurse cel mai bine în timpul 
verii. Dar această „zînă a munților", 
cum este numit originalul munte 
dintre Bucegi și Făgăraș, are în co
lecția ei de frumuseți destule obiec
tive care pot constitui ținta unor 
excursii și în frumoasele zile ale 
toamnei. Aflate la poalele muntelui, 
aceste obiective — fenomene carstice 
spectaculoase — pot fi vizitate in ex

cursii de 4-5 ore, fără a fi nevoie să 
se ajungă pe creasta care a și intrat 
în anotimpul zăpezii.

Prăpăstiile Pietrei Craiului fac 
parte din aceste frumuseți ușor ac
cesibile. Numele nu trebuie să spe
rie, căci nu este vorba de hăuri a- 
dînci, cu drumuri grele și pericu
loase, cum s-ar părea.

Cheile, destul de largi, impresio
nează prin lungimea lor, pereții ver-

tlcali, tntrerupți ici și colo de hor
nuri adinei, înșiruindu-se pe cîțiva 
kilometri. Confluențele pîraielor 
Vlădușca, Zănoaga și Cheia sînt tot 
atîtea răscruci, de unde încep alte 
chei, așa că „prăpăstiile" alcătuiesc 
în ansamblul lor un complex carstic 
interesant, care incintă și uimește la 
fiecare pas.

Poteca urmează firul rîului prin 
bolovănișurile albiei, largă cit îngă
duie pereții de calcar. Ea se par
curge insă ușor, căci apele Rîului 
Mare sînt rareori vizibile, ele ascun- 
zîndu-se pe dedesubt pentru a iz
bucni în „gîlgoaiele“ din preajma 
Zărneștiului, captate pentru nevoile 
orașului.

De altfel, din Zărnești începe și 
drumul către acest obiectiv turistic. 
De la gară se urmează un timp apa 
Bîrsei și apoi, la stingă, apa Rîului 
Mare, pe șoseaua însemnată cu mai 
multe semne de marcaj. La ieșirea 
din Zărnești, la poalele Pietrei Mici, 
se întîlnește cabana Gura Rîului. Pe 
lingă ea, drumul care duce spre sa
tul brănean Măgura, începe să urce 
ușor prin curmătura adîncă ce sepa
ră Piatra Craiului de măgurile Bru
nului. Se trece pe lingă Fîntîna lui 
Botorog, de unde se desparte dru
mul direct spre cabana Curmătura, 
și se urmează în continuare drumul 
de care marcat cu bandă albastră. 
După o oră și jumătate de mers se 
ajunge la capătîil „prăpăstiilor". Cei 
ce vor să se întoarcă în aceeași zi la 
Zărnești, pot urma doar o parte din 
drumul prin chei. Cei ce doresc, pot 
continua drumul, după parcurgerea 
cheilor, pe poteca ce urcă spre ca
bana Curmătura, unde pot înnopta, 
revenind a doua zi la Zărnești pe 
drumul marcat cu bandă galbenă, ce 
trece prin Poiana Zănoaga.

I. CERBU

A fi arhitect
(Urmare din pag. III-a)

doar... Dar tocmai acești centimetri, 
pe care poți nici să nu-i bagi în sea
mă, îi vor ajuta pe viitorii locatari să 
„cîștige“ un perete pentru o mai echi
librată așezare a mobilei.

Colindă cu noi șantierul și Presecan. 
Urcăm la etajul ultim a] unui bloc 
turn. Domnica îmi explică, la amănunt, 
folosirea „în lanț“ a macaralei, element 
de economicitate. Cînd, deodată, Pre
secan mă trage de mînecă să-mi arate 
o perspectivă inedită a Someșului. Ea 
mă îndeamnă să fiu atent la aerisirea 
unei bucătarii, el mă face să înțeleg 
rostul estetic al blocurilor „ecran“. Și 
cam așa, în mic și în mare, mi se des
fășoară pe dinaintea ochilor priveliștea 
în plin freamăt constructiv a acestui 
microraion care, cu vreo doi ani în 
urmă, ce era ? un prim joc cu parale
lipipedele de carton. Fără ca nici unul 
dintre ei s-o exprime astfel, simt din 
tot ceea ce îmi spun, din fiecare vorbă 
a lor, satisfacția vîrstei tinere de a-și 
vedea înfăptuite, neîntârziat, visele.
ZVAresecan stă pe undeva prin apro- 
1 Æz Piere și mă invită la el acasă. Are 

să-mi arate ceva. Etajul IV. Lo
cuință de burlac. Și totuși, cine știe 
cum, au răsărit într-un colț două flori 
involte. Nu de mult a căpătat locuința, 
are planuri mari de amenajare. L-a che
mat zilele trecute pe Mitrea să-și dea 
și el părerea despre viitorul... detaliu de 
sistematizare. Ceea ce a vrut să-mi a- 
rate e însă balconul, de pe care — 
surpriză ! — se vede panorama cartie
rului Grigorescu.

— Iți place ?
(Nu înțelege că, de fapt, nu despre 

ansamblu îl întreb, ci despre puntea 
aceasta aeriană pe care stăm).

— Astăzi l-aș vedea poate altfel... 
cred că am învățat cîte ceva între

timp. Nu-j nimic. Voi aplica la pro
iectul Mănăștur. Inchipuiește-ți : mii 
de apartamente, teren variat 1 Am și fă
cut vreo șase variante.

— Spune-mi, ai emoții la predai 
proiectului ?

— S-ar putea altfel ? Dar chiar și 
mai tiran, cînd intră în construcție, am 
emoții. Răspunderea arhitectului, mai 
ales a celui care nu construiește doar o 
singură casă, e mare. Are de înfruntat 
judecata cîtorva generații.

— Totuși, ca durabilitate a operei, 
el este mai „asigurat“ față de veșnicie 
decît poeții. Unii adeseori se întreabă 
cît va rezista versul lor...

Păi aici i-aici. Un vers slab se 
uită îndată. Construcția, vrei nu vrei, 
durează. Și de e proastă, te ocărăște 
toată viața.

Umblu, cu^ îngăduința gazdei, prin 
bibliotecă. Cărți, colecții de ziare și re
viste la zi, aranjate grijuliu. Pe un raft, 
notițe la universitatea serală de mar
xism-leninism. E în ultimul an. Mult 
discuri. Muzică simfonică. Răsfoim 
album de artă aplicată japoneză Aini- 
tectul, mă gîndesc, prin faptul că ape
lează în propria sa creație la mai multe 
arte, de nimeni nu se apropie într-atîta 
ca de regizor. îmi ghicește gîndurile 
parcă :
~ Ca și Mitrea, nici eu nu mi-am 

închipuit că voi deveni vreodată arhi
tect. El făcea poezie, desen și mate
matică. Mie îmi plăcea să modelez sta
tuete din alabastru, visam să lucrez în 
mijlocul naturii, ca silvicultor sau geo
log, iar cunoscuții mă bateau la cap că 
am spirit practic. Și iată cum s-a crista
lizat tot acest conglomerat...

Am ieșit din nou pe balcon. Spun 
unii că aud, în unele nopți, cum crește 
iarba. Noi doi, privind panorama „Gri
gorescu , simțeam, cu sensibilitatea 
noastră modernă, cum crește orașul.
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La Combinatul de vinificare Tohani, regiunea Ploiești, se prelucrează ultimele cantități de struguri din re
colta acestui an. Aici, întregul proces de viniîicaro este automatizat. în fotografie : hala de stocare a vinurilor.

Acțiuni tinerești

Mecanizatorii și recolta
(Urmare din pag. I-a)

rele și mașinile cu care se execută — 
excel? ‘nd recoltatul la unele cul
turi prășitoare — întregul complex 
de lucrări cerute de agrotehnica 
înaintată. Mecanizatorii din S.M.T. 
execută pe terenurile mecanizabile 
ale gospodăriilor colective arătura, 
discuitul și grăpatul, semănatul, di
ferite lucrări de întreținere a cul
turilor, recoltatul cerealelor păioa- 
se. An de an crește gradul de meca
nizare și la lucrările de prășit, la a- 
menajările pentru 'aritații, irigații, 
transportul și împrăștierea îngrășă
mintelor. la combaterea dăunătorilor 
etc.

înzestrarea agriculturii cu noi 
tipuri de mașini destinate execută
rii celor mai felurite lucrări reco
mandate de știința agricolă și expe
riența înaintată, aplicarea metode
lor agrotehnice în funcție de condi
țiile specifice de sol și climă din 
fiecare unitate agricolă socialistă 
cer ca mecanizatorul să fie în ace
lași timp un bun mecanic și 
tehnician agricol, care știe cum și 
de ce execută o anumită lucrare. Și, 
firește, se cer și un înalt simț de 
răspundere, disciplină și conștiin
ciozitate în muncă, hărnicie. Se 
impune deci ca permanent mecani
zatorii din G.A.S. și S.M.T. să fie 
înarmați cu cunoștințele necesare 
pentru folosirea mașinilor noi și 
executarea lucrărilor conform ce
rințelor agrotehnicii înaintate.

Ca urmare a sprijinului primit 
din partea specialiștilor din S.M.T., 
G.A.S. și G.A.C., a muncii desfășu
rate de organizațiile de partid și de 
comitetele sindicatelor și a eforturi
lor depuse de tractoriștii înșiși pen
tru a-și ridica nivelul profesional, as
tăzi în fiecare S.M.T. și gospodărie 
de stat sînt zeci de mecanizatori

stăpîni pe meserie, care îngrijesc, 
repară și folosesc rațional mașinile, 
execută lucrări de bună calitate. A- 
preciind rolul lor în creșterea pro
ducției agricole, partidul Și guvernul 
au distins cu ordine și medalii nu
meroși mecanizatori, precum și co
lective întregi de gospodării de stat 
și S.M.T.-uri. în numeroase gospo
dării colective, prețuind contribuția 
lor la sporirea producției, colectiviș
tii au ales în consiliile de conducere 
șefi ai brigăzilor de tractoare sau 
ălți mecanizatori din brigăzile per
manente repartizate de S.M.T.-uri.

Pentru realizarea sarcinilor tra
sate de partid privind sporirea pro
ducției agricole se impune ca toți 
mecanizatorii din G.A.S. și S.M.T. 
să-și ridice continuu calificarea, să 
dea dovadă, prin lucrările ce le 
execută, că se simt răspunzători 
de soarta recoltei.

întrlicît se apropie și vremea 
terminării lucrărilor în cîmp, sînt 
necesare măsuri pentru buna des
fășurare a cursurilor de pregătire 
a mecanizatorilor în timpul iernii. 
Este de datoria organizațiilor de 
partid și U.T.M., a comitetelor sin
dicatelor să desfășoare o intensă ac
tivitate politico-educativă pentru 
întărirea disciplinei în muncă și a 
răspunderii față de calitatea lucră
rilor, să organizeze temeinic între
cerea și să popularizeze experiența 
și metodele fruntașilor. în îndru
marea activității gospodăriilor de 
stat și a S.M.T.-urilor, organele re
gionale și raionale de partid, con
siliile agricole și conducerile trustu
rilor Gostat să acorde o deosebită 
atenție acestor probleme.

însușindu-și temeinic meseria 
și muncind cu hărnicie, mecaniza
torii vor aduce o contribuție tot mai 
mare la sporirea producției agri
cole.

Primirea de către Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 

al R. P. Romine, a ambasadorului 
R. P. Polone la București

Vineri, 18 octombrie, Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Polone la 
București, Wieslaw Sobierajski.

Conducerea Teatrului 
„Maxim Gorki“ primită 

la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 

Membrii conducerii Teatrului Mare de 
Dramă „Maxim Gorki" din Leningrad, în 
frunte cu regizorul G A. Tovstonogov, ar
tist al poporului al U.R.S.S., aii fost primiți 
de Constanța Crăciun, președintele. Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă. La pri 
mire au fost de față Dumitru Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului, și cadre de 
conducere din Comitet.

Au fost prezenți reprezentanți ai Amba
sadei Uniunii Sovietice în. R. P. Romîuă.

INFORMAȚII
Vineri seara, în saloanele hotelului 

Athenée Palace din București a avut loc o 
întîlnire între redactori ai presei centrale 
și reprezentanți a 32 de oficii și organi
zații de turism din S.U.A. în timpul vizitei 
în R. P. Romină, oaspeții americani au 
avut întrevederi cu conducători ai Oficiu
lui Național de Turism — „Carpați" in ve
derea studierii posibilităților de dezvoltare 
a legăturilor turistice intre cele două țări.

(Agerpres)

LOTO CENTRAI
La tragerea Loto-Central din ziua de 18 

octombrie 1983 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
87, 83, 37, 45, 46, 51, 22, 42, 11, 67.

Premii suplimentare : 23, 77, 88.
Fond de premii : 789 593 lei.

Campionate, competiții
NATAȚIE — Azi ți mîine, la ștrandul 

Tineretului din Capitală, întreceri pentru 
Dinamoviadă, competiție internațională de 
înot, sărituri și polo pe apă. Dimineața 
între 10 și 13 ; după-amiaza 16,30-19,30.

CICLISM. — Duminică dimineața, în- 
cepînd de la ora 9,30, pe circuitul din str. 
Maior Coravu din Capitală se dispută 
campionatul republican de semifond.

ATLETISM — Azi și mîine, la Constan
ța, pe stadionul „1 Mai“, întreceri în ca
drul campionatului republican pe echipe 
reprezentative de regiuni.

FOTBAL. — Mîine, în etapa a VIII-a a 
campionatului categoriei A : București, sta
dionul „23 August“ : Rapid-Dinamo Pi
tești (ora 13,30), Progresul-C.S.M.S. (ora 
15,30) ; Brașov : Steagul Roșu-Siderurgistul; 
Oradea : Crișul-Dinamo București ; Cons
tanta : Farul-Știința Cluj ; Arad : U.T.A.-
Știința Timișoara ; Ploiești : Petrolul-Steaua.

RUGBI — în Capitală — azi, stadionul 
„Gloria“, ora 15,30 : Gloria-Grivița Roșie ; 
mîine, cuplaj pe stadionul „Progresul“ r 
Progresul-Știința Cluj (ora 10) și Steaua-Di- 
namo (ora 11,30). Mîine, în provincie : Rul
mentul Bîrlad-Știința Petroșeni ; Știința Ti- 
mișoara-Unirea București ; Farul Constan- 
ța-C.S.M.S. Iași.

In „optimile" Cupei campionilor europeni

tamo București va
MADRID 18 (Agerpres). — Vineri, 

în localitatea Tarragona (Spania) 
s-a întrunit comitetul executiv al 
Uniunii europene de fotbal. Cu acest 
prilej au fost trase la sorți meciu
rile pentru optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni“ la 
fotbal.

Echipa Dinamo București va în- 
tîlni cunoscuta formație spaniolă 
Real Madrid, cîștigătoarea primelor 
cinci ediții ale acestei cupe. Din 
echipa Real Madrid, care a eliminat

Dublă întîlnire de fotbal 
ROMÎN1A — IUGOSLAVIA

Selecționatele olimpice de fotbal 
ale R. P. Romîne și Iugoslaviei vor 
susține un meci amical la 27 octom
brie la București. în aceeași zi, Ia 
Belgrad se vor întîlni echipele se
cunde ale celor două țări.

întîlni pe Real Mdnd 
recent pe Glasgow Rangers (1—0 și 
6—0), fac parte Internaționalii Di 
Stefano, Gento, Amanclo, Pachin, 
Santamaria, Evaristo. Potrivit tra
gerii la sorți, primul meci dintre 
cele două echipe va avea loc la 
București.

Celelalte jocuri din „optimi“ se 
vor desfășura astfel : Benfica Lisa
bona — Borussia Dortmund ; Spar
tak Plovdiv — Eindhoven (Olanda) ; 
F. C. Zürich — Galatasaray Istan
bul ; A. C. Milano — Norrkoeping 
(Suedia) ; Gornik Zabrze (R. P. Po
lonă) — Dukla Praga ; Jeunesse 
d’Esch (Luxemburg) — Partizan 
Belgrad ; Internazionale Milano — 
A. S. Monaco.

Meciurile se vor disputa tur-retur 
pînă la 15 decembrie.

S-a deschis

Dinamoviada de natație
Ieri, în ziua a doua a Dinamoviadei de 

natație care se desfășoară Ia ștrandul Tine
retului din Capitală, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : înot : fete 100 m bras 
Zoe Reznicenko (Dinamo-R.P.R.) l’21”3/10 
(nou record republican) ; 100 m. spate : Ka
talin Takacs (Dozsa Budapesta) 1T3”6/1O ; 
200 m fluture : Măriuca Rotaru (Dinamo- 
R.P.R.) 2’52”5/10 ; 400 m mixt : Cristina 
Balaban (Dinamo-R.P.R.) 5’54”4/10 (nou re
cord republican) ; bărbați : 1 500 m liber : 
Evgheni Novikov (Dinamo U.R.S.S.)

18’59”2T0 ; 400 in mixt : Ghenadi Andro
sov (Dinamo-U.R.S.S.) 5'07”2/10 ; ștafeta 
4x100 m mixt : Dozsa (R. P. Ungară) 
4T6”6/10 (nou record maghiar) ; sărituri de 
la trambulină : femei : Tania Genceeva (Di
namo-U.R.S.S.) 104,04 puncte ; masculin: 
Pantelimon Deciiseară (Dinàmo R.P.R.) 
134,71 puncte.

POLO PE APĂ : Dinamo (R.P.R.)— 
Dozsa (R.P.U.) 4—3 ; Dynamo (R.D.G.)— 
Spartak (R.P.B.) 4—3 ; Dinamo (U.R.S.S )— 
Ruda Hvezda (R. S. Cehoslovacă) 9—4.

Im ©îteva r â sa d ta s» i
Pe șoseaua București—Pitești s-a dispu

tat ieri campionatul republican ciclist în 
proba contracronometru pe echipe. Locul în- 
tîi a revenit formației Dinamo (Cosma, Șe- 
laru, Zanoni, Bădără), care a acoperit 100 
km. în 2h21’24”. Echipa Steaua s-a clasat 
pe locul,doi cu timpul de 21121'59”.

■Ar
Continuîndu-și turneul în R. S. Ceho

slovacă, selecționata de hochei pe gheață 
a R. P. Romîne a jucat în localitatea Pop- 
rad cu formația locală Lokomotiv. Au cîș- 
tigat hocheiștii romîni cu 4—1 (2—0, 1—0, 
1—1) prin golurile marcate de Biro (2), Flo- 
rescu și Takacs.

*
în capitala Iugoslaviei a avut loc dubla 

întîlnire de volei între reprezentativele ora
șelor Belgrad și Varșovia. Echipele polo
neze au-terminat învingătoare în ambele 
în tîln iri, cu același scor (3—1).

Deși mai sînt aproape trei ani pînă la 
cel de-al 8-lea campionat mondial de fot
bal, Federația engleză, de comun acord eu 
F.I.F.A., a fixat de pe acum datele și sta
dioanele unde vor avea loc meciurile tur
neului final. Acest turneu se va desfășura 
între 12 și 30 iulie 1966 pe 8 stadioane di
ferite, dintre caro două londoneze („Empire 
Stadium Wembley“, cu 100 000 de locuri și 
„White City“, cu 75 000 de locuri). Celelalte 
meciuri se vor disputa în orașele Newcastle, 
Sunderland, Liverpool, Manchester, Shef
field, Birmingham.

★
Echipa reprezentativă de hochei po 

gheață a Iugoslaviei, aflată în turneu în 
Austria, a întîlnit cunoscuta formație K.A.C. 
Klagenfurt. Hocheiștii austrieci au obținut 
victoria cu 9—3 (2—2, 4—1, 3—0).

A 60-a sesiune a C.I.O.
BADEN-BADEN 18 (Agerpres). — 

La Baden-Baden (R.F. Germană) au 
început lucrările celei de-a 60-a se
siuni a Comitetului internațional o- 
limpic (C.I.O.). Participă cu drept de 
vot delegați din 58 de țări, printre 
care și R. P. Romînă.

în prima zi a sesiunii, congresul 
a admis ca noi membre ale C.I.O. 
comitetele olimpice din Senegal, Li
bia, Iordania, Camerun, Nepal, Re
publica Mali și Coasta de Fildeș. în 
prezent, Comitetul internațional o- 
limpic numără 112 țări membre.

O altă problemă importantă în
scrisă pe ordinea de zi a fost stabi
lirea numărului de sporturi pentru 
olimpiada din 1968. Din cele 22 de 
sporturi olimpice au fost eliminate 
patru și anume : handbalul, volei- 
balul, tirul cu arcul și judo.

Cele 18 sporturi admise la olim
piada din 1968 sînt următoarele : 
atletism, gimnastică, natație, fotbal, 
ciclism, lupte, box, haltere, caiac- 
canoe, călărie, pentatlon modern, 
baschet, tir, polo pe apă, hochei pe 
iarbă, scrimă, canotaj academic, 
yahting.

Vineri seara a fost desemnat 
orașul-gazdă al Jocurilor olimpice de 
vară din 1968. Au candidat orașele 
Mexico, Detroit, Buenos Aires și 
Lyon, Cu majoritate de voturi, or
ganizarea celei de-a 19-a Olimpiade 
a fost atribuită orașului Mexico.

Fier vechi pentru oțelăril

Tinerii din întreaga țară au 
colectat pînă la 15 octombrie 
peste 173 000 tone de fier vechi. 
Numai în ultima săptămînă, ei 
au trimis oțelăriilor aproape
4 000 de tone. In această acțiune 
s-au distins tinerii din orașul 
București și din regiunile Plo
iești, Banat, Brașov, Argeș, Cluj, 
Crișana și Galați.

Pentru ridicarea caliîicărli

Organizațiile U.T.M. din între
prinderi, sub conducerea organi
zațiilor de partid, se ocupă 
de ridicarea calificării a cît mai 
mulți tineri. Numai în primul 
semestru al anului au fost cu- i 
prinși în cursuri de ridicare a 8 
calificării 236 500 de tineri din 9 
întreaga țară. Regiunea Ploiești 9 
este una din regiunile care au ob- o 
ținut cele mai bune rezultate în ! 
calificarea tinerilor. Fruntașe sînt i 
și regiunile Dobrogea, Galați, Ar
geș, Cluj, orașul București și al
tele.

Plantări de pomi 
și împăduriri

Tinerii au participat intens la B 
munca de înfrumusețare a ora- | 
șelar, cartierelor și satelor. In I 
1963 ei s-au angajat să planteze 8 
în parcuri, grădini, spații verzi, 9 
de-a lungul șoselelor, peste |
5 000 000 de pomi. Dintre aceștia, | 
numai in sezonul de primăvară 9 
au fost plantați peste 3 300 000 I 
de pomi, acțiunea continuind și I 
acum toamna. Cele mai bune re
zultate le-au obținut tinerii din 
regiunile Galați, Iași, Oltenia, 
Banat, Crișana, precum șl cei 
din orașul București.

Refacerea patrimoniului fores
tier este o altă acțiune la care I 
tinerii au răspuns cu entuziasm. 8 
în campania de primăvară, ei 9 
au împădurit peste 5 000 de hec- | 
tare ; un mare număr de puteți I 
urmează să fie plantați în cam- I 
panta de toamnă. De asemenea, I 
tinerii s-au angajat să îngrijească 8 
în acest an peste 53 000 de hec- o 
tare de arborete tinere. B

Sesiune tehnico științifică
PETROȘENI (red. ziarului „Stea

gul Roșu“). — în ziua de 18 octom
brie s-ă deschis în aula Institutului 
de mine din Petroșeni sesiunea teh- 
riico-știihțifică cu tema : „Metodele 
folosite pentru creșterea producției 
și a productivității muncii, reducerea 
consumului de materii prime și ma
teriale și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă“.

Sesiunea este organizată de con
siliul regional al sindicatelor Hune
doara în colaborare cu Institutul de 
mine Petroșeni și întreprinderile 
miniere din regiune. La lucrările se
siunii participă mineri șefi de briga
dă, maiștri și ingineri, cadre tehnice 
de la lucrările de prospecțiuni mi
niere și geologice, activiști sindicali, 
precum și invitați de la trusturile 
miniere din țară.

în prima zi a sesiunii au fost pre
zentate 7 referate, între care : „îm
bunătățirea indicilor tehnico-econo- 
rnici la executarea lucrărilor miniere 
de înaintări", „Studiu privind meto
dele de exploatare moderne aplicate 
la mina Ghelar", „Metode noi de 
susținere a puțurilor de mină" și al
tele.

Opoziție crescindè față de junta militară 
din Republica dominicană

SANTO DOMINGO 18 (Agerpres). 
— în Republica Dominicană conti
nuă demonstrațiile antiguvernamen
tale în semn de protest împotriva 
preluării puterii de către junta mi
litară în urma loviturii de stat de 
la 25 septembrie. Agenția U.P.I. 
transmite că pentru a treia zi con
secutiv poliția a intervenit cu gre
nade cu gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia demonstrațiile studenților 
din Santo Domingo. Studenții au 
ridicat baricade în fața liceului „Ar
gentina" și s-au apărat cu pietre în 
fața atacurilor polițienești. Puter
nice incidente s-au produs în orașul 
Barahona, unde poliția i-a atacat cu 
bastoane de cauciuc pe studenții 
care îndemnau populația să se pro
nunțe împotriva juntei militare.

Totodată în întreaga țară con
tinuă represiunile și arestările în 
rîndurile elementelor care și-au ma
nifestat opoziția față de noul regim 
dominican. Potrivit unor date preli
minare, peste 50 de persoane au fost 
arestate în ultimele două zile.

La Santo Domingo s-a anunțat că 
autoritățile militare au ordonat ares
tarea vicerectorului Universității din 
capitala dominicană, Aybar Nicolas. 
Acesta s-a refugiat însă în clădirea 
Universității care beneficiază de

„autonomie universitară". Potrivit re
latărilor agenției U.P.I., de cînd a 
preluat puterea junta militară a 
exilat din țară peste 200 de adver
sari politici.

Corespondentul din Santo Domin
go al agenției Prensa Latina trans
mite că partidul politic dominican 
„Mișcarea 14 iunie“ a aprobat la 17 
octombrie alegerea fostului pre
ședinte al Senatului, Juan Casano
vas, în funcția de președinte al Re
publicii Dominicane și a adresat un 
apel în care cheamă la crearea unui 
„front patriotic“ care să lupte îm
potriva juntei militare. Săptămînă 
trecută, membrii Congresului domi
nican, care a fost dizolvat de noul 
guvern, s-au întrunit într-un oraș 
din provincie și au desemnat pe Ca
sanovas drept președinte al țării. 
Junta militară nu a recunoscut a- 
ceastă alegere. Potrivit agenției. 
„Mișcarea 14 iunie“ a invitat Parti
dul revoluționar dominican al fos
tului președinte Juan Bosch și par
tidul social-creștin să participe la 
acest front patriotic. „Mișcarea 14 
iunie" a condiționat sprijinul acor
dat lui Casanovas de înfăptuirea tu
turor reformelor de care are nevoie 
țara, îndeosebi în sectorul industrial 
și agricol.

Plenara C. C. al P. C.
d?n Austria

VIENA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Volksstimme“, 
la Viena a avut loc plenara C.C. al 
Partidului Comunist din Austria, în 
cadrul căreia Friedrich Hexmann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Austria, a prezentat un 
raport pe probleme de politică in
ternă.

Plenara a adoptat o rezoluție în 
legătură cu problema reformei sis
temului electoral.

în Coreea de sud după alegerile 
prezidențiale

SEUL 18 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că vineri di
mineața în fața Universității din 
Seul s-a adunat un mare număr de 
studenți pentru a protesta împotriva 
menținerii regimului militar pentru 
încă patru ani. Poliția i-a atacat pe 
studenți, împrăștiindu-i.

în același timp, poliția a anunțat 
arestarea unui număr de studenți a- 
cuzați de a fi pus la cale o revoltă 
împotriva regimului militar al lui 
Pak Cijan Hi. Autoritățile au afir
mat că au descoperit un complot care 
urma să fie declanșat vineri dimi-

neața și care avea drept scop răstur
narea actualului regim. Agenția 
France Presse relevă că în acest 
complot sînt implicați și militari po
trivnici juntei militare aflate în pre
zent la putere.

Agenția arată că după anunțarea 
arestărilor operate a fost convocată 
o conferință a șefilor de stat major 
ai armatei sud-coreene și a ofițeri
lor serviciului de spionaj. Poliția a 
fost pusă în stare de alarmă, iar pa
trulele de poliție au fost înzestrate 
cu carabine și grenade cu gaze la
crimogene.

îiuhelerea lucrărilor Congresul«!

Alianței cooperatiste internaționala

LONDRA 18 (Agerpres). — La 17 
octombrie s-au încheiat la Bourne
mouth lucrările celui de-al 22-lea 
congres al Alianței cooperatiste in- 

; ternaționale, la care au participat 
■ delegați din 36 de țări ale lumii. 

Din partea Republicii Populare 
Romîne, la lucrările congresu
lui a participat o delegație con
dusă de C. Mateescu, președintele 
CENTROCOOP.

Participanții la cel de-al 22-lea 
Congres al Alianței cooperatiste in
ternaționale au adoptat rezoluția 
„Despre dezarmare și pace“. în care 
se subliniază însemnătatea Trata
tului privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare.

Delegații la congres au adoptat și o 
rezoluție cu privire la întărirea uni
tății și colaborării în mișcarea coo
peratistă internațională, în care re
comandă organizațiilor cooperatiste 
naționale să extindă și să consoli- 

I deze relațiile dintre ele pe bază de 
reciprocitate. O altă rezoluție pre
vede crearea unei comisii pentru 
elaborarea principiilor de bază ale 
activității cooperației în condițiile 
actuale.

Congresul a examinat, de aseme
nea, problemele de procedură pri
vind primirea organizațiilor coope
ratiste naționale în această organi- 

; zație și a ales comitetul central al 
I Alianței cooperatiste internaționale.

ACUZAȚII ACUZAI

Tribunalul din localitatea East Lon
don din Republica Sud-Africană a în
ceput procesul a 52 de africani acu
zați de „sabotaj“ împotriva statului. 
Acuzații au transformat prima ședin
ță a procesului într-o manifestație îm
potriva politicii de apartheid, promo
vată de guvernul Verwoerd. Tribuna
lul a fost nevoit să întrerupă ședința. 
Cei 52 africani s-au opus evacuării 
lor cu forța de către gardieni. Unități 
de poliție, relatează agenția Reuter, 
au fost aduse pentru a întări paza la 
intrarea tribunalului, unde numeroși 
africani au făcut acuzaților o mani
festație de simpatie.

INUNDAȚII IN BRAZILIA

în ultimele zile, în urma revărsării 
fluviului Rio Guaiba, precum și a altor 
rîuri, se semnalează mari inundații în 
statul brazilian Rio Grande do Sul. 
După cum transmite agenția France 
Presse, apele au ajuns la 17 octombrie 
pînă în centrul orașului Porto Alegre, 
capitala acestui stat. La operațiile de 
salvare participă unități militare și 
elicoptere care transportă medicamen
te și alimente în regiunile izolate. Gu
vernatorul statului, Udo Meneghetti, a 
plecat la Brasilia pentru a discuta cu

președintele Joao Goulart problema 
acordării unui ajutor federal regiuni
lor sinistrate.

DESCOPERIREA UNEI FRESCE
DIN SECOLUL ! î.e.n.

O misiune de cercetări arheologice, 
care efectuează săpături în regiunea 
orașului Efes — în Asia Mică (Tur
cia) a descoperit o frescă datând, după 
toate probabilitățile, din secolul I îna
inte de era noastră. Agenția France 
Presse, care relatează această știre, 
subliniază că, după părerea specialiști
lor, unul din personajele reprezentate 
în frescă este filozoful grec Socrate, 
în cursul acelorași săpături au mai 
fost descoperite obiecte de interes ar
heologic printre care statuete ale unor 
zeități grecești.

PUBLICAȚII PENTRU ORBI

La Praga funcționează o tipografie 
care editează publicații pentru orbi. 
Redactorul șef, precum și majoritatea

muncitorilor și funcționarilor tipogra
fiei sînt orbi. Tipografia editează lite
ratură politică și artistică, manuale 
destinate școlilor pentru copiii orbi, 
precum și diferite manuale pentru di- 
lcrite specialități.

Editarea literaturii pentru orbi con
stituie o muncă destul de grea, înlru- 
cît alfabetul Braille ocupă mult loc. 
De exemplu, romanul „Pe Donul li
niștit“ a apărut în 55 de volume și 
are o greutate de 110 kilograme.

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI
DIN URUGUAY

în Uruguay se desfășoară în prezent 
primul recensămînt al populației aces
tei țări din ultimii 55 de ani. La 
Montevideo s-a anunțat că populația 
capitalei țării se ridică la 1 069 000 
locuitori. Au fost înregistrați 508 000 
bărbați și 561 000 de femei. Datele 
recensământului din interiorul țării vor 
fi cunoscute peste cîteva zile.

Pe șantierele 
septenalului

In preajma celei de-a 46-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, de pe șantierele septenalului so
sesc noi vești despre eforturile oame
nilor sovietici pentru darea în folosință 
a unor obiective importante.

★
SECȚIA DE CONVERTIZOARE 

DE LA NIJNII TAGHIL. La com
binatul siderurgic „V. I. Lenin“ din 
Nijnii Taghil a fost pusă în func
țiune secția de convertizoare. Agre
gatele de topire, care cîntăresc sute de 
tone, funcționează pe bază de oxigen 
pur. Ele au dat primele șarje de oțel 
de calitate superioară. înălțimea con- 
vertizorului atinge 8,7 m., iar diametrul 
— 6 m. Aici au fost instalate cazane de 
aburi care pot asigura termoficarea u- 
nui oraș cu o populație de 50 000 de 
oameni.

Secția de convertizoare este utilată cu 
mașini și aparate de precizie care asi
gură mecanizarea complexă și automa
tizarea tuturor proceselor de producție. 
Ea a fost construită în 18 luni. Paralel 
a fost creat un complex industrial care 
numără peste 40 de clădiri și diverse 
obiective.

Pentru construirea acestui obiectiv 
s-a efectuat un important volum de 
lucrări : s-au excavat și mutat din loc 
1,5 milioane m.c. de pămînt, s-au turnat 
83 000 m.c. de beton armat, au fost 
montate 15 000 tone de armătură meta
lică și 8 500 tone de utilaje tehnologice, 
s-au construit 400 km de conducte. 
Pentru a pune în funcțiune toate agre
gatele și mecanismele a fost necesar să 
se instaleze 900 de motoare electrice.

'À'
LA COMBINATUL DË LA KACI- 

KANAR. Zilele trecute a intrat în 
funcțiune prima parte a combinatu
lui pentru înnobilarea minereului de 
la Kacikanar. Cînd va fi termina
tă construcția celei de-a doua părți 
a combinatului, acesta va putea

prelucra anual zeci de milioane 
tone de minereu. Fabricile de 
concasare și do aglomerare sînt înzes
trate cu tehnica cea mai modernă, cu 
dirijare automată și televiziune indu
strială.

Minereul este adus în vagoane auto
basculante, cu o capacitate de 100 de 
tone, remorcate cu trenuri electrice de 
la cariera principală, care se află la 
poalele muntelui Guseva. Pînă de cu- 
rînd, prin aceste locuri nu se auzea de- 
cît foșnetul taigalei de nepătruns, dar 
specialiștii sovietici au descoperit aici 
un zăcămînt de minereuri ale cărui re
zerve, potrivit calculelor, vor ajunge 
combinatului pentru 200 de ani. Acum 
taigaua s-a retras și în locul ei au apă
rut excavatoare și mașini, s-au construit 
căi ferate.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au felicitat 
colectivele întreprinderilor „Taghilstroi“ 
și „Kacikanarstroi“, precum și pe pro- 
iectanții care au lucrat la construirea 
acestor două importante obiective ale 
industriei siderurgice sovietice. „Pune
rea în funcțiune a acestor întreprinderi, 
bazate pe tehnica și tehnologia înainta
tă, se spune în scrisoare, constituie o 
contribuție importantă la dezvoltarea 
progresului tehnic în siderurgia U.R.S.S."

★

ACCELERATOR LINIAR DE E- 
LECTRONI. Lucrările de construc
ție a acceleratorului liniar de elec
troni de lîngă orașul Harkov se a- 
propie de sfîrșit. Destinat pentru o e- 
nergie de 2 miliarde electron-volți, a- 
cest accelerator este cel mai mare din 
lume.

Acceleratorul liniar de electroni con
stituie doar o parte din noul centru a- 
tomic care se construiește la Institutul 
fizico-tehnic din Harkov.

într-un reportaj publicat de ziarul 
„Pravda“ din 17 octombrie se face o 
descriere a noului centru atomic. In
trarea în „orașul atomic“ se face prin- 
tr-o ușă în greutate de 9 tone. Pătrunzi

In clișeu : In sala centrală a noului centru atomic se desfășoară reglarea 
utilajului acceleratorului.

într-un coridor îngust de beton și de 
acolo într-una din viitoarele săli expe
rimentale. Șinele circulare din central 
încăperii sînt necesare pentru electro- 
magnetul rotitor care cîntărește o sută 
de tone. Cu ajutorul acestui electro
magnet vor fi studiate fasciculele ra
pide ale particulelor. Din sala vecină se 
intră într-un tunel subteran unde sînt 
instalați electromagneți masivi, arcuiți, 
prin care trece o conductă — drumul 
fluxului de electroni. Acceleratorul, ase
mănător unei conducte, străbate tune
lul pe o lungime de 240 metri.

In partea opusă a tunelului este sala 
centrală, unde sînt instalate numeroase 
aparate modeme, dintre cele mai com
plexe. Din loc în loc, la mică distanță, 
se află microfoane pentru convorbirile 
interioare- La tabloul de distribuție se 
aprind beculețe semnalizatoare. Se ex
perimentează generatorii de impulsuri 
și aparatajul de înaltă frecvență.

La ce folosesc acești acceleratori ? 
Sub acțiunea unor surse de radiații 
electromagnetice, particulelor microsco
pice încărcate — electronilor — li se 
imprimă o viteză uriașă, apropiată de 
viteza luminii. Fluxul se lovește de o 
țintă. La ciocnire se produce fisionarea 
nucleelor atomice și se nasc noi par
ticule. Scopul principal urmărit de 
oamenii de știință sovietici prin crearea 
noului accelerator liniar este studierea 
structurii protonului și neutronului. De 
asemenea, vor fi efectuate și alte cerce
tări științifice importante.

Savanții de la institutul din Harkov 
au fost primii din Uniunea Sovietică 
care au reușit să fisioneze nuclee ato
mice cu ajutorul unui accelerator nu 
prea mare. Mai tîrziu, aici au fost rea
lizați și alți acceleratori liniari. La în

ceput au fost construiți acceleratori 
destinați pentru o energie de 700 mii 
de electron-volți, apoi de 3,5 milioane, 
după care energia a crescut mereu — 
la 30 milioane, 90 milioane și, în sfîr
șit, la 360 milioane electron-volți Fie
care acceleratei era utilizat ca model 
pentru o mașină și mai complicată. în 
anul 1950 a început construirea acce
leratorului liniar de electroni de 2 mi
liarde electron-volți — o nouă mașină 
atomică, unică în lume, destinată cer
cetărilor în scopuri pașnice.

★
TURBOGENERATOARE CU CA

PACITATE DE 500 000 kW. La ter
mocentrala din Nazarovo, ținutul 
Krasnoiarsk, a început construirea ce
lei de-a doua părți a acestui obiectiv e- 
nergetic, care funcționează pe baza căr
bunelui din bazinul Kansk-Acinsk, cel 
mai ieftin cărbune din Uniunea Sovie
tică. Constructorii montează carcasa ce
lei de-a 5-a turbine. Pînă în prezent lu
crează patru agregate, avînd fiecare o 
capacitate de 150 000 kW. Ele furnizea
ză curent electric pentru calea ferată 
transsiberiană, pentru întreprinderile din 
Krasnoiarsk și din bazinul Kuznețk.

Capacitatea celei de-a doua părți a 
centralei termoelectrice va întrece de 
două ori pe cea a primei părți. Alături 
de două turbine a cîte 150 000 kW fie
care, vor fi instalate — pentru prima 
oară în practica construcției de centrale 
termoelectrice — două turbogeneratoa- 
re care vor avea fiecare o capacitate de 
500 000 kW.

ZOE CRĂCIUN
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Sosirea ministrului afacerilor externe
al R* P- Romîne la Rio de Janeiro

Lucrările Adunării Generale
a O.N.U.

Alegerea unor membri nepermanenți 
ai Consiliului de Securitate

După demisia lui Macmillan

Lordul Home însărcinat cu formarea guvernului englez

NEW YORK 18 (Agerpres). — în 
ședința de vineri dimineață Aduna
rea Generală a O.N.U. a discutat în
locuirea celor trei membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Securitate al 
căror mandat expiră la 31 decembrie 
1963: Filipinele, Ghana și Venezuela. 
Pentru alegerea unor noi membri 
este necesară o majoritate de 
două treimi, procedura O.N.U. per- 
mițînd mai multe scrutine pînă la 
obținerea acestei majorități. în pri
mul tur de scrutin, Coasta de Fil
deș și Bolivia au obținut respectiv 
92 și 86 de voturi, fiind declarate 
alese ca membre ale Consiliului de 
Securitate cu îpeepere de la 1 ianua
rie 1964. Pentru cel de-al treilea loc 
s-au desfășurat mai multe tururi de

scrutin fără a se ajunge la majori
tatea necesară. Un număr mai mare 
de buletine au obținut R. S. Ceho
slovacă și Malaya. La propunerea 
președintelui Adunării Generale, vo
tul pentru completarea celui de-al 
treilea loc în Consiliul de Securitate 
a fost amînat pentru vinerea vii
toare.

în cadrul aceleiași ședințe, Adu
narea Generală a procedat la ale
gerea a 6 membri în Consiliul E- 
conomic și Social în locul celor 6 

căror mandat expiră

LONDRA 18 (Agerpres). — In di
mineața zilei de 18 octombrie, pri
mul ministru britanic Macmillan a 
transmis reginei Elisabeta demisia 
sa și a întregului său cabinet. La a- 
miază, după o întrevedere cu fostul 
premier, pe care l-a vizitat la spi
talul unde se află internat, regina 
Angliei l-a primit în audiență pe 
lordul Home, care în cabinetul Mac
millan a deținut funcția de ministru 
de externe, și l-a însărcinat cu 
constituirea noului guvern. într-o 
declarație făcută presei la amiază, 
lordul Home a anunțat că a în-

ceput consultările în vederea cons
tituirii unui nou cabinet.

Comentatorii agențiilor de presă 
subliniază că este pentru prima dată 
în secolul acesta cînd un membru 
al nobilimii britanice este desemnat 
în funcția de prim ministru. Potri
vit procedurii parlamentare brita
nice, un lord nu are dreptul să in
tre în Camera Comunelor și deci 
noul prim-ministru, dacă nu va re
nunța la titlul său nobiliar, nu va 
putea fi interpelat de către depută
ții aleși.

lațări al
sfîrșitul anului. Au fost aleși pentru 
o perioadă de 3 ani, cu începere din 
ianuarie 1964, Franța. Algeria, Chile, 
Ecuador, Irak și Luxembourg.

Erhard a prezentat programul noului guvern

Interzicerea experiențelor cu arma nucleară 
în discuția Comitetului Politic

BONN 18 (Agerpres). — La 18 oc
tombrie a avut loc în Bundestagul 
vest-german o ședință în cadrul că
reia noul cancelar Ludwig Erhard a 
prezentat declarația cu privire la 
politica internă și externă a noului

guvern vest-german. După citirea a- 
cestei declarații, care a durat două 
ore, s-a anunțat că dezbaterile în 
legătură cu programul noului gu
vern prezidat de Erhard vor avea 
loc în Bundestag la 24 octombrie.

NEW YORK 18 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței din după-amiaza zi
lei de 17 octombrie a Comitetului 
Politic al Organizației Națiunilor 
Unite a continuat discutarea proble
mei interzicerii experiențelor cu 
arma nucleară.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
K. V. Novikov, a declarat că guver
nul sovietic a făcut tot ce a depins 
de el pentru încheierea unui acord 
care să prevadă interzicerea tuturor 
experiențelor, inclusiv a celor sub
terane. Guvernul sovietic a pornit 
de la faptul, a declarat el, că inter
zicerea tuturor experiențelor, inclu
siv a celor subterane, poate fi con
trolată cu ajutorul mijloacelor na
ționale de detectare. Tinzînd să fo
losească influența favorabilă pe 
care a avut-o încheierea Tratatului 
de la Moscova asupra situației in
ternaționale, a spus K. V. Novikov, 
guvernul sovietic a propus un pro
gram complet de măsuri, a căror în
făptuire ar duce Ia însănătoșirea 
continuă a situației internaționale, 
ar netezi calea spre soluționarea

a dezarmăriiproblemei radicale 
nerale și totale.

Reprezentantul
Rossidis, a propus 
„mic“ comitet special sub
O.N.U., care să elaboreze

ge-

Ciprului, 
crearea

Un interviu al ministrului de externe 
al Franței

In U.R.S.S. a fost lansat 
„Cosmos“20"

MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat la 18 oc
tombrie satelitul artificial al Pămîn
tului „Cosmos-20“.

La bordul satelitului a fost insta
lat aparataj științific destinat conti
nuării cercetărilor asupra spațiului 
cosmic în cadrul programului anun
țat de agenția TASS la 16 martie 
1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
următorii parametri :

— perioadă inițială de revoluție 
89,55 minute ; distanța maximă de 
suprafața Pămîntului (la apogeu) 
311 km; — distanța minimă (la peri- 
geu) 206 km ; — unghiul de înclina
re a orbitei față de planul Ecuato
rului 65 grade.

în afara aparatajului științific la 
bordul satelitului s-au montat :

— un emițător radio care funcțio
nează pe frecvența de 19,995 MHZ ;

— un sistem radiotehnic pentru 
măsurarea precisă a elementelor or
bitei ;

— un sistem radiotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt a date
lor referitoare la funcționarea dis
pozitivelor și aparatajului științific.

Aparatura instalată la bordul sate, 
lițului funcționează normal.

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
— La invitația lui Araujo Castro, 
ministrul afacerilor externe al Bra
ziliei, în seara zilei de 17 octombrie 
a sosit la Rio de Janeiro Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, însoțit de Nico
lae Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Galeau, oaspeții aU fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai guvernu
lui brazilian, șefi ai unor misiuni di
plomatice, precum și de Gheorghe

R.

Masă oferită 
de ambasadorul

P. Romîne la Moscova

MOSCOVA 18 (Corespondentul A- 
gerpres transmite) : La 18 octombrie, 
Nicolae Guină, ambasadorul extra- 

’ ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Romîne la Moscova, a 
oferit o masă în cinstea delegației 
Asociației de prietenie sovieto-romî- 
nă, care s-a înapoiat din vizita fă
cută în Romînia unde a participat, ia 
manifestările din cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice.Zenon 

unui 
egida 

planul 
unui sistem seismic mondial. Aces
ta, a spus el, ar ușura încheierea a- 
cordului cu privire la interzicerea 
experiențelor subterane.

în cadrul ședinței au mai luat cu
vîntul reprezentanții Tanganicăi, Pa
kistanului, Argentinei și statului 
Peru.

18 (Agerpres). — Intr-un 
acordat săptămînalului

extraordinar șlPloieșteanu. trimis 
ministru plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Brazilia, de membri al le
gației.

In seara aceleiași zile, Corneliu 
Mănescu și Nicolae Anghel au primit 
pe generalul Albino da Silva, pre
ședintele întreprinderii „Petrobras“. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire cordială. La întîlnire au luat 
parte Gheorghe Ploieșteanu și Teo- 
dosie Ghirescu, șeful agenției econo
mice a R. P. Romîne la Rio de Ja
neiro.

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romîne la conferința 

organizată de 0. I. M.
GENEVA 18 (Agerpres). — In ul

tima ședință a Conferinței tehnice 
pregătitoare în problemele folosirii 
forței de muncă organizată la Gene
va sub auspiciile Organizației Inter
naționale a Muncii, din partea dele
gației R. P. Romîne a luat cuvîntul, 
în problema comerțului, Valeriu Tu
dor.

Vorbitorul a relevat rolul impor
tant care revine comerțului interna
țional în realizarea folosirii depline 
a forței de muncă. El a subliniat ne
cesitatea de a se discuta în cadrul u- 
nor tratative internaționale proble
mele complexe ale dezvoltării și in
tensificării comerțului mondial, ară- 
tînd că aceasta va influența crearea 
unei atmosfere de încredere și înțe
legere reciprocă între națiuni, va 
contribui la consolidarea bazei rela
țiilor pașnice și de bună vecinătate 
între state. In acest sens, a spus de- 

\ legatul romîn, o mare importanță o 
are Conferința O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare prevăzută pentru anul 
1964.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a decla
rat, la 17 octombrie, că guvernul 
Statelor Unite este bucuros că Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat 
în unanimitate rezoluția care cheamă 
toate statele lumii să se abțină de a 
plasa pe orbită în jurul Pămîntului 
obiecte avînd la bord arma nucle
ară. „Considerăm, a spus el, că a- 
ceastă rezoluție constituie o măsură 
utilă în scopul de a se împiedica 
extinderea cursei înarmărilor în spa
țiul planetar și ne exprimăm spe
ranța că ea va beneficia de cea mai 
largă aprobare posibilă“.

PARIS 
interviu 
„Notre République“ în legătură cu 
unele aspecte ale politicii externe a 
Franței, ministrul francez de exter
ne, Couve de Murville, a arătat că 
Franța nu a semnat Tratatul de la 
Moscova privind interzicerea expe
riențelor nucleare în cele trei medii 
deoarece aceasta ar fi însemnat „a- 
bandonarea obligatorie a programu
lui său atomic“.

Amintind din nou punctul de ve
dere francez în această problemă, el 
a arătat că blocul nord-atlantic, care 
a fost creat cu 13—14 ani în urmă, 
nu mai corespunde actualei situații. 
El a repetat cererea franceză ca Eu
ropa occidentală să dețină în pre
zent o mai mare parte din respon
sabilitățile N.A.T.O. și s-a pronunțat 
în favoarea „participării directe“ a 
țărilor respective la „apărarea ato
mică“. Franța, a spus el, a întreprins 
un program de experiențe nucleare 
pentru a-și construi o forță proprie 
de șoc El a lăsat să se înțeleagă că 
politica Franței în acest domeniu a 
provocat nemulțumirea aliaților a- 
mericani, precum și a altor parte-

neri vest-europeni din N.A.T.O., dar 
a precizat că Franța nu va renunța 
nici pe viitor la planurile privind 
crearea unei forțe nucleare proprii.

în altă ordine de idei, referindu-se 
la recentele sale întrevederi de la 
Washington, ministrul francez de ex
terne a declarat că o parte dintre di
vergențele existente între țara sa și 
S.U.A. au fost risipite, dar că altele 
continuă să persiste.

algero-msroean

Cuvîntarea premierului 
Ikeda

TOKIO 18 (Agerpres). — La 18 
octombrie, în cadrul dezbaterilor 
sesiunii extraordinare a Parlamen
tului japonez, a luat cuvîntul pre
mierul Ikeda, care a expus politica 
externă și internă a guvernului.

Premierul japonez a dat o înaltă 
apreciere Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub apă.

Referindu-se la problemele comer
țului. Ikeda a salutat extinderea re
lațiilor în acest domeniu între Ja
ponia și țările socialiste, pronunțîn- 
du-se pentru dezvoltarea lor conti
nuă.

în încheierea cuvîntării sale, după 
ce a abordat o serie de probleme in
terne, Ikeda a făcut cunoscut că in
tenționează să dizolve camera infe
rioară a parlamentului și să organi
zeze în luna noiembrie sau cel mai 
tîrziu în decembrie alegeri parla
mentare.

ALGER 18 (Agerpres). — Noi țări 
s-au alăturat eforturilor care se de
pun în vederea reglementării pașni
ce a conflictului dintre Algeria și 
Maroc.

Primul ministru al Libanului. 
Rașid Karame, a primit joi pe am
basadorii Algeriei și Marocului la 
Beirut.

Șeful guvernului libanez, anunță 
agenția de știri a Libanului, a îm
părtășit interlocutorilor săi îngrijo
rarea Libanului față de evenimen
tele care se desfășoară la frontiera 
algero-marocană și a exprimat do
rința țării sale de a vedea realiza
rea unei soluții amicale și pașnice 
care să pună capăt conflictului.

O delegație guvernamentală ira
kiană pleacă vineri în Algeria și 
Maroc pentru a exprima îngrijora
rea guvernului irakian față de con
flictul algero-marocan și a contribui 
la găsirea unei soluții pașnice.

Președintele Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah, și-a exprimat speran
ța în cadrul unei conferințe de presă 
ținută la New York că „simțul dato
riei și rațiunea vor învinge și că dia
logul va fi reluat în baza Cartei de 
la Addis Abeba, care condamnă re
curgerea la violență pentru soluțio
narea oricărei revendicări“.

★
Agenția de presă algeriană trans

mite că președintele Ben Bella și 
ministrul de externe Bouteflika și-au 
amînat plecarea la New York pen
tru a participa la lucrările Adunării 
Generale a O.N.U.

Tratativele dintre reprezentanții 
Algeriei și Marocului cu privire la 
conflictul de frontieră au fost 
întrerupte joi. Delegația algeria
nă s-a reîntors în aceeași zi la Al
ger. Mohammed Yazid, membru al 
delegației, a declarat : „Misiunea 
noastră a fost o misiune de pace, si-

tuîndu-se în cadrul unui dialog în
tre Maroc și Algeria în vederea în
cetării ostilităților. Regretăm că tre
buie să spunem că nu am realizat 
încă condițiile pentru soluționarea 
problemei“. El a arătat că delegația 
algeriană „a considerat necesar să 
se reîntoarcă la Alger pentru a pre
zenta o dare de seamă asupra discu
țiilor cu personalitățile marocane“.

La rîndul său, A. R. Guedira, di
rectorul cabinetului regelui Hassan 
al II-lea și ministru ad-interim al 
afacerilor externe al Marocului, a 
subliniat că nu este vorba de o ru
pere a tratativelor algero-marocane. 
El a adăugat că „Marocul este gata 
să primească din nou pe reprezen
tanții algerieni și să reîncepem tra
tativele în vederea realizării unei 
încetări a focului“.

In același timp, ostilitățile care au 
loc în punctele de frontieră Hassi 
Beida și Tindjoub continuă. Postul 
de radio Alger a anunțat că „după ce 
a respins numeroase atacuri, arma
ta algeriană s-a retras cu 15 km spre 
vest, cu scopul de a apăra în 
mod energic această regiune“. S-a 
aflat, de asemenea, că în după- 
amiaza zilei de vineri au avut loc 
ciocniri militare și pe porțiunea de 
frontieră dintre Figuig și Tindjoub, 
în special în punctul Iche. După cum 
subliniază agenția France Presse, la 
tratativele algero-marocane repre
zentanții părții marocane au cerut 
delimitarea frontierelor tocmai pe 
această porțiune, făcînd din aceasta 
o condiție a încetării focului. Ce
rerea a fost refuzată însă de partea 
algeriană. Mii de voluntari alge
rieni, relatează agenția France 
Presse, se îndreaptă spre Colomb- 
Bechard (situat Ta 400 km de zona 
operațiunilor), care a devenit capul 
de pod al operațiunilor trupelor al
geriene.

Ce a arătat sesiunea 
Consiliului ministerial 

al Pieței
BRUXELLES 18

Principalul rezultat al sesiunii Con
siliului ministerial al Pieței comune, 
care a avut loc la Bruxelles, este 
considerat de observatori hotărîrea 
de a supune diferendul cu S.U.A. 
privitor la importul cărnii de pasăre 
arbitrajului GATT (Acordul general 
asupra tarifelor și comerțului), care 
va desemna în acest scop un comitet 
special.

Dacă asupra componenței comite
tului reprezentanții Pieței comune și 
ai S.U.A. s-au pus de acord, asupra 
sarcinii ce-i revine se fac aprecieri 
diferite. Partea americană solicită 
stabilirea și acordarea de despăgu
biri pentru perioada care a început 
la 1 septembrie 1960, cînd R.F.G. a 
pus capăt anumitor concesiuni în 
privința tarifelor vamale făcute unor 
țări care nu participă la Piața co
mună. într-o telegramă din 
Washington, UPI anunță că. Chris
tian Herter, principalii! negociator 
american în problemele comerțului, 
a declarat că cei ce vor arbitra ur
mează să stabilească atît pierderile 
înregistrate în vînzările americane 
ca rezultat al acestor tarife vamale, 
cît și măsurile de despăgubire.

Potrivit concepției Pieței comune, 
misiunea Comitetului special de ar
bitraj va fi doar stabilirea pagube
lor, fără a indica și procedura de 
compensare a lor.

In privința altor probleme luate 
în discuție la sesiunea de la 
Bruxelles a Consiliului ministerial 
al Pieței comune, nu s-a înregistrat 
nici un progres.

comune
(Agerpres).

Vizita delegației parlamentare romîne in Belgia
BRUXELLES 18. — Trimisul spe

cial Agerpres, Mircea Ionescu, 
transmite : în cursul zilei de 18 oc
tombrie, membrii grupului parla
mentar de prietenie Romînia-Belgia 
din Marea Adunare Națională, în 
frunte cu acad. St. Milcu, președin
tele comitetului de conducere al 
grupului, au fost oaspeții orașului 
Charleroi, important centru in
dustrial al Belgiei.

Deputății romîni au vizitat Insti
tutul medico-chirurgical, o școală și 
o mare maternitate din localitate. Cu 
acest prilej acad. St. Milcu a vorbit 
specialiștilor din Charleroi despre 
realizările științei medicale romî- 
nești.

După-amiază, delegația romînă a 
fost primită la primăria din Charle-

roi de primarul orașului, O. Pinkers, 
între acesta și membrii delegației a 
avut loc un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea continuă a rela
țiilor de colaborare între cele două 
țări.

Seara, după întoarcerea delegației 
la Bruxelles, Achile van Acker, pre
ședintele Camerei Deputaților, și C. 
Baeck, președintele grupului belgian 
al Uniunii interparlamentare, au ofe
rit în clădirea parlamentului un di
neu în cinstea membrilor grupului 
parlamentar romîn.

Au participat Edmond Machtens, 
președintele grupului parlamentar 
belgiano-romîn, deputați și senatori, 
reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice și culturale din Bruxelles.

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu ocazia în
cheierii turneului în U.R.S.S. al Tea
trului de Comedie din București, Mi
nisterul Culturii al U.R.S.S. a oferit 
vineri după-amiază o recepție în 
cinstea artiștilor romîni. Au luat 
parte : E. Furțeva, ministrul culturii 
al U.R S.S., A. Kuznețov, prim locții
tor al ministrului culturii, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, regizori, artiști, critici de artă, 
ziariști.

La recepție au participat, de ase
menea, N. Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, și membri ai 
ambasadei.

Toastînd în cinstea artiștilor 
romîni. E. Furțeva i-a felicitat pen
tru frumoasele succese obținute pe 
scenele Moscovei și Leningradului și 
le-a mulțumit pentru spectacolele de 
înaltă calitate oferite spectatorilor 
sovietici. Vineri seara, colectivul 
Teatrului de Comedie din București 
a părăsit Moscova plecînd spre pa
trie. Artiștii romîni au fost conduși 
la gara Kiev de numeroși reprezen
tanți ai vieții culturale din Moscova.
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Exprimînd nă
zuința 
lui 
spre 
re ți
important 
măr de cetățeni 
din orașele To
ronto, Ottawa 
și Montréal au 
organizat în ca
pitala țării o de
monstrație în 
cursul căreia 
s-au pronunțat 
pentru interzi
cerea armelor 
nucleare, pen
tru înfăptuirea 
dezarmării ge
nerale și totale.

Recent, în o- 
rașul belgian 
Charleroi a avut 
Ioc o manifes
tație de solidari
tate cu lupta po
porului spaniol 
împotriva dicta
turii franchiste. 
Demonstranții au 
cerut punerea în 
libertate a pa- 
trioților spanioli 
întemnițați.

BUENOS AIRES, In urma unei 
întrevederi pe care au avut-o cu noul 
președinte al Argentinei, Arturo Illia, 
președinții Senatului și Camerei 
Deputaților au declarat că în luna 
noiembrie Congresul argentinean va 
fi convocat într-o sesiune extraordi
nară pentru discutarea problemei 
contractelor petroliere încheiate cu 
societățile străine. După cum se știe, 
în cursul campaniei electorale și în 
primul său mesaj adresat națiunii, 
președintele Illia s-a pronunțat în fa
voarea revizuirii acestor contracte ale 
căror clauze contravin intereselor sta
tului argentinean.

VARȘOVIA. Delegația militară a 
Uniunii Sovietice condusă de mareșa
lul Uniunii Sovietice R. I. Malinovski, 
ministrul forțelor armate ale U.R.S.S., 
a părăsit la 18 octombrie Varșovia 
plecînd spre Moscova. Delegația s-a 
aflat într-o vizită de prietenie în Po
lonia, la invitația C.C. al P.M.U.P. și 
a guvernului R. P. Polone.

HELSINKI. Tratativele privind for
marea unui guvern finlandez de coali
ție au intrat în impas după ce repre
zentanții Uniunii social-democrate au 
anunțat că refuză să ia parte la ele. 
La 17 octombrie, președintele Finlan
dei, U. K. Kekkonen, a propus fostu
lui prim-ministru A. Karialainen să-și 
continue activitatea.

DAMASC. Un decret al „Consiliului 
național al comandamentului revolu
ției" din Siria, publicat, joi Ia Damasc, 
prevede interzicerea importului tuturor 
mărfurilor fabricate în Republica Sud- 
Africană în această țară.

NEW YORK. La 18 octombrie, 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., care a participat 
la lucrările celei de-a 18-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., a plecat 
din New York spre Moscova.

DRESDA. La Dresda s-a deschis 
Congresul Societății de neuropsihiatrie, 
la care participă specialiști din Aus
tria, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. 
R. D. Germană, R. F. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S. Delegația R. P. Romîne 
este condusă de prof. dr. Șoflete 
Alexandru.

LONDRA. Potrivit unui comunicat 
al Ministerului Finanțelor al Marii 
Britanii, deficitul comerțului exterior 
al Angliei a crescut în luna septem
brie a.c. cu 18 milioane lire sterline 
față de luna precedentă, reprezentînd 
aproximativ 72 milioane de lire ster
line.

WASHINGTON. După cum trans
mite agenția U.P.I., ministrul de in
terne al S.U.A., Stuart L. Udall, a 
anunțat că președintele Kennedy l-a 
însărcinat să pună în aplicare un pro
gram pentru stimularea exporturilor 
de cărbune american. El a declarat că 
principalul efort în acest domeniu se 
va îndrepta spre creșterea substanțială 
a exporturilor de cărbune american 
pe piețele europene.

ANKARA. Medjlisul turc a aprobai 
în după-amiaza zilei de 17 octombrie 
prelungirea eu încă 2 luni a stării de 
asediu în provinciile Ankara și Istan
bul, decretată după tentativa de lovi

tură de stat din noaptea de 20 spre 
21 mai 1963. Ministrul de război al 
Turciei, Sancar, a declarat că starea 
de asediu trebuie menținută pînă la 
terminarea procesului împotriva celor 
care au luat parte la încercarea de 
lovitură de stat.

BELGRAD. O delegație de experți 
romîni în domeniul construcțiilor, în 
frunte cu Traian Ispas, director ge
neral în Ministerul industriei con
strucțiilor, a sosit vineri la Bel
grad. Membrii delegației vor ple
ca la Skoplje pentru a studia condi
țiile de construire a celor 100 de a- 
partamente și a policlinicii donate de 
guvernul romîn pentru victimele ca
tastrofei care a distrus această loca
litate.

ALGER. La 17 octombrie, la Alger 
a fost încheiat un acord comercial și 
de plăți între Republica Algeriană De
mocratică și Populară și Cuba. Din 
partea algeriană, acordul a fost sem
nat de Bachir Boumaza, ministrul e- 
conomiei naționale, iar din partea cu- 
bană de Alberto Mora, ministrul co
merțului exterior.

LIMA. După cum anunță agenția 
Prensa Latină, Federația Studenților 
de la Universitatea San Marcos a dat 
publicității o declarație de protest îm
potriva represiunilor dezlănțuite de 
junta militară din Ecuador. în decla
rația sa, Federația subliniază că cercu 
rile militare reacționare, care în urma 
loviturii de stat au acaparat puterea 
în Ecuador, înăbușe libertățile demo
cratice și încalcă drepturile sindicale 
în Ecuador au fost aruncați în închi

sori peste 1 000 de muncitori, studenți, 
intelectuali.

CONAKRY. La Conakry și-a înce
put lucrările prima sesiune a Adunării 
Naționale din Guineea, aleasă la 2 
octombrie. Deschizînd lucrările, Seku 
Ture, președintele Guineei, a subli
niat că sarcina deputaților este de a 
întruchipa în legi năzuințele legitime 
ale poporului care respinge sistemul 
exploatării și împilării. Președinte al 
Biroului Adunării Naționale a fost ales 
Leon Maka, membru în Biroul Politic 
al Partidului Democrat din Guineea.

ATENA. Joi seara, în cadrul cam
paniei electorale din Grecia, a avut 
loc inaugurarea centrului electoral din 
Atena al partidului E.D.A. Cu acest 
prilej a fost organizată o întrunire la 
care au luat parte mii de membri și 
simpatizanți ai E.D.A., care au um
plut sala, trotuarele și strada din fața 
centrului electoral. Sub pretextul re
stabilirii circulației, forțele poliție
nești au atacat pe participanții la în
trunire. Ziarul „To Vima“ precizea
ză că poliția a atacat fără să fi fost 
provocată. Au fost rănite 62 de per
soane, dintre care 37 au fost trans
portate la spital. Atacul poliției a în
cetat atunci cînd, la chemarea orga
nizatorilor întrunirii, la fața locului 
au sosit procurorul șef al Atenei și 
ministrul adjunct de interne.

PARIS. Un comunicat al Ministe
rului de Război al Franței anunță că, 
în cadrul „programului de cercetări 
în domeniul biologiei spațiale“, la 18 
octombrie a fost lansată de la o bază 
franceză din apropiere de localitatea 
Ammaguir o rachetă de tip „Véro
nique“. în interiorul acestei rachete 
se afla o pisică a cărei encefalogra- 
mă a fost transmisă în tot cursul zbo
rului pe părnînt prin mijloace tele- 
metrice. Animalul a fost recuperai 
fiind lansat automat cu parașuta.
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