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în interiorul ziarului ;

• Raid-anchetă : Cu autobuzul 
și tramvaiul prin orașe și centre 
muncitorești (pag. 2-a).

• T. Teodorescu-Braniște : 
Buna cuviință (pag, 3-a).

• Ilie Purcaru : Pe Dunăre în 
jos (pag. 3—4).

• Știința și tehnică -pentru toți — 
Dr. A. Fenyves : Ce este interfe- 
ronul ? (pag. 4-a).

Sprijin eficient - rezultate bune 
in sectorul zootehnic

Arături pe suprafețe cit mai mari

Alături de cultura plantelor de 
cîmp, în gospodăriile colective din 
raionul Titu a luat o mare dezvol
tare creșterea animalelor. Organele 
raionale de partid și de stat îndrumă 
și sprijină gospodăriile colective să 
găsească cele mai bune metode pen
tru sporirea efectivelor, asigurarea 
furajelor, construirea de adăposturi, 
alimentarea cu apă etc. Munca des
fășurată în această direcție a dat 
roade bune.

Pînă nu de mult, sectorul zooteh
nic era’-, dezvoltat în puține gospodă
rii colectivă din raion. Această situa-j 
ție se făcea simțită în veniturile gos
podăriilor colective, care nu sporeau; 
pe măsura posibilităților.

Dezvoltarea fermelor de animale 
în gospodăriile colective din raion 
a constituit obiectul unor analize în 
biroul comitetului raional de partid, 
comitetul executiv , al sfatului 
popular și consiliul agricol raional. 
Aceste analize? au fost urmate de 
măsuri. In toamțiâ anului 1962, îna
inte de întocmirea planurilor de 
producție, s-au ■___________
constituit 3 colec- 

■ tive, care au mers 
în fiecare gospo
dărie și au anali- DE ANIMALE DIN RAIONUL TITU te aprovizionarea 
zat amănunțit po- -- -
sibilitățile de creș- ---- ■
tere a animalelor. 
Colectiviștii au fost ajutați să se o- 
rienteze spre dezvoltarea acelor fer
me de animale pentru care au con
diții mai bune. S-a recomandat con
siliilor de conducere să prevadă în 
planurile de producție cultivarea de 
plante furajere bogate în vitamine și 
proteine, care asigură producții mari 
la hectar: lucernă, borceag, porumb 
pentru siloz, bostănoase etc.

Dar munca desfășurată de comi
tetul raional 
aici. In luna 
analizat cum 
le prevăzute 
ducție. S-a constatat că s-au realizat 
efectivele prevăzute pentru primul 
semestru și s-au luat măsuri pentru 
creșterea corespunzătoare a număru
lui de animale în următoarele 6 luni, 
în prezent efectivele de animale 
planificate pentru acest an au fost 
depășite la toate speciile. Numai în 
ultimii doj ani, efectivele de animale 
proprietate x obștească au sporit, cu 
5 300 bovine, 3 500 porcine, 2 250 o- 
vine. Majoritatea gospodăriilor colec
tive, cum sînt cele din Crovu, Pitaru, 
Potlogi, Florești, Braniștea, au în 
prezent animale multe, cu o produc
tivitate ridicată.

Odată cu sporirea efectivelor de 
animale, colectiviștii din raionul 
Titu s-au ocupat de construirea a- 
dăposturilor, de asigurarea hranei 
și a apei pentru animale. Comitetul 
raional de partid a inițiat schimburi 
de experiență pentru a fi populari
zate și extinse metodele bune de 
muncă ale gospodăriilor colective 
fruntașe. La G.A.C. Potlogi și Odo- 
bești s-au organizat schimburi de 
experiență cu scopul de a se gene
raliza metodele bune în executarea 
de construcții ieftine și trainice. A- 
ici, colectiviștii oaspeți au văzut co
tețe de păsări etajate, care au o ca
pacitate dublă, construcții ieftine la 
care s-au folosit argilă, plase din 
bețe de floarea-soareluj și plăci din 
paie pentru tavane, asfalt la pardo
seli,- plăci de azbociment pentru 
acoperișuri etc. In scurt timp, me
todele bune de lucru în executarea 
construcțiilor au fost extinse în ma
joritatea gospodăriilor colective. 
Pînă acum au foșt. construi te .și' date 
în folosință pește 100 .de obiective. 
Prin folosirea materialelor .locale la 
executarea construcțiilor s-au-reali
zat economii în valoare de peste 2 
milioane de lei.

organizațiilor de partid a fost meca
nizarea alimentării cu apă a ferme
lor zootehnice. Ce s-a întreprins în 
această direcție ? Mai întîi, în biroul 
comitetului raional de partid s-au a- 
nalizat posibilitățile existente în gos
podării pentru a introduce apa în 
grajduri. Pe această bază, s-a indi
cat comitetului executiv al sfatului 
popular raional și consiliului agricol 
să. sprijine gospodăriile colective în 
procurarea materialelor necesare, să 
organizeze un schimb de experiență 
la gospodăria colectivă din Potlogi 
care a executat prima această lucra
re. S-a reușit ca, într-un timp rela
tiv' scurt, cu cheltuieli destul de 
mici, toate gospodăriile colective să 
introducă apă la fermele de animale.

Greutățile întîmpinate iarna tre
cută'în hrănirea animalelor de că
tre unele gospodării care nu și-au 
asigurat furajele necesare pentru 
perioada de stab.ulație au dat de 
gîndit comitetului raional de par
tid. încă din iarnă au fost con
stituite 3 colective, care au analizat 

_____________ 14 gospodării co
lective' unde se

EXPERIENTA CRESCĂTORILOR.

de partid nu s-a oprit 
iulie a acestui an s-a 
se îndeplinesc sarcini- 
în planurile de pro-

cu ftiraje. S-a in- 
=======---- idiCât consiliilor

de -conducere să 
extindă suprafețele, cultivate cu fu
raje care dau producții mari la hec
tar și au fost ajüta'të sa-și procure 
sămînța necesară. Lucerna a fost 
extinsă pe încă 1 500 ha ; s-au însă- 
mînțat 1 470 ha cu borceag, 940 ha 
cu porumb pentru siloz, 3 700 ha cu 
sfeclă, pepeni și dovleci prin porumb, 

în luna iulie, biroul comitetului 
raional de partid a analizat și modul 
cum se îndeplinesc sarcinile privind 
sporirea producției animaliere. S-a 
constatat că lipsa de furaje din 
timpul iernii are urmări negative 
în realizarea producției de lapte. 
Gospodăriile colective Vînătorii Mici, 
Sălcuța, Malu-Spart, Crevedia-Mare 
realizaseră pînă la acea dată cu 
600 1. mai puțin lapte de fie
care vacă decît cele din comunele 
Braniștea, Crovu, Pitaru, Potlogi și 
Poenari, care au avut furaje de bună 
calitate pe toată perioada de iarnă. 
Pentru remedierea ..acestei situații au 
fost luate măsuri. S-a indicat con
siliului agricol să. sprijine gospodă
riile colective ca furajarea animale
lor să se facă rațional și să se asi
gure pe perioada de iarnă nutrețuri 
în cantități îndestulătoare, însilo- 
zînd toate resursele. Gospodăriile co
lective din raionul Titu au acum 
cantități mari de fînuri și suculen
te. S-au luat măsuri ca furajele gro
siere, spre a fi mai bine asimilate 
de animale, să fie tocate și prepara
te în amestec cu alte nutrețuri. Fie
care gospodărie dispune de 1—2 to
cători, șoproane de tocat, bazine și 
camere de preparat.

Comitetul raional de partid Titu 
acordă o atenție deosebită pregăti
rii îngrijitorilor, îndrumă cu com
petență organizațiile de bază din 
gospodăriile colective să recomande 
consiliilor de conducere, ca îngriji
tori, pe cei mai buni colectiviști, 
membri și candidați de partid, ute- 
miști, care au dovedit dragoste și 
pricepere în creșterea animalelor. 
Pentru pregătirea crescătorilor au 
fost organizate schimburi de expe
riență, cursuri de pregătire profesio
nală. Anul trecut, la cercurile 
zootehnice au învățat peste 1 500 de 
colectiviști, iar în acest an vor stu-

Ing. ANDREI DOJA 
președintele Consiliului agricol 

raional Titu,
F.-CEAUȘESCU 

corespl „Scînteii“

ORADEA (coresp. 
„Scînteii"). — Pînă în 
seara zilei de 7 noiem
brie în gospodăriile a- 
gricole de stat și gos
podăriile colective din 
regiunea Crișana s-au 
executat arături de 
toamnă pe 95 000 hec
tare din cele aproape 
214 000 hectare ce tre
buiesc pregătite pen
tru primăvară. Cele 
mai bune rezultate în

întrecerea pentru rea
lizarea cît mai grab
nică a acestor lucrări 
le-au obținut mecani
zatorii din raioanele 
Salonta și Criș.

Potrivit situației e- 
xistente la consiliul a- 
gricol regional, în 
raioanele Șimleu, Ineu, 
Aleșd.și Oradea aceste 
lucrări sînt rămase în 
urmă. Această stare de 
lucruri se datorează 
faptului că S.M.T. Ti-

leagd, Episcopia Biho
rului și Șicula nu fo
losesc întreaga capaci
tate a tractoarelor, nu 
organizează schimbul 
doi pe un număr spo
rit de mașini.

Este de datoria con
siliilor agricole raio
nale să îndrume acti
vitatea mecanizatori
lor astfel incit timpul 
favorabil executării a- 
răturilor să fie folosit 
din plin.

Produse ale industriei locale
întreprinderile de industrie locală 

din întreaga țară desfășoară o rodni
că activitate. In majoritatea unități
lor se remarcă preocuparea pentru 
îmbunătățirea calității, pentru spori
rea numărului de sortimente. Astfel, 
întreprinderile de industrie locală 
din regiunea Crișana au realizat de 
la începutul anului și pînă acum încă 
200 de noi articole industriale și de 
uz casnic. Dintre acestea, de o bună 
apreciere se bucură mobila fabricată 
de I.R.L. Salonta, Șimleu și Marghi-

ta. 70 de produse noi se fabrică în 
serie și în întreprinderile de indus
trie locală din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. In afară de cele 14 
tipuri de mobilă, lucrătorii de aici 
execută diferite articole de artă — 
din lemn, olărie neagră etc. Produse
le întreprinderilor industriei locale 
din regiunea Ploiești sînt și ele mult 
solicitate de cumpărători. De la în
ceputul anului aici au fost livrate, 
peste plan, mărfuri în valoare de 
11 000 000 lei.

Șantierul nr. 3-Drumul Taberei 
din Capitală. Se montează frontoa- 
nele parterului unui nou bloc de 
locuințe. (Foto : GH. VINȚILA)

Economii de piele
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 

Unul din obiectivele principale care 
stau la baza întrecerii colectivului 
fabricii „Partizanul“ din Bacău este 
și .gospodărirea judicioasă a materiei 
prime. Printr-o mai bună îmbinare 
a tiparelor și în .urma amenajărilor 
care s-au făcut în secția croit, co
lectivul acestei, secții a reușit să 
economisească, de la începutul anu
lui, o cantitate de peste 234 000 dm p 
piele, din care se pot confecționa în 
pluș circa 9 000 perechi încălțăminte.

Printre muncitorii care au obținut 
cele mai importante economii de 
piele se numără Nicolae Bugescu, 
Mihai. Rîlea, Mihai Cristea .și alții.O altă problemă care a stat în a- 

tenția consiliilor de conducere și a / (Continuare în pag. II-a)
’ t. •. • u'-’: «

Inginerul zootehnist Constantin Comam de la G.A.C. Pitaru, raionul Titu, 
discută cu cîțiva colectiviști care lucrează la ferma de vaci despre felul cum 
trebuie hrănite și îngrijite animalele în timpul iernii.

Față in față

La Ploiești

Pompă centrifugală de un nou tip

Bloc realizat prin metoda 
cofrajelor glisante

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Procedeul de 
execuție a blocurilor de locuințe cu coiraje glisan
te a lost introdus și pe șantierele din orașul Plo
iești. Metoda se aplică în prezent la blocul 
nr. 208 de pe Bd. Republicii. Turnarea betonului a 
început cu 6 zile în urmă, iar la ora actuală s-a 
ajuns la etajul 5. Blocul înaintează în înălțime cu 
2,40 m pe zi.

Paralel cu turnarea pereților, se execută tencu- 
ielile interioare și exterioare de pe o schelă sus
pendată de dispozitivul de glisare. Instalația elec
trică se montează pe canale lăsate în timpul 
glisării. Experiența cîștigată la primul bloc va li 
extinsă. în oraș vor fi executate cu cofraje glisante 
mai multe blocuri-turn.

Uzina de pompe din 
București "a început fabri
cația de serie a unui tip 
nou de pompă centrifugală 
„Hebe“, de tip submersibil. 
In general, pompele „He
be“ sînt destinate alimen
tării cu apă a unor unități 
felurite ale economiei na
ționale — gospodării agri-

cole de stat și colective, 
uzine metalurgice, șantiere 
de construcție și altele. 
Prin diferitele mărimi — 
de la 2 la 10 etaje — 
pompele „Hebe“ pot asigu
ra un debit de apă de 6,9 
sau 13 mc pe oră, cu înăl
țimi de refulare ce ajung 
pînă la 159 m.

(Agerpres)

In sala Palatului R. P. Roinîne a avut loc vineri sea
ra deschiderea festivă a cursurilor Universității popu
lare din București. în cuvîntul de deschidere, acad. Tu
dor Vianu, directorul acestei universități, a subliniat ro
lul universității populare în răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice în rîndul oamenilor muncii..

Au mai luat cuvîntul acad. prof. dr. Ion Făgărășanu, 
profesorii universitari Gh. Ștefan, Stanciu Stoian și Radu 
Voinea, membri corespondenți ai Academiei R.P. Ro
mîne, și scriitorul Ion Marin Sadoveanu. După festivita
te a urmat un bogat program artistic.

(Foto : M. ANDREESCU)

Consfătuire pe teme
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — In 

aula Institutului politehnic din Galați 
a avut loc o consfătuire regională or
ganizată de Societatea de medicină 
generală și de filiala Galați a Uniunii 
societăților științelor medicale. La 
consfătuire au fost prezentate refera
te și comunicări științifice pe temele: 
„Limitele uzului antibioticelor în am-

de medicină generală
bulatorii“ și „Atitudinea medicului de 
teren în fața urgențelor chirurgicale". 
In materialele prezentate au fost fă
cute cunoscute rezultatele cercetări
lor efectuate în spitale din București, 
Galați, Brăila și Focșani, precum și 
experiența dobîndită de cadrele me
dicale din spitalele rurale Indepen
dența, Vizirii și Ivești.

Flori de toamnă
DEVA (coresp. „Scînteii“). — Deși plantează, numai în parcuri și pe 

vara a trecut, străzile Devei sînt îm- străzile centrale, peste-3 000 de tufe 
podobite cu florî. Pentru sezonul dé de- trandafiri și 1 400 de pomi orna- 
toamnă s-au plantat cîteva mii de ’ mentali — salcîmi alto.iți, arțari, tei, 
pansele și crizanteme, iar acum șe plopi piramidali.

Pregătiri pentru producția 
anului viitor

BRAȘOV (red. ziarului „Drum 
Nou“).— Colectivul fabricii „Meta
lurgica“ din Sibiu a obținut în cele 
10 luni care au trecut din acest an 
însemnate realizări. Atît la produc
ția globală cît și la producția marfă 
planul a fost realizat și depășit, iar 
productivitatea muncii este cu 6,6 la 
sută mai mare față de plan. In trei 
trimestre s-au realizat economii 
de peste 3,5 milioane lei.

Paralel cu activitatea desfășurată 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce-i revin pe anul în curs, co
lectivul întreprinderii se ocupă in
tens de pregătirea producției anului 
viitor. In scopul creșterii productivi
tății muncii, la mașinile existente se 
vor instala mese de găurit în coor
donate ; de asemenea, se va meca- 
niza încărcarea cubilourilor, iar la o 
mare parte din mașinile-unelte se 
vor aplica dispozitive de stringere 
pneumatică. In turnătorie se va in
troduce metoda de turnare în co- 
chile.

Noi maeștri 

și maeștri ai

Cu prilejul unei 
care a avut loc la sediul Consiliului 
general U.C.F.S., au fost acordate ti
tlurile de maeștri emeriți ai sportului 
și maeștri ai sportului unor membri 
ai echipei reprezentative masculine 
de volei a țării noastre — campioană 
europeană. Au fost1 distinși cu titlul 
de maestru emerit al sportului 
A. Drăgan, Gh. Fieraru, M. Grigoro- 
vici, E. Derzei și D. Plocon. Au pri
mit titlul de maestru al sportului 
I. Szöcs, M. Coste și W. Schreiber. 
H. Nicolau, căpitanul echipei repre
zentative de volei a țării noastre, de
ține de mai mult timp titlul de ma
estru emerit al sportului.

enwriți 

sportului 

ședințe festive

La Uzinele „Steaua Roșie" din Capitală se desfășoară diferite acțiuni pen
tru ridicarea calificării muncitorilor. în fotografie : Șeful brigăzii de construc- 
ții-moritaj, C. Grigoraș, dă explicații tinerilor ajustori Gh. Butache și V, Ne- 
gulescu asupra modului cum se montează un cilindru de greifer.

„Vecini“ numai cu vorba Ca într-un alLum

Pe biroul șefului serviciului 
plan de la D.R.E.F. Maramureș 
se găsesc diferite rapoarte și 
situații. Din ele afli că toate între
prinderile forestiere din regiune 
și-au îndeplinit și depășit în pri
mele 3 trimestre sarcinile de plan. 
Tot din aceste rapoarte afli că în 
aceeași perioadă indicele de utili
zare a masei lemnoase a crescut, 
față de cel planificat, ' cu 4 la sută 
la lemnul de fag, cu 1,8 la sută 
la rășinoase etc. Brigăzile com
plexe mici și mari cu plata 
în acord global — formă superioară 
de organizare a muncii — au căpă
tat o mare extindere, ceea ce a in
fluențat pozitiv în obținerea acestor 
realizări.

In ansamblul realizărilor D.R.E.F.- 
ului, o pondere importantă au 
întreprinderile forestiere Vișeu și 
Sighet. Ele sînt vecine, cu tra
diție în astfel de lucrări și bine 
înzestrate cu utilaje și mecanis
me. In cele ce urmează ne propunem 
să arătăm — comparativ — unele 
aspecte din activitatea acestor două 
întreprinderi forestiere.

La I.F. Sighet, în primele opt luni 
s-au obținut peste, plan’ economii la 
prețul de cost de circa 700 000 lei și 
beneficii suplimentare în valoare 
de peste 1 milion lei. La I. F. Vișeu, 
în aceași perioadă, prețul de cost 
a fost depășit cu mai mult de 
800 000 lei, iar sarcina de beneficii 
s-a realizat numai în proporție de 
69,4 la sută.

Deosebiri mari găsim între cele 
două întreprinderi și în modul cum 
au rezolvat și alte probleme princi
pale de producție — mecanizarea u- 
nor operații forestiere, extinderea 
lucrului în brigăzi complexe, perma
nentizarea muncitorilor forestieri, 
ridicarea calificării lor tehnico-țiro- 
fesionale. Pentru exemplificare, ’ să 
ne întoarcem la cifre. La I.F. Sighet, 
în primele nouă luni, productivi
tatea muncii realizată a fost mai 
mare cu 2,8 la sută față de cea 
planificată. 69,5 la sută din 
masa lemnoasă exploatată s-a reali
zat cu brigăzi complexe. La vecinii 
din Vișeu, productivitatea muncii a 
fost îndeplinită numai în proporție

de 98,9 la sută și doar 62,2 la sută 
din masa lemnoasă a fost exploatată 
cu brigăzi complexe. O explicație, 
desigur există. In vreme ce la I. F. 
Vișeu, problema mecanizării a ră
mas în cea mai mare parte doar în 
sarcina birdftlui de mecanizare și 
a maiștrilor — dincolo, la Sighet, 
de mecanisme și mecanizare se o- 
cupă și conducerea întreprinderii, 
și serviciul de producție, și meca
nicul șef — într-un cuvînt, toate 
cadrele competente. Rezultatul? în 
nouă luni, cu patru funicülàre.la Si
ghet au fost scoși din’ pădure 
14 246 mc material lemnos ; la Vi
șeu, cu un număr egal de asemenea

Comparînd rezultatele 
a două întreprinderi 

forestiere din Maramureș

mecanisme s-au transportat doar 
3 720 mc bușteni și lemn rotund. 
Specialiștii de la centrala D.R.E.F.- 
Maramureș apreciază că la între
prinderea din Vișeu furiicularele 
s-atu folosit' în acest an cu m'ultosub 
capacitatea lor de lucru.

Oare’ posibilitățile întreprinderii 
din Vișeu sînt ' mâi mici decît 
ale celei vecine? Faptele dovedesc 
contrariul. ”

La I. F.- Vișeu există o fluctuație 
relativ mare a muncitorilor. Nivelul 
necorespunzățor de pregătire profe
sională a unor maiștri și șefi de bri
găzi influențează negativ desfășu. 
rar.ea cu'randament.(înalt a produc
ției. La I. F. Sighet, permanentiza
rea ipuncitorilor, a mecanicilor de 
utilaje și mecanisme este o chestiu- 
ne căreia i se acordă • o deosebită 
atenție. Putem da în acest sens 
exemplul brigăzii conduse de Stan 
Dumitru Oncu, de la gura de ex
ploatare Huța. Sînt mai mult 
de patru ani de cînd membrii 
acestui mic colectiv muncesc îm
preună. Cunoașterea reciprocă a 
posibilităților, a aptitudinilor, 1-a

ajutat pe acești oameni să obțină 
realizări importante în valorificarea 
masei lemnoase, în folosirea utilaje
lor.

Nu o dată auzi spunîndu-se la di
recția I. F. Vișeu : „Cutare utilaj 
mai bine nu l-am avea...“ Deoarece 
utilajul nu funcționează cu randa
ment optim, nefiind bine'exploatat, 
se creează și o greșită apreciere a 
importanței acestuia în înlocuirea 
pe:scară tot mai largă a muncii ma
nuale,' în sporirea producției și, a 
productivității muncii. în sectoarele 
Poienile de sub Munte ,și Leordina 
sîrit concentrate peste 50 la sută din 
mecanisme deși întreprinderea are 
cirici sectoare. Totuși, sectorul Poie
nile de sub Munte e cu pjanul „pe 
muche de c.uțit“, iar., cel din Leordi- 
na; nu și l-a realizat la nici un in
dicator. . în aceste două sectoare, 

’tirripul de lucru nu este bine ,folosit, 
auț loc fluctuații de muncitori..

’Tovarășul inginer ' Vasile-, Și- 
mon, directorul I. F..Vișeu, spunea 
cui. oarecare., amărăciune : ' „Cele 
mai mari greutăți le avem în sec
toarele Leordina și ’Poienile de 

. sub Munte. N-avem cadre suficiente, 
n-avem experiență în folosirea unor 
utilaje etc.“ Se pune însă în
trebarea : ce măsuri, s-au luat 
pentru creșterea nivelului profe
sional al- cadrelor . existente și 
formarea altora noi, pentru asigura
rea stabilității -muncitorilor în 
exploatări, pentru ridicarea rolului 
maiștrilor ? Putea fi larg populari
zată experiența în buna organizare 

■a mun.cii - din sectorul Noviciori, 
unde 80 la sută din masa lemnoasă 
a fost exploatată în acest an cu 
brigăzi conjpléxe. La acest sector, 
rezultatele ,cele mai bune le-a obți
nut .brigada complexă din parchetul 
Betigi, condusă de Iuliu Schmidt și 
maistrul-Andreica Alexa. Ei se pre
ocupă îndeaproape de munca fiecă
rui membru al colectivului lor, de

S. UTAN

(Continuare în pag. V-a)

...Pe partea stingă, ta intrarea în 
Onești, Jîngă podul de beton, un 
anunț cu litere de-o șchioapă scris 
pe un panou îi previne pe șoferi : 
„Claxonarea în orașul Onești este 
interzisă".

S-a găsit cineva ca, în imediata 
vecinătate a acestui loc, sâ caice 
regula fără a-i ii teamă că îșj va 
pierde taloanele. Era un excava- 
torist. La balcoanele și geamurile 
blocurilor din apropiere au apărut 
capete mirate. In jurul excavato
rului, zeci de oneșteni. Pe o por
țiune de teren îngrădit, dinții as- 
cuțifi ai cupei excavatorului muș
cau spornic din pămîntul nedesțe
lenit. De cum li se făcea „plinul", 
mașinile basculante își luau „zbo
rul" una după alta. Constructorii 
au dat explicații :

— Am început săpăturile pentru 
fundația unui nou bloc. Va fi de 
tip K și va cuprinde 256 de gar
soniere.

Nimeni nu se mai miră. Doar un 
oraș întreg, nu un singur bloc, a 
crescut sub ochii lor. Fapt coti
dian...

...Au străbătut pe rînd fiecare 
din cele 100 de apartamente. Au 
cercetat cu meticulozitate fiecare 
ungher, fiecare ușă, geam, fiecare 
instalație sanitară și electrică. 
Exigenta i-a însoțit peste lot. Au 
trecut eleva ore pînă cînd comi
sia de recepție finală s-a hotărît
— fără nici o rezervă — să în
scrie pe certificatul noului născut
— blocul D 3 — calificativul
„foarte bine".

100 de chei așteaptă să fie în
credințate noilor locatari, 100 de 
tafnilii vor indica pe adresa lor 
nouă numele celui mai tînăr bloc 
din oraș : D. 3.

Privești astăzi orașul. E ca o filă 
vie dintr-un album. Mîine, fila 
următoare îți va arăta același o- 
raș și parcă totuși altul ; el îți 
apare împodobit cu flori noi.

Inscripția de la intrarea în oraș 
se referă numai la interzicerea 
claxonatului. Întinerind, Oneștiul 
freamătă... De motoarele excava
toarelor, macaralelor, betonierelor 
și malaxoarelor. Freamătul con
strue [iei... '

C. MORARU
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SCÎNTEIA

cum- «aeüvUxxteÄ de p<u4td
electrotehnice. Productivitatea muncii pe 9 luni ■ 
crescut cu 2,85 la sută față de plan.

TG. JIU (coresp. „Scînteii"). Recent, Comitetul 
orășenesc de partid Tg. Jiu a analizat într-o șe
dință plenară activitatea consiliului local al sindi
catelor privind organizarea întrecerii socialiste în 
întreprinderile industriale ale orașului. Din refera
tul prezentat, precum și din discuții, a reieșit că 
planul producției globale și marfă pe primele 
9 luni ale anului a fost îndeplinit în proporție de 
105 Ia sută ; s-au realizat economii peste plan la 
prețul de cost în valoare de aproape 5 000 000 lei. 
Cele mai bune rezultate au fost obținute la Com
binatul de industrializare a lemnului și la fabricile 
de confecții și de tricotaje. S-a arătat însă că . 
în unele întreprinderi, printre care Fabrica de 
pîine, I.R.T.A., Grupul de șantiere T.R.C., obiecti
vele întrecerii sînt generale, nu corespund speci
ficului locului de muncă, neglijîndu-se, de asemenea, 
răspîndirea experienței înaintate. Plenara comite
tului orășenesc de partid a recomandat Consiliului 
local al sindicatelor măsuri pentru mai buna orga
nizare a întrecerii socialiste.

PETRILA. Biroul organizației de bază din secto
rul IV al minei Petrila are o experiență bună în 
munca cu activul fără partid. Tovarășii din activ 
sînt invitați la adunările de partid deschise, în fața 
lor se țin expuneri despre trecutul de luptă al 
P.M.R. și problemele actuale ale politicii partidu
lui: Fiecăruia dintre ei i-au fost încredințate sar
cini obștești, iar membri de partid cu experiență, 
ca Vasile Petruș, Tudor Moldovan, Aurel Cepălău 
și alții, i-au ajutat sistematic să le îndeplinească. 
Toate acestea au contribuit la educarea lor. Unii 
dintre ei, printre care Popa Ion II, Smarandache 
Bădăran, Nicolae Mititelu, Ștefan Sereș, au fost 
primiți în rîndurile partidului. în urma creșterii 
numărului membrilor și candidaților de partid, 
s-au putut repartiza în locurile de producție-cheie 
comuniști care, prin exemplul personal și prin 
munca politică ce o desfășoară, antrenează întregul 
colectiv la lupta pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — Analizînd 
modul cum a muncit organizația de bază pentru 
mobilizarea întregului colectiv în vederea creșterii 
productivității muncii, comuniștii din secția de pre
gătire și zețuit a Fabricii de mobilă „23 Au
gust" s-au ocupat pe larg de munca politică de 
masă. Ei au relevat ca un merit al biroului faptul 
că a știut să orienteze agitația politică spre proble
ma folosirii din plin a mașinilor. Agitatorii au dus 
muncă de lămurire de la om la om, au organizat- 
convorbiri. în care au arătat importanța unei mai 
bune folosiri a utilajelor și rezervele însemnate 
care există în această privință. S-a organizat, de 
asemenea, schimburi de experiență urmate de de
monstrații practice. La gazeta de perete au apărut 
articole pe această temă, în halele secției au fost 
așezate panouri cu lozinci mobilizatoare. Munc.a 
politică concretă, bine orientată, a contribuit la în
deplinirea ritmică a planului la toți indicatorii, la 
obținerea unor economii suplimentare de aproape 
1 000 000 de lei.

în cadrul discuțiilor purtate în adunarea de dare 
de seamă și alegeri, mai mulți vorbitori, printre 
care Moroșeanu Gh., Novak Dominic, Tatar Mar
gareta și alții, au. arătat că se poate face încă și mai ' 
mult pentru mărirea indicelui de utilizare a mași
nilor, pentru creșterea, pe această cale, a producti
vității' muncii.

Din activitatea 
cinecluburilor studențești

CLUJ (coresp. „Scînteii“). Aplicarea consecventă 
a planului de măsuri tehnico-organizațorice, ca o 
pîrghie importanță a. sporirii productivității mun
cii, s-a bucurat de atenție în cadrul adunării ge
nerale de dare de seamă și alegeri a organizației 
de bază din secția ardere a Fabricii „Electrocera- 
mica“-Turda. Arzătorii Ion Bumbu, Toma Nistor, 
tehnicianul Alexandru Pataki și alții au sub
liniat că biroul organizuției de bază a ur
mărit sistematic aplicarea acestor măsuri. Trimes
trial s-a . cerut conducerii secției să raporteze în 
fața biroului despre stadiul realizării planului de 
măsuri tehnico-organizatorice.

Controlul sistematic exercitat de organizația de 
bază a avut darul să grăbească înfăptuirea măsuri
lor prevăzute. Astfel, s-a pus în funcțiune o ban
dă pentru transportul capsulelor ieșite din 
uz, scurtîndu-se astfel timpul de descărcare a cup
toarelor. Ca urmare, indicele de utilizare a cuptoa
relor a crescut cu 1,68 la sută față de anul trecut. 
Datorită .măsurilor luate și hărniciei ■ muncitorilor, 
de la începutul anului și pînă în prezent secția ar
dere a dat peste plan 81 tone de izolatori și articole

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în ultimul timp 
comisia economică a comitetului orășenesc de 
partid Ploiești a studiat într-o serie de întreprin
deri din localitate felul cum au fost organizate și 
se desfășoară cursurile de ridicare a calificării 
muncitorilor și de specializare a cadrelor tehnice.

în aceste cursuri, organizate diferențiat pe me
serii Și grad de calificare, au fost cuprinși aproape 
16 000 muncitori și 630 maiștri și tehnicieni. La ra
finăriile Teleajen și Brazi, Uzina „24 Ianuarie“, în
treprinderea „Feroemail“ și în alte întreprinderi 
cursurile se desfășoară conform graficelor stabilite, 
frecvența este bună, lectorii își pregătesc temeinic 
lecțiile. S-a constatat totuși că în unele întreprin
deri cum sînt „Flacăfa“-P10iești, întreprinderea 
nr. 1 construcții, Țesătoria de in Păulești, atelierele 
de reparat material rulant etc., acțiunea de ridicare 
a calificării oamenilor a fost lăsată să se desfă
șoare, în bună măsură, la voia întîmplării.

Concluziile comisiei economice au fost luate în 
discuție într-o ședință a biroului comitetului oră
șenesc de partid, în care s-a hotărît ca în toate în
treprinderile organizațiile de partid să controleze . 
îndeaproape modul cum se desfășoară cursurile de 
ridicare a calificării, să tragă la răspundere con
ducerile tehnico-administrative și comitetele sindi
catelor cînd neglijează această problemă deosebit 
de importantă.

Biroul orășenesc de partid a recomandat consiliu
lui local al sindicatelor să inițieze schimburi de 
experiență privind ridicarea calificării și să folo
sească și alte fbrme pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor : expuneri, demonstrații practice, propagandă 
tehnică etc.

Biblioteca tehnică a întreprinde
rii regionale de electricitate-Bacău 
dispune de peste 3 000 volume și zeci 
de reviste tehnice de specialitate. 
Pentru a. ușura pătrunderea cărții în 
rîndurile muncitorilor, cabinetul teh
nic, în colaborare cu comitetul 
U.T.M. și comitetul sindicatului, a în
ființat 4 biblioteci în secții și sec
toare. Această măsură s-a dovedit a 
fi deosebit de eficientă.

Ori de cîte ori un muncitor simte 
nevoia unor consultări în probleme 
tehnice, are dificultăți în producție 
sau este preocupat de realizarea it- 
nei 'inovații, a unei perfecționări, 
biblioteca tehnică îi vine în ajutor.

In cadrul cabinetului tehnic s-a 
format un colectiv de tineri ingineri 
cu o înaltă pregătire profesională, 
care dau explicații și îndrumă pe 
cei ce vin cu propuneri de per
fecționare a procesului de produc
ție. Din colectiv fac parte inginerii 
Ion Buga, Gheorghe Gavrilă și alții. 
Gheorghe Manole de la sectorul Co- 
mănești, electricienii Mircea Radu 
și Ilie Tătaru de la secția 
P.R.A.M.-Bacău, studiind cu sîrgu- 
ință și perseverență literatura tehni
că, și-au îmbogățit cunoștințele pro
fesionale, muncesc mai bine în pro
ducție. Din cei 150 de tineri cititori 
ai bibliotecii 50 slut autorii unor 
propuneri care au adus economii im
portante întreprinderii.

»
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„Vacanța 1963", se intitulează fil
mul de scurt metraj la care lucrea
ză în prezent membrii cineclubulul 
studențesc din Capitală. Pe peliculă 
vor fi prezentate aspecte inedite 
din timpul excursiilor făcute în lo
calități turistice și balneo-climate- 
rice din țară, prin locurile unde stu
denții bucureșteni au petrecut fru
moase zile de odihnă și recreare.

•Un subiect asemănător tratează 
noul film al studenților timișoreni, 
ale cărui secvențe vor fi terminate 
înainte de sfirșitul anului. Pentru 
desfășurarea acestei activități, ci- 
neclubul din Timișoara, în care sînt 
înscriși, peste 70 de studenți, este 
dotat cu aparate de filmat, de pro
iecție și magnetofoane. Studenții de 
aici păstrează o legătură perma
nentă și cu alți iubitori ai artei ci
nematografice, organizînd intere
sante schimburi de experiență cu 
membrii cinecluburilor de pe lîngă 

. întreprinderea „Oțelul Roșu" șl 
Depoul C.F.R. din localitate.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor 
în arta filmului, membrii cineclu
burilor studențești din București, 
Cluj, Iași, Timișoara participă la 
simpozioane, cursuri de regie, ope
ratorie și actorie, conferințe experi
mentale, întîlniri cu cineaști consa- 
crați, care au loc la casele de cul
tură din aceste centre universitare.

(Agerpres)

ION ARHIRE 
întreprinderea regională 

de electricitate-Bacău 
coresp. volùntàir

La panoul de comandă al uncia din instalațiile dc uscare a laptelui de la 
Fabrica „Rarăul" din Cîmpulung, regiținea Suèeava,’. (Foto; AGERPRESJ
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O problemă care n-ar trebui 
să- scape nicioda ta a tenției "

Sprijin eficient—rezultate 
bune în sectorul zootehnic

0 nouă metodă de folosire 
a furnirului de nuc

(Urmare din pag. I-a)
dia la învățămîntul agrozootehnic 
circa 3 000.

Pentru a demonstra rezervele de 
sporire a producției de lapte, în 
urmă cu peste un an îngrijitorul 
Marin Tănase de la G.A.C. Florești 
a luat în primire o grupă de vaci cu 
cele mal mici producții, aduse de la 
cîteva gospodării din raion. în scurt 
timp, datorită hrănirii și îngrijirii 
raționale a animalelor producția 
de lapte a sporit la - 12—14 litri 
de 
nai 
col 
schimburi de experiență pe tema 
îngrijirii și hrănirii raționale a vi
telor. Crescătorii de animale au în
vățat că, pe lîngă hrana dată în 
cantități suficiente, este necesar ca 
ea să fie administrată după un pro
gram bine întocmit; la ore fixe. Me
todele bune de muncă au fost repe
de cunoscute de toți îngrijitorii din 
raion și rezultatele nu au întîrziat 
să se vadă. La G.A.C. Pitaru, datori
tă hărniciei îngrijitorilor de aici, 
planul anual de lapte a fost reali-

fiecare vacă. Comitetul raio- 
de partid șl consiliul agri- 
raional au organizat șl trei

zat încă de la începutul lunii august. 
Și nu este un lucru întîmplător. In 
brigada zootehnică lucrează 12 mem
bri și 6 candidați de partid, care.se 
ocupă de bunul mers al activității 
în acest sector. Cele mai mari pro
ducții au fost realizate de îngrijito
rii Ștefan Rolbu, Marin Gheorghe. 
Andrei Păulete și alții.

Rezultatele bune obținute în aceas
tă unitate, precum și în gospodăriile 
colective din comunele Odobești, 
Crovu, Braniștea și altele se- dato- 
resc și muncii harnice a îngrijito
rilor.

In alte gospodării colective nu s-a 
lichidat fluctuația din sectorul zoo
tehnic și, din această cauză, produc
ția de lapte este sub posibilități. Așa 
stau lucrurile la Găișeni, Căscioare
le. Sălcuța, Malu Spart. Aceste gos
podării vor trebui să fie sprijinite 
mai temeinic pentru a obține produc
ții ridicate în sectorul zootehnic.

Popularizînd și aplicînd metodele 
bune folosite de unitățile fruntașe, 
toate gospodăriile colective din ra- 

' ionul Titu vor obține realizări bune 
în dezvoltarea șeptelului.

Unul dintre cele mai valoroase 
materiale folosite la fabricarea mo
bilei este furnirul de nuc. Pentru 
realizarea unui produs de calitate si 
cu un aspect atrăgător, întreaga 
garnitură de mobilă trebuie execu
tată cu un furnir decupat din ace
lași buștean.

Urmărind valorificarea cît mai 
bună a furnirului de nuc, un colec
tiv de ingineri de la IPROFIL „Teh
nica lemnului“, din Capitală, au ini
țiat o nouă metodă de fabricare și 
folosire a acestui material. Metoda 
constă în folosirea furnirului de nuc 
nefasonat 
ducătoare 
șablon pe 
bricile de 
în fabrica 
economisit ________
din care se mai pot fabrica 335 ca- 
mere-dormitor.

Metoda a fost propusă pentru ge
neralizare în toate fabricile de mo
bilă din țară. Experimentată și la 
IPROFIL „Tehnolemn“-Timișoara, ea 
a dat aceleași bune rezultate.

în articolul apărut, sub acest titlu, 
în ziarul nostru nr. 5985, se semnalau 
unele deficiențe care influențau nega
tiv calitatea producției la întreprinde
rea de încălțăminte „Dîmbovița“- 
București. Comitetul de partid din u- 
zină, birourile unor organizații de 
bază erau criticate pentru motivul că 
nu-și exercitau în suficientă măstiră 
dreptul de control asupra conducerii 
administrative a fabricii și, respectiv, 
asupra conducerilor unor secții în ce 
privește organizarea procesului de 
producție.

în răspunsul trimis redacției de că
tre Comitetul raional de partid Nico
lae Bălcescu se arată că cele semna
late în articol sînt juste. Articolul — 
se spune — a constituit un ajutor pre
țios în munca comitetului raional, 
deoarece a atras atenția asupra nece
sității de a se lua de urgență măsuri 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor.

La rîndul său, Comitetul de partid 
de la întreprinderea „Dîmbovița“ ne-a 
răspuns: „Articolul a fost prelucrat 
în adunările generale ale Organizații
lor de bază, cît și cu întreaga masă 
de salariați. In cadrul convorbirilor 
organizate de agitatori, principalul o-

biectiv al discuțiilor a fost și este ca
litate/ produselor“.

’Totodată — se arată mai departe în 
răspuns — comitetul de partid a con
stituit un colectiv de tovarăși din ac
tivul de partid, care au studiat în ca
drul sectoarelor cauzele calității ne
corespunzătoare la unele produse. Re
zultatele studiului au fost prezentate 
într-o plenară a comitetului de partid, 
în cadrul • căreia s-au purtat dezbateri 
rodnice privitoare la căile dé ridicare 
continuă a calității produselor. A fost 
adoptat un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice și politice, care sînt în
făptuite operativ de către conducerea 
întreprinderii și comitetul de partid. 
Menționăm cîteva din aceste măsuri : 
organizarea unor schimburi de expe
riență între muncitori, brigăzi, secții, 
sectoare pentru generalizarea celor 
mai bune metode folosite de muncito
rii evidențiați în lupta pentru produse 
de calitate; comitetul sindicatului, îm
preună cu conducerea ■ întreprinderii, - 
vor organiza noi cercuri de ridicare a 
calificării muncitorilor; la toate mo
delele intrate în producția de serie 
vor fi confecționate mostre pe faze de . 
fabricație pentru a servi drept eta
lon etc.

pera rammerea in ur
mă și a se da în folo
sință numărul de a- 
partamente planificat.

Deoarece rămâne
rea în urmă a fost 
pricinuită și de unele 
lipsuri organizatorice, 
accentul s-a pus pe 
eliminarea acestora, 
luîndu-se măsuri pen
tru îmbunătățirea or-

ganizarii muncii (s-'au 
creat brigăzi mari pe 
specialități), pentru 
aprovizionarea rit
mică a șantierelor cu 
materiale, repartiza
rea de mijloace de 
transport suficiente 
la toate punctele de 
lucru etc.

S-au Itiat măsuri 
pentru a se asigura

condițiile necesare e- 
. xecutării lucrărilor 
Pe timp friguros. In 
ultimul timp colecti
vul nostru de con
structori își îndreap
tă în. principal efor- 

. turtle. spre realiza
rea Șj darea în fo
losință a tuturor
construcțiilor de lo- . 
cuințe planificate în 
acest an“.

Construcțiile zootehnice
în mai multe articole din ziàr a materiale a șantierelor în lucru și a- 

fost tratată problema construcțiilor sigurarea forței de muncă. în ce pri- 
zootehnice. Pe lîngă înfățișarea ex
perienței bune acumulate de unele 
gospodării de stat și colective în a- 
ceastă direcție, în articolele respec
tive erau criticate unități care 
întîrzie executărea construcțiilor zoo- 

. tehnice. In răspunsurile trimise zia
rului de autorități se arată că au. fost

(în bulzi) la fabricile pro- 
și croirea furnirelor după 
întreaga garnitură la fa- 
mobilă. Pusă în aplicare 
noastră, în cinci luni s-au
5 538 mp furnir de nuc

„Termenele 
sa fie

Ing, GHEORGHE GRAMATIC 
coresp. voluntar

.. In urma apariției în 
„Scînteia" nr. 6038 a 
articolului cu titlul de 
mai sus, Trustul re
gional de construcții 
Ploiești ne răspunde 
următoarele : „Critica 
făcută în ziar cores
punde realității ; ea. a

de dare în folosință 
respectate riguros-

co'nstituit un ajutor 
prețios pentru cons
tructorii' noștri. în 
ședințele săptămî- 
nale, care au.avut loc 
la șantierele de lo
cuințe mai impor
tante (Ploiești-Nord, 
Ploiești-Sud, Buzău, ■

Cîmpina etc.), condu
cerea trustului, îm
preună cu cadrele de 
conducere de la în
treprinderi și șanti
ere, au analizat situa
ția, stabilind măsurile 
ce trebuie luate pen
tru a se putea reçu- 1

vește executarea saivanelor pentru oi 
la G.A.S. Bumbești-Pițic, a castelului 
de apă și a drumurilor de acces la 
G.A.S. Romanești, secția Podari, s-:au 
asigurat toate condițiile pentru execu
tarea lucrărilor planificate",

Un răspuns primit din pârtea Con
siliului agricol regional Iași — refé- 

luate măsuri pentru înlăturarea lip- rindu-se la articolul din „Scînteia" nr. 
surilor semnalate. în articolul : 
„Construcțiile zootehnice să fie rea
lizate la timp", apărut în „Scînteia“ 
nr. 5989, se critica faptul că în unele 
gospodării de stat din cadrul Trustu
lui Craiova se tărăgănează terminarea 
unor constiîicții'. Răspunsul primit 
din partea Consiliului agricol regio
nal Oltenia arată ca cele sesizate sînt 
juste și că au fost luate măsuri pen
tru grăbirea lucrărilor. „Articolul — 
se spune în continuare în răspunsul 
primit — a fost analizat de condu
cerea Trustului G.A.S. Craiova, îm
preună cu Banca de investiții și cu 
executanții hicrărilor : T.R.C.L. Olte
nia și I.R.C.P.O. Au fost analizate 
lipsurile scoase la iveală și s-au luat 
măsuri pentru buna desfășurare a lu
crărilor ; aprovizionarea ritmică cu

6 015 — ne informează că au fost 
luate toate măsurile spre a se asigu
ra adăposturile pentru animale. Deși 
s-au folosit multe materiale din resur
se locale, ca piatră, chirpici, ciamur, 
stuf și lemn de salcîm, totuși necesa
rul de materiale n-a putut fi acoperit 
în întregime. în special s-a resimțit 
lipsa materialului lemnos. Acest lucru 
a întîrziat executarea construcțiilor. 
Consiliu] Superior al Agriculturii a 
suplimentat repartiția de materiale de 
construcții pe trimestrul IV. Ele au și 
început să sosească -în depozite și au 
fost ridicate de gospodăriile colecti
ve. Acum, lucrările la construcțiile 
zootehnice se desfășoară într-un ritm 
intens spre a se putea asigura adă- 
postirea animalelor pe timpul iernii.

RAID-ANCHETĂ Cu autobuzul și tramvaiul
prin orașe și centre muncitorești

Recent, redacția ziarului nostru a întreprins, în cîteva orașe și 
centre muncitorești din țară, un raid-anchetă pe tema : „Cum se des
fășoară transportul în comun, ce niăsuri s-au luat pentru a asigura o 
circulație bună și în timpul iernii ?“ Raidul a fost organizat cu spriji
nul corespondenților voluntari : Ion Rotărescu, lăcătuș la Uzinele de 
construcții metalice și mașini agricole Bocșa, Augustin Alexa, munci
tor la Uzinele „Electroputere“-Craiova, Constantin I-Iușanu — tehni
cian la Fabrica de rulmenți Bîrlad, Virginia Pintilie, muncitoare la 
Fabrica de postav Buhuși, Dumitru Ionașcu, miner la exploatarea 
minieră Petrila, Ionel Aramă, strungar la Uzinele „Progresul“-Brăila, 
Ion V. Marin, tehnician la întreprinderea orășenească de industrie 
locală Brăila, Augustin Mureșan, tehnician la Uzinele „Unio“-Satu 
Mare. Vasile Ieran, inginer din Oradea, și Vasile Grigoriu, funcționar 
din Vaslui.

Publicăm mai jos o parte din constatările făcute cu acest prilej:

SPOREȘTE
PARCUL DE VEHICULE

zile pe o șosea care duce la Petrila, 
în fiecare stație se aflau zeci de 
cetățeni. Unii așteptau de o oră, al
ții de două. Deși toate autobuzele 
plecaseră din garaj, pe drum nu se 
vedea circulînd nici unul. Trei din
tre ele stăteau pe marginea șoselei 
nu din cauză că s-ar fi ivit vreo de
fecțiune tehnică, ci din diferite moti
ve nejustificate. O simplă întîmpla- 
re ? Nu. De multă vremé, în ciuda 
repetatelor sesizări ale cetățenilor, 
circulația autobuzelor la Petroșeni 
lasă de dorit, deoarece conducerea 
întreprinderii de gospodărie orășe
nească nu exercită un control'siste
matic asupra felului cum își înde
plinesc obligațiile conducătorii auto, 
nu se îngrijește de respectarea gra-

pe traseèle ce deservesc întreprinde
rile și cartierele mai. îndepărtate ale 
orașului. Plecările și sosirile autobu
zelor nu sînt însă stabilite în mod 
judicios. Dimineața, autobuzul nr. 
4. folosit de mulți muncitori de la 
uzinele „Unio“, sosește în centrii 
după ce autobuzele în direcția între
prinderii au plecat, în coloană, a- 
proape goale și nu se mai întorc de- 
cît după o oră. Prin dirijarea și folo
sirea judicioasă a mijloacelor de 
transport ar putea fi înlăturate 
multe deficiențe.

ȘI IN TIMPUL NOPȚII

îmbunătățirea transportului în co
mun în orașe este legată, firește, de 
parcul de vehicule. Din relatările 
corespondenților voluntari rezultă 
că, și în acest an, numărul mijloa
celor de transport a sporit în aproa
pe toate orașele. La Brăila s-au adus 
încă 25 de autobuze, la . Bîrlad — 5, 
iar la Oradea — 17 autobuze și două 
trenuri de tramvai. A crescut par
cul mijloacelor de transport în ora
șele Brașov, Buhuși, Iași, Ploiești, 
Hunedoara, Constanța ș.a., ceea ce 
contribuie la îmbunătățirea trans
portului călătorilor.

Dar — așa cum relevă corespon
denții voluntari — buna funcționare 
a serviciului de transport în comun 
depinde în mare măsură de folosi
rea parcului de vehicule existent, de 
felul cum este organizată activitatea 
întreprinderilor orășenești de trans
porturi.

PUNCTUALITATE

în stații există cîte o tăbliță care 
arată exact ora la care sosește au- ... t.
tobuzul. Cetățeanul știe cît timp tre- flcel°r de circulație.

Pe unele autobuze care circulă în 
orașele Brăila și Craiova, după o 
cursă sau două apare inscripția „se 
retrage". Motivul : defecțiune tehni
că. Ciudat este că, asemenea defec
țiuni se produc în orele cînd circu
lația este mai intensă. La multe 
întreprinderi de transport s-a înce
tățenit regula ca toate autobuzele 
să fie bine verificate înainte de a fi 
scoase din garaj spre a se evita de
fecțiunile pe trasee. De ce nu se 
procedează la fel ia Brăila și la Cra
iova ?

UNDE ESTE DISPECERUL T

buie să aștepte, iar conducătorii 
auto circulă așa cum prevede 
orarul. Punctualitatea este asigu
rată și de graficele de circulație 
introduse pentru fiecare autobuz în 
parte, de revizuirea lor tehnică pla
nificată prin rotație. La garaj-, un 
autobuz de rezervă este tot timpul 
gata de plecare în cursă ; în cazul 
cînd se ivește o defecțiune pe traseu, 
ea este înlăturată imediat. Aceeași 
grijă pentru asigurarea unei bune 
deserviri a călătorilor se observă și 
în orașele Oradea, Bîrlad, Vaslui, 
Brașov La Oradea au fost amena
jate și modernizate liniile de tramvai, 
iar în urma unor analize temeinice 
s-a asigurat o repartiție mai judi
cioasă a mijloacelor de transport în 
funcție de cerințele fiecărui traseu.
NU-I TOTUL SĂ AI GRAFICE

Pînă acum cîtva timp, la Oradea 
muncitorii care ieșeau din schimbul 
al-II-lea sau cei care intrau în 
schimbul al III-lea trebuiau să se 
grăbească să prindă ultimul tram
vai sau ultima mașină. Ținînd sea
ma de propunerile cetățenilor, la 
întreprinderea de transport activita
tea a fost în așa fel organizată în- 
cît acum o treime din parcul mij
loacelor de transport circulă între 
orele 22—24. Pe artera principală — 
gară-centrul orașului — circulă toa
tă noaptea un tramvai.

Transportul călătorilor în timpul 
nopții, mai ales acum, în pragul se
zonului rece, merită mai multă a- 
tenție. La Brăila. Satu Mare, Craio
va ar trebui organizată o deservire 
corespunzătoare a traseelor solicita
te și în orele de noapte.

ÎNTREȚINEREA
ȘI REPARAȚIILE

Buna deservire a publicului călă
tor impune respectarea cu strictețe a 
graficelor de circulație. La Clmpina,

După cum se prezintă graficele și 
orariile întocmite pe hîrtie, oricine 
ar putea crede că, în ce privește 
transportul în comun la Petroșeni, 
totul merge bine. Cum stau Insă lu
crurile și pe trasee ?. Intr-una din

în sectorul transportului în 
comun este necesară intervenția 
imediată, operativă, pentru a în
lătura eventualele defecțiuni. A- 
cest luciu este făcut de 
pecer, care trebuie să asigure în 
permanență dirijarea mijloacelor de 
transport în funcție de cerințele e- 
xistente. La Satu Mare însă, tocmai 
acest aspect este neglijat. Dimineața 
pornesc din centru zeci de autobuze

dis-

Adesea conducătorii vehiculelor 
destinate transportului în comun 
spun că mașina îți dă mal puțină bă-

★
Nota redacției : Transportul în co

mun este unul din serviciile impor
tante care interesează un maire nu
măr de oameni. Pornind de la 
cerințele șl propunerile cetățeni
lor, întreprinderile și secțiile oră
șenești de transporturi au dato
ria să asigure în permanență 
o deservire corespunzătoare 
publicului călător, să Introducă

taie de cap, cînd ești cu ea la drum, 
dacă i s-a făcut d întreținere și re
vizie corespunzătoare la garaj. în 
multe locuri se acordă atenția cuve
nită acestei probleme. La Bîrlad, O- 
radea, Brașov, Bocșa și în alte ora
șe s-au făcut pregătiri pentru a se 

.. asigura o bună întreținere a vehicu
lelor și desfășurare a transportului 
în timpul iernii. Au fost procurate 
piese dé schimb, s-au făcut amena
jări în ateliere și garaje. Alte între
prinderi de transport, în ciuda posi- 

. bilităților existente, garează și în
trețin vehiculele în mod necores
punzător. Pentru buna adăpostire a 
mașinilor, la Craiova au fost prevă
zute o serie de amenajări. S-au a- 
dus și • unele materiale de con- ■ 
strucții. Totuși, pînă. în prezent 
nu s-a executat nici o lucrare din 

' celé planificate. Parcul de autobuze, 
întreținut în condiții necorespunză
toare, nu poate fi folosit în mod ju
dicios, ceea ce îngreunează desfășu
rarea transportului în comun.

Unele autobuze care se defectea
ză necesită diferite lucrări de repa
rații. Nu întotdeauna aceste lucrări 
sînt de calitate corespunzătoare. în
treprinderea de gospodărie orășe
nească Buhuși a trimis două auto
buze la I.R.A. nr. 2 Tg. Mureș pen
tru reparații capitale. Ambele s-au 
defectat însă în cadrul termenelor 
de garanție. A trebuit să fie repa
rate din nou : s-au cheltuit bani în 
plus, au fost ’ create greutăți în 
transportul călătorilor.

întreprinderile de reparații auto 
trebuie să acorde toată atenția cali
tății lucrărilor executate, redînd 
transportului autobuze în stare bună 
de circulație.

★
circulația și buna întreținere a 
parcului de vehicule. îç momentul 
de față este necesar ca.în toate 
orașele să se ia măsuri pentru bu
nul mets al transportului,de călători 
și în timpul Iernii.

Sfaturile populare au datoria de 
a controla și îndruma îndeaproape 
întreprinderile și secțiile orășenești

a de transport,, luînd măsuri ca actl- 
, o vitatea acestora să răspundă cît
disciplină riguroasă în ce privește mai bine cerințelor populației.

C^Spifre» Cinematografe)
nemuritor : Bucegl (10; 12; 14; 16; 13; 
20). Strict secret — cinemascop : Unirea 
(16; 18; 20), Artă (16; 18,15; 20,30). Di
nastia neagră: Floreasca (16; 18,15;. 
20,30). Moștenire cu buCItic': Adesgo (15; 
17; 19; 21). Marile speranțe : volga (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21) Rtul și moartea : 
Vltan (15; 17; 19; 20,45). Cucerirea E- 
verestului : Miorița ' (10; 12; 14; 1B;' 18,16;' 
20,30). Doctor în filozofie : Popular (15; 
17; 19; 21). Dragoste șl pălăvrăgeli : Mo
șilor (15; 17j: 19; 21). Taxitil morții : Au
rora (10; 12; 14; 16,15;, 18,Ș0;- 20,45), Pacea 
(11: 16; 18; 20), Mamelucul : Cosmos (16 
18; 20), Ultimul tren din Gun Hill : Co- 
lentina (14,30; 16,45; 19; 21,15). Doi din 
alte lumi : Luceafărul (15; 17j 19; 21). 
Misterele Parisului, — cipemascôp 
Drumul Serii (11; 16; 18,15; 20,30).. Elena 
din Troia — cinemascop : Ferentari 
(10; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Raidul vărgat: 
Flacăra (16; 18; 20) Escondida : Lira 
(15.30; 18; 20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop: Munca (11; 16-, 18,15;’20,30).'

TELEVIZIUNE : în jurul orei 14,30 — 
transmisie de la Stadionul „Republicii" :' 
întîlnirea de fotbal dintre echipele Dl- 
namo-București—Petrolul. Orele 17,00 
tlonale de gimnastică ale RepubfiçiJ 
Populare Romîne. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Emisiune pentru copil., 
19,20 — în fața hărții. 19,30 — „Oameni 
sărmani" de Dostoevski. 20,40 — Filmul 
artistic : Tu ești minunată. 22.15 — Mu
zică ușoară instrumentală. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost instabilă 

șl s-a răcit ușor, începînd din nord-ves- 
tul țării. Cerul a fost variabil. Au căzut 
ploi, mal ales sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice în Banat, 
Ardeal șl Oltenia șl, cu totul local, în . 
Muntenia. Vîntul a suflat potrivit cu 
Intensificări temporare din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 23 grade la Mangalia șl 10 
grade la Ocna Șugatag șl Caransebeș, 
în București : Vremea s-a menținut re
lativ călduroasă, dar ușor Instabilă. Ce
rul a fost variabil, mal mult noros după- 
amiaza. Seara a plouat slab, vîntul a. 
suflat potrivit cu...........................
rare din sud-vest. 
a fost de 21 grade.

Timpul probabil ue av,
11 șl 12 noiembrie a.c. In țară : Vremea 
se menține relativ călduroasă, cu cerul 
variabil în sudul țării, mal mult noros 
în nord unde vor cădea ploi temporare, 
vînt potrivit din vest. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
2 șl 12 grade, Iar maximele între 11 și 
21 grade.' Dimineața ceață locală. In 
București : Vremea se menține relativ 
călduroasă, cu cerul variabil. Vînt slab 
.din vest. Temperatura staționară.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Să
rutul Cianitel — (orele 19,30). Filarmo
nica .de stat,,George pnescu" (Studioul, 
de concerte’ al Radiotieievizlunli) : Con
cert simfonic — (orele 20). Teatrul Na
țional „I. Lp Carăgiale". (Sala Comedia) : 
■Vizita bătrînei doamne — (orele 19.30). 
(Sala Studio) ; Nora — (orele 15) ; 
cheta — (or.ele 19,30). Teatrul ,,__
■Sturdza'Bulandra" (b'd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1): Portretul '. ;
Teatrul pentru, tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Ocolul pămîntului în 80 dc zile
— (orele 20). Teatrul Muncitoresc Ç.F.R.-
Giulești ; Ascensiunea Iui Arturo Ui 
poate fi, oprită — (orele 19.30). Teatrul 
evreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C Tănase“ 
(Sala Savoy) : Expoziția de muzică u- 
șoară — (orele 20). (Sala din Calea 
Victoriei 174) ; Palatul melodiilor — (o- 
rele 20). Ansamblul de Cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Visuri îndrăznețe —.(orele 
20). Teatrul. .. Țăndărică (Sala Acade
miei) : Umor pe sfori — (orele 9); A 
fugit un tren — (orele 16). Circul de ___________ ___________ ____
stat : Variațiunl de toamnă — (orele 20). .— Aspecte de la Campionatele Interna-

CINEMATOGRAFE i Tragedia opti
mistă — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 12,30; 16; 18,45; 21,15), Printre 
oameni buni : Republica (10; 12; 14; 
16,45; 19; 21,15). Capitol (10; .12; 14; 16: 18,15; 
20,30> Ucigașul plătit — cinemascop : 
Carpați (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (9,45; 12, 14,15; 16,30; 18.45; 21). 
La vîrsta dragostei: București (9; 11; 
13; 16,30; 18,30; 20,30), Grlvița ;(10| 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Modern (10; 12; 14; 
10,15, 18,30; 20,30). Electra: Tomis (9,15; 
11,30; 13,45; 15,30; 17,45; 20), Cot’roceni 
(14,30; 16,45; 19; 21,15), Trei plus două
— cinemascop : Tineretului (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Babette pleacă la război
— cinemascop : Victoria (10; 12,15; 14,30i 
16,30; 18,45; 20,34), Viitorul (15; 17; 19; 21). 
Codin : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare (11; 
15,45; 18; 20,15). Vară șl fum — cinema
scop : Lumina (rulează in continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 14, după- 
amiază 16,15; 18,45; 21), Buzești (111 16; 
18,15; 20,30), Progresul (14,30; 16,45; 19; 
21,15). Lazarlllo de Tormes : Union 
(15,45; 18; 20,15). Program special pentru 
copii : Doina (10; 11,15) Rocco șl frații 
săi (amfbele seriij : Doina (12,30; 16;

Program de filme documentare 
la orele 10 

orele 21, la cinematograful 
Noi. Dracul și cele zece po- 

clnemascoD ; Glulești (10,30; 
18,15; 20,30). Povestea pantoflo- 
aur : Cultural (15, 17; 19; 21), 

cinemascop : Dacia 
Cel mal mare

An-
Teatrul „Lucia
— (orele~19.30).

Intensificări terrtpo- 
Temperatura maximă
pentru zilele de 10,

19,30).
rulează în continuare de 
pînă la
Timpuri 
runci — 
12,45; 18; 
rului de __ . ___
Vacanță la mare —
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). ___
spectacol : Crlngașl (15; 11; 21). Valsul

care.se
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600 000

S CHIMB DE EXPERIENȚĂ 
INTRE ARTIȘTI AMATORI

CONSFĂTUIRE 
CU INTELECTUALII 

DE LA SATE

re pînă în prezent 2 000 de specta
cole la care au participat peste 
700 000 spectatori.

TEATRUL POPULAR 
DIN CĂLĂRAȘI ȘI-A DESCHIS 

STAGIUNEA

„ȘTAFETA CĂRȚII 
ZOOTEHNICE"

„MOMENTE VESELE 
DE PE ȘANTIER"

Cadre didactice, directori de 
mine culturale, ingineri agronomi 
și zootehniști din comunele și sa
tele raionului Sibiu au participat 
zilele acestea la o consfătuire or
ganizată de comitetul raional de 
cultură și artă. Cu acest prilej, 
s-au purtat discuții pe marginea 
referatului „Contribuția intelec
tualilor din raionul Sibiu la munca 
cultural-educativă desfășurată la 
sate". A fost prezentat apoi 
planul de măsuri privind activita
tea comisiei pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice în 
timpul iernii.

Orchestra de muzică populară 
„Plaiurile Bistriței" a Filarmonicii 
de stat din Bacău a prezentat re
cent, în cadrul turneului întreprins 
în comunele și satele regiunii, con
certe la Răucești și Mărgineni. 
Asemenea concerte, care cuprind 
cîntece și jocuri populare moldove
nești și din alte regiuni ale țării, 
vor mai avea loc, în continuarea 
turneului, la Pipirig, Păstrăveni, 
Vînăton, Țibucani și alte localități.

In sala de festivități a Institu
tului pedagogic de 3 ani din str. 
Drumul Taberei nr. 11 este deschi
să o expoziție de grafică și pictu
ră. Sînt prezentate circa 160 lucrări 
realizate de studenții anului II al 
Facultății de arte plastice in ora
lul Onești, în timpul practicii de 
vară.

Cala de montai a Șantierelor navale Oltenița.

Corul Palatului Culturii din Plo
iești, laureat al cehii de-al VI-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori, s-a deplasat recent la 
Cluj. După un schimb de experien
ță cu artiștii amatori de la Palatul 
Culturii din acest oraș, oaspeții plo- 
ieșteni au prezentat programe ar
tistice la clubul Uzinelor „Carbo- 
chim" și la Casa de cultură a stu
denților.

Brigada artistică a constructori
lor din Lupeni a susținut, în ca
drul unei seri de odihnă pentru 
evidențiați, spectacolul „Momente 
vesele de pe șantier". Programul, 
inspirat din viața și realizările 
constructorilor de pe șantier, 
bucurat de succes.

Un mic atelier de 
bărci pescărești, cî
țiva muncitori care 
despică trunchiuri 
de arbori cu topo- 
riști primitive, o 
macara rudimenta
ră, cîteva șine, lan
sarea „construcției“ x 
lui, trasă adesea la edec de oameni și 
cai : o imagine obișnuită a vechilor 
șantiere navale de pe Dunărea noastra.

O căpitănie-ponton, un siloz pentru 
grîne cu un elevator primitiv, docheri 
cu spinările frînte sub saci — iată o 
altă imagine obișnuită a porturilor du
nărene de mai demult.

De la fereastra defileului dunărean, 
de la magnificul spectacol de ape vifo
roase și munți, se deschidea, într-un 
con de lumină și de tăcere, cîmpia. 
Cîmpia cu orizonturile pierdute, cîmpie 
fără margini și fund, în care singura 
mișcare era carul cu boi, singurele zgo
mote — acele sunete stranii, perpetua
te la infinit, ale faimoaselor căruțe cu 
„faraoane“ din Bărăgan. Nimic nu se 
clintise, nimic nu se schimbase pe aici 
de veacuri, excepție făcînd două-trei 
porturi în care „bătea vîntul oceanu
lui“ (Brăila, Galați), dar a căror fier
bere de viespar făcea, prin compa
rație, parcă și mai adîncă liniștea de 
începuturi de lume din jur. Pentru că 
în rest, pe toți cei 1100 de kilometri 
ai Dunării romînești, nu se întîmplă 
mai nimic ; pînă și „literatura dezolă
rii“, atât de fertilă în Moldova, de pil
dă, ezita să se coboare în cețurile 
obscure ale. acestei lumi, de-a lungul 
căreia fluviul luneca leneș și indiferent, 
o dată cu timpul care murea.

Transcriind impresiile de mai sus 
t într-o carte închinată Dunării ro- 
( mînești, descopeream totuși, într-un 

anume moment al călătoriei pe flu
viu, într-un anume moment al sec
țiunii prin vreme, semnele unei încer
cări de „civilizare“ a cîmpiei încreme
nite, simbolice pentru soarta unor ase
menea încercări în lumea de-aturici : 
descoperisem acolo, undeva, în cîmpie, 
prin împîslirile de lăuruscă și troscot, 
cîțiva kilometri de șine, urmele acelui 
drum de fier către Dunăre care deș
teaptă și astăzi în amintire vîlva pro
dusă de escrocheria „afacerii Struss
berg“. O afacere care, sugînd copios 
bugetul Romîniei de-atunci (profitorii 
fiind niște capitaliști străini și tînărul 
prinț de Hohenzollem), avusese drept 
rezultat o sfoară de cale fera
tă, curînd abandonată, înecată de 
ierburi. Șinele ruginiseră, le cotropise 
paraginea, peste cîmpie se așternuse ia
răși lespedea de colb și tăcere. (Desco
perind, la începutul secolului, pe ace
lași traseu dintre zări neclintite, a- 
ceste șine ruginite, împîslite de vege
tație sălbatică, cineva, unul dintre 
scriitorii acestor meleaguri, rostise niș-

pe undele • fluviu- te vorbe care sunaseră ca o osîndă 
grea, implacabilă, a locului însuși : — 
Pe meleagurile acestea — spunea el — 
nimic nu se poate dura ; pe meleagurile 
acestea de colb . nestatornic, care fug 
ca niște rîuri ireale spre Dunăre, nu se 
poate înfige, nici o construcție, nici un 
punct cert, .nimic durabil).

Ne desparte de vremea aceea nu nu
mai lungul șirag, de decenii, dar mai 
cu seamă o epocă. .

Cu ce ne întîmpină Dunărea astăzi ?

Priveliști noi între cîmpie
și apă

Prelungind viforul de ape al defileu
lui dunărean, valurile înalță acum, pe 
toți cei o mie și o sută de kilometri, 
pe toate tuburile fluide ale orgăi de 
apă, corala de zi și noapte a muncii, 
a marii construcții. Să desprindem cî
teva sunete.

în 1948, între nituitorii șantierelor 
navale din Turnu-Severin și cei din 
Galați a început prima întrecere socia
listă din Romînia. Veștile de întrecere, 
care legau pe-atunci cele două centre 
muncitorești, alergau slobode pe sîrma 
de argint a Dunării, ca un morse, fără 
ca sunetul să fie întregit, să reverbere
ze ecouri, fără ca între Severin și Ga
lați să se interpună vreun „concurent“. 
Pe atunci, șantierul naval al Olteniței 
— situat la jumătatea distanței dintre 
Severin și Galați — era, practic, un a- 
telier primitiv, cu cîțiva meșteri ocu
pați să inventarieze uneltele rămase de 
la patronul fugit : rindele, ciocane, cî
teva scule de lăcătușerie măruntă... și 
cam atît. Un inventar din care nu s-a 
reținut nimic. Totul aici, pe toți cei 
6 000 de metri pătrați pe care se ri
dică astăzi aglomerarea de hale în cu
lori pastelate, utilate modem, este nou 
de la un capăt la altul. Dar spațiul 
noului este mai ales „intensiv“, putînd 
fi descifrat atît în evoluția construcției 
de nave (de la ambarcațiile pescărești 
de odinioară la remorchere de 1100 
CP, mari nave de transportat mine
reuri, elegante nave de pasageri, moto
nave de 2 000 tone etc), în creșterea 
producției (de 8 ori mai mare în 1962 
față de 1950), cît și în destinele oame
nilor. Un veteran al șantierului ca lă
cătușul Constantin Chioseaua și-a păs
trat, ce e drept, vechea profesie, stră- 
duindu-se însă s-o ridice la nivelul 
de exigență al anului 1963 ; alții 
și-au lepădat vechile meserii, rămase 
în afara cercului de gravitație al mun-

cii de azi. „Ștemuirea“ navelor nu se 
mai practică, drept care < .,
Brabete, ștemuitor pînă în 1951, lu
crează astăzi sudură automată. Nu se 
mai practică, în general vorbind, nimic 
din vechea muncă meșteșugărească, 
în drumul de la planșetă la turnătorie, 
uzinaj și montare, nava devine rodul 
priceperii și al imaginației creatoare 
a celor care o construiesc, e re- 
gîndită și recreată pe fiecare treaptă a 
ei de către un colectiv numeros.

Cîteva fapte. La făurirea motonavei 
de 2 000 tone, peste 100 piese metalice 
au fost înlocuite, în ultima vreme, cu 
piese executate din mase plastice, mai 
ieftine, mai rezistente și impunînd o 
nouă estetică a construcției. De la în
ceputul anului și pînă azi s-au adus, 
numai prin reducerea consumurilor 
specifice, economii la materiale de pes
te 2 500 000 lei. în aceeași perioadă, 
numărul inovatorilor a sporit cu 50. 
(Întîlnindu-i pe cîțiva dintre ei într-o 
seară, la clubul uzinei, la o vizionare 
colectivă a „Universității tehnice“ la 
televizor, am asistat la o pasionantă 
dezbatere. O dezbatere care, avînd ca 
punct de plecare respectiva emisiune, 
s-a prelungit pînă la ceasurile 2 din 
noapte, abordînd nu numai probleme 
de azi ale mișcării de .inovații pe șan
tier, ci și pe cele ale viitorului).

Vizitînd Oltenița, nu putem ignora 
înnoirile petrecute în peisajul orașului. 
Liniile și culorile sale de astăzi 
sînt ieșite din mîinile aceluiași crea
tor harnic, intreprid, talentat. Mo- 
notönul tîrgușor de cîmpie s-a tre
zit, în anii noștri, la viață ; s-a tre
zit o dată cu șantierul. Construcția mo
tonavei de 2 000 tone coincide, în is
toria locului, cu apariția primelor 
blocuri muncitorești pe artera Republi
cii, iar arborii ornamentali care foșneso 
printre hale sînt o prelungire a zonelor

verzi ce colorează 
orașul de azi (peste 
5 000 arbori, 1 500 
trandafiri, 
flori de tot felul
plantate numai în 
anul acesta. S-ar 
mai putea împletiși 

s alte priveliști, spre exemplu, clubul șan- 
Grigore fierului naval și Casa raională de cul

tură.
I Noua istorie a Olteniței o pot repe

ta, cu variante de culoare, alte și alte 
așezări dunărene, smulse de sub uitare, 
înviorate prin transfuzia de energie a 
industrializării socialiste.

Pe parapetul înalt al chimiei

După Combinatul de celuloză și 
hîrtie de la Brăila — care înghite, de 
cîțiva ani, mii și mii de tone de stuf, 
adus pe caravane de șlepuri din împă
rățiile Deltei — chimia și-a inaugurat 
noi sedii pe Dunăre. Un combinat mo
dern al chimiei e în plină construcție 
la Tr. Măgurele, micul oraș care a ve
getat, pînă în anii noștri, sub valurile 
succesive de colb ale veacurilor. Privite 
de pe apă, de pe puntea vaporului, clă
dirile impozante și suple ale marelui 
combinat, multe dintre ele în stadiul de 
finisare, înalță parcă întreg orizontul, 
avîntă ochiul mai'sus, mai departe, spre 
necuprinsele zări ale cîmpului pe 
care-1 recreează sub un aspect inedit : 
aici, la Tr. Măgurele, se vor produce, 
printre altele, mari cantități 
șăminte care vor ridica 
cîmpiilor.

Un alt șantier al chimiei 
foarte tînăr, inaugurat abia 
cut, dar înălțînd peste apele fluviului 
aceleași ample și inedite priveliști — 
și-a așezat temeliile lîngă un orășel că
reia îi era destinată, ca și Sulinei, 
moartea lentă, provocată de acuta a- 
vitaminoză economică. Sîntem în 1963, 
și aici, la Călărași, s-au plantat mii de 
piloți în cîmpie, pe care se ridică lună

ILIE PURCARU

de îngră- 
fertilitatea

— și el 
anul tre-

(Continuare în pag. IV-a)

La Casa de cultură din Călărași 
ți-a deschis stagiunea noul Teatru 
popular din localitate cu „O noap
te furtunoasă" de I. L. Caragiale. 
Formația artiștilor amatori, pe baza 
căreia s-a constituit acest teatru 
popular, a prezentat de la înființa-

Căminul cultural din Țibucani, 
raionul Tg. Neamț, a inițiat o „șta
fetă a cărții zootehnice": mai multe 
cărți de specialitate circulă în rîn- 
durile crescătorilor și îngrijitorilor 
de animale pentru a fi citite și co
mentate. Participanții au avut re
cent o consfătuire la ferma zooteh
nică din Lunca. Cu prilejul ștafe
tei, căminul a organizat și un con
curs „Cine știe zootehnie, răs
punde !“.

COMUNICĂRI 
DESPRE ISTORIA ORAȘULUI 

BUCUREȘTI
In cadrul ciclului de comunicări 

privind trecutul Capitalei noastre, 
au fost prezentate recent la Mu
zeul de istorie a orașului București 
două referate despre „O așezare 
geto-dacă cercetată la Cățelu Nou“ 
și „Așezări din sec. al XV-lea ps 
teritoriul orașului București în lu
mina cercetărilor arheologice“. Alte 
comunicări urmează să trateze 
despre : „Date privitoare la dez
voltarea industrială a orașului 
București în perioada Regulamen
tului organic", „Marele plan al 
orașului București întocmit de 
maiorul Borroczyn între 1844 — 
1846“, „Tipuri bucur eștene re
flectate în literatura de la mij
locul sec. al XlX-lea", „Orașul 
București în timpul răscoalei din 
1907“, „Aspecte din viața unor car
tiere mărginașe ale Bucureștilor în 
perioada 1900—1944", „Aspecte din 
dezvoltarea edilitar-urbanistică a 
orașului București între cele două 
războaie mondiale“, „Din activita
tea publicistică antifascistă, desfă
șurată sub conducerea P.C.R. în 
București, după luptele muncito
rești din ianuarie-februarie 1933". 
Comunicările sînt însoțite de pro
iecții.

în sălile de concerte

Formația de cameră „Clarion
Formația 

„Clarion”, 
New York în 
cîntă cu precădere lucrări 
din sec. XVII—XVIII, des
coperite, catalogate, ana
lizate de conducătorul 
orchestrei, Newell Jenkins.

Una din cele mai va
loroase realizări ale mu
zicologului Newell Jenkins 
este pregătirea catglogu- 

. lui de circa 3 000 de titluri 
al creației lui Giovanni 
Battista Sammartini, com
pozitor italian din secolul 
XVII care a dat în crea
țiile sale pilduitoare 
exemple asupra structurii 
simfoniei, ce se năștea pe 
atunci ca principal gen 
al muzicii orchestrale. O 
astfel de simfonie a fost 
prezentată în cadrul con
certului din -Capitală, în
tr-o interpretare minuțios 
studiată și pregătită teh
nic, cu o sonoritate omo
genă și cu precizie rit
mică ferm indicate de di
rijorul Newell Jenkins. A- 
ceste calități au ieșit în 
evidență și în interpreta
rea Simfoniei de L M. 
Kraus.

între calitățile formației 
„Clarion“ se numără și 
valoarea individuală a

americanâ 
înființata Ia 

anul 1957,

« 1
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„Să te porțl cuviincios“, „să vorbești cu
viincios", „să te îmbiată cuviincios“ sînt 
cele dinții învățături pe care părintele le 
dă copilului său cînd acesta ajunge la 
vîrsta înțelegerii. Cuvântul politețe, venit 
mai tîrztu din Franța, îmbracă străvechea 
noastră noțiune de bună cuviință.

în societatea noastră, în care se stator
nicesc regulile conviețuirii socialiste, în 
care se dezvoltă relații noi între oameni, 
bazate pe respect reciproc, politețea ca
pătă un sens mai adînc și un conținut mai 
bogat. Rînduielile ei nu trebuie căutate în 
nici un cod al manierelor elegante. Ea nu 
mai e un lux, cum o socotea odinioară 
așa numita „lume bună“, ci efectiv o ce
rință firească a timpului, o îndatorire, ca 
apa și săpunul, ca haina bine periată, ca 
rufa curată, iar lipsa ei nu poate fi aco
perită nici chiar prin 'abordarea celei mai 
impecabile coafuri Cicero.

în ultimă analiză, politețea e manifes
tarea naturală și spontană a respectului 
pe care îl datorăm semenului nostru, cum 
și el ni-1 datorează nouă. Ea e expresia 
gradului de civilizație, de dezvoltare a 
spiritului cetățenesc.

Dar, firește, se întimplă și excepții, se 
întîmplă să întîlnim o'ameni certați cu 
buna cuviință și, din păcate, e deajuns 
să-și facă apariția un singur exemplar 
din această specie pentru ca un întreg 
cerc de oameni să se simtă tulburat și 
stînjenit

Să luăm, bunăoară, pe tipul care întot
deauna vrea să fie primul. El străpunge 
ca un bolid mulțimea de pe trotuare, îm- 
brîncmd pe unii în dreapta, pe alții în 
stînga. Cu aceeași viteză și vîslind aprig altă marfă. „Mulțumesc, dar nu voiam să 
din coate, tși croiește drum printre cei ce 
așteaptă liniștiți tramvaiul sau autobuzul, 
se cațără pe scări și, intrînd cel dintîi în 
vagon, ocupă primul loc liber. După aceea 
se uită triumfător la ceilalți, de parcă 
le-ar spune : „Ce să vă fac, dacă sînteți 
proști ? Cu politețea mori de foame I" 
Dacă e cumva apostrofat, declară cu em
fază ; „Am treabă, dom-le ; n-am timp de 
pierdut I“ Ca șl cînd el singur ar avea 
treabă, Iar noi, ceilalți, «m fi ieșit să ne 
plimbăm... în orice aglomerație șl oricât

TUDOR TEODORESCU-BRANIȘTE

H, știm cu toții cä bătrfnil, 
trebuie să treacă înaintea 
de caro vă vorbesc nu se

de girăbiți am 
femeile, copiii 
noastră. Tipul 
încurcă în asemenea prejudecăți. El trece
înaintea tuturor. Cînd intră într-un maga
zin, nu Iși așteaptă niciodată rîndul. Tte- 
cînd printre cei veniți înaintea lui, te tre
zești cu el în frunte. La teatru sosește în 
ultimul moment dair, cu aceleași procedee, 
izbutește să-și depună la vestiar parde
siul și pălăria înaintea tuturor, iar la ple
care e cel dintîi gata îmbrăcat. Acasă se 
bucură de tot confortul civilizației moder
ne. Prin , lume circulă ca un barbar.

Conduita politicoasă în raporturile cu 
publicul e o componentă inseparabilă de 
profilul funcționarului unei instituții socia
liste, al „omului de la ghișeu“. Dar, pe 
lîngă funcționari plini de înțelegere și de 
bunăvoință față de solicitările cetățenilor, 
se întîmplă să dai peste cîte unul care, 
de la bun început, te străpunge cu o pri
vire ostilă, ca și cum, adresîndu-i-te Iul, 
ai comis cine știe ce aberație. Ursuz și 
posomorit, îți la cererea, mormăind ceva 
de neînțeles. îl întrebi timid : „Cum ați 
spus ?", la care îți răspunde foarte iritat : 
„Eu am de lucru și dumneata îmi răpești 
timpul" ! Parcă nu el ar fi în serviciul ce
tățenilor, cl cetătenid — în serviciul lui.

Cînd intri într-un magazin, e o plăcere 
să găsești un vînzător care te întîmpină 
cu un zîmbet și te servește cum trebuie, 
îi ceri cutare lucru, ți—1 dă, îți mai arată și

cumpăr decît...“ „Mă rog, numai așa, ca 
să vedeți..." în alt magazin, însă, nime
rești un vînzător încruntat și repezit, care 
îți aruncă marfa de parcă ți-ar da-o de 
pomană. Dacă formulezi vreo obiecție, îți 
răspunde cum l-am auzit pe unul zilele 
trecute : „Mai faceți și pretenții ?“

Avem atîtea magazine noi, frumoase, 
modeme, care constituie o adevărată 
desfătare pentru ochi ; avem în comerț 
brigăzi de bună deservire și numeroși lu
crători oare se poartă ireproșabil cu cum-

instrumentist, evi- 
pe tot parcursul

fiecărui 
dentă 
concertului, ca și în con
tribuțiile solistice. Ast
fel, Henry Schumann a 
dovedit în concertul pen
tru oboi și orchestră de 
Vivaldi o muzicalitate 
fină, frazare elegantă, 
tehnică bună. El devine 
poate, cîteodată, palid în 
căutarea unei exprimări 
reținute, sobre. Interpre- 
tînd în supliment o parte 
din concertul în la major 
de Mozart, primul violo
nist s-a înfățișat ca un 
artist foarte dotat, deși 
cumva înclinat către un 
prea pronunțat romantism.

Din compozitorii ameri
cani am ascultat „Simfo
nia“ de John Lessard, 
compozitor din generația 
mijlocie, format de cu
noscuta profesoară Na
dia Boulanger, și Dia
logul pentru orchestră de 
Hall Overton, lucrare in
teresantă, concentrată.

Primirea călduroasă de 
care s-a bucurat formația 
„Clarion“ confirmă inte
resul publicului nostru 
pentru un repertoriu ine
dit, prezentat la un nivel 
artistic corespunzător.

ADA BRUMARU

părăto-rii. Dor cu atît mai stridentă este 
nota falsă pe care o produce tipul de 
vînzător lipsit de amabilitate. Pentru res
pectul adevărului, trebuie adăugat că e- 
xistă și cumpărători nepollticoșl, care pri- 
vesa de sus pe liiorătorul din comerț, jig- 
nindu-1 demnitatea. Nici ei nu pot fi ab
solviți de reproșuri.

Să mai amintim, în treacăt, de sfera 
foarte largă a relațiilor între locatari, în
tre vecini, oare constituie adesea un exa
men foarte concludent al gradului de ci
vilizație și de bună cuviință. La un ase
menea examen se poticnește cetățeanul 
turbulent, care nu știe să respecte liniș
tea celor din ]ur. Bunăoară, vine acasă și 
dă drumul aparatului de radio la maxi
mum. Așa-i place lui... Ei, dar în odaie e 
prea cald. Nu-i nimic. Mai deschide și fe
reastra. Melodia se Tevarsă în valuri tu
multuoase pe culoare și în stradă. Dacă 
cumva e un meci, știi cînd se marchează 
golul chiar dacă te afli la zeci de metri 
depărtare. Dumneata vrei poate să te 
odihnești sau să citești. Nu se poate. Tre
buie să asculți ce-i place lui...

Bine a procedat presa că a soris și des
pre tînărul care, mîndru de aparatul lui 
cu tranzistor! atîrnat de umăr, îi dă dru
mul să cînte pe stradă, prin parcuri, în 
tramvai, pretutindeni. Nu e o dovadă de 
bună cuviință. După cum necuviincioși 
sînt și cei care, la teatru sau la cinema
tograf, obișnuiesc să converseze și să 
schimbe impresii în timpul spectacolului, 
deranjîndu-și vecinii. Dacă mi-ar sta în 
putere, aș pune în fiecare sală cîte un a- 
fiș care să sune cam așa : „La spectacol 
se privește, nu se vorbește“.

Veți spune, poate, că e vorba de aspecte 
mărunte. Fără îndoială. Dar și din aseme
nea aspecte mărunte se compun legile ne
scrise ale bunel cuviințe șl ale convie
țuirii civilizate. Șl n-ar fi rău ca cei care 
vin în contradicție cu ele să întîmpine 
mai des și pe loc protestul legitim al ce
tățenilor, al opiniei publice înaintate, «ă 
știe că .nu beneficiază de impunitate. 
Așa vor începe să respecte și el bunele 
rlndudeli, care dau vieții frumusețe, armo
nie șl demnitate.



SC1NTE1 A

Ce este interferonul?

BD)oliIe *nfecl’oase sînt provocate 
IlaSîndeosebi de două categorii de 

microorganisme : bacteriile și 
virusurile. In lupta împotriva acestor 
boli, medicina se bucură în prezent de 
roadele a două epocale descoperiri : 
sulfamidele și antibioticele. Trebuie su
bliniat că eficacitatea produselor amin
tite se manifestă numai în cazul boli
lor infecțioase bacteriene, pe cînd îm
potriva virusurilor nu au efect.

Explicația faptului rezidă în deosebi
rile fundamentale dintre bacterii și vi
rusuri. Nu numai că virusurile sînt 
mult mai mici decît bacteriile, ceea ce 
este de altfel neesențial, ei și compozi
ția, structura și modul lor de înmulțire 
sînt diferite. Bacteriile sînt organisme 
relativ complexe, cuprinzând formații 
interioare cu funcții diferențiate ; viru
surile însă sînt unități mult mai simple, 
alcătuite numai dintr-o masă centrală 
de acid nucleic și un înveliș de pro
teină. In mod corespunzător bacteriile 
se pot înmulți atît în materiile organice 
lipsite de viață, cît și în cavitățile natu
rale ale organismului (intestin, pleură, 
vezică biliară etc), pe cînd virusurile 
numai în interiorul unor celule vii. 
Iar aici reproducerea virusurilor nu se 
realizează prin, simplă diviziune, ca la 
bacterii, ci în cu totul alt mod: virusul 
infectat introduce în celulă acidul său 
nucleic, tiparul care asigură transmite
rea caracterelor sale ereditare. Drept 
consecință în celulă în locul substanțe
lor normale se sintetizează, cu mate
rialul celulei, compuși corespunzători 
tiparului viral pătruns, din care se 
asamblează noi particule de virus.

De aici dificultatea principală în 
combaterea virusurilor. Pentru a bloca 
înmulțirea lor, ne stau deocamdată la 
îndemînă numai substanțe care suprimă 
în același timp și viabilitatea celulelor. 
Ar trebui găsită deci o substanță care, 
oprind înmulțirea virusurilor, să nu 
împiedice funcționarea normală a ce
lulei..

Singurul mijloc de luptă împotriva 
unora dintre infecțiile virale îl consti
tuie deocamdată o serie de vaccinuri

care acționează, ca 
și cele împotriva in- . 
lecțiilor bacteriene, 
prin imunizarea or-, 
ganismului. Acțiu
nea lor este însă 
numai preventivă, deoarece determină 
producerea în sînge a unor substanțe 
speciale — anticorpii. Aceștia pot neu
traliza virusul împotriva căruia sînt în
dreptați în faza de răspîndire în or
ganism, nicidecum după instalarea in
fecției în celule.

O cale nouă de luptă împotriva vi
rusurilor a fost deschisă în 1935, prin 
descoperirea de către cercetătorul ita
lian Magrassi, a așa-numitului fenomen 
de interferență a virusurilor. Această 
interferență se manifestă prin oprirea 
înmulțirii unor virusuri, pătrunși în 
celule, dacă acestea au fost infectate cu 
puțin timp înainte de un alt virus. Cer
cetările experimentale au arătat, între 
altele, că proprietatea de a provoca in
terferența nu este caracteristică numai 
virusurilor vii, ci chiar unor virusuri 
moarte. La baza acestui fenomen pare 
să stea blocarea mecanismelor de sinte
ză de către primul virus.

©descoperire importantă în legă
tură cu fenomenul de interfe
rență a fost făcută în anul 1957 

de către englezul Isaacs și elvețianul 
Lindenmann. Cei doi cercetători au 
arătat că interferența provocată de un 
virus inactivat (omorît prin încălzire 
moderată sau prin raze ultraviolete) nu 
este realizată de către acesta în mod 
nemijlocit. Ea se produce datorită 
unei substanțe proteice, elaborate în 
celulă sub acțiunea virusului in
terfèrent. Această substanță, care a fost 
denumită „interferon", a putut fi izolată 
și ea poate proteja la rîndul ei alte ce
lule, întocmai ca și virusul care a deter
minat apariția ei. Lucrurile se prezintă 
deci ca și cum în prezența virusului 
inactivat, celula, în loc să sintetizeze 
virus nou, sintetizează interferon, iar 
ulterior la contactul unor astfel de ce
lule cu un alt virus, de data aceasta 
activ, produce din nou tot interferon și 
nu virus.

Interferonul se produce sub acțiunea 
unei serii largi de virusuri, ca virusu
rile gripal, poliomielitic, rujeolos, vac
cinai, encefalitice, herpetice etc. Inter
feron s-a obținut din culturi pe sticlă 
de celule de rinichi de iepure, vițel, 
maimuță și om, dar și direct din țesu
turile unor animale de laborator infec
tate experimental.

Acțiunea interferonului se deose
bește profund de cea a anticorpilor 
din sînge care neutralizează direct a-

• Cînd sulfamidele șl antibioticele sînt neputincioase
• Virus contra virus • Un ajutor dat anticorpilor

• Perspectivele unul nou mijloc de tratament este com-
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Obținerea unor con
centrate de zinc cu un 
conținut redus de fier 
înlesnește prelucra
rea metalurgică a 
cestora. Studiind
ceasta problemă, un 
colectiv de cercetători 
din institutul nostru a 
stabilit că, prin efec
tuarea unor modificări 
ale regimului de reac
tivi, se poate diminua 
trecerea mineralelor 
cu conținut de fier în 
concentratele de zinc 
în timpul procesului 
de flotație. Rezultate-

le bune obținute în la
borator au făcut posi
bilă eliminarea fazei 
de cercetări în instala
ții pilot, treeîndu-se di
rect la experimentare 
și aplicare pe scară 
industrială. Astfel, la 
două uzine de prepa
rare s-au obținut re
duceri ale conținutului 
de fier de 40—55 la 
sută. In curînd, îmbu
nătățirile tehnologice 
vor fi extinse și la o 
linie de flotație din 
cadrul altei uzine de 
preparare.

Prin aplicarea solu
țiilor 
pe lingă îmbunătăți
rea calității produse
lor, se realizează eco
nomii de circa 3 000 000 
de lei anual. In pre
zent, cercetătorii din 
institut studiază posi
bilitatea extinderii îm
bunătățirilor tehnolo
gice și la alte insta
lații de preparare 
minereurilor.

Ing. VASILE SCRIPAȚ 
directorul Institutului 
de cercetări miniere

Baterii pentru instalații de încălzire cu aer
La Institutul de cer

cetări în construcții și 
economia construcții
lor s-au făcut experi
mentări asupra ba
teriilor din țevi cu a- 
ripioare dreptunghiu
lare, care se folosesc 
în instalațiile de în
călzire cu aer și în 
instalațiile de condi
ționare a aerului. Pe 
baza concluziilor des
prinse din analiza teh
nico-economică, s-a re- 
comandat Intreprinde-

rii de construcții me
talice și aparataj din 
București să introducă 
în fabricație noile ti
puri de baterii. .Prin 
mai buna folosire a 
metalului din punct 
de vedere termic și 
prin micșorarea sim
țitoare a procentului 
de deșeuri, întreprin
derea va putea reali
za anual o economie 
de peste 150 tone de 
metal. De asemenea, 
cheltuielile de fabri-

cație 
cu 
lei, 
tea 
rul

se vor reduce 
circa 200 000 de 
iar productivita- 

muncii în atelie- 
de fabricare a ba

teriilor va crește 
10 la sută.

Noile baterii au 
trat în producția 
serie, iar primele pro
duse au fost livrate.

Ing. C. ZOLIA 
șef de laborator la 

Institutul de cercetări 
în construcții și 

economia construcțiilor

Manuscrise rare
Biblioteca filialei 

din Cluj a Academiei 
R. P. Romîne conser
vă numeroase unicate 
și rarități de un deo
sebit interes bibliofil. 
Alături de cele 161 in
cunabule și numeroa
se cărți vechi, aici se 
păstrează manuscrise
le celei mai mari părți 
a operelor Școlii arde
lene, cronici din seco
lele XVII și XVIII,

manuscrise ale unor 
cărturari maghiari, ti
părituri provenite din 
marile tipografii apu
sene din secolele XVI 
și XVII, o colecție de 
manuscrise orientale 
alcătuită din 175 volu
me etc. Manuscrisele 
romînești chirilice din 
fondurile bibliotecii 
prezintă însemnă
tate pentru istoria 
culturii vechi romî
nești.

numite virusuri încă înaintea pătrunde
rii acestora în celule. Interferonul nu 
are o astfel de proprietate, acțiunea lui 
se manifestă exclusiv la nivelul celule
lor infectate, unde, după toate proba
bilitățile intervine prin blocarea sau de
vierea mecanismelor care controlează 
înmulțirea virusurilor. De asemenea, 
spre deosebire de anticorpi interferonul 
este activ nu numai împotriva virusului 
care a provocat apariția lui, ci și îm
potriva unui mare număr de alte viru
suri. Interesant este că interferonul se 
dovedește a fi deosebit de activ cînd 
este utilizat spre a proteja de infecția 
virală celule aparținînd unor organisme 
de aceeași specie cu cea din care el în
suși provine, în timp ce celulele altor 
specii sînt apărate mai slab.

Care pare să fie rolul interferonu- 
lui în infecțiile virale ? Gare sînt 
perspectivele pentru aplicarea sa 

în tratament ?
Gercetări făcute pe șoareci, cărora li 

s-a provocat experimental o pneumo
nie cu virus gripal, au arătat că după 
o fază de cîteva zile de intensă în
mulțire a virusului în țesutul pulmo
nar, dezvoltarea sa încetează conco
mitent cu apariția progresivă de 
interferon în plămîn. Anticorpii anti- 
gripali specifici produși de organism 
ca urmare a efectului imunizant al a- 
celeiași infecții apar abia mult mai 
tîrziu. Aceasta sugerează ideea că fac
torul nemijlocit care oprește infecția 
ar fi interferonul și pu anticorpii.

Același lucru pare să rezulte dintr-o 
serie de observații făcute la persoane 
care nu sînt în stare să producă anti
corpi. întrucît în sîngele lor lipsesc 
gamaglobulinele, materialul constitutiv 
al anticorpilor. Totuși, la aceste per
soane vindecarea unor infecții virotice 
evoluează aproape la fel ca la persoa
nele normale.

Un alt fenomen de protecție antivi- 
rală, care ar putea fi atribuit interfe- 
ronului, apare la făt în stadiile mai a- 
vansate ale dezvoltării intrauterine. Se 
știe că anumite infecții virotice ale 
gravidelor, apărute în primele trei luni 
de sarcină, pot duce uneori la malfor
mații ale fătului. Malformațiile nu se 
mai produc însă dacă infecția gravidei 
are loc după acest termen. Or, celulele 
embrionare foarte tinere sînt slabe 
producătoare de interferon, pe cînd 
cele ale embrionului mai dezvoltat îl 
produc în cantități apreciabile.

Toate aceste ob
servații, precum și 
faptul că interfe- 
ronul 
plet netoxic pen
tru organism, că 

nu provoacă reacții care, la administrări 
repetate, i-ar putea diminua eficacitatea, 
au determinat experimentarea lui ca 
mijloc terapeutic împotriva unor infec
ții virale ale omului. Pînă în momen
tul de față, încercările de aplicare 
a intcrferonului în patologia umană 
sînt încă foarte restrînse, în bünä 
parte datorită dificultăților de a 
se obține cantități mari din acest pro
dus, a cărui operație de preparare și 
purificare este relativ dificilă. Iată cî
teva dintre acestea : unui grup de cîte
va zeci de persoane li s-a injectat in
terferon în pielea brațului, apoi acestea 
au fost vaccinate în același loc cu vac
cin împotriva variolei (acesta este un 
vaccin viu) . La 24 din 38 persoane, 
vaccinarea pe locul protejat cu inter
feron nu a „prins“, adică virusul din 
vaccin nu a produs infecția locală pe 
care trebuia s-o determine. La toți cei 
supuși experienței, o a doua vaccinare 
simultană, făcută într-o altă regiune a 
brațului, neproteiată de interferon, a 
dus la apariția infecției vaccinale locale 
caracteristice.

O altă încercare a fost efectuată pe 
un număr de cinci bolnavi prezentînd 
o infecție oculară cu virus vaccinai. 
Aplicarea locală a unei soluții de in
terferon, provenită de pe țesuturi de 
maimuță, a dus la toți pacienții 
pariția leziunilor în decurs de 
ore, rezultatele fiind superioare 
obținute la alți doi pacienți 
chirurgical.

Rezultatele, deși obținute la un nu
măr redus de cazuri, sînt încurajatoare 
și constituie, desigur, un imbold pentru 
noi cercetări. Și chiar dacă interfcronul 
nu va deveni nu remediu universal îm
potriva tuturor infecțiilor virale, sînt 
totuși justificate speranțele că pentru 
unele dintre aceste infecții, în special 
cele locale, el va putea constitui un 
mijloc util de tratament.

S-a deschis o cale nouă, explorarea 
ei abia începe, dar perspectivele sînt 
promițătoare. Specialiștii din țara noa
stră, dintre care unii se ocupă mai de 
mult de anumite aspecte ale interferen
ței virusurilor, îi vor acorda întreaga 
atenție pe care o merită.

Dr. A. FENYVES 
candidat în științe medicale, 
Institutul de microbiologie, 

parazitologie și epidemiologie 
„Dr. I. Cantacuzino“

la dis-
24 de 

celor 
tratați
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Construcția noii clădiri a (mieriei 
a U. H. S. S.de tablouri

La Moscova începe construcția 
noii clădiri a Galeriei de stat de ta
blouri a U.R.S.S. Aici vor fi expuse 
tablourile cunoscutei colecții Tretia- 
kov, care în anii puterii sovietice a 
sporit de peste patru ori. în prezent 
Galeriile Tretiakov cuprind 35 000 de 
opere de artă, dar din cauza spațiu
lui insuficient o parte a tablourilor se 
păstrează în depozite și nu pot fi ex
puse.

Clădirea noii galerii va fi un patru
later uriaș cu lungimea de 256 metri 
și lățimea 93 metri, situat de-a lungul 
rîuluj Moscova. Din punct de -vedere 
arhitectonic, clădirea reprezintă o îm
binare a formelor secolului XX cu 
tradițiile arhitecturii ruse.

Foaierul spațios al galeriei va pu
tea cuprinde circa 6 000 de persoane. 
Pentru a vizita toate cele 150 de săli 
va trebui să se parcurgă peste 3 km. 
în noua clădire se vor afla și sălile 
de expoziție ale Uniunii artiștilor plas
tici din U.R.S.S. Pe lîngă sălile de ex
poziție galeria va cuprinde și nume
roase laboratoare de restaurare și con
servare a picturilor și sculpturilor. în 
două săli cu cîte 300 și 750 de locuri 
vor putea fi ascultate prelegeri despre 
artă.

Galeria se va deschide în preajma 
celei de-a 50-a aniversări a statului 
sovietic.

Erskine Caldwell despre realism
Cunoscutul scriitor a- 

merican Erskine Cald
well, aflat în prezent în 
Uniunea Sovietică, a 

.făcut o vizită la redac
ția ziarului „Literatur- 
naia Gazeta", unde a 
avut loc o convorbire 
despre probleme ale ar
tei, ale muncii scriito
rului, despre menirea 
omului de litere în epo
ca noastră.

Iieferindu-Se la cartea 
sa „Numiți aceasta ex
periență", în care sînt 
abordate probleme ale 
creației literare, carte a 
cărei deviză era „A în
văța de la viață“, 
Caldwell a declarat :

— Realism înseam
nă a pătrunde în sufle
tul oamenilor care tră-

iese alături de tine. In 
artă nu ai voie să fii 
fotograf. Trebuie să fii 
artist. Țelul meu este 
de a crea un tablou al 
cărui subiect este omul. 
Descriind viața sa, 
vreau să determin în 
rîndurile cititorilor 
anumită atitudine 
de realitate.

— Nu sînt un 
ferent — a spus 
departe Caldwell, 
sînt dragi oamenii 
pli. Eu însumi sînt unul 
dintre ei. Nu pot suferi 
pe aceia care privesc de 
sus pe oamenii simpli.

— Vreau să explic oa
menilor cum trebuie să 
trăiască — a adăugat 
scriitorul — să-i învăț 
să înțeleagă deosebirea 
dintre bine și rău, să

O 
f«(ă

indi- 
mai 
Îmi 

sim-

arăt ce merită iubit și 
ce trebuie urît. Eu am 
socotit toată viața că nu 
poate exista o literatură 
fără conținut.

★
Opera lui Caldwell — 

romane, nuvele, schițe 
— devenită de notorie
tate mondială — reflec
tă bogata experiență de 
viață a autorului care 
a fost printre altele 
muncitor agricol și de 
fabrică, chelner etc. ; 
una din trăsăturile scrie
rilor sale -o constituie 
condamnarea rasismului. 
Printre cărțile lui Căld
iceii tipărite în rornî- 
nește se numără și volu
mul de schițe „Moartea 
unei haimanale“, apărut 
în colecția „Meridiane".

De-a lungul deceniilor Teatrul 
Național din Praga a jucat un rol 
însemnat în viața culturală a po
porului cehoslovac. Peste cîteva zile 
acest lăcaș de cultură împlinește 
80 de ani de existență. Cu acest pri
lej a fost emisă o medalie aniver
sară (fotografia de mai sus).

PE SCURT
• 68 de țări au anunțat pînă în pre

zent că vor participa la Festivalul de 
teatru și muzică ce va avea loc Ia Cairo 
în iulie—august anul viitor. Spectacolele 
vor fi prezentate pe o scenă situată în fața 
piramidelor. Printre ansamblurile artistice 
care vor lua parte la festival se numără 
Comedia Franceză, Teatrul Mare din 
Moscova, Opera italiană și altele.

• Regizorul italian Tinto Bras pregă
tește un film documentar despre istoria 
mișcărilor populare revoluționara din ul
timii 60 de ani, inclusiv revoluția cubană 
Secvențele vor fi însoțite de comentariul 
lui Bertrand Russell

Scriitori împotriva lui Franco

tehnice stabilite,

■:

Cercetătoarea științifică Didona Niculescu și tehnicianul Gheorghe Adnan, 
de la Institutul de fizică al Academiei R.P. Romîne, efectuînd o experiență de 
omogenizare a unor compuși internietalici. (Foto : M. CIOC)CU

in- 
de [

In colecția de manu
scrise și imprimate o- 
rientale se află două 
variante de manuscris 
ale celebrei epopei 
„Sahname“, a poetului 
iranian Firdusi (932— 
1030 e.n.), o copie după 
culegerea persană de 
povestiri și fabule 
„Bahara Daneș“ și o 
versiune din poemul 
indian „Kalila 
Dimna".

La Piatra Craiului
(Foto : N. ANGHELIDE, eoresp. voluntar)

Hemoragia este ieșirea sîngelui din 
arborele vascular — artere, vene, capi
lare — provocată de leziuni trauma
tice sau de alte afecțiuni patologice ale 
acestor vase. După cantitatea de sînge 
pierdut, hemoragiile sînt mici, mijlocii, 
grave și mortale. Hemoragiile grave 
sînt acelea care depășesc 50 la sută din 
masa sîngelui circulant, adică în jurul 

• a doi litri.
Pierderea unei cantități mari de sînge 

provoacă o serie de tulburări generale 
ale întregului organism : se produce un 
dezechilibru în hemodinamică, datorită 
scăderii volumului de sînge circulant ; 
numărul de hematii (globule roșii) 
transportoare de oxigen scade — une
ori sub 1 000 000 pe mm3 — ducînd la 
o insuficientă oxigenare a țesuturilor. 
Aceasta antrenează suferința unor or
gane foarte sensibile la lipsa de oxigen, 
cum este creierul. Drept consecință, 
bolnavul cu hemoragie are amețeli, vî- 
jîituri în urechi, își poate pierde cunoș
tința ; tensiunea arterială scade, pulsul 
se accelerează și este slab, abia percep
tibil, bolnavul are transpirații reci, a- 
bundente, fără a fi febril. In fața unui 
tablou clinic de acest fel este foarte im
portant să fie stabilit un diagnostic pre
coce și să fie aplicate cu maximum de 
urgență măsurile de tratament.

Hemoragiile sînt externe, cînd sîn
gele se scurge în afara organismului, 
sau interne, cînd se evacuează într-o 
cavitate internă (pleură, pericard, peri- 
toneu etc.). Hemoragia externă este u- 
șor de recunoscut, ea fiind, de obicei, 
consecutivă rănilor. Hemoragiile interne 
sînt datorate unor rupturi de vase sau 
de organe parenchimatoase (splină, ficat, 
rinichi etc), provocate de traumatisme, 
sau pot apare în cursul evoluției unor 
boli în care scade capacitatea de coa
gulare a sîngelui, a hipertensiunii arte
riale, a unor afecțiuni hepato-splinice, 
etc. Nefiind exteriorizate, sînt mai greu 
de diagnosticat, mai ales în faza de de
but. Simptomatologia lor se manifestă 
prin tulburări ale întregului organism, 
provocate de pierderea de sînge, pre
cum și prin unele semne particulare 
legate de cavitatea sau regiunea în care

In rîndurile intelectualilor din Ma
drid a produs o puternică impresie 
scrisoarea curajoasă pe care scriitorul 
Carlos Alvarez a adresat-o redacției 
ziarului „Ta". In scrisoare, Alvarez își 
exprimă totala sa solidaritate cu opi
nia. publică mondială care a înfierat 
asasinarea lui Julian Grimau și a- 
mintește că Franco a fost aliat al re
gimului nazist.

Ziarul n-a publicat scrisoarea, dar 
textul ei circulă din mină în mînă. 
Alvarez, al cărui tată a fost asasinat 
în 1936 de fasciști, nu se ridică pentru 
prima oară împotriva dictaturii fran- 
chlste : in 1958 și 1961 el a fost ares
tat pentru răspîndirea unor materiale 
anlifranchiste. In Spania sînt inter
zise toate lucrările sale.

Un aspect al atitudinii manifestate 
de un cerc larg de oameni de artă 
spanioli în raporturile lor cu regimul 
franchist este înfățișat de cunoscutul 
scriitor Jüan Goytisolo, în paginile 
ziarului parizian „Le Monde“. Urmă
rit de autoritățile franchiste, acesta 
a emigrat în I960 în Franța. In arti
colul său Goytisolo descrie atmos
fera în care sînt nevoiți să lucreze oa
menii de artă în Spania. Referindu-se 
la faimoasa „cenzură preliminară" e- 
xistentă în patria sa și care a silit pe 
mulți oameni de artă să-și caute adă
post peste hotare, autorul articolului 
amintește, printre altele, de protestul 
din 1960 al celor 210 intelectuali, în 
frunte cu președintele Academiei re-

gale, Ramon Menendes Ridai, îm
potriva acestei cenzuri. S-ar putea aș
tepta — scrie el — ca literatura să fi 
devenit la noi „birocratică și aseptică“, 
„străină de dificultățile și problemele 
vieții reale", dar „o examinare chiar 
fugară a ultimelor producții literare ne 
permite să afirmăm că cele mai hune 
romane și culegeri de versuri publi
cate în Spania dovedesc contrariul“.

..Din anii îndelungați de resemnare 
pasivă, cînd o rezistență părea impo
sibilă — arată autorul — scriitorii- au 
tras învățăminte și au înțeles că s-au 
înșelat. Ca o reacție împotriva limitării 
tot mai severe a libertății lor crea
toare, scriitorii spanioli manifestă o 
străduință deosebit de puternică de a 
oglindi adevărul".

„Așa se explică — scrie Goytisolo 
— că scriitorii care trăiesc în cea mai 
retrogradă țară din Europa creează în 
momentul de față una din literaturile 
cele mai realiste și mai politice (din 
țările capitaliste — n.r.). Deoarece 
publicul nu dispune de mijloace ade
vărate de informare asupra probleme
lor ce stau în fața tării, scriitorii spa
nioli acoperă această lipsă, zugrăvind 
tabloul cel mai veridic posibil al rea
lității pe care o au în față. Astfel ro
manul joacă în Spania rolul de docu
ment și, dacă viitorul istoric al socie
tății spaniole va dori să reconstituie 
viața cotidiană prin cortina deasă de 
fum și tăcere lăsată de ziarele noastre, 
va trebui să recurgă la roman".

• In Editura pentru artă din Dresda 
a apărut un volum dedicat desenatoarei 
Käthe Koliwitz. Autorul. Otto Nagel, a 
căutat să dea o imagine cît mai completă 
a vieții și operei artistei. Cartea cuprinde 
153 de reproduceri. Käthe Koliwitz s-a a- 
lăturat încă din tinerețe luptei pentru 
cauza clasei muncitoare. Tn timpul domi
nației naziste ea a fost exclusă <’in Acade
mia de arte și izgonită de la catedră.

• Revista „Akher Saa" anunță că în 
R.A.U. a fost creată o comisie compusă 
din 12 lingviști pentru unificarea limbii 
arabe.

Comisia urmează să editeze o serie de 
dicționare. Unul din ele va conține o limbă 
simplificată puțind servi necesităților 
străinilor.

® .Una din victimele „legii de 90 de 
zilo" din R.S.A. este și Denis Brutus, poet 
progresist sud-african și activist, pe tărîm 
social, care a fost distins recent cu pre
miul II la concursul de poezie afri
cană. organizat de clubul scriitorilor și 
poeților din Nigeria. Denis Brutus a fost 
arestat pentru că s-a pronunțat împotriva 
discriminării. El a fost, lipsit, în felul a- 
cesta. de posibilitatea de a intra în pose
sia .premiului.

® Editura „Avanti” a publicat recent 
un volum al poetului sicilian Ignazio 
Buttitta Versurile sale evocă realist dife
rite aspecte din viața satelor, cum ar fi 
tragedia de Ia Portella della Ginestra. 
unde din ordinal Mafiei s-a deschis focul 
împotriva țăranilor adunați la un miting 
de 1 mai. Versurile au, de asemenea, ac
cente satirice la adresa fasciștilor locali 
etc.

s-a revărsat sîngele. Astfel, hemoragia 
în cavitatea pleurală (hemotoraxul), 
provocată de rupturi traumatice ale va
selor intercostale sau ale parenchimului 
pulmonar, produce greutate în respira
ție, tuse, durere toracică. Hemoragia în 
cavitatea abdominală (hemoperitoneul) 
este dată, în majoritatea cazurilor, de 
leziuni traumatice ale organelor abdo
minale pline — ficat, splină (răni prin 
tăiere, înțepare, împușcare sau rupturi 
explozive ale acestor organe în urma

SFATUL MEDICULUI
unor contuzii sau lovituri puternice ale 
peretelui abdominal). O particularitate 
clinică deosebită prezintă hemoragia 
internă provocată de sarcina extraute- 
rină, adică sarcina care se dezvoltă a- 
normal, în afara uterului, într-o porți
une a trompei uterine. Ea se manifestă 
brusc, prin dureri abdominale puternice 
urmate de lipotimii sau stări de leșin 
repetate la intervale scurte și o palidi
tate pronunțată a feței. Acest moment 
corespunde rupturii trompei uterine, 
care declanșează inundația cu sînge a 
cavității peritoneale. Micile metroragii 
repetate, care de multe ori preced sar
cina tubară ruptă, trebuie să atragă 
atenția bolnavei și medicului căreia i 
se adresează, pentru a preveni acest 
accident

Hemoragiile interne exteriorizate, 
după organul din care provin, au as
pecte particulare și poartă denumiri di
ferite. Hemoragia nazală se numește 
epistaxis ; ea este provocată de ruperea 
venelor din mucoasa septului nazal ; a- 
pare, de obicei, la hipertensivi. Hemo
ragia provenită din căile respiratorii 
poartă numele de hemoptizie ; este cau
zată de leziuni tuberculoase sau tumo
rale ale plămînilor, care erodează pe
reții vaselor și ai bronhiilor. Sîngele, e- 
liminat în timpul tusei, are aspect roșu, 
aerat, spumos. Hemoragia digestivă se 
exteriorizează prin cavitatea bucală sub 
formă de vărsătură sanghino-lentă nu-

mită hematemeză. Se mai exteriorizează 
o dată cu materiile fecale, devenite ne
gre ca păcura, sub formă de melenă. 
Hemoragia digestivă reprezintă, în foar
te multe cazuri, complicația acută he- 
moragică a unui ulcer gastric sau duo
denal ; ea poate fi provocată, de aseme
nea, de unele boli ale ficatului sau spli
nei.

Orice hemoragie necesită un trata
ment de urgență, care constă în oprirea 
hemoragiei sau hemostază și în com
pensarea hemoragiei prin mijloace te
rapeutice. La nivelul vaselor mici se 
produce o hemostază spontană, reali
zată prin procesul de coagulare ; hemo- 
staza vaselor de calibru mare se face pe 
cale chirurgicală, în serviciile de speci
alitate. Se poate face o hemostază pro
vizorie, prin compresiunea vaselor în 
puncte situate deasupra plăgii sau prin 
aplicarea de garouri (tuburi de 
cauciuc) în aceste locuri. Garoul, 
care nu constituie cea mai bună meto
dă, nu trebuie ținut mai mult de 1— 
IV2 ore, deoarece duce la necroza seg
mentului respectiv. Concomitent sau 
imediat după hemostază se face com
pensarea hemoragiei. Mijlocul terapeu
tic major este transfuzia de sînge.

Evoluția unei hemoragii este în ra
port direct cu felul în care s-a aplicat 
primul ajutor, cît și cu timpul scurs 
din momentul apariției ei și pînă în mo
mentul aplicării primului tratament. Cu 
cît primul ajutor va fi mai rapid și mai 
competent, cu atît rezultatele vor 
mai bune.

Tratamentul specializat, dotarea 
turor spitalelor cu puncte de transfuzie, 
serviciile de reanimare intensivă din u- 
nele clinici au făcut ca rezultatele ob
ținute în tratarea hemoragiilor să fie 
din cele mai bune. în ce privește hemo
ragiile mici, ele sînt un semn în 
diagnosticarea diferitelor afecțiuni. 
De aceea, orice manifestare hemoragică 
trebuie să constituie un semnal care tre
buie să-1 facă pe pacient să se prezinte 
imediat la medic.

Dr. TIBERIU ȘEICARU
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tu-

cu ceas
Vestitul „Turn cu ceas" din Sighi

șoara, care datează din secolul al 
XIV-lea și marchează poarta prin
cipală de intrare în cetate, consti
tuie un punct de atracție pentru vi
zitatorii cetății.

Orologiul turnului — care i-a dat 
acestuia numele de „Turn cu ceas" 
— a fost prevăzut, încă din anul 
1648, de către Johann Kirschel, cu 
șapte figuri sculptate reprezentînd 
zilele săptămânii. Cînd orologiul ba
tea de douăsprezece ori, anunțind 
miezul nopții, ele se roteau în nișa

Sighișoara
de deasupra, făcînd să apară figu
ra care reprezenta ziua următoare. 
In secolul trecut, mecanismul care 
punea în mișcare aceste figuri s-a 
defectat. Cu cîtva timp 
lectricianul Fr. Konrad 
plexul industrial de 
sticlă din Sighișoara,
grijește de buna funcționare 
sului din turn, a reușit să 
mecanismul ceasornicului 
pună din nou în mișcare figurile

în urma, e- 
de la Corn- 
faianță și 
care se în- 

Q C6Q-- 
repare 
și sd

(Din ziarul „Drum Nou“-Brașov)

Pe Dunăre în jos
(Urmare din pag. IlI-a)

de cëlu-lună halele Combinatului de 
loză din paie.

Stau de vorbă cu unul dintre 
de constructori, vechi om de pe Dună
re, venit aici de pe un alt șantier al 
chimiei, de la Combinatul de celuloză 
din Suceava. II cheamă Petre Enache, 
e maistru, are 60 de ani, dintre care 45 
în producție, și roade mereu între dinți 
o pitorească pipă afumată, despre care 
constructorii tineri spun că-ț însuși ba
rometrul producției : cînd pipa spînzu- 
ră-n jos, gata-gata să cadă, e semn că 
planul lotului e doar în stadiul unei 
modeste îndepliniri (ceea ce rar se în- 
tîmplă) ; cînd, dimpotrivă, se ridică 
trufaș deasupra bărbiei împinse-nainte, 
se știe că e vorba de o depășire de 
plan. Membru de partid din 1945, 
Enache e apreciat mai cu seamă 
pentru veritabila „școală de construc
tori" pe care-a creat-o, pentru sutele 
de tineri pe care i-a calificat cu price
pere, dragoste și răbdare, văzînd parcă 
în fiecare pe fiul său (care e astăzi in
giner la aceeași întreprindere de mon
taje). Dar mulți dintre ceilalți fii, adop
tivi, au ajuns și ei ingineri ; și ingineri 
fiind, nu ezită să-1 caute și astăzi pe 
bătrînul lor meșter, să-i ceară sfatul. 
Chiar și ingineri cu veche experiență,

miile

ca Andrei Benedek, șeful lotului, venit 
pe șantier cind se bateau primii țăruși, 
se consultă des cu Enache, nu numai 
în chestiuni de organizare cotidiană a 
muncii, ci și în probleme de teh
nică nouă, concepție tehnologică etc. 
Inginerul Benedek, fostul zidar, e au
torul unui sistem de panouri bacheli- 
tizate grație căruia se economisește o 
cantitate apreciabilă de cherestea. Vine 
spre noi, mi-1 răpește pe maistru și 
pleacă amîndoi, grăbiți, încingînd din 
fugă o convorbire ce pare foarte aprin
să judecînd după gesturi, dispărind a- 
poi undeva, pe o scară interioară a ha
lei principale a lotului.

...într-una din blîndele dimineți ale 
toamnei acesteia, risipită în evantai de 
lumini peste somnul apei, priveam, do 
pe bordu] unei nave, cîmpia ce se des
chidea nesfîrșită spre zări. încercam să 
așez cu închipuirea, undeva, lîngă Se- 
verinul de azi, locu] fostului oraș Cer- 
neți, cîntlva cetate cu faimă, capitală 
de județ în veacul trecut, mistuită apoi 
de incendii și de revărsările apelor, 
subțiindu-și imaginea falnică pînă la 
aceea a unui cătun de păstori. Aceeași 
soartă au avut-o și alte cetăți de de
mult pe țărmul Munteniei sau pe 
coasta dobrogeană a Dunării, cetățile 
care mureau...

...Mir azi, pretutindeni se nasc, prind 
viață nouă mari cetăți.
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Vești din Valea Jiului

Cartierul Braia din Lupeni (Foto : GH. VINȚILĂ)

Realizările 
în producție

In cele 10 luni care au 
trecut din acest an, mi
nerii Văii Jiului au extras 
și livrat peste plan o 
cantitate de cărbune coc- 
sificabil și energetic cu 
care s-ar putea încărca 
mai mult de 210 garnituri 
de tren de cîte 50 vagoa
ne. Concomitent cu spo
rirea. productivității în a- 
bataje, colectivele unită
ților industriale aparți- 
nînd Combinatului car
bonifer Valea Jiului au 
realizat în 9 luni econo
mii suplimentare în va
loare de peste 8 300 000 
lei.

Locuin|e 
pentru mineri

De la începutul anului 
și pină acum, 1 009 fami
lii din centrele miniere 
Petroșeni, Vulcan, Lu

peni, Petrila, s-au mutat 
în apartamente noi. Pină 
la sfîrșitul anului, con
structorii de locuințe din 
Valea Jiului vor mai da 
în folosință alte 543 de 
apartamente confortabile, 
cu 136 mai mult decît era 
prevăzut.

Instituții culturale

In Valea Jiului, oame
nii muncii au la îndemâ
nă numeroase instituții și 
așezăminte gutturale. La 
Petroșeni există un tea
tru de stat, o școală popu
lară de artă, una de mu
zică. -In fiecare centru 
minier funcționează cite 
un club muncitoresc, bi
blioteci, cinematografe. 
Se află în plină construc
ție, la Petroșeni, o casă 
de cultură, care va fi 
gata în primele luni ale 
anului viitor ; ea va avea 
o sală de spectacole cu 
800 de locuri, bibliotecă

și săli de lectură. Pină la 
sfîrșitul anului va fi gata 
la' Lupeni și un cinema
tograf modern, cu o ca
pacitate de 500 locuri.

Școli noi

O statistică din 1938 a- 
rată că în Valea Jiului 
existau 250 de cadre di
dactice ; azi, numărul lor 
a crescut la aproape 800. 
Aceeași statistică a con
semnat și numărul elevi
lor de atunci : 5 000. Ulti
mul recensămînt școlar 
arată cifra de 20 000.

An de an crește și nu
mărul școlilor. Toamna 
aceasta au început să 
funcționeze la Lupeni și 
Petroșeni două mari școli, 
pe lingă cele construite în 
ultimii ani la Petroșeni, 
Lupeni, Vulcan, Lonea, 
Uricani. Școli și săli noi 
de clasă s-an mai con
struit, în ultima vreme, și 
la Dealul Babei, Banița,

Petrila, Cîmpu lui Neag, 
Răscoala, așezări mai 
mici de pe aici.

Cu sprijinul 
cetăjenilor

Pentru înfrumusețarea 
așezărilor miniere s-au 
cheltuit sume importante 
din bugetele sfaturilor 
■populare. Locuitorii Văii 
Jiului participă și ei în 
număr mare la lucrările 
de gospodărire. Numai 
anul acesta, prin munca 
patriotică a cetățenilor 
din Petroșeni, Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni, Petrila 
și Uricani au fost efec
tuate lucrări de întreți
nere a drumurilor, tro
tuarelor pe o suprafață 
de aproape 300 000 m p, 
lucrări de extindere și a- 
menajare a zonelor verzi 
pe 214 450 m p, s-au plan
tat peste 70 000 pomi, ar
buști și flori etc.

I. PLEAVĂ

INFORMAȚII

înapoierea delegației
CONSILIULUI GENERAL A.R.L.U.S.

Vineri la amiază s-a înapoiat în 
Capitală venind de la Moscova, dele
gația Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Constantin Prisnea, vice
președinte al Comitetului de radio
difuziune și televiziune, membru 
al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., care, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, a 
făcut o vizită în Uni'tmea Sovietică 
și a participat la sărbătorirea zilei 
de 7 Noiembrie. La sosire, pe aero
portul Băneasa, se aflau reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului General 
A.R.L.U.S. și alții.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

VIZITELE UNEI DELEGAȚII 
DE FEMEI IUGOSLAVE

La invitația Consiliului național al 
femeilor din R. P. Romînă o delega
ție a Conferinței pentru activitatea 
socială a femeilor din R.S.F. Iugo
slavia, condusă de Nevenca Petrici. 
secretara conferinței, ne vizitează 
țara.

Delegația a vizitat cartiere de lo
cuințe, întreprinderi și instituții cul- 
tural-artistice din Capitală, a avut 
întrevederi cu activiste ale Comite
tului orășenesc al femeilor Bucu
rești, unde s-a interesat de reali
zările acestora pe tărîm obștesc.

Delegația a fost primită de tova
rășa Suzana Gîdea, președinta Con
siliului național al femeilor din 
R. P. Romînă.

După vizita în Capitală, reprezen
tantele femeilor iugoslave vor face 
o călătorie prin țară.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„TRANSPORTURILE AMERICANE" 

LA BRAȘOV
t

în sala Carpați din Brașov a fost 
deschisă vineri expoziția „Transpor
turile americane“, care a fost orga
nizată în toamna aceasta și în Bucu
rești, în cadrul aranjamentului de 
schimburi cultural-știirițifice dintre 
R. P. Romînă și S.U.A.

La deschidere au participat Ion 
Mărcuș, președintele comitetului E- 
xecutiv al Sfatului popular regional 
Brașov. Gheorghe Dumitrescu, pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc, conducă
tori ai unor mari uzine, întreprin
deri și instituții din localitate.

Au luat cuvîntul Daniel Iuliu, vi
cepreședinte al comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului Bra
șov, precum și William Crawford, 
ministrul S.U.A. în R. P. Romînă.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Aniversarea Revoluției 

din Germania din 1918

BERLIN 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a 
Revoluției din Germania din noiem
brie 1918, recent în regiunea Ruhr 
(R.F.G.) a avut loc o ședință festivă 
a Partidului Comunist din Germa
nia, care activează în ilegalitate. La 
ședința festivă a luat cuvîntul Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Germania.

Declarația ministrului 
de externe și al apărării 
al Republicii Tanganica

LONDRA 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă, Oscar Kambona, ministru 
de externe și al apărării al Republi
cii Tanganica, care se află la Lon
dra, a declarat că atîta timp cît 
Anglia nu acordă dreptul la condu
cerea statului majorității populației 
africane din Rhodesia de sud, ea 
poate să se aștepte la o revoltă din 
partea țărilor africane membre ale 
Commonwealthului. Situația din 
Rhodesia de sud, a spus el, în care 
se află la putere un guvern rasist 
reprezentînd minoritatea albă, în
grijorează guvernul Tanganicăi. In 
încheiere, Kambona a declarat că 
în cadrul întîlnirii pe care o va a- 
vea cu ministrul englez al coloniilor, 
Duncan Sandys, își va spune păre
rea în problema politicii rasiste pro
movate de guvernul Republicii Sud- 
Africane și de cel din Rhodesia de 
sud.

Sărbă toarea națională a Cambodgiei
Astăzi, poporul cambodgian săr

bătorește ziua independenței sale 
naționale. Rod al unei îndelungate 
lupte împotriva colonialismului, in
dependența națională a Cambodgiei 
a fost proclamată la 9 noiembrie 
1953. Cu un an mai tîrziu, conferința 
de la Geneva cu privire la restabi
lirea păcii în Indochina a garantat 
independența și suveranitatea nou
lui stat.

In cursul deceniului care a trecut 
de la proclamarea independenței, 
poporul cambodgian a obținut suc
cese în eforturile depuse pentru li
chidarea urmărilor colonialismului 
și dezvoltarea economiei. Prin iri
garea și valorificarea a mii de hec
tare de pămînt a crescut producția 
agricolă. Au apărut primele între
prinderi ale unei industrii naționale, 
s-au realizat pași în domeniul învă
țământului și asistenței sociale.

Pe plan extern, guvernul cambod
gian se situează pe pozițiile apărării 
păcii și promovează o politică de 
neutralitate, de dezvoltare a relații
lor cu toate statele care respectă su

veranitatea și independența țării sa
le. Politica guvernului cambodgian 
nu este însă văzută cu ochi buni de 
guvernele Tailandei și Vietnamului 
de sud care în repetate rânduri s-au 
dedat la provocații și atacuri direc
te împotriva Cambodgiei. Asemenea 
acte agresive nu pot duce decît la 
ascuțirea încordării în sud-estul A- 
siei, fapt care nu corespunde inte
reselor și aspirațiilor popoarelor din 
această regiune și din întreaga lume.

Poporul romîn privește cu simpa
tie lupta dusă de poporul cambodgi
an pentru apărarea independenței 
sale naționale. Stabilirea de relații 
diplomatice la rang de ambasadă 
între R.P. Romînă și Regatul Cam- 
bodgia, în urma hotărîrii luate a- 
nul acesta de guvernele celor două 
țări, va contribui la dezvoltarea și 
întărirea relațiilor de prietenie din
tre popoarele noastre.

Cu prilejul sărbătorii naționale « 
poporului cambodgian, poporul ro
mîn îi transmite sincere felicitări 
și urări de prosperitate și pace.

„VECSNI“ NUMAI cu VORBA
(Urmare din pag. I-a)

ridicarea calificării lor ; fiecare om 
știe precis ce sarcini are. Asigurîn- 
du-se fiecărui om un nivel înalt de 
calificare, utilajele și mecanismele 
încredințate brigăzii sînt folosite 
cu pricepere, dau un randament ri
dicat. Experiența acestora se cere 
deci larg popularizată.

O experiență bună există în ca
drul I.F.-ului Sighet în ridicarea 
pregătirii profesionale. Iată ce spune 
tovarășul Stan Grigore, mecanic de 
ferăstrău și secretarul organizației 
de bază din parchetul Cărbunești, 
sectorul Cîmpulung la Tisa. „De cu- 
rînd la noi a început un instructaj 
cu 15 fasonatori, care se ține de două 
ori pe săptămînă. Se folosesc multe 
asemenea forme pentru îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale“. Instruc
taje asemănătoare pentru fasonatori 
și corhănitori s-au organizat și în ce
lelalte sectoare ale întreprinderii, 
iar lecțiile sînt ținute de cadre bine 
pregătite. Și organizațiile de partid 
de la I. F. Sighet s-au îngrijit mai 
mult de ridicarea calificării oameni
lor — cheie sigură pentru obținerea 
unor importante realizări în produc
ție. In cursul acestui an, numai în 
parchetul Cărbunești au fost primiți 
cinci candidați de partid, dintre acei

oameni care s-au remarcat în pro
ducție, în ridicarea nivelului de pre
gătire profesională. Pe lîngă alte 
forme menite să vină în ajutorul 
pregătirii cît mai bune a muncito
rilor, conducerea întreprinderii a or
ganizat în mod sistematic, la punc
tele de lucru, conferințe tehnice pé 
cele mai importante și actuale pro
bleme ridicate de producție, ins
tructaje privind mai buna sortare a 
lemnului; la centrul școlar fo
restier din Sighet s-au ținut cursuri 
de scurtă durată pentru mecanicii 
de ferăstraie și funiculare. în ul
tima vreme, un inginer cu expe
riență se ocupă numai de problema 
documentării tehnice, informîndu-i 
apoi pe ingineri și tehnicieni asupra 
noutăților tehnice în acest domeniu. 
La I. F. Sighet este în curs de orga
nizare și o bibliotecă tehnică.

Ca un lucru bun trebuie arătat 
că în ultima vreme și la I. F. 
Vișeu se simte o înviorare în 
munca de ridicare a calificării 
muncitorilor. Atît pe linie tehnico- 
administrativă, cît și în planul de 
muncă al comitetului de partid, 
sînt prevăzute, pentru perioada ime
diat următoare, o serie de acțiuni 
concrete pentru îmbunătățirea pro
ducției în sectoarele rămase în ur
mă, mai buna folosire a utilajelor

și mecanismelor, extinderea brigăzi
lor complexe, permanentizarea 
muncitorilor și combaterea hotărîtă 
a absențelor nemotivate, ridicarea 
cunoștințelor profesionale ale mun
citorilor forestieri.

în anul acesta, întreprinderii i 
s-au repartizat o serie de mecanici 
de funiculare, iar alții urmează a- 
cum cursuri. Au fost pregă
tiți și tractoriști rutieri, șefi de 
depozite, sortatori etc. La această 
întreprindere se prevăd și alte for
me de activitate menite să contri
buie la ridicarea calificării muncito
rilor. Este bine ca atît conducerea 
I.F. Vișeu cît și comitetul de partid 
să acorde în viitor o mai mare aten
ție muncii cu oamenii în direcția 
mai bunei lor pregătiri, a selecțio
nării și formării șefilor de brigăzi 
și maiștri.

Dar cel mai important lucru pare 
a fi totuși colaborarea și sprijinul 
activ pe care o întreprindere poate 
și trebuie să-l dea alteia. întreprin
derile forestiere Vișeu și Sighet vor 
găsi, neîndoielnic, căi și posibili
tăți să se întrajutoreze, să-și îm
părtășească experiența. La reușita 
acestui lucru pot contribui atît or
ganele sindicale din regiune, cît și 
conducerea Direcției regionale a 
economiei forestiere Maramureș.

Lucrări gospodărești 
edilitare

în acest an, sfaturile populare din 
regiunea Argeș au făcut lucrări de 
întreținere pe mai mult de 2 300 km 
drumuri, au construit, aproape 600 
de poduri și podețe și au electrificat 
38 de sate etc. Au fost construite 39 
clădiri de școli, iar pe lîngă șco
lile existente s-au realizat încă 15 
săli de clasă. La înfăptuirea acestor 
lucrări o contribuție de seamă au 
adus-o cetățenii, care au efectuat 
mii de ore de muncă patriotică. Va
loarea economiilor realizate astfel se 
ridică la aproape 21 milioane lei.

LOTO CENTRAL
La tragerea specială LotO-central din 8 

noiembrie 1903 au fost extrase din urnă 
următoarele numere !

Pentru premiile obișnuite în bani :

56 19 15 29 40 70. 1 39 84 11
Pentru premiile suplimentare : 21 64 82.
Pentru premiile suplimentare în obiecte 

și bani : Extragerea I : 24 37 38 ; Extra
gerea a Il-a : 57 76 40 ; Extragerea a IlI-a: 
70 63. 45 42 ; Extragerea a IV-a : 56 59 6 
30 ; Extragerea a V-a : 59 74 24 10 ; Extra
gerea a Vl-a: 13 9 50 69 27; Extragerea 
a VIi-a : 61 5 74 67 55 ; Extragerea VlII-a: 
82 48 41 4 23 ; Extragerea a IX-a : 11 66 
35 12 10 ; Extragerea a X-a : 66 29 8 50 38.

Fond general de premii : 1 203 045 lei.

Demonstrație la Caracas
CARACAS. 8 (Agerpres). — Pe 

străzile orașului Caracas a avut loc 
o demonstrație organizată în semn de 
protest împotriva politicii antide
mocratice a guvernului Betancourt. 
Agenția U.P.I. transmite că de
monstranții purtau sicrie simbolice 
pe care erau scrise lozinci referi
toare la drepturile civile în Vene
zuela. Participanții la demonstrație 
au fost atacați de forțe polițienești. 
Un număr de 10 persoane au fost 
rănite. Poliția a arestat 16 partici
pant! la demonstrație.

în același timp, potrivit relatări
lor agenției Associated Press, unită
țile de guerilă venezueliene conti
nuă să acționeze în munții din nor
dul țării. O patrulă a armatei a că
zut într-o ambuscadă.

Lucrările celui de al IV-lea Congres 
al Petrolului arab

BEIRUT 8 (Agerpres). — în capi
tala Libanului își continuă lucrările 
al IV-lea Congres al Petrolului 
arab. La acest congres iau parte, 
după cum se știe, aproape 600 de re
prezentanți din țările arabe și ob
servatori din numeroase alte țări 
ale lumii, printre care un grup de 
petroliști romîni condus de ing. 
Alexandru Boabă, adjunct al minis
trului industriei petrolului și chi
miei.

Miercuri, a fost prezentat con
gresului un manifest al Federației 
muncitorilor petroliști arabi în care 
se protestează împotriva condițiilor

Campionatele internaționale
de gimnastică ale R. P. Romîne

Ieri după-amiază în sala Floreasca 
din Capitală au început întrecerile din 
cadrul celei de-a Vl-a ediții a Campio
natelor internaționale de gimnastică 
ale R. P. Romîne.

în prima zi, atît gimnaștii cît și gim
nastele au concurat la exerciții impuse, 
exerciții. pregătite în prezent pentru 
olimpiada de la Tokio. Și, spre satis
facția iubitorilor gimnasticii aflați în 
sala Floreasca sau în fata ecranelor de 
televiziune, multi dintre gimnaști au 
reușit să dovedească că se află într-un 
stadiu avansat de pregătire. Am văzut 
ieri exerciții reușite la bară fixă, sări
turi bine executate, evoluții care au 
stîrnit ropote de aplauze — în special 
cînd gimnastele au evoluat la sol.

Ieri, rolul de „vioară primă“ l-au ju
cat gimnastele noastre. Mai bine pregă

tite, în frunte cu Sonia Iovan, ele au 
reușit să se impună față de celelalte 
concurente, ocupînd patru din primele 
cinci locuri ale clasamentului alcătuit 
după prima zi de concurs.

La bărbați, cei mai buni au fost so
vietici; Eduard Gromov și Vladimir 
Kuț, care au ocupat și primele locuri 
în clasament.

Primii clasați în întrecerile de ieri 
sînt : Femei — 1) Sonia Iovan 37,40 
puncte ; 2—3) Atanasia Ionescu și 
Mziia Minașvili (U.R.S.S.) 37,30 p ; 4) 
Emilia Liță 37,15 p ; 5) Elena Leuștean 
37,10 p. Bărbați — 1) E. Gromov 
55,65 p ; 2) V. Kuț 55,40 p ; 3—4) Sig
frid Fülle (R.D. Germană) și F. Orendi 
55,00 p ; 5) Anton Kadar 54,70.

Astăzi — începînd de la ora 16 — au 
loc exercițiile liber alese.

(ășpecț dș festivitatea do dcschiderț

Azi pe sfadionul Republicii

In legătura cu vizita lui A.
NEW YORK 8 (Agerpres). — A- 

verell Harriman, subsecretar de stat 
al S.U.A. pentru problemele politi
ce, a plecat joi la Buenos Aires pen
tru ca în numele, președintelui 
Kennedy să „ceară“ concursul noului 
guvern argehtinean în realizarea u- 
nei reglementări „echitabile“ a li
tigiului în legătură cu societățile 
petroliere americane din Argentina.

După cum se știe, este vorba de 
declarația noului președinte al Ar
gentinei, Arturo Illia, că va semna 
în curînd un decret cu privire la a- 
nularea unor contracte de concesiuni 
petroliere, încheiate de guvernul 
fostului președinte Frondizi. Aceas
tă hotărîre a produs neliniște în rîn- 
dul conducerii a șase mari societăți 
americane care posedă concesiuni 
petroliere în Argentina.

După cum relatează coresponden
tul ziarului „New York Times“, Har
riman a fost însărcinat de preșe-

Harriman la Buenos Aires
dintele Kennedy să exprime preșe
dintelui Illia temerea că poziția 
sa ar putea împiedica guvernul 
S.U.A. să stabilească strînse relații 
politice și economice cu guvernul ar- 
gentinean.

O comisie guvernamentală specia
lă condusă de vicepreședintele Ar
gentinei, Carlos Perette, a prezentat 
președintelui republicii, Arturo 
Illia, concluziile sale în legătură cu 
contractele încheiate de Argentina 
cu companiile petroliere străine. Co
misia guvernamentală recomandă 
anularea acestor contracte și adop
tarea de măsuri îndreptate spre 
sporirea producției de țiței. Agenția 
Associated Press menționează că in
vestițiile companiilor americane în 
Argentina sînt evaluate la 397 mi
lioane dolari.

de muncă din întreprinderile petro
liere ale societăților străine. „Vre
mea imperiilor, se spune în ma
nifest, a trecut, dar mai există încă 
anumite companii petroliere care 
acționează ca adevărate imperii“... 
Manifestul arată că companiile pe
troliere din Orientul Mijlociu au ob
ținut un profit net care atinge 66 la 
șută din investițiile făcute înt-re anii 
1956 și 1960. Ele caută să plătească 
cît mai puțin muncitorilor arabi și 
cît mai mult angajaților străini. Fe
derația muncitorilor petroliști arabi, 
care grupează 75 000 de membri din 
majoritatea țărilor arabe, a cerut ca 
societățile petroliere să aloce un 
sfert din beneficiile lor pentru re
tribuirea muncitorilor și întregului 
personal din țările arabe.

în cadrul congresului au fost, de 
asemenea, prezentate o serie de ex
puneri cu privire la perspectivele 
industriei petroliere.

Lucrările congresului au fost mar
cate joi de o amplă și interesantă 
expunere prezentată de fostul mi
nistru al petrolului din Arabia Sau- 
dită, Abdullah Tariki, expulzat din 
țara sa pentru părerile sale care nu 
corespund celor ale guvernului sau- 
dit. El a adus date convingătoare 
pentru a demonstra modul în care 
societățile străine exploatează petro
lul unor țări arabe, în detrimentul 
intereselor naționale ale acestor 
țări. Vorbitorul a arătat că actua
lele acorduri care permit societăți
lor străine să exploateze petrolul 
arab „au fost dictate de colonia
liști“. El a subliniat necesitatea ca 
industria petrolului să treacă sub 
controlul unor companii naționale.

Dinamo București-Petrolul
Astăzi, de la ora 14,30, pe stadionul Republicii din 

Capitală va avea loc întîlnirea de fotbal Dinamo 
București-Petrolul Ploiești, din cadrul campionatu
lui categoriei A. în deschidere, la ora 12,45, se 
dispută meciul de categoria C dintre Dinamo Victo
ria și Unirea Răcari,

Un nou ciclocros în Capitala
Duminică dimineața se 

va disputa în împrejurimile 
bazei sportive a clubului 
Steaua (bd. Ghencea) o 
competiție de ciclocros re
zervată alergătorilor din Ca
pitală. întrecerile — prima 
probă începe la ora 9,30 — 
sînt rezervate deopotrivă 
cicliștilor consacrați, juniori 
și începători. Concursul va 
constitui un important crite

riu de verificare a alergăto
rilor în vederea finalei cam
pionatului republican de 
ciclocros.

„Cupa Steaua“, oferită 
de clubul organizator, va 
reveni primului clasat în 
proba seniorilor. De aseme
nea, vor fi oferite cupe și 
diplome cîștigătorilor celor
lalte probe.

» E P R IE ir IU ir II O IE II

In e î t e v;
BELGRAD 8 (Agerpres). — 

Aseară la Ljubljana, în finala 
campionatelor internaționale de 
tenis do masă ale Iugoslaviei, 
echipa feminină a țării noastre 
a învins cu scorul do 3—0 e- 
chipa Angliei.

★
Aseară la Cluj echipa femi

nină de baschet a R. S. F. S. 
Ruse a jucat în compania echi
pei selecționate a orașului. Au 
cîștigat oaspetele cu scorul de 
79—47 (50—24). Astăzi, echipa 
R. S. F. S. Ruse întîlnește la 
Cluj echipa reprezentativă a tă
rii noastre.

4r
Săritorii cu schiurile din R.D. 

Germană aiț participat La fh

rânduri
berhof la primul concurs de 
verificare în vederea Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la In
nsbruck. Pe primul loc s-a cla
sat campionul olimpic Helmuth 
Recknagel — 224 puncte (cele 
mai bune sărituri 72,5 și 70 m).

£
Peste 35 000 de spectatori au 

urmărit la Glasgow meciul ami
cal de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale Scoției și 
Norvegiei. Fotbaliștii scoțieni 
au terminat învingători cu sco
rul do 6—1 (2—1). Cel mai bun 
jucător do pe teren a fost De
nis Law, care a marcat 4 
puncte.

GHID ȘTIINȚIFIC 

PENTRU AFRICA

Sub auspiciile UNESCO 
a apărut la Paris un ghid 
intitulat : „Vedere generală 
asupra resurselor naturale 
ale continentului african“. 
Este vorba de un inventar 
științific al continentului 
african, definit ca „al doi
lea din lume ca mărime și 
probabil întîiul în pri
vința posibilităților neatin
se". Cartea a fost alcătuită 
la cererea Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Afri
ca și constituie o culegere 
de informații — de la mi
neralogie pînă la meteo
rologie, conținînd, de ase
menea, un număr de hărți 
și de materiale bibliogra
fice.

„GAZ-66"

La uzina de automobile 
din orașul Gorki a început 
producția în serie a noului 
tip de camion „GAZ-66“. 
Spre deosebire de autoca
mioanele produse anterior, 
„GAZ-66" are cabina mai 
spațioasă, iar cauciucurile 
sale late au o capacitate 
sporită de circulație pe ori
ce teren. Mașina este pre
văzută cu un dispozitiv 
special, care permite șofe
rului să regleze presiunea 
în anvelope în funcție de

starea drumului pe care îl 
străbate.

„GAZ-66“ are o capa
citate de 4 tone.

PENTRU STUDII 
ASTRONOMICE 

IN EMISFERA SUDICĂ

La Santiago de Chile 
s-a anunțat că, în urma 
unui acord încheiat între 
guvernul chilian și Organi
zația europeană pentru 
cercetări astronomice în 
emisfera de sud, organism 
din oare fac parte mai 
multe țări vest-europene, 
în Chile urmează să 
fie construit unul dintre 
cele mai mari observatoare 
astronomice din lume. Di
rectorul general al organi
zației, Otto Heckmann, a 
declarat că observatorul va 
fi clădit în regiunea Vicu
na, situată în munții Anzi, 
la 500 mile nord de Santi
ago de Chile și va fi termi
nat în aproximativ 8 ani. El 
a adăugat că în urma cer
cetărilor întreprinse, s-a a- 
juns la concluzia că aceas
tă regiune din Chile oferă 
cele mai bune condiții 
pentru cercetări astrono
mice în emisfera sudică.

EXPEDIȚIE ITALIANĂ 
IN HIMALAIA

Lino Andreotti, conducă
torul expediției italien# în

munții Himalaia, organizată 
de Clubul alpin italian, în 
cinstea împlinirii a o sută 
de ani de la înființarea sa, 
a anunțat că două echipe, 
alcătuite fiecare din cîte 
trei oameni, au reușit să

escaladeze aproape simul
tan două vîrfuri încă nea
tinse pînă acum. Vârfurile 
sînt situate în masivul Li
ning, iar înălțimea lor este 
de aproximativ 6 800 și 
6 900 metri.

In fotografie : un aspect din timpul imensului 
incendiu ce a izbucnit la uzina chimică din 
orașul Vlaardingen, în sudul Olandei. Deasupra ora
șului s-a ridicat un nor portocaliu de gaze otrăvitoa
re, prezentînd un pericol mortal. Cei 70 000 de locui
tori ai orașului au fost cuprinși de panică. Fentru a 
nu lăsa gazele să pătrundă în interior, ei au începui 
să astupe ferestrele și ușile cu ce au avut Ia înde- 
mînă. Atunci cînd sînt nevoiți să iasă în stradă, 
își înfășoară capetele cu prosoape ude. Norul otrăvi
tor alcătuit din gaze de azot, sulf și clor s-a întins 
de-a lungul întregului litoral între Rotterdam și Haga.
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Toastul rostit de N. S. Hrușciov
MOSCOVA 8 (Agerpres). —
După cum transmite agenția 

TASS, la recepția de la Kremlin 
dată cu prilejul zilei de 7 Noiem
brie, N. S. Hrușciov, trecînd în re
vistă drumul parcurs de oamenii 
sovietici în cei 46 de ani de Ia Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
a arătat că poporul sovietic a trans
format Rusia înapoiată în puternica 
Uniune Sovietică, al doilea stat din 
lume în ceea ce privește nivelul 
producției și și-a exprimat convin
gerea că, într-un termen scurt, ea va 
fi prima țară din lume.

Popoarele țărilor socialiste, a ară
tat vorbitorul, ne sînt apropiate și 
se înrudesc cu noi prin aceleași 
idei, sînt prieteni și frați de clasă.

Apoi, adresîndu-se reprezentanți
lor statelor capitaliste, N. S. 
Hrușciov a declarat : „Dv. vă bucu
rați că între noi și frații chinezi 
există divergențe. Dar, domnilor, 
bucuria dv. este prematură. Cu cît 
vă veți bucura mai mult, cu atît 
veți avea mai multe deziluzii ama
re. Este adevărat că între noi și to
varășii chinezi există dispute și di
vergențe. Dar principala ’noastră 
divergență o avem cu capitalismul. 
Deși cu frații chinezi avem diver
gențe, însă în principala problemă 
sîntem alături — noi sîntem împo
triva capitalismului, împotriva 
orînduirii . moșierești, noi sîntem 
pentru socialism și comunism. Sînt 
convins că ne vom înțelege cu to
varășii chinezi, nu știu cînd — mai 
curînd sau mai tîrziu, însă ne vom 
înțelege. Noi avem aceeași cale, ca
lea luptei comune împotriva capita
lismului, pentru victoria comunis
mului în întreaga lume !“.

In continuare, vorbitorul a arătat: 
„Aș vrea ca reprezentanții țărilor 
capitaliste să înțeleagă just spusele 
mele despre divergențele existente 
în mișcarea comunistă. Lumea capi
talistă vorbește foarte mult despre 
divergențele care au luat naștere în 
lagărul nostru. Ca reprezentant al 
lumii comuniste, al Uniunii Sovie
tice, sînt mîhnit de faptul că între 
partide comuniste, între țări so
cialiste există divergențe. Tocmai de 
aceea, noi facem totul pentru a le 
lichida și pentru a crea unitatea de 
monolit a mișcării comuniste inter
naționale“.

Șeful guvernului sovietic a vorbit 
apoi despre marea însemnătate a po
liticii de coexistentă pașnică între 
statele cu orînduiri sociale diferite. 
„Noi facem totul pentru ca să fie 
pace, pentru coexistență pașnică, fa
cem totul pentru ca popoarele din 
fiecare țară să-și poată alege sin-

Acord referitor 
la rcidiocomunicațiile 

in spațiul cosmic
GENEVA 8 (Agerpres). — După 

cinci săptămîni de discuții, confe
rința extraordinară de radiocomu- 
nicații în spațiul cosmic, convocată 
la Geneva, și-a încheiat lucrările 
prin adoptarea unui acord asupra 
unei noi repartiții a benzilor de 
frecvențe care să țină seama de re
centele realizări tehnice în dome
niul radiocomunicațiilor spațiale.

Intrarea în vigoare a noului acord 
a fost fixată pentru data de 1 ianua
rie 1965.

La conferință au participat dele
gați din 70 de țări și un observator 
al O.N.U. Din R. P. Romînă a parti
cipat o delegație condusă de Grigo- 
re Marin, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Ziarele au publicat rezultatele de
finitive ale alegerilor care'au avut 
loc la 3 noiembrie în Grecia. Co
mentînd aceste rezultate, presa con
stată că’ele arată următoarele: e- 
șecul partidului de dreapta E.R.E. 
care a deținut puterea timp de 8 ani 
(acum a pierdut nu numai majori
tatea parlamentară, ci și primul loc 
în mult disputata competiție electo
rală); situarea pe primul loc a par
tidului Uniunea de centru, al doilea 
mare partid burghez din Grecia, 
care în ultima vreme a adoptat o 
atitudine mai liberală pe plan poli
tic, economic și social ; menținerea 
și consolidarea pozițiilor partidului 
Uniunea democratică de stînga 
(E.D.A.) care cîștigă acum noi man
date în parlament; regresul partidu
lui denumit progresist (un partid 
burghez mai mic) care nu a obținut 
decît două locuri, față de cele 16 pe 
care le avea în vechiul parlament.

Unele ziare, ca „Elefteria“, susți- 
nînd că dorința de schimbare în po
litica internă și externă a țării s-a 
manifestat în rîndul maselor largi 
ale opiniei publice încă de la trecu
tele alegeri, scriu că „rezulta
tele alegerilor au demonstrat vio
lența și falsurile din 1961. Uniunea 
de centru recuperîndu-și mandatele 
pierdute atunci“. Ziarul „Ethnos“ 
scrie că „prin votul său, poporul 
grec a condamnat acțiunile ilegale, 
scandalurile și metodele necinstite 
care au caracterizat cei 8 ani ai gu
vernului E.R.E.“. „Avghi“ salută 
„victoria importantă a poporului 
grec“ și arată că „ea exprimă con
damnarea definitivă a unei politici 
antipopulare“. „Akropolis“, ziar al 
partidului E.R.E., recunoaște „eșe
cul surprinzător“ al lui Karamanlis, 
dar, încercînd să atenueze semnifica
ția votului, susține că „acest eșec 
nu trebuie să fie considerat copleși
tor, deoarece E.R.E. deține încă a- 
proape 40 la sută din voturi“.

Alegerile din Grecia au fost ur
mărite cu atenție și de presa străi
nă. Corespondentul din Atena al 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Schrteii” Tel. 17.00.

gure calea de dezvoltare pe care o 
consideră cea mai justă. Sîntem pen
tru neamestecul în treburile interne 
ale statelor“.

Vorbitorul a arătat că Uniunea 
Sovietică dorește să coexiste pașnic 
cu Statele Unite ale Americii. „Dacă 
Statele Unite vor ataca Cuba, a spus 
el, noi vom fi de partea Cubei revo
luționare ! Principiul coexistenței 
pașnice prevede respectarea de către 
fiecare țară a suveranității altor 
țări“.

La recepție au participat reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din 
S.U.A. Șeful guvernului sovietic 
le-a spus : Trăim pe aceeași planetă 
și nimeni nu poate să ne alunge de 
pe această planetă. Din moment ce 
trăim pe aceeași planetă, trebuie să 
trăim în pace. El s-a pronunțat pen
tru dezvoltarea relațiilor economice, 
pentru comerț cu S.U.A.

Șeful guvernului sovietic a remar
cat că în ultima vreme se vorbește 
mult despre „spiritul Moscovei". 
„Spiritul Moscovei este spiritul pă
cii. Noi am semnat Tratatul de 
la Moscova privitor la interzice
rea experiențelor nucleare în trei 
medii. Sîntem gata să semnăm și 
alte acorduri îndreptate spre asigu
rarea securității internaționale“.

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
cei care au înfăptuit revoluția, pen
tru oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, pentru popoarele care au 
pășit pe calea lui Lenin, pe calea 
construirii socialismului și au creat 
state socialiste, pentru popoarele 
care au sfărîmat jugul colonial, 
pentru popoarele care luptă pentru 
libertate și independență, pentru 
eliberarea națională și socială, pen-' 
tru reprezentanții clasei muncitoare 
internaționale prezenți la recepție,, 
pentru prietenie între popoare, pen
tru coexistență pașnică și pace în 
întreaga lume.

A

încheierect conferinței 
parlamentarilor N. A. T. O. *»•-

prevăzut ac-

— Conferin- 
din țările

Corespondenfà 
din Atena

tația socială și politică“ (este vorba 
de măsurile represive împotriva for
țelor democratice — n.r.)... „ceea ce 
a raliat contra lui pe toți cei ce 
denunțau deja caracterul autoritar al 
regimului lui“. „New York Times" 
consideră că „un factor important, 
care a contat mult la vot în satul 
grec au fost probleme ca venitul scă
zut al țăranilor, șomajul și emigra
rea a mii de tineri în Europa occi
dentală“. Ziarul american „Wa
shington Post“ constată că „cel mai 
important rezultat al alegerilor este 
spargerea îndelungatei dominații a 
dreptei în viața politică a Gre
ciei“.

Ziarele din Atena, văzînd în re
zultatele alegerilor o expresie a do
rinței de înnoire manifestată de 
corpul electoral, arată că aceasta se 
referă nu numai la politica internă, 
ci și la cea externă. Orientarea gu
vernului Karamanlis, apreciată ca 
„ultra-atlantică“, „mai zelos atlan
tică decît a multor altor guverne oc
cidentale1.1, a suscitat i critici vii în 
cercuri largi ale opiniei ' publice de 
aci. Nu de mult, ziarul „To Vima“. __
apropiat de Uniunea de centru, de- rul

Ministru! afacerilor externe ai R. P. Romîne 
a plecat de la Paris spre patrie

PARIS 8 (Agerpres).— în seara zi
lei de 7 noiembrie, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne, a plecat de la Paris 
spre țară.

La plecare, în Gara de Est, minis
trul afacerilor externe al R. P. Ro
mîne a fost condus de Pierre Paul 
Bouffanais, trimisul extraordinar și

Semnificația
LONDRA 8 (Agerpres).— La 7 no

iembrie au avut loc în Marea Bri- 
tanie două alegeri parțiale așteptate 
cu deosebit interes de cercurile po
litice, deoarece ele urmau să dea o 
indicație asupra „pulsului“ corpului 
electoral britanic după numirea nou
lui premier din partea partidului 
conservator, sir Alec Douglas Home. 
Acesta a candidat la Kinross-West 
Perthshire din Scoția — circum
scripție de veche tradiție conserva
toare — unde a fost ales, obținînd 
14 147 de voturi față de 4 819 voturi 
obținute de rivalul său cel mai a- 
propiat, liberalul Duncan Millar, și 
3 752 voturi ale candidatului laburist 
Andrew Forrester. în cercurile poli
tice engleze se menționează totuși că 
partidul conservator nu a întrunit 
decît 57,35 la sută din voturile expri
mate, în timp ce la precedentele a- 
legeri în 1959 înregistrase un procent 
de 68.2 la sută din voturi.

A doua confruntare electorală a 
avut loc la Luton, oraș industrial de 
140 000 locuitori, situat la 35 km de 
Londra. în alegerile din 1959, candi
datul conservator obținuse aci o ma
joritate de peste 5 000 voturi. De 
data aceasta însă învingător a ieșit 
laburistul William Howie, care a în
trunit 21108 voturi, față de 17 359 

lui N.A.T.O., convocată pentru luna 
decembrie, dă anumite indicații cu 
privire la orientarea ce se conturea
ză în cadrul forului suprem al aces
tei organizații.

După cum anunță France Pressé, 
propunerile privitoare la forța nu
cleară multilaterală și controlul 
asupra armamentului nuclear' au 
fost transmise • viitoarei conferințe, 
iar pînă atunci s-a preconizat 
studierea acestor propuneri în 
parlamentele diferitelor țări. Amî- 
narea adoptării unei poziții comune 
în această problemă este expresia 
controverselor ce s-au iscat' la con
ferință, în cadrul căreia majoritatea 
vorbitorilor și-au exprimat dezacor
dul cu proiectul american al F.N.M.

Din hotărîrile adoptate reiese că 
conferința nu s-a transformat în
tr-un organ consultativ permanent, 
așa cum se prevăzuse, ci s-a stabilit 
doar convocarea a două sesiuni pe 
an — una în Europa occidentală, 
alta în America. Parlamentarii din 
țările N.A.T.O. au cerut crearea u- 
nui sistem unificat de elaborare în 
comun a planurilor strategice pen
tru a stabili o bază practică de dis
cuție asupra folosirii armamentului 
nuclear și nenuclear. (Această 
comandare nu a fost votată 
delegația daneză).

Ca președinte pe 1963—1964

re
de

a 
fost ales ' Georg Kliesing, deputat 
creștin-democrat din R.F.G.

; . s ' ■ r . s l' ,

finea „politica externă în fond in
flexibilă“ a guvernului E.R.E. ca „o 
neînțelegere într-un mod realist și 
clar a noului climat internațional“. 
„Se pare, scrie ziarul, că Grecia 
(adică cercurile fostului guvern 
E.R.E. — n.r.) nu și-a dat încă 
seama că perioada războiului rece, 
dacă n-a luat definitiv sfîrșit, cel 
puțin și-a schimbat aspectul și evo
luția, astfel încît este necesară rea
daptarea mentalității grecești și în 
general a poziției grecești pe plan 
internațional“.

Numeroși oameni politici, ziariști 
au arătat consecințele grele care de
curg pentru economia Greciei , și 
pentru nivelul de trai al populației 
ei din faptul că — așa cum scria 
buletinul „Athens News“ cu prilejul 
reunirii la Atena a Consiliului 

toate țările 
Grecia con-

N.A.T.O. — „dintre 
membre ale N.A.T.O., 
tribuie cel mai mult la suportarea 
efortului militar, care îi ab.soai;be 
6 la sută din venitul național brut“. 
Partidele de opoziție au relevat, în 
timpul campaniei electorale, cît de 
mult a prejudiciat poziției interna
ționale a Greciei faptul că guver
nul E.R.E., în genere refractar 
cursului spre tratative, negativ față 
de contacte, de dezvoltare a colabo
rării cu țările socialiste vecine, a 
refuzat orice acțiune proprie care ar 
fi mers în direcția dezarmării, a în
țelegerilor regionale, argumentînd 
chiar — așa cum au făcut atît fostul 
prim ministru cît și ministrul de ex
terne — că „dezarmarea generală 
ca și destinderea este răspunderea 
primordială a marilor puteri“ și că 
statelor mici le-ar reveni, în conse
cință, un rol în cel mai bun caz 
pasiv.

La baza acestei orientări a parti
dului E.R.E. a stat - 
unele ziare — 
pe care de altfel liderii săi l-au agi
tat și în timpul campaniei electorale, 
avînd, după cum arată faptéle, re
zultate contrarii celor scontate. Zia- 

„Estia“ scrie că „guvernele

— așa cum scriu 
anticomunismul"

S C î N T E I A

ministru plenipotențiar al Franței la 
București, și de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Franței.

Au fost de față dr. V. Dimitriu, tri
misul extraordinar1 și ministru ple
nipotențiar al R.P. Romîne la Paris, 
și membri ai legației.

unor alegeri
voturi obținute de candidatul con
servator Fletcher Cooke și 5 001 vo
turi ale candidatului liberal Malvyn 
Benjamin.

Ziarele conservatoare „Daily Ex
press“ și „Times“ apreciază acest re
zultat drept „o grea lovitură pentru 
guvern".

Declarații ale președintelui Algeriei
ALGER 8 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat săptămînalului „Re
volution Africaine“, președintele Al
geriei, Ahmed Ben Bella, a arătat 
că una din sarcinile importante care 
stau în fața guvernului algerian este 
„întărirea realizărilor revoluției și 
continuarea luptei pentru noi reali
zări“. Președintele a subliniat, de toarele cîteva zile pentru a delimita 

o zonă demilitarizată în regiunea de 
graniță.

La Paris a sosit președintele ac
tual al Organizației Unității Africa
ne, ministru al afacerilor externe al 
Senegalului, Thiam, pentru a pre
găti convocarea conferinței miniștri
lor de externè ai țărilor africane 
în problema conflictului de frontie
ră algero-marocan.

asemenea, importanța unirii forțelor 
politice din țară. (

Intr-un alt interviu acordat zia
rului francez „Libération“, Ben 
Bella a condamnat forțele care se 
împotrivesc progresului țării. „Nu 
vom accepta nici un compromis care 
ar putea dăuna revoluției“, a decla
rat el.

' ALGER 8 
ria au sosit

★
(Agerpres). — în Alge- 
reprezentanții Etiopiei

»

Zilele trecute, reprezentantul Republicii Mali în Comisia mixtă de control 
de la frontiera algero-marocană a anim țat oficial încetarea efectivă a focului 
în regiunea Figuig. în fotografie : Populația din această regiune ascultă 
relatările unui militar despre încetarea ostilităților.

•xv .
» I j

$

4 - i'Sfi

E.R.E.. deși au avut majoritatea, 
nu au putut aplica o . politică ex
ternă în interesul Greciei, cu 
toate că în ultima vreme au e- 
xistat o serie de factori . -inter
naționali favorabili destinderii“. A- 
rătînd că guvernanții E.R.E. s-au 
arătat reținuți față de măsurile dé 
natură să contribuie la destinderea 
internațională, ziarul scrie : j,Pre
zentarea stereotipă a Greciei ca ad
versar intransigent al țărilor socia
liste în vremea coexistenței pașnice 
se datorează acestei mentalități“. 
In legătură cu aceasta, unii ziariști 
fac o paralelă între înfrângerea su
ferită în alegeri de partidul lui Ka
ramanlis și retragerea lui Adenauer, 
văzînd în ambele evenimente un 
semn al faptului că o politică ce frî- 
nează orientarea spre tratative și 
colaborare internațională pașnică 
devine tot măi" anacronică și" nu 
poate duce decît la eșec.

Reprezentanți ai partidelor de o- 
poziție'și o serie întreagă de econo
miști și oameni de afaceri au subli
niat, pe de altă parte, că împinge
rea Greciei de către guvernul 
E.R.E/în Piața comună a conțrave- 
nit intereselor economice 'ale unei 
țări ca Grecia, care nu-are capaci
tatea de a face față concurenței ma
rilor' monopoluri occidentale.

Toate acestea au contribuit la în
frângerea partidului E.R.E., au întă
rit poziția acelor forțe care s-au 
pronunțat, așa cum a scris „To 
Vima“, pentru „readaptarea poziției 
grecești“ la actualele realități inter
naționale“.

în urma rezultatelor înregistrate 
în alegeri, la Atena au circulat insis
tent afirmații reluate și în presă, 
în legătură cu intențiile anunțate dè 
Karamanlis de a părăsi viața politi
că. Ulterior ziarul. „Mesemvrini“ a 
scris că fostul premier și-a revizuit 
hotărîrea, în ;urma unea consfăttiiri 
cu colaboratorii săi, și că el va păs
tra conducerea partidului. Hotărîrea 
sa inițială — arată ziarul — ar fi 
putut însemna spargerea unității 
E.R.E. și ar fi înlesnit aderarea unor 
deputați E.R.E. la Uniunea de centru.

Ziarele ateniene pun revenirea lui 
Karamanlis asupra hotărârii sale în 
legătură, cu situația complexă creată

După interzicerea 
experiențelor nucleare 

în trei medii
Efecte binefăcătoare

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Referindu-se la un comunicat al Ser
viciului pentru sănătatea publică din 
S.U.A., agenția United Press Interna
tional anunță că efectele interzicerii 
exploziilor nucleare în atmosferă au 
început să se arate în reducerea că
derilor radioactive. Un purtător de 
cuvînt al Serviciului pentru sănăta
tea publică a menționat că în luna 
august media zilnică de căderi de 
stronțiu 90 în S.U.A. era de 28 
picocuries (un picocurie reprezintă o 
milionime din emanația de radiație 
a unui gram de radium). Aceasta re
prezintă o scădere cu 3 picocuries 
față de luna iulie și cu 4 față de luna 
iunie. Purtătorul de cuvînt a decla
rat că se așteaptă ca radioactivitatea 
să continue să scadă.

care fac parte din Comisia de su
praveghere a încetării focului la gra
nița algero-marocană. Reprezentan
ții Republicii Mali se află deja de 
mai multe zile în Algeria. Comisia 
de supraveghere a încetării focului 
urmează să se întrunească în urmă- 

de rezultatele alegerilor. Astfel „Ta 
Nea“ menționează că Uniunea de 
centru a obținut cel mai mare nu
măr de mandate, dar nu și majori
tatea absolută în parlament, ceea ce 
i-ar fi permis să formeze singură 
guvernul. Ziarul „Mesemvrini“ scrie 
că Papandreu, liderul Uniunii de 
centru, care a format guvernul, nu 
acceptă colaborarea cu E.D.A. cerută 
de cercurile largi democratice și că 
urmărește să-și completeze diferența 
pînă la majoritatea absolută prin a- 
tragerea unor deputați sau a unui 
grup izolat din' E.R.E. „Nucleul dur 
al E.R.E. — scrie „Ta Nea“ — de
pune acum eforturi pentru a îm
piedica însă o astfel de evoluție“.

„Avghi“ atrage atenția că în pre
zent reacțiunea manevrează spre a 
neutraliza victoria populară și arată 
că E.R.E, și ajte cercuri vor să'îm
piedice formarea unui guvern de
mocratic. să creeze o, stare de in
stabilitate spre a pregăti terenul în 
vederea revenirii la putere a dreptei 
sub o nouă formă. Ziarul mențio
nează că partidele care l-au răstur
nat pe Karamanlis au obținut vo
turile a .61 la sută din populație și 
au,în parlament o majoritate de 172 
mandate. Această majoritate ar fi 
fost și mai mare — scrie ziarul — 
dacă lupta s-ar fi dus pe baza co
laborării electorale a forțelor de
mocratice. După cum se știe, propu
nerile E.D.A. pentru o astfel de co
laborare au fost însă respinse.

Comitetul executiv al E.D.A., sub
liniind într-o declarație că E.D.A. a 
jucat un rol de frunte în lupta e- 
lectorală la care au participat și ce
lelalte partide din bpoziție, arată că 
„E.D.A. cere poporului să fie vigi
lent spre a se respecta voința lui 
pentru o schimbare efectivă în țară 
prin formarea unui guvern demo
cratic“. In comunicat se arată că 
E.D.A. este dispusă să sprijine în 
parlament un guvern al Uniunii de 
centru dacă acest guvern ar satis
face promisiunile făcute poporului 
pentru restabilirea democrației și 
satisfacerea altor revendicări popu
lare. 1

AL. GHEORGHIU

Apartheid-ul“ se 
în Consiliul

NEW YORK 8 (Agerpres). — La 
Națiunile Unite s-a anunțat că Con
siliul de Securitate se va întruni la 
12 noiembrie pentru a discuta politi
ca de. apartheid a guvernului Repu
blicii Sud-Africane. Această ședință 
urmează să aibă loc ca urmare a 
cererii prezentate la 23 octombrie 
de 32 - de țări af ro-asiatice, cerere 
în care se subliniază necesitatea ca 
membrii Consiliului de Securitate 
„să adopte măsuri suplimentare 
pentru a asigura ca guvernul Africii 
de sud să respecte rezoluțiile prin 
care i se cere să pună capăt politicii 
de apartheid“.

După cum'transmite agenția As
sociated Press, purtători de cuvînt

Sesiunea Adunării Generate a O.N.U.
NEW YORK 8 — Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul politic (nr. 1) al A- 
dunării Generale a O.N.U. a conti
nuat în ședința sa din 7 noiembrie 
să examineze proiectul de rezoluție 
asupra problemei dezarmării genera
le și totale. După cum se știe, acest 
proiect de rezoluție cheamă statele 
membre ale Comitetului celor 18 
pentru dezarmare de la Geneva să 
depună noi eforturi în vederea rea
lizării sarcinii trasate de Adunarea 
Generală și popoare — dezarmarea 
generală și ' totală — dînd, totodată, 
o mare atenție studierii diferitelor 
măsuri colaterale, care ar putea du
ce la destinderea încordării interna
ționale și deschiderea drumului spre 
dezarmare.

A
NEW YORK 8 (Agerpres). — Co

mitetul de tutelă și pentru proble
mele teritoriilor neautonome al A- 
dunării Generale a, O.N.U., paralel 
cu examinarea situației din Africa 
de sud-vest, a trecut în ședința sa 
din 7 noiembrie la discutarea pro
blemei coloniilor portugheze. Mem
brilor comitetului le-a fost prezen
tat raportul Comitetului special 
pentru examinarea problemei apli
cării declarației cu privire la acor-

■

PARIS. Agenția France Presse a 
transmis un comunicat al guvernelor 
Franței și Republicii Arabe Unite în 
care se anunță reluarea relațiilor di
plomatice dintre cele două țări și 
efectuarea unui schimb de ambasa
dori. După cum se știe, relațiile di
plomatice dintre cele două țări au 
fost rupte în 1956.

NEW YORK. La invitația Cole
giului orașului New York de pe lîngă 
Universitatea new-yorkeză, Emeric 
Dîmbu, secretar I al misiunii perma
nente a R. P. Romîne la O.N.U., a 
ținut în fața studenților care frecven
tează seminariile de înyățămînt con
temporan comparativ o prelegere 
despre învățămîntul în Republica 
Populară Romînă.

LIMA. Președintele Republicii Peru, 
Fernando Belaunde Terry, a semnat 
două decrete-Iege pentru anularea 
concesiunilor acordate de Peru socie
tății „International Petroleum Co“, o 
filială a monopolului nord-american 
„Standard Oil of New Jersey“. Cele 
două legi au fost aprobate în unani
mitate de ambele camere ale Congre
sului' peruvian. După cum transmite 
agenția Associated Press, toate parti
dele politice din Peru au sprijinit a- 

. ceastă acțiune a guvernului.

TOKIO. In clădirea Comitetului 
comercial din Tokio a avut loc ce
remonia de deschidere a celei de-a 
V-a Expoziții internaționale a cărții, 
în cadrul expoziției sînt prezentate 12 
mii de cărți și periodice din 25 de 
țari. Țara noastră participă cu un 
stand cuprinzînd peste 250 de volume 
în limba romînă și în limbi străine 
din domeniul economiei, științei, artei 
și literaturii.'

LA VALLETTA. Borg Olivier, pri
mul ministru al Maltei (colonie brita
nică), a plecat la 8 noiembrie la Lon
dra unde, potrivit declarației sale, va 
avea „consultări cu Duncan Sandys, 
secretarul de stat britanic pentru re
lațiile cu Commonwealthul și pentru 
colonii, în legătură cu acordarea in
dependenței Maltei“. Premierul mal
tez a precizat că în cadrul discuțiilor 
va aborda probleme legate de acor
durile militare și financiare cu An
glia. Totodată, el a declarat că este 
hotărât să obțină independența Mal
tei pînă la 31 mai 1964.

trioților care luptă pentm drepturi ți libertăți democratice.

Această scenă a devenit frecventă în Nicaragua. La Managua — capitala 
țării — soldați sprijiniți de forțe polițienești împrăștie o demonstrație a pa^
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va discuta din nou 
de Securitate

ai delegațiilor S.U.A. și Marii Brita
nii în Consiliul de Securitate au 
declarat corespondenților de presă 
că delegațiile lor se pronunță îm
potriva adoptării de sancțiuni eco
nomice sau diplomatice care să 
silească guvernul sud-african să 

‘ pună capăt politicii sale rasiste.
*

NEW YORK 8 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic este gata să sprijine 
orice măsuri destinate să pună ca
păt politicii de discriminare rasială 
și de apartheid- a guvernului R.S.A., 
se spune într-o scrisoare adresată 
lui U Thant de către N. T. Fédo- 
renko, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U.

darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale. Raportul propune 
Consiliului de Securitate măsuri e- 
nergice, inclusiv sancțiuni, împotri
va Portugaliei, pentru a o determina 
să îndeplinească rezoluțiile anteri
oare ale Adunării Generale cu pri'- 
vire la încetarea războiului colonial 
din Angola și la acordarea indepen
denței așa-numitelor „teritorii de 
peste mări“ deținute de Portugalia.

★

Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale al Or
ganizației Națiunilor Unite a adop
tat la 7 noiembrie o serie de rezo
luții, prezentate pe marginea ra
portului Consiliului economic șl so
cial.

Una din rezoluții cere adoptarea 
d' măsuri speciale în vederea dez
voltării construcției de locuințe.

Luînd cuvîntul într-una din șe
dințele dinaintea votului, Maria 
Groza, reprezentanta R. P. Romîne 
în Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale, a expus 
poziția delegației romîne față de 
proiectele de rezoluții menționînd 
sprijinul pe care R. P. Romînă îl a- 
cordă recomandărilor cuprinse în a- 
ceste rezoluții.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A. a anunțat la 7 noiembrie că 
guvernul Statelor Unite a recunoscut 
noul guvern provizoriu al Vietnamu
lui de sud. Nota privind recunoaște
rea a fost înmânată noului guvern 
provizoriu al Vietnamului de sud de 
către ambasadorul S.U.A. la Saigon, 
Cabot Lodge.

HAVANA. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, în Cuba a sosit 
o delegație a Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.) pentru a vizita regi
unile lovite de recentul uragan „Flo
ra“. F.A.O. a trimis în același timp 
în Cuba medicamente și alimente 
pentru a fi distribuite persoanelor 
care au avut de suferit de pe urma 
uraganului.

ADDIS ABEBA. După călătoria de 
cinci săptămîni în mai multe țări din 
Asia, Africa, America și Europa, îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie I, a 
făcut o declarație, afirmînd că sarci
na principală a vizitei sale în țările 
Africii a fost de a contribui la regle
mentarea litigiului dintre Algeria și 
Maroc. Rezultatul medierii noastre a 
dus la încetarea vărsării de sînge în
tre aceste două popoare africane. 
Vom face totul, a subliniat în înche
iere împăratul Etiopiei, pentru a îm
păca părțile beligerante și a împiedi
ca amplificarea acestui conflict.

BRUXELLES. Vicepreședintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, care între
prinde o vizită oficială în Belgia, 
după ce în prealabil a vizitat Luxem
burgul și Olanda, a avut o întreve
dere cu ministrul de externe al Bel
giei, Paul Henri Spaak. După cum 
transmite agenția U.P.I. subiectul în
trevederii l-a constituit problema 
relațiilor din cadrul N.A.T.O.

ACCRA. în capitala Republicii 
Ghana se desfășoară ample pregătiri 
în vederea celei de-a doua conferințe 
pe întreaga Africă a ziariștilor care 
își va începe lucrările la 11 noiem,- 
brie. Una din problemele principale 
care vor fi dezbătute va fi rolul presei 
africane în opera de realizare a uni
tății africane. în afara ziariștilor din 
țările africane, au fost invitați să 
participe la lucrări reprezentanți ai 
unor organizații afiliate la Organiza
ția Internațională a Ziariștilor.
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PARIS 8 (Agerpres). — Conferin
ța parlamentarilor N.A.T.O. și-a 
reluat dezbaterile în ședință, plena
ră. Parlamentarilor li s-au prezen
tat spre discuție rapoartele diferi
telor comisii care au lucrat în ca
dru închis.

Atît raportul comisiei militare cît 
și raportul comisiei politice resping 
proiectul S.U.A. de creare a unei 
forțe nucleare multilaterale (F.N.M.), 
a N.A.T.O., înzestrată cu nave de 
suprafață și deservită de echipaje 
mixte. O asemenea forță, se arată 
în raportul comisiei militare, este 
„inutilă din punct de vedere militar 
și reprezintă o risipă de fonduri“. 
Comisia politică declară că proiec
tul F.N.M. nu răspunde la proble
ma de mare însemnătate ?. partici
pării tuturor membrilor alianței at
lantice la luarea hotărîrilor esen
țiale. y

Comisia militară recomandă în 
schimb sporirea forțelor clasice ale 
N.A.T.O. peste nivelul 
tualmente.

*
PARIS 8 (Agerpres). 

ța parlamentarilor 
N.A.T.O. s-a încheiat prin adoptarea 
a 22 de recomandări în diferite do
menii. Deși recomandările respecti
ve nu au puterea necesară pentru a 
fi transpuse în viață, totuși faptul 
că această conferință se desfășoară 
înaintea sesiùhii anuale a Consiliu- 

ziarului „Le Monde“, comentînd în- 
frîngerea partidului E.R.E., ajunge 
la concluzia că „rîndurile nemulțu- 
miților au crescut mereu în ultimii 
ani. Unele creșteri în domeniul, e- 
conomiei se pare că aduceau profi
turi într-o prea mare măsură unei 
minorități de privilegiați, în timp ce 
nivelul de trai'al maselor populare 
se menținea prea scăzut, iar grevele 
neîncetate în toate sectoarele se în
mulțeau la sfîrșitul guvernării lui 
Karamanlis“. Corespondentul arată 
că fostul premier „urmărea întărirea 
puterii executive pentru a para agi-


