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mem recolte sporite Cu angajamentele anuale

Gospodăria 
stat Borănești n , . ....... ......... ... .
este situată nu Roadele aplicam îngrășămintelor 
departe de Urzi- 
ceni, pe terasa $j agrotehnicii avansate 
nordica a Bărăga
nului. După cum —
Ae știe, prin păr
țile noastre terenul este fertil, a- 
sigură obținerea unor recolte bo
gate chiar și în condiții climatice 
mai puțin favorabile. Anul acesta, 
de pildă, de la 1 ianuarie și pînă la 
15 noiembrie au căzut doar 252 mm 
de apă, din care cea mai mare 
parte pînă în luna mai. în aceste 
condiții noi am reușit să 
în medie, de pe cele 
cultivate cu grîu 2 705 kg la ha, de 
pe 625 ha — 4 740 kg porumb boa
be la' ha, de pe '250 ha — 3 011 kg 
floarea-soarelui la ha etc.

Recolte mari am realizat și în 
ceilalți ani, chiar dacă au fost sau nu 
condiții naturale suficient de favora
bile. Cifrele din 
graficul alăturat, 
care arată cum a 
crescut producția 
de porumb, sînt 
concludente în a- 
ceastă privință. 
Aceste succese se 
datorează faptului 
că de la an la an 
colectivul nostru 
de muncitori, teh
nicieni și ingineri 
a reușit să aplice 
pe scară tot mai 
largă întregul 
complex de mă
suri agrotehnice 
recomandate de 
știința agricolă. 
Pentru a dovedi 
aceasta, în cele ce 
urmează vom re
lata, pe scurt, mo
dul cum am lu
crat în acest an 
terenul cultivat 
cu porumb, cum 
am obținut cele 
4 740 kg de boabe 
la hectar în con
dițiile unui an 
extrem de secetos 
cum a fost 1963

în cadrul com
plexului de mă
suri agrotehnice 
care 
buit la 
unor 
mari de 
un rol 
de important l-au 
tele chimice și îndeosebi cele 
zot. Exemple concludente, 
tăgăduit, ne dau dreptul 
măm că sporirea continuă 
ducției de porumb are 
faptul că pe fiecare an ce 
noi am folosit tot mai rațional, 
suprafețe tot mai mari, îngrășămin- 
tele chimice în doze judicios stabi
lite în funcție de pregătirea terenu
lui, fertilitatea lui naturală, cerințe
le hibridului cultivat etc. Iată cîteva 
din acestea.

în 1962, prin părțile noastre po
rumbul a avut condiții de cultură 
mai bune decît în 1963. Anul 
acesta a fost nemaiîntîlnit de sece
tos și cu temperaturi foarte mari în 
lunile de vară. Cu toate acestea - re
colta 
mică 
1963, 
bine 
cunosc unitatea în care 
pot să confirme că datorită 
terii an de an a pregătirii pro
fesionale a cadrelor de mecaniza
tori brigadieri etc., experienței cîș- 
tigate. pămîntul destinat culturii 
porumbului a fost la fel de bine lu
crat și în 1962 și în 1963. potrivit 
cerințelor agrotehnicii avansate. Di
ferit a fost însă gradul de folosire 
a îngrășămintelor Or. sîntem con
vinși că tocmai aceasta a făcut ca 
în 1963 să realizăm un spor' însem
nat. de producție față de anul an
terior

în 1962, am folosit pe 423 hectare 
cultivate cu porumb cîte 400 kg 
superfosfat la hectar. în schimb 
n-am reușit să administrăm azo
tat de amoniu decît pe 117 hec
tare. Anul acesta. însă, am fer
tilizat toate cele 625 ha însămîn- 
țate cu această plantă cu cîte 400 kg 
superfosfat și 180 kg azotat de a- 
moniu la hectar. Ce mare însemnă
tate a avut aceasta pentru recoltă 
rezultă din următorul exemplu. în 
1962 la brigada condusă de Alexan- 
dru,Ipgescu. unde terenul a fost în- 
gră. 5-numai cu superfosfat, s-a 
realizat o producție de 4 780 kg de 
porumb boabe la hectar. în timp ce 
la brigada lui Constantin Boșneag, 
unde s-au administrat 400 kg de su
perfosfat și 200 kg azotat de amoniu 
la hectar, s-au realizat în medie la 
hectar aproape 6 000 kg boabe.

Se înțelege că realizarea unor ase
menea sporuri de recoltă a contri
buit la creșterea eficientei economi-

au contri- 
realizarea 
producții 
porumb, 
deosebit

realizăm,
1 000 hectare

ce a îngrășămin
telor, la înregis
trarea unor bene
ficii însemnate de 
către gospodărie. 
Experiența anului 
1963 este conclu
dentă în această 

privință. Și în acest an cheltuielile 
făcute cu îngrășăminte au fost 
foarte rentabile. Pe de o parte ele 
au contribuit la realizarea unui spor 
de producție de 19 kg porumb pe 
kilogramul de substanță activă, iar 
pe de altă parte au adus gospodă
riei un venit net de 464 lei pe uni
tatea de suprafață. Este un rezultat 
bun, fără îndoială. Noi știm însă că 
dacă am fi aplicat mai multe îngră
șăminte azotoase am fi realizat 
producții și mai mari. Ținînd sea
ma de aceasta, în 1964 vom îmbu
nătăți raportul dintre azot și fosfor, 
în favoarea azotului, în așa fel încît 
să sporim și mai mult producția la
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avut îngrășămin- 
cu a- 

ne- 
afir- 
pro- 
bază

de 
să
a 
la 
a trecut 

pe

obținută în 1962 a fost mai 
cu 1 036 kg la hectar decit în 
deși terenul a fost la fel de 
lucrat. Noi afirmăm, și cei care 

unitatea în care muncim 
creș-

hectar să reducem în continuare 
prețul ei de cost.

In ceea ce privește modul de ad
ministrare a îngrășămintelor ținem 
să precizăm că întotdeauna super- 
fosfatul a fost încorporat în sol 
vara sau toamna, sub arătură, 
ceea ce a asigurat o eficiență sporită 
a acestui îngrășămînt ; azotatul de 
amoniu a fost încorporat primă
vara, o dată cu pregătirea pa
tului germinativ sau concomitent cu 
semănatul la plante. Experiența ul
timilor ani și îndeosebi a anului 1963 
ne-a arătat că sporurile de recoltă 
sînt cu mult mai mari cînd îngrășă- 
mintele azotoase se aplică concomi
tent cu semănatul, folosind semănă
toarea 2-SPC-2. Anul acesta, pe a- 
proximativ 270 de hectare, unde am 
folosit această metodă, am realizat 
în medie o producție de peste 6 000 
kg porumb la hectar. Aceasta se ex
plică, între altele, prin faptul că 
avînd în imediata lor vecinătate, 
încă de la începutul vegetației, azo
tul necesar, plantele s-au dezvoltat 
viguros din primele zile, și-au for
mat un sistem radicular puternic 
care le-a ajutat să reziste la seceta 
puternică din timpul verii.

Cîteva cuvinte și despre celelalte 
lucrări aplicate la cultura porum
bului.

De mulți ani, lucrătorii gospodă
riei noastre s-au obișnuit să are în 
vară sau toamnă, imediat după re
coltarea plantei premergătoare, toa
te terenurile destinate pentru po
rumb ca de altfel, și pentru cele
lalte culturi de primăvară. Ei fac a- 
cest lucru deoarece s-au „convins că 
în acest caz în pămînt se, înmagazi
nează mare parte din apa .provenită 
din ploi sau zăpezi. Or, in condiții
le Bărăganului, cînd cantitatea' 
apă care cade în decurs de un an 
este prea mare, de felul cum știi 
o „închizi în pămînt" depind 
foarte bună măsură recoltele ce 
obțin. Iată de ce, în vara anului 
1962, îndată după recoltarea griului 
și orzului, precum și în toamnă, 
după culesul porumbului (principa
lele premergătoare pentru porumb), 
mecanizatorii au trecut cu toate for
țele la executarea arăturilor.

ALEXANDRU COCOȘILA, di
rector ; VADIM RUSU, ingi- 
ner-șef la G.A.S. Borănești, 

regiunea București

(Continuare în pag. V-a)

îndeplinite

Economii suplimentare
la prețul de cost

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivele uzinelor, fabricilor, 
combinatelor chimice și organiza
țiilor economice din regiunea 
Brașov au realizat in 10 luni e- 
conomii suplimentare la prețul 
de cost de peste 123 000 000 lei. 
Ele și-au realizat astfel angaja
mentele anuale luate în întrece
rea socialistă în ce privește eco
nomiile peste plan.

Aceste realizări sînt rezultatul 
preocupării permanente a munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor și 
proiectanților din întreprinderi de 
a reduce consumurile specifice 
de materii prime și materiale, de 
a proiecta și reproiecta unele pro
duse la un nivel tehnic superior 
și cu consumuri de materie primă 
mai mici, de a introduce pe scară 
largă tehnologia modernă de 
bricație. Numai economiile 
oțel, meta.le neferoase, fire 
lină și bumbac, talpă, piele
obținute prin reducerea consu
murilor specifice, se ridică la pes
te 30 000 000 lei.

Cele mai mari economii supli
mentare la prețul de cost au ob
ținut colectivele combinatelor chi
mice din Făgăraș și Orașul Victo
ria, uzinelor „Hidromecanica" și 
„Rulmentul" din Brașov, fabrici
lor „Electroprecizia"-Săcele, „Ba
lanța“ — Sibiu și altele.

BELGRAD — 29 —• De la trimișii 
speciali Agerpres S. Strujan și P. 
Popa :

Belgradul, ca și întreaga Iugosla
vie, trăiește cu un sentiment de in
tensă bucurie marea sărbătoare na
țională — împlinirea a 20 de ani de 
la nașterea noului stat iugoslav.

Vineri dimineața a avut loc la 
Belgrad în marea sală a Casei Sin
dicatelor o ședință festivă comună 
a Skupșcinei Federative a R.S.F. Iu
goslavia și a Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a poporului 
muncitor, consacrată zilei republicii, 
în sală se aflau conducători ai 
R.S.F. Iugoslavia, deputați, generali 
și ofițeri ai Armatei Populare Iugo
slave, șefii 
acreditați la

La ședință 
de stat a R. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
tele Consiliului de Stat al 
mine, conducătorul delegației, 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bodnăraș 
și Al. Bîrlădeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter-

misiunilor diplomatice 
Belgrad.
a luat parte
P. Romîne :

delegația 
tovarășii 

președin- 
R.P. Ro

lon

ne, Aurel Mălnășan, ambasadorul 
R.P. Romîne la Belgrad.

La ora 10, participanții la ședință 
aplaudă îndelung intrarea în sală 
a membrilor delegației romîne, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a tovarășului Iosip 
Broz Tito și a celorlalți condu
cători iugoslavi. Tovarășii Iosip Broz 
Tito și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
răspund cordial aplauzelor prelun
gite, iau loc apoi împreună cu to
varășul Ion Gheorghe 
conducătorii iugoslavi 
rînd al sălii.

înainte de începerea 
sistența a păstrat un moment de re
culegere în amintirea celor căzuți 
pentru eliberarea Iugoslaviei.

în cuvîntui de deschidere a ședin
ței festive, Edvard Kardeli, pre
ședintele Skupșcinei Federative, a 
spus : „La această festivitate, con
sacrată celei de-a 20-a aniversări 
a nașterii Republicii noastre so
cialiste, participă și membrii dele
gației de stat a Republicii Populare 
Romîne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Maurer și 
în primul

ședinței, a-

Tovarășe și tovarăși, permiteți-mi 
ca în numele dv., al tuturor, să salut 
cu cordialitate pe oaspeții noștri 
romîni, pe șeful delegației Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și pe ceilalți membri 
ai delegației. Ne bucurăm cu toții 
că tovarășul Gheorghiu-Dej și mem
brii delegației sînt alături de noi la 
sărbătorirea celei mai însemnate 
date din istoria revoluției noastre și 
a statului socialist. Sîntem convinși 
că vizita lor în Iugoslavia va consti
tui un imbold 
voltarea pe mai 
rării prietenești 
țări ale noastre.

Primit cu aplauze puternice și în
delungate, a luat cuvîntui tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cuvînta- 
rea sa a fost subliniată în repetate 
rînduri de aplauze prelungite.

Luînd din nou cuvîntui, Edvard 
Kardeli a spus : „Mulțumesc tovară
șului Gheorghiu-Dej pentru cuvin
tele frumoase pe care ni le-a adre
sat nouă, popoarelor noastre, oame
nilor muncii de la noi. Sînt convins 
că exprim dorința dv., a tuturor,

puternic în dez- 
departe a colabo- 
dintre cele două

dacă rog pe tovarășul Gheorghiu- 
Dej să transmită poporului romîn 
urarea noastră caldă pentru succese 
pe mai departe în 
cialistă, în crearea 
tru un viitor cit 
poporului romîn“.

S-a trecut apoi 
a ședinței. Mialko 
președinte al Skupșcinei Federative, 
a prezentat raportul despre impor
tanța celei de-a doua sesiuni a Ve- 
cei antifasciste de eliberare națio
nală a Iugoslaviei, de la care s-au 
împlinit la 29 noiembrie 20 de ani.

El a trecut pe larg în revistă eta
pele mai importante ale luptei po
poarelor iugoslave împotriva cotro
pitorilor fasciști, arătînd condițiile 
în care s-a născut puterea nouă 
populară în Iugoslavia și a prezen
tat în continuare succesele obținute 
de popoarele Iugoslaviei în con
strucția socialismului, în lupta pen
tru pace, cît și perspectivele de 
viitor ale dezvoltării Iugoslaviei.

Ședința festivă de la Casa Sindica
telor a fost retransmisă de posturile 
de radio și televiziune iugoslave.

tmmșiâii Gheorghe Gheorghiu-Dej

fa
de 
de 

etc,

Prin folosirea mai bună
a capacității agregatelor

Oțelarii de la uzina „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii au e- 
laborat în cele aproape 11 luni 
din acest an circa 580 tone de oțel 
peste angajamentul anual. De a- 
semenea. indicii de utilizare a a- 
gregatelor au fost depășiți în pri
mele trei trimestre cu peste 7 la 
sută la cuptoarele electrice și cu 
6,3 la sută la cuptoarele Martin.

Succesele obținute sînt rodul 
măsurilor tehnico-organizatorice 
aplicate, printre care căptușirea 
cuptoarelor cu blocuri monolitice 
din dolomită stabilizată (care a 
dus la sporirea duratei medii de 
utilizare a agregatelor, între două 
reparații capitale, cu peste 34 la 
sută). La cuptorul electric numă
rul 4, de pildă, între două repa
rații au fost elaborate 138 de șar
je, față de numai 50—60 realizate 
in medie anul trecut.

Stimate tovarășe Tito,
Tovarășe președinte al Skupșcinei 

Federative,
Tovarăși deputați,
Vă mulțumim pentru invitația fă

cută delegației de stat a Republicii 
Populare Romîne, aflată în vizită în 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, de a participa la această 
ședință festivă, precum și pentru 
posibilitatea oferită de a răspunde 
caldelor cuvinte rostite aici la adre
sa țării noastre și a mea personal. 
Vă rog să-mi permiteți să vă trans
mit un salut cordial din partea 
Marii Adunări Naționale, a Consi
liului de Stat, a guvernului și a po
porului romîn și să vă felicit din 
toată inima pe dumneavoastră și în
tregul popor iugoslav cu ocazia 
marii sărbători naționale a Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia.

Poporului romîn îi sînt bine cu
noscute vitejia și eroismul cu care 
au luptat popoarele iugoslave împo
triva celui mai crunt și mai sălba
tic dușman pe care l-a cunoscut 
omenirea — fascismul hitlerist. încă 
de la începuturile celui de-al doilea 
război mondial, cînd trupele germa
no-fasciste au pornit să treacă prin 
foc și sabie țările Europei și au co
tropit Iugoslavia, patrioții iugoslavi 
s-au ridicat cu arma în mînă și s-au 
organizat în detașamente de parti
zani pentru a-și apăra căminele și 
pămîntul sfînt al țării. Deși angajați 
într-o luptă inegală, avînd a în
frunta un inamic superior, care dis
punea de o puternică tehnică mili
tară, partizanii’ iugoslavi și ulterior 
armata populară de eliberare au 
reușit să imobilizeze și să macine 
importante contingente de trupe 
dușmane. Aceasta a fost o pildă de 
curaj și bărbăție, care a avut atunci 
un puternic ecou în țările cotropite 
de hitleriști.

Locurile de luptă și relicvele pe 
care le-am văzut acum, ca și cu pri
lejul altor vizite în Iugoslavia, sînt 
mărturii impresionante ale asprelor 
încercări prin care a trecut poporul 
iugoslav în anii războiului. Prin ab
negația și eroismul de care a dat 
dovadă, prin marile sacrificii și su
ferințe suportate, poporul iugoslav a 
înscris cu sînge o glorioasă pagină 
în istoria luptei popoarelor pentru 
zdrobirea fascismului. Eroilor care

s-au jertfit pentru libertatea Iugo
slaviei poporul romîn le 
profund omagiu.

Organizatorul mișcării 
tență și de eliberare a 
iugoslav a fost Partidul 
din Iugoslavia. înarmați 
riența unei îndelungate 
revoluționare, comuniștii 
au mobilizat masele largi din toate

aduce un

de rezis- 
poporului 
Comunist 

cu expe- 
activități 
iugoslavi

hitleriste l-a avut Uniunea Sovie
tică, ale cărei forțe armate glorioase 
au zdrobit mașina de război hitle- 
ristă, dînd luptei de eliberare a po
poarelor in țările vremelnic ocupate 
de dușmani un puternic avînt.

în acea gigantică încleștare și po
porul romîn și-a adus contribuția 
la zdrobirea fascismului german 
prin lupta dusă de forțele patriotice

osii m . ■

'S fi

regiunile țării și condus în
lupta pentru izgonirea ocupanților, 
pentru făurirea unei Iugoslavii noi, 
populare, în fruntea acestei lupte 
au stat conducători cu. autoritate și 
prestigiu în mase, și în primul rînd 
comandantul suprem al armatei 
populare, președintele primului gu
vern popular al țării, conducător de 
vază al poporului iugoslav, tovarășul 
Iosip Broz Tito.

Noi sîntem cu toții pe deplin con- 
șt.ienți că în suprema confruntare de 
forțe cu fascismul, în care erau în 
joc destinele și libertatea popoarelor 
din Europa, rolul hotărîtor în obți
nerea victoriei asupra Germaniei

de 
nu 
să 
în 
se

Colectiviștii și lu
crătorii gospodăriilor 
de stat din regiunea 
Galați oregătesc tere
nurile pe care vor 
sădi viță de vie și 
pomi fructiferi. Pînă 
acum ei au desfundat 
și terasat 4 000 ha de 
pămînt destinat noi
lor ■ vii și ■ livezi. Mari 
suprafețe sint gata

pentru plantări în ra
ioanele Bujor'u, Te
cuci. Galați și Foc
șani. unde există nu
meroase terenuri si
tuate în pante și su
puse eroziunii și unde 
colectiviștii și 
torii din 
căpătat o 
experiență 
rificarea

lucră-
G.A.S. au 

valoroasă 
în valo- 

pămîntului

impropriu culturii ce
realelor. Colectiviștii 
din comunele T. Vla- 
dimirescu și Băleni, 
de pildă, au amenajat 
în terase 235 și res
pectiv 151 ha, supra
fețe socotite cu ani în 
urmă nefolosibile. în
tregul material sădi- 
tor a fost asigurat 
din vreme. (Agerpres)

Noua uzină de preparare 
à cărbunelui din Coroești

9

mult așteptată se 
Puteau fi numă-

rămăseseră pînă la

...Clipa 
apropia, 
rate pe degete zilele care 
mai
data cînd Jiul — părăsin- 
du-și pentru totdeauna al

bia lăbărțată — urma să pășească pe 
un făgaș nou Se excava ultima por
țiune din noua albie.

Calculele constructorilor au fost 
însă, într-un fel, dejucate. Eveni
mentul s-a produs mai devreme de- 
cît era așteptat. Se pornise o ploaie 
strașnică. In numai o oră, apele Jiu
lui crescuseră cu peste un metru și 
jumătate. Ele le-au întins construc
torilor o mînă 
pat singure 
drum care le 
noua albie.

Era prima victorie de pe șantie
rul preparației de cărbune din Co- 
roești.

...Mai acum cîteva zile, treburile 
curente ale muncii le-au dat întîlnire 
unor veterani ai șantierului pe o co
lină din preajma preparației. Erau 
de față inginerul-șef al șantierului, 
Mircea Ionescu, și maiștrii Traian 
Floca, Gheorghe Chelaru, Ion Ba- 
jură. Și-au reamintit întîmplarea a- 
mintită mai înainte și nu le venea 
să creadă că de atunci au trecut nu
mai trei ani. Cunoșteau în toamna 
anului 1960 doar din schițe ceea ce 
se va ridica pe amplasamentul 
vechii albii a Jiului. Nu-și puteau 
închipui însă aievea cum va arăta 
noua construcție. Iat-o acum se
meață, înălțată prin munca lor și a 
celorlalți vrednici constructori.

de ajutor ; și-au să- 
ultima porțiune de 
zăgăzuia calea spre

se abate pe aici, într-un scurt po
pas.

Spre deosebire de cele două pre- 
parații din Lupeni și Petrila. 
preparația de cărbune din Co
roești va avea o capacitate mult 
sporită, ea este echipată cu in
stalații moderne, cu caracteristici 
superioare, un flux nou tehno
logic. La vechile preparații din Pe
trila și în parte la Lupeni, spălarea 
cărbunelui se făcea în principal cu 
ajutorul unei metode care nu asi
gura în suficientă măsură o spă
lare a cărbunelui cocsificabil la ni
velul cerințelor uzinelor cocso-chi
mice. Spălătoarele pe bază de mediu 
dens 
losite la preparația din Coroești, duc 
la o recuperare sporită, la scăderea 
procentului de cenușă din cărbune, 
mediul dens se regenerează consu- 
mînd o cantitate redusă de apă.

Noul flux tehnologic a creat posi
bilitatea automatizării și dispeceri- 
zării comenzilor, ceea ce duce la o 
productivitate sporită a muncii. Ac
ționarea tuturor mașinilor — din

care o bună parte a fost realizată 
de uzine constructoare din țară, 
la cel maj înalt nivel tehnic — se 
face centralizat de la pupitru) de 
comandă al stației-dispecer. Cărbu
nele brut, cocsificabil și energetic, 
va proveni, atunci cind preparația 
va intra în exploatare cu toată ca
pacitatea ei, de la minele Vulcan, 
Uricani, Aninoasa și Paroșeni. în 
spălătorie, instalația mecanica teh
nologică este împărțită în trei 
independente, fiecare din ele 
lînd concomitent trei sorturi
cărbune. Spălătoarele pe bază de 
mediu dens și mașini de zețaj pre
pară cărbunele în sorturi de cărbune 
curat și produse' intermediare. A- 
ceastă nouă tehnologie — spre deo
sebire de cea de la preparațiile mai 
vechi — a dat posibilitatea concen
trării suprafețelor construite, dez
voltarea preparației din Coroești 
făcîndu-se pe verticală.

C. MORARU

linii 
spa

de

și mașini de zețaj, fo-

populare, organizate de Partidul Co
munist din Romînia, iar după, vic
toria . insurecției armate din august 
1944, prin lupta, plină de jertfe dusă 
de armata romînă, cot la cot cu. ar
mata sovietică, pe frontul antihitle
rist.-

După eliberarea de sub jugul fas
cismului, într-o serie de țări oame
nii muncii au înfăptuit victorios re
voluții populare ; a început astfel o 
nouă etapă în mersul omenirii spre 
socialism.

în Iugoslavia, poporul, 
soarta în propriile mîini, a 
rănile pricinuite de război 
ful hitlerist, a efectuat 
prefaceri social-economice. 
via s-a transformat dintr-o monar
hie burghezo-moșierească într-un 
stat socialist federativ, care unește 
într-o familie republicile naționale 
egale în drepturi, un stat în care 
poporul deține puterea politică, este 
stăpîn pe mijloacele de producție 
și își construiește viața sa nouă, so
cialistă.

Tovarăși deputați.
Primirea cordială și ospitalitatea 

de care ne-am bucurat din partea 
conducătorilor iugoslavi și' a oame
nilor muncii constituie pentru noi o 
expresie vie a sentimentelor de prie
tenie pe care poporul iugoslav le 
nutrește față de poporul romîn.

Prin semnarea acordului romîno- 
iugoslav cu privire la construirea în 
comun a marelui sistem energetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, 
noi punem bazele transformării 
„Cazanelor“ Dunării într-un isvor 
bogat de energie electrică, de lumi
nă și de forță spre folosul ambelor 
noastre popoare.

Tovarăși,
Trăim într-o epocă remarcabilă. în 

care socialismul a dobîndit superio
ritatea în raportul de forțe pe arena 
internațională, epoca in care prein- 
tîmpinarea unui nou război mondial 
a devenit posibilă datorită profun
delor modificări petrecute în lumea 
contemporană, și în primul rînd da
torită întăririi forțelor socialismului 
și păcii : sistemul socialist mondial,

luîndu-și 
vindecat 
și de ja- 
profunde 
Iugosla-

statele iubitoare de pace din Asia, 
Africa, America Latină, clasa mun
citoare internațională, mișcarea de 
eliberare națională, mișcarea demo
cratică pentru pace.

Noi sîntem convinși că în zilele 
noastre tendințele agresive ale im
perialismului pot fi stăvilite prin 
lupta unită și energică a tuturor 
forțelor păcii.

împotrivirea cercurilor agresive 
reacționare față de cursul spre mic
șorarea încordării în viața interna
țională și metodele la care recurg 
în acest scop confirmă o dată mai 
mult că popoarele trebuie să-și men
țină neslăbită vigilența, să-și inten
sifice eforturile, pentru a face ca în 
relațiile internaționale și în orienta
rea oamenilor de stat să prevaleze 
rațiunea și înțelegerea realistă a 
faptului că trebuie făcut totul pen
tru a evita un război racheto-nu- 
clear nimicitor.

Noi considerăm că după încheie
rea Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii trebuie depu
se eforturi neobosite și perseveren
te pentru rezolvarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor, pentru 
lichidarea războiului rece și a cursei 
înarmărilor, deoarece fiecare acord 
care promovează cauza păcii, fiecare 
inițiativă menită să avanseze lu
crurile în această direcție are în îm
prejurările actuale o semnificație și 
o pondere importantă.

Republica Populară Romînă ca și 
celelalte stata socialiste acționează 
în acest spirit pe arena internațio
nală, sprijinind orice propunere con
structivă, îndreptată spre destinde
rea încordării între state.

■Noi dăm o înaltă apreciere con
tribuției Iugoslaviei la apărarea pă
cii, eforturilor ei pentru rezolvarea 
problemelor internaționale. In schim
burile de vederi pe care le-am avut 

, cu conducătorii iugoslavi am consta
tat cu satisfacție că în principalele 
probleme internaționale, coexistența 
pașnică a țărilor cu sisteme sociale 
diferite, dezarmarea generală și to
tală, lichidarea completă a sistemu
lui colonial, reglementarea pașnică 
a problemei germane, între guver
nele țărilor noastre, există un acord 
deplin. Ambele noastre state acțio
nează pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă denuclearizală, o 
zonă a bunei conviețuiri, a păcii și 
înțelegerii între popoare.

Țara noastră dezvoltă colaborarea 
economică, cooperarea și întrajuto
rarea tovărășească cu țările socia
liste în interesul avîntului ei econo
mic și al întăririi sistemului mondial 
socialist în ansamblu. Totodată, lăr
gește schimburile economice cu toate 
țările și consideră că desfășurarea 
nestingherită, fără discriminări a 
comerțului internațional constituie 
una din cele mai eficiente căi de îm
bunătățire a relațiilor și atmosferei 
internaționale.

Tovarăși deputați,
în zilele noastre, socialismul a de

venit o realitate pe uriașe întinderi 
ale globului pămîntesc, ideile marx- 
ism-leninismului au căpătat un 
imens prestigiu în lume. Cauza pă
cii, democrației și progresului social 
este de neînvins.

La această memorabilă aniversa
re, poporul romîn împărtășește din 
toată inima bucuria poporului iu
goslav și îi urează noi succese în 
lupta pentru prosperitatea patriei 
sale, pentru marea cauză a socialis
mului și păcii.

Trăiască și să se întărească con
tinuu prietenia dintre poporul romin 
și popoarele Iugoslaviei !

Trăiască și înflorească Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia !

Vă mulțumesc din inimă, dragi 
tovarăși, pentru răbdarea cu care -iți 
ascultat cuvîntui nostru.

*
Ca și preparaț.iile de cărbune din 

Lupeni și Petrila, noua preparație 
de cărbune din Coroești — unde 
de curînd a intrat în producție pri
ma linie de spălare — va contri
bui la îmbunătățirea în continuare 
a calității cărbunelui. După expre
sia inginerului-șef al șantierului, ea 
reprezintă o haltă în drumul căr
bunelui spre consumatori. înainte 
de a ajunge în industrie. în uzi
nele cocso-chimice, înainte de a a- 
junge la acele o mie și una de în
trebuințări pe care le are, cărbunele

X.V ..<ÿj

(Continuare în pag. V-a)

Uzina de preparare a cărbunelui din Coroești (Foto : M. ANDREESCU)
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Problemele extinderii metodelor
moderne în discuția comuniștilor

Succesele petroliștilor din Bol
dești sînt bine cunoscute în schelele 
de pe Valea Prahovei, ca și în alte 
regiuni ale țării. De la an la an, aici 
s-a creat drum mai larg tehnicii noi, 
procedeelor tehnologice avansate de 
lucru. Schela Boldești poate fi so
cotită un fel de laborator unde 
s-au experimentat și s-au aplicat 
pentru prima dată o serie de me
tode și utilaje moderne în forajul 
sondelor și în extracția țițeiului. 
Rezultatele introducerii tehnicii noi 
se oglindesc în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. în cele 10 
luni care au trecut din acest an, 
schela a livrat în plus o însemnată 
cantitate de țiței. Productivitatea 
muncii a crescut cu 3,45 la sută față 
de plan și au fost obținute economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 4 807 000 lei. în sectorul, 
de foraj s-au săpat în plus 3 363 
metri.

Conferința pentru darea de seamă , 
și alegerea comitetului de partid al 
schelei a scos în evidență rolul în
semnat pe care l-a avut organiza
ția de partid în obținerea acestor 
succese. Comuniștii au arătat că or
ganizația de partid de aici a fost în 
fruntea acțiunilor întreprinse pen
tru introducerea și extinderea me
todelor tehnologice moderne. Anul 
acesta, comitetul de partid a format 
un colectiv de ingineri și tehnicieni 
din activul său, care a studiat posi
bilitățile de aplicare a recuperării 
secundare la un nou' strat petrolier 
și de pregătire a muncitorilor în ve
derea introducerii injecției de apă. 
Studiul întocmit a fost discutat în 
comitetul de partid și, pe baza lui, 
conducerea schelei a luat o serie de 
măsuri practice. Sub conducerea co
mitetului de partid au fost studiate 
condițiile de extindere și a altor me
tode avansate de lucru : controlul 
proceselor tehnologice cu izotopi ra
dioactivi, injecții de pietriș și intro-

CONFERINȚA DE PARTID 
DE LA SCHELA BOLDEȘTI

ducerea de filtre pentru combaterea 
viiturilor ’ de nisip, tratamente cu 
diferite substanțe etc.

— Apreciez în mod deosebit spri
jinul hotărît, eficient, primit din 
partea comitetului de partid în în
lăturarea unor greutăți și deficiențe 
ivite în activitatea noastră — 
a spus la conferință mecanicul 
Alexandru Rogozea, secretarul or
ganizației de bază de la sectorul de 
foraj. La sfîrșitul primului trimes
tru • din acest an, sectorul de foraj 
rămăsese în urmă cu planul. Comite
tul de partid ne-a îndrumat să dez
batem această problemă într-o adu
nare generală a organizației de 
bază, în care șeful sectorului a pre
zentat un raport. Am stabilit unele 
măsuri valoroase, ca repartizarea 
mai judicioasă a membrilor și a 
candidaților de partid la locurile de 
muncă, îmbunătățirea muncii poli
tice ș.a. A fost asigurată extinderea 
forajului cu turbina. Noi am izbutit 
să recuperăm complet rămînerea în 
urmă.

Ing. Vasile Ardeleanu, mecanicul 
Constantin Spînu, maistrul sondor 
Vasile Neagu, operatorul Ion Moi
se și alți vorbitori au subiliniat pre
ocuparea comitetului de partid pen
tru buna desfășurare a propagandei 
tehnice. Comitetul de partid a îndru
mat conducerea administrativă și 
comitetul sindicatului să organizeze 
sistematic în secțiile de producție 
conferințe despre cele mai actuale 
probleme ale forajului sondelor și 
ale extracției țițeiului. Schela este 
abonată la un număr însemnat de 
broșuri și reviste tehnice de specia
litate, care sînt difuzate în rîndurile

muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor prin bibliotecile volante or
ganizate aproape în fiecare secție și 
brigadă de producție. Vorbitorii au 
propus ca în viitor să fie organizate 
și asemenea acțiuni de propagandă 
tehnică cum sînt : prezentări de 

1 cărți, concursuri „Cine știe cîștigă“, 
pe probleme ale tehnicii noi, vizite 
și schimburi de experiență la sec
țiile și brigăzile fruntașe în aplica
rea metodelor înaintate de lucru.

Referindu-se la sarcinile care re
vin colectivului în anul 1964, par- 
ticipanții au cerut ca noul comitet 
de partid să studieze ce rezerve 
există pentru extinderea procedee
lor avansate de lucru și îndeosebi 
a forajului cu turbina. Va trebui 
serios îmbunătățită activitatea cabi
netului tehnic în domeniul inova
țiilor. Din cauza deficiențelor care 
au■ existat aci, anul acesta s-au în
registrat puține propuneri de inova
ții : în 10 luni 56 de propuneri și 
numai 18 din acestea au fost apli
cate.

Comitetul de partid va trebui să 
controleze mai îndeaproape cum 
sînt, organizate și cum se desfășoară 
cursurile de ridicare a calificării. în 
prezent, în aceste cursuri sînt cu
prinși puțini muncitori, lecțiile nu 
se țin la timp, iar frecvența este 
adesea nesatisfăcătoare.

Conferința a subliniat necesitatea 
ca noul comitet de partid să îndru
me comitetul sindicatului 
rea mai bunei 
rii socialiste, 
producție.

Dezbaterile 
monstrat hotărîrea comuniștilor de 
a dezvolta experiența dobîndită, de 
a conduce colectivul schelei spre noi 
și însemnate succese în realizarea 
sarcinilor de plan.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELORCITITORII PROPUN

Cartea trasatorului naval epopee eroică

■

în vede- 
organizări a întrece- 

a consfătuirilor de

conferinței au de-

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

Am citit în „Scînteia“ articolul 
intitulat „Sugestii de care vom ține 
seama“, în care se arată că, la ce
rerea cititorilor, în planul Editurii 
tehnice s-a prevăzut apariția unor 
cărți tehnice de specialitate. Propun 
să se studieze posibilitatea editării 
unei cărți a trasatorului naval. O a- 
semenea carte a apărut cu mai 
multi ani în urmă, dar ea nu mai 
corespunde stadiului actual al tehni
cii în acest domeniu. (De la Con
stantin Munteanu, trasator naval).
Farmacii în noile cartiere

In cartierele- noi de locuințe A- 
vram Iancu-Broșteni, Dimitrie Can- 
temir și Socola, precum și în cartie
rul vechi Socola din orașul Iași s-au 
deschis multe unități de deservire, 
dar printre, ele — nici o farmacie. 
Ar trebui ca Sfatul popular al ora
șului Iași să se îngrijească și de re- 
zolvatea acestei probleme. (De la 
Bcșlin, muncitor).

Un traseu de autobuze

I.

Ca și celelalte orașe ale țării, 
Buzăul se înnoiește mereu cu ni 
construcții de locuințe și social-cul- 
turale. în curînd, colectivii’ -între
prinderii 3 construcții-Buzău va 
termina, în cartierul Chimica, 
blocuri cu 270 apartamente. O parte 
din aceste blocuri au și fost date 
în folosință. Noi blocuri de locuințe 
vor fi construite, în continuare, și 
pe unele străzi din vecinătatea aces
tui cartier.

în fotografie : Blocuri noi de lo
cuințe date în folosință.

(Foto : Agerpres)

„Avantajele mecanizării 
pot fi mai eficient 

folosite“
In urma publicării articolului 

titlul de mai sus, în „Scînteia“ 
6062 a.c., în care erau arătate unele 
deficiențe în folosirea utilajelor pe 
șantierele din regiunea Hunedoara, 
conducerea Trustului regional de 
construcții comunică ziarului măsu
rile luate. Serviciile de producție și 
de mecanizare au întocmit, în co
laborare cu conducerile șantierelor, 
un grafic privind mișcarea, între 
punctele de lucru, a principalelor u- 
tilaje — macarale, buldozere, exca
vatoare, betoniere etc. In acest 
utilajele pot fi dirijate operativ 
raport cu cerințele șantierelor, 
poate asigura folosirea lor mai 
tională. Alte măsuri se referă la 
mărirea funcționării utilajelor 
punctele de luciu, la asigurarea u- 
aor condiții mai bune de întreținere 
și' reparare' a acestora.

„Albastră soartă“
La articolul cu titlul de mai 

publicat în „Scînteia“ nr. 6015, con
ducerea Combinatului siderurgic 
Reșița ne-a trimis o scrisoare de 
răspuns, în care se arată între 
altele : „Lichidarea stocurilor de 
materiale supranormative și a celor 
cu mișcare lentă și fără mișcare a 
constituit o preocupare permanentă 
a colectivului nostru. încă din luna 
mai a.c. s-a întocmit un plan de 
măsuri eficiente pentru lichidarea a-

stocuri. In urma măsurilor 
s-au lichidat, pînă acum 
în valoare de pește 4 milioa- 
restul de 1 044 530 lei se vor

suri. Iată ce scrie Intrepunderea re
gională „Combustibilur-Crișana : 
„Cele semnalate au constituit obiec
tul unei analize serioase, la care au

cu
nr.

fel, 
în 
se 

rq- 
u'r- 
la

cest or 
luate, 
stocuri 
ne lei;____ ,___ _  ... ____ ____ ?_________
valorifica pînă la șfîrșitul. anului. In participat conducerea întreprinderii, 
ce privește stocurile de materiale șefii de servicii, de depozite și per- 
vizate de articolul apărut, s-au luat sonalul de deservire. Dintre hotărî- 
următoarele măsuri ! sîrtna de 5 mm 
se va consuma pentru încărcarea cu 
sudură a cilindrilor de la laminoare, 
scop pentru care a tast comandată; 
din rulmenții iără mișcare proveniți 
de la agregatele scoase din func
țiune, ca urmare a modernizării și 
reprofilării combinatului, s-a Jichi- 
dat pînă la 30 septembrie a.c. o can
titate în valoare de 218 139 lei, restul 
urmînd a se valorifica pînă la sfîr
șitul anului prin vînzare la alte în
treprinderi ; stocurile de chimicale 
fără mișcare, rezultate, din schimba
rea metodelor de analiză cerute de 
procesul de producție, sînt în curs 
de lichidare, fiind cuprinse în listele 
difuzate întreprinderilor din țară..

Considerăm cp cele sesizate în 
articol sînt de un real ajutor în mun
ca noastră și vom lua toate măsurile 
pentru a preîntîmpina pe viitor crea
rea unor asemenea stocuri de ma
teriale“.

„Prin cîteva depozite 
de lemne din Oradea“

rile luate cu ace,st prilej amintim : 
respectarea strictă a normelor de 
distribuire a combustibilului, a pro
gramărilor făcute de depozite, exer
citarea unui control sistematic, din 
partea conducerii întreprinderii, a- 
supra activității unităților de, desfa
cere“.

în articol erau criticați și unii fur
nizori de lemne, care n-au respec
tat termenele de livrare și cantități
le contractate cu întreprinderea 
„Combustibilul“-Crișana. In răspun
sul Direcției regionale de economie 
forestieră Cluj se arată, între alte
le : „Conducerea D.R.E.F. a analizat, 
împreună cu întreprinderile forestie
re din 
ticol. 
reale, 
unele 
tului, I 
goanele necesare. 
Avem nevoie de 
un sprijin mai 
susținut din par
tea Ministerului 
Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. 
Pentru viitor, vom 
căuta să înlătu
răm lipsurile ce 
ne aparțin“.

După părerea mea, I.G.O. Moi- 
neștj ar trebui să se ocupe mai în
deaproape de îmbunătățirea trans
portului muncitorilor de la Combi
natul de industrializarea lemnului- 
Comănești. Este necesar să se stu
dieze înființarea unui traseu între 
combinat și centrul orașului. (De la 
C. Negrescu, muncitor).

Culoarea căptușelii
Pantofii produși de Uzina

i regiune, cele sesizate în ar- 
Deiicienfele semnalate sînt 

Avem însă, chiar și în prezent, 
greutăți în privința transpor- 
deoarece lipsesc uneori va-

Pantofii produși de Uzina de 
pielărie și încălțăminte din orașul 
Cluj au un aspect frumos și sînt re- 
zistenți. în ultimul timp însă, unele 
sortimente dé pantofi negri au fost 
căptușite toț cu piele neagră, 
care înnegrește ciorapii. Propun ca 
încălțămintea să fie căptușită numai 
cu piele de culoare deschisă. (De la 
Georgeta Ștefăncscu, soră medicală).

Telefon public
Orașul Tg. Jiu s-a dezvoltat mult 

în ultimii ani : au fost construite noi 
cartiere de locuințe, întreprinderi in
dustriale. în tot orașul nu există 
însă un telefon public. Ce măsuri 
au de gînd să ia în legătură cu a- 
ceasta organele P.T.T.R. ? (De la 
Zamfir Podăriță, tehnician).

care cade, răpus, în timp ce 
acoperea, prin foc de mi
tralieră, retragerea tovarăși
lor săi. Frumusețea eroismu
lui simplu, anonim, este ade
sea prezentă în film. Ea stă 
în fapta, poate necugetată, a 
soldatului care, pentru a adu
ce o bucată de pline unui co
pil înfometat, înfruntă cu un 
pistol un detașament de fas
ciști. O întrezărim în atașa
mentul infirmierei pentru 
salvarea tînărului soldat rănit. 
O aflăm, deosebit de semni
ficații), în gestul ostașului ne
cunoscut care-și avertizează, 
înainte de moarte, tovarășii 
despre pericolul unui cîmp 
minat.

Cît de frumos răsună, în a- 
cest context, declarația de 
dragoste din finalul filmului I 
Cele trei zile de grele încer
cări au trecut. Micul detașa
ment a ajuns, nu fără jertfe, 
pe malul mării, în mijlocul 
tuturor celorlalți tovarăși de 
luptă. Luptătorii se pregătesc 
— încrezători în victoria 
cauzei lor — pentru cea de-a 
254-a zi a apărării orașului 
eroii.

Nu toate ideile filmului au 
aceeași concentrație poetică, 
generalizatoare. Cîteva ac
cente livrești, unele scene li
rice mai puțin elocvente scad 
pe alocuri autenticitatea ro
bustă a episodului dramatic 
adus pe ecran. Dar în între
gul lui, filmul transmite cpn-

Din epopeea eroică a apă
rării Sevastopolului, din cele 
cîteva luni de rezistență în
verșunată a orașului în fața 
invaziei fasciste, cineaștii u- 
craineni au evocat, intr-un 
film de mare dramatism, trei 
zile. „Trei zile după nemu
rire“ debutează în împreju
rări dramatice. Un comuni
cat oficial al Comandamen
tului Armatei Roșii a ordo
nat evacuarea vremelnică a 
orașului. Un grup izolat de 
luptători n-au putut, recep
ționa la timp comunicatul. 
In aceste condiții, ei au ho
tărît. să întreprindă o teme
rară, dar foarte primejdioasă 
acțiune : să se strecoare prin
tre octipanții fasciști pentru 
a ajunge la ai lor, pe malul 
mării. Cîteva cartușe, ' opt 
grenade, trei pesmeți — ă- 
cestea erau rezervele de mu
niții și hrană ale micului de
tașament.

Tema a mai fost, abordată, 
dar regizorul debutant Vla
dimir Dovgan a reușit să 
creeze o operă cinematogra
fică originală, de un roman
tism cuceritor. împrejurările 
excepționale prin care trece 
micul detașament de luptă
tori pun în adevărata sa lu
mină bărbăția apărătorilor te
merari- ai Sevastopolului. în 
imagini aspre și tragice, fil
mul conturează profilurile de 
mare fermitate morală ale a- 
çésfor oameiii dîrji carg, iu
bind viața, -nu pregetă să vingător un mesaj de înaltă 
moară pentru eliberarea țării fermitate morală, în imagini 
de cotropitori. Soldatul fără 
de partid Prohorov devenit 
comișarul detașamentului, 
care se încumetă, fără a mai 
fi făcut vreodată acest lucru, 
să neutralizeze un cîmp mi
nat ; căpitanul detașamentu
lui, Gaevoi, un excelent co
mandant, calm și hotărît în 
momentele decisive ale lup
tei ; impulsivul? dar devota
tul Baklan; veselul Kolîșkin

, ' --- ------ o
cinematografice puternice. și 
dense, Nikolai Kriukov, Vla
dimir Zanlanski, Galina Lea- 
pina, Lilia Kalaceva, Gheor- 
ghi Iumatov sînt cîțiva din
tre actorii acestui film al Stu
dioului „A, P. Dovjenko" din 
Kiev ; focul lor firesc, sobru 
și expresiv conferă personaje
lor mult adevăr de viață.

Filmele lui Kaneto Shindo 
văzute în ultimii ani au des
chis înaintea publicului nos
tru o fereastră către una din 
cele mai fecunde școli cine
matografice de pe glob, cea 
japoneză. Dacă filmele sale 
„Copiii 
„Insula“ 
atomică" 
în plină actualitate, tragedia 
cinematografică „Harakiri“, 
realizare a altui cineast ni
pon, Masaki Kobayashi, ne 
strămută cu mai bine de trei 
veacuri în urmă, în întuneca
tul ev medieval, Dar, prin a- 

,ceasta, creația lui Kobayashi 
nu e nuii puțin accesibilă 
sensibilității și cerințelor spi
rituale contemporane.

In esență „Harakiri“ este 
istoria unei răzvrătiri eroice. 
Eroul filmului, Tsuguno — 
un samurai ajuns la mizerie 
pentru că, în vreme de pace, 
casa nobiliară în serviciul că
reia se afla a decăzut, iar ca
valerii ei războinici și-au 
pierdut slujbele — se anga
jează într-o luptă teribilă și 
inegală. El se răzvrătește îm
potriva unei ordini sociale 
antiumane, împotriva mituri
lor el sacrosancte, cu atît mai 
monstruoase cu cît pe teme
lia lor absurdă se înaltă pu
terea tiranică a feudalilor.

Pornind de la realități ale 
Japoniei de la începutul se
colului XVII, descriind rîn- 
duieli, credințe și obiceiuri 
care nouă ne pot părea greu, 
de înțeles, filmul proclamă, 
intr-un chip original și .tul
burător, dreptul omului la. 
demnitate și adevăr, bi
ruința rațiunii asupra despo
tismului. Asistăm la tragedia 
omului silit să plătească cu 
prețul renunțării la viață în
țelegerea adevărului, îndrăz
neala de a fi rupt păienje
nișul minciunilor și ritualuri
lor ipocrite sub care se as
cunde nedreptatea și silnicia.

din Hiroshima", 
sau „Sub ploaia 

își situează acțiunea

în răzvrătirea sa, Tsuguno 
personifică ciocnirea omului 
cu forțele potrivnice libertății 
și fericirii sale. Lupta finală, 
în timpul căreia armura goală 
a șefului suprem al casei no
biliare, simbol înspăimîntă- 
tor al puterii feudale și al 
gloriei militare, e smulsă de 
pe soclul ei și zdrobită de 
pămînt, concentrează ideea 
întregului film. Mai departe, 
în ultimele imagini, stăpînii 
poruncesc ștergerea tuturor 
urmelor luptei, și întreaga lor 

, grijă se îndreaptă tot spre 
ascunderea adevărului.

Filmul se încheagă din 
secvențe lungi, maiestuoase, 
a căror înlănțuire duce la o 
creștere lentă, dar sigură și 
precis gradată, a tensiunii 
dramatice, atingînd în ultima 
parte o culminație tragică, 
copleșitoare. Autenticitatea 
reconstituirii istorice — po
litețea rece și întortocheată a 
relațiilor dintre samurai, re
gulile tradiționale ale duelu
rilor, ceremonialul singeras al 
siniiciderii prin harakiri — nu 
vizează un efect spectacu
los gratuit. Dimpotrivă, plas
ticitatea elaborată a compo
ziției cadrelor, mișcarea per
sonajelor apropiată uneori été 
stilizarea coregrafică (în epi
sodul de neuitat al duelului 
de pe cimpul răscolit de vint, 
sau în atitudinea de hieratică 
înțepenire a samurailor adu
nați. să. asiste là. ritualul' bar
bar), liniile drepte și severe 
ale decorurilor — toate- ser
vesc sublinierii mesajului u- 
manist al operei. Li se ală
tură interpretarea actoriceas
că de o înaltă ținută expre
sivă, în frunte cu protago
nistul Tatsuya Nakadai.

Filmul, care a cucerit Pre
miul special al, juriului la 
Festivalul de la Cannes din 
acest an, retopiră p autentică 
măreție tragică.

MIHAIL LUPUsus,

In urma sesizării unor deficiențe 
în aprovizionarea cu combustibil a 
Oradei, în cadrul unui artiool pu
blicat, sub titlul de mai sus, în 
„Scînteia“ nr. 6062, pe adresa re
dacției au sosit mai multe răspun-

CĂLIN CÄLIMAN

ftre* Cinematografe)

Gun Hill : Co-

19,00 — Jurna* 
Seară de balet 
20,10 — în fata 

teatru :

TEAȚRE ; Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. : Rigoletto — (orele 19,30) ;
Teatrul de stat de operetă : Intîlriire cu 
dragostea — (orele 19,30) ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale” (Sala Comedia) : 
Nevestele vesele din Windsor — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Nora — (orele
15.30) ; Mașina de scris — (orele 19,30) ; 
(Sala Palatului R.P.R.) : Surîsul costă

. un milion — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
SturÜza Bulandra" (bd Schitu Măgurea- 
nu nr. 1); Comedia erorilor — (orele

' t"c Jole^e : Teatrul «m; — mnernasc
„C. I, Nottara“ (Sala Magheru) : Carieră Moșilor (16, 19,30). Ucigașul plătit. -

în industria noastră constructoa
re de mașini, documentul de bază al 
desfășurării oricărui proces de fa
bricație de serie este planul de ope
rații. Aceste planuri conțin toate e- 
lementele necesare executării produ
selor in condițiile concrete din fie
care întreprindere. Ele precizează 
materialele și mașinile care trebuie 
folosite, succesiunea fazelor de lu
cru și a operațiilor, regimurile de 
așchiere sculele, dispozitivele și ve
rificatoarele etc.

în marea lor majoritate, planurile 
de operații oglindesc strădaniile teh
nologilor de a ține pasul cu progre
sele înregistrate în domeniul perfec
ționării tehnologiei de fabricație a 
produselor, de a asigura — în con
dițiile tehnice ale fiecărei uzine — 
a productivitate maximă și o folo
sire completă a capacităților de pro
ducție, un consum mai redus de ma
teriale. o calitate superioară și un 
preț de cost scăzut. Pe baza lor se 
face aprovizionarea cu materiale și 
S.D.V.-uri a întreprinderilor jși a 
locurilor de muncă. își desfășoară 
întreaga activitate muncitorii, maiș
trii. controlorii tehnici de calitate.

Se știe că în tehnologie pot exis
ta zeci de variante pentru executa
rea aceleiași lucrări. Măiestria teh
nologului constă tocmai în a o ale
ge pe cea mai avantajoasă în con
dițiile tehnice și organizatorice date, 
în a completa pe parcurs, în acest 
scop, prima soluție tehnologică alea
să. Se desprinde astfel observația 
că planurile de operații nu se întoc
mesc odată pentru totdeauna, se cer 
modificate și perfecționate în func
ție de cerințele progresului tehnic.

— „Cînd apreciem munca tehno
logilor noi avem în vedere, în mare 
măsură, cum se ocupă ei de îmbu
nătățirea tehnologiei de prelucrare 
a reperelor aflate în fabricație“ — 
ne spune ing. Mihai Cantoreanu. 
tehnologul-șef al Uzinelor de pom
pe de injecție din Sinaia. Revizui
rea atentă, sistematică a tehnologiei 
are o importanță deosebită pentru 
ridicarea nivelului tehnic al produc-

fiel. In mod practic, perfecționarea 
tehnologiei de aici începe, de la a- 
nalizarea planurilor de operații, a 
fazelor de lucru mai dificile, care 
produc anumite gîtuiri în fabricație, 
de la căutarea — la început teoreti
că, apoi experimentală — a unor noi 
variante tehnologice.

De aceea, în munca tehnologilor 
nu poate exista niciodată „o pro
blemă rezolvată definitiv“, căreia nu 
i se mai pot aduce completări sau 
schimbări de soluții. Faptul că du
rata ciclului tehnologic de fabricație 
a celui de-al 100-lea motor Diesel 
pentru locomotivele Diesel electrice 
romînești a fost mai mică cu 100 de 
zile, față de cea a primelor motoare, 
se datorește. în bună măsură, stră
daniilor de perfecționare a procesu
lui de fabricație depuse de tehnolo
gii celor 40 de uzine care cooperează 
la realizarea acestor motoare.

Direcțiile în care se pot orienta e- 
forturile tehnologilor sînt nelimita
te. După ani de zile de execuție a 
mașinilor pentru industria textilă, 
tehnologii de la Uzinele „Unirea“- 
Cluj au adaptat la condițiile exis
tente și au început să aplice pe 
scară largă, cu bune rezultate, teh
nologia de grup. în felul acesta a 
sporit mult productivitatea muncii 
(în unele cazuri cu peste sută la 
sută), a fost ușurată urmărirea fa
bricației, s-a redus numărul de 
S.D.V.-uri necesare. La Uzinele 
metalurgice din Bacău, deși to
tul părea în ordine, existau nume
roși timpi neproductivi în desfășu
rarea procesului de producție. în a- 
telierul strungărie și cel de montaj 
(secția II mecanică), mașinile-unelte 
au fost regrupate pe baza unui stu
diu judicios, în flux tehnologic con
tinuu, în linii tehnologice pe grupe 
de armături. Ca urmare, în luna oc
tombrie productivitatea muncii a 
fost în această secție cu 6 la sută mai 
mare decît în ianuarie 1963.

Pornind de la revizuirea planuri
lor de operații, tehnologii de la Uzi
nele „Steagul roșu“-Brașov au înlo-

In secții apar 
zilnic probleme de 
tehnologie. Ingi
nerul tehnolog Ion 
Ilie, maistrul Ion 
Munteanu și mun
citorul Ștefan Ra
du de la uzinele 
„Semănătoarea” 

din Capitală (de 
la stînga la dreap
ta) se sfătuiesc 
împreună cum să 
perfecționeze pro
cesul de fabricație 
al unei piese de 
la combina Ci. 
(Foto : M. CIOC)

cuit fabricația cerceilor din bară de 
cupru cu execuția lor din tablă, de- 
terminînd astfel realizarea unor în
semnate economii de metal neferos. 
Cei de la Uzinele „Independența“- 
Sibiu au renunțat la vechea tehno
logie,de fabricație a lanțurilor Gali 
trecînd, pe bază de experimentări, 
la rularea bucșelor.
greutatea acestora a scăzut de la 
81 g la 48 g, ceea ce reprezintă pen
tru uzină o economie anuală de 80 
tone de oțel de cementare. Tehno- 
logii-metalurgl de la Uzinele „23 Au- 
gust“-București s-au ocupat și au 
pus la punct elaborarea fontei 
modificate în cuptorul rotativ, ceea 
ce a adus uzinei însemnate avantaje 
tehnice și economice.

Firește, tehnologii nu pot și nu 
trebuie să' se ocupe de perfecționa
rea tehnologiei în mod izolat, ci să 
consulte cît mai mulți muncitori și 
maiștri, să analizeze, cu simț de răs
pundere, propunerile și observațiile 
lor, adesea nu suficient de clar, for
mulate. Tot atît de important este 
ca tehnologii să. urmărească și să 
studieze în permanență literatura de 
specialitate, să participe la schim
buri de experiență și consfătuiri de 
producție, unde pot afla multe lu
cruri folositoare pentru munca lor.

în multe uzine — „Tractorul“ din 
Brașov, Uzina de pompe de injecție 
Sinaia și altele — modificarea pla
nurilor de operații se face cu multă

Ca urmare,

atenție, avîndu-se în vedere și efi
ciența economică a unor schimbări 
de soluții tehnologice. înlocuirea 
unui dispozitiv cu altul sau modifi
carea unei tehnologii nu se face de- 
cît pe baza unor experimentări ju
dicioase pentru a se preciza avanta
jele tehnico-economice care rezultă.

în uzine se insistă, pe bună drep
tate, ca orice îmbunătățiri sau per
fecționări aduse tehnologiei la locu
rile de producție să fie incluse în 
planurile de operații, deoarece în 
felul acesta diferitele modificări de
vin obligatorii, se aplică pe scară 
largă, făcînd imposibilă „pierderea“ 
lor pe parcurs. E și acesta un aspect 
al disciplinei tehnologice care, după 

o cerințăcum se știe, constituie 
esențială a producției.

Prevederile planurilor 
rații se cer aplicate cu 
în amănunt, pentru că 
zuri. cînd chiar și unele abateri, 
aparent mărunte și lipsite de impor
tanță, au urmări grave. Un exemplu 
este edificator. Cu mai multe luni 
în urmă, la uzinele „Unirea“-Cluj au 
fost cazuri cînd nu s-au respectai 
regimurile de lucru și prescripțiile 
tehnice prevăzute pentru unele pre
lucrări prin rectificare. Aparent, ni
mic grav. La o operație ulterioară 
însă, piesele se rupeau, apăreau re
buturi importante, inițial inexplica
bile. S-a stabilit, pînă la urmă, că

de ope- 
strictețe, 
sînt ca-

din cauza nerespectării regimurilor 
prescrise apăreau microfisuri în 
stratul superficial, neobservabile cu 
mijloacele de control obișnuite, care 
apoi duceau la distrugerea pieselor 
în timpul operațiilor următoare. 
Foarte bine au procedat tovarășii 
din serviciul tehnolog-șef de la 
„Unirea“ că au explicat rectificato
rilor pe larg fenomenul ivit, așa în- 
cît aceștia să aplice întocmai pre
vederile tehnologice. Așa ar trebui 
să se procedeze pretutindeni, să se 
explice — în cadrul diferitelor ac
țiuni de propagandă tehnică sau la 
cursurile de ridicare a calificării — 
importanța fiecărui detaliu din do
cumentația. tehnică de fabricație. A- 
ceasta este o chezășie a obținerii 
unor piese de înalt nivel calitativ.

Problema revizuirii și actualizării 
permanente a planurilor de operații 
stă tot mai mult în atenția conduce
rilor de întreprinderi și serviciilor 
tehnice și constituie un mijloc im
portant de punere în valoare a unor 
noi rezerve interne ale producției. 
Este necesar ca în fiecare întreprin
dere acestei activități să i se dea o 
tot mai mare extindere, în scopul 
creșterii productivității muncii, ridi
cării calității produselor, ușurării 
muncii și reducerii prețului de cost.

pe Broadway — (oreic 19 30) ; (Sala Stu
dio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20) ; Teatrul de Comedie : Umbra — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Măria Sa... Bărbatul — (orele 
19,30) ; Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) ; Logodnicul de profesie 
se însoară — (orele 20): Teatrul evreiesc 
de stat : Mutter Courage — (orele 20) ; 
Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Palatul melodiilor — (o- 
rele 20) ; Ansamblul de cintece șl dan
suri al C.C.S : Cîntă țara mea — (orele 
20); Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): 
Năzbîtiile lui Țăndărică — 
Circul de stat ; Aventurile Iul 
jote în arenă — (orele

18; 20,15). Vară șl fum —-cinemascop : 
C'rîngași (16; 18.15: 20,30) Babette pleacă 
la război — cinemascop : Ferentari (15: 
17: 19; 21); Unirea (16; 18: ,20).' Codin : 
Munca (15; 17, 19; '21). Lazvîrsta. dra
gostei: Vitan (15: 17; 19;,-20,45): Popular 
(16: 18,15; 20.30). Trei zile după nemu
rire : Carpatl (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Hamlet : înfrățirea între popoare (10; 
14,45; 17.30; 20). Elena din Troia — cine
mascop: Cosmos (14,30; 16,30; 18.30; 20,30);

. Coleniina (10. 12,15). . Contele de Monte 
Cristo (ambele serii) — cinemascop : 

. .... ..... _____ , ț''7.ÎL,. •' ci
nemascop.: Vjltopul (15; 17; 19; 21) Oa
meni de afaceri': Colentina (16: 18 15;
20.30) . Rocco și frații săi (ambele serii) : 
Progresul (15.30: 19). Cel mal mare spec
tacol : Drumul sării (15: 17.45; 20.3u). 
Bate tobn — cinemascop : Ferentari (10;
13.30) , Ultimul tren din 
troceni (15; 17; 19; 21).

20).

(orele 9) ;
Don Qul-

Ing. A. PRODAN

TELEVIZIUNE : Orele 
Iul televiziunii. 19,10 — 
pentru tineretul școlar, 
hărții. 20,20 — Emisiune de
„Suferințele unui cal' (de Valentin Sil
vestru) și „Tragedie pe țărmul Mării" (de 
Șandor Karoly). 2100 _ Foileton satiric: 
De bună voie și nesilit de nimeni. 21,10 
— Din cele rrral Iubite melodii : sere
nade, canțonete, arii din opere șl ope
rete. în 
sport și

încheiere : Buletin de 
buletin meteorologic.CINEMATOGRAFE : 

serii) — cinemascop : 
17;
Excelsior (9 
Barnhelm : 
IG,30; 18,45; 
16,30; 18,45; 21) ; Grlvița 
16,30; 18,45; 21). Ah, acest tineret : 
viar (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21) ; Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) i Modern 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). A dispărut 
o navă : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30) ; Bucegl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30); 
Flacăra (|1; 15; 17,15; 19,30; 21,30) ; Mio
rița (9,45; 12; 14; 16; 18,30; 21) , Floreasca 
(10,30: 16; 18 15; 20,30), Flamura (10; 12; 
14; 16,15; 18,30: 20,45). Jurămîntul solda
tului Pooley ; Capitol (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30) ; Tomls (10; 12, 15: 17; 19; 
21) ; Melodia (10: 12; 15; 17; 19; 21), Trei 
plus două — cinemascop : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Valsul ne
muritor : Central (10; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30) ; Lira (15; 17; 19; 21) ; Cultu
ral (15; 17; 19| 21). Mi-am cumpărat un 
tată — cinemascop : Lumina (de la 10— 
14 în continuare ; 16; 18,15; 20,30) ; Arta 
(16; 18,15; 20,30). Electra: Union (14,30; _ ._ __ _ _______
16,45; 19; 21,15). Program pentru copii : fl variabil rrral mult noros* în sudul tă-
Dolna (ora 10). Taxiul morțil : Doină ' ■■— -*j-- ..........................
(11,30; 14 30; 16,30; 18,30; 20,30) ; Cultural 
(10,30; 12,30) Imagini din Grecia, In
țara canibalilor ; Cearta ; Baricada vie: 
Timpuri Noi (dq la 10—21 în continuare). 
Carmen de la Ronda : Glulești (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30: 18,30: 20,30). Harakiri — 
cinemascop : Dacia (8,30; 11> 13,30; 16;
18,30; 21) ; Luceafărul (15,30; 18; 20,30). 
Printre oameni buni : Buzești (16; 18,15; 
20,30) I Pacea (16; 18; 20) ; Adesgo (15,30;

Tudor
Patria 

20,30) ; București (9,30; 13; 16,30; 20) ; 
; 12,30; 16; 19 30), Minna von 
Republica (9,45; 12;

21) ; Festival (9,45: 12;
(10; 12;

(ambele 
(10; 13,30;

14,15; 
14,15; 
14,15; 
Fero-

m va fi ç
> vremrV/
'■ “o

Ieri tn țară : Vremea 
cerul variabil mai mult 
tatea de sud a țării. Au căzut precipita
ții sub formă de ploaie.
soare tn sud-vestul Olteniei și cu totul 
local în sudul Banatului. Vîntul a suflat 
tare mai ales în sudul țării, din sectorul 
estic. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 13 grade 
la Gurahont și minus 4 grade la Cotnari 
și Tg. Neamț. In București : Vremea 
s-a menținut rece cu cerul schimbător, 
Vîntul a suflat tare din sectorul estici 
Temperatura maximă a fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile I, 2, 3 XII ; Vreme rece mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va

HI, unde vor cădea precipitații locale. 
Vînt potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura în general staționară.' Minimele 
vor fi cuprinse între minus 7 șl plus 
3 grade, iar maximele între 2 și 10 
grade. In București: Vremea se menține 
recel'' mai ales la începutul intervalului, 
cu cer schimbător, temporar noros fa
vorabil ploilor trecătoare, vînt potrivit 
din sectorul estic. Temperatura sta
ționară.

a fost rece cu 
noros în jumă-

lapoviță și nin-
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Salonul internațional de artă Schimb
al R. Pe Romine de domiciliu

Harta Iți poate da ideea precisă 
de lärimi și configurații geologice 

•- a unei țări. Firește, copilul începe să 
. învețe țara lui cu harta în mină, cu 

manualul ae geografie, cu cel de 
istorie. Ca s-o iubească însă, cu un 
sentiment profund, personal nu 
moștenit, cu intensitatea cu care iu- 

- bește cel care cunoaște, e bine s-o 
vadă, să vadă cit mai multe cu pu
tință din chipurile ei felurite. Ex
cursiile caie se organizează cu șco
lari, cu oameni maturi, așa cum au 
inițiat unele întreprinderi, unele 
gospodărit colective vin în ajutorul 
dezvoltării acestui sentiment lucid 
și fierbinte, pe care se cuvine să-l 
aibă fiecare cetățean al unei țări 
în care colectivul uman e sudat în 
jurul idealului socialist. Și nu numai 
chipul tării, cu nespusele ei frumu
seți, 1 cu trăsăturile cele dinlăuntru 
ale oamenilor, care, firește, se asea
mănă între ei, dar se și deosebesc 
și care, cu cit îi cunoști mai bine, 
îți dau mai mult dorința să-i cu
noști încă. Să ne bucurăm din plin 
cînd întîlnim și cunoaștem bine pe 
cei mai înaintați, pe cel mai frumoși 
din punct de vedere moral, pe fău
ritori, pe creatori, pe cei care merg 
în fruntea altora, foarte des cu o 
modestie admirabilă, cu o simplita
te minunată, cu o vigoare care nu 
cunoaște bătrînețe. A te apropia de 
ei înseamnă implicit a simți năval- 

. nie în tine dorința să te depășești, 
să-i ajungi.

Pe largile, desfășuratele șesuri de 
la miazăzi de Oradea, am poposit 
zilele trecute în gospodăria colec
tivă din Buteni, raionul Gurahonț. 
Aveam în minte încă, din anul tre
cut, frumoasa, echilibrata, harnica 
gospodărie de la Sîntana, una din
tre primele înfăptuite" în țara noas
tră, acareturile spațioase, mulțimea 
culturilor bine îngrijite, seninătatea 
și lumina de pe, chipul oamenilor ei. 
Știam că în Buteni colectiva e-a în
ființat în 1959 și mă întrebam, cît de 
bine, cît de mult a putut să progre
seze, să se întărească gospodăria 
în acești patru ani. Și, în adevăr, în 

■ - patru ani, gospodăria din Buteni a 
. devenit milionară. Oamenii au vrut, 

1- au depus rîvnă, pricepere, dragoste, 
.. pentru că fiecare a înțeles că lu- 

crînd în colectiv cu pricepere și ar
doare, gospodăria devenind puter- 

; nică, avantajele sînt mai mari și 
riscurile mai mici, pentru că în fie
care a pătruns ideea, cu neputință 

. de cuprins altădată, că ei toți, bu- 
„. tenii, împreună cu păulianii și beie- 

nii (cei din urmă — două sate unite 
»în aceeași colectivă), fo-rmează un 

tot, o unitate cu aceleași interese, 
că însăși această unitate nu e izo
lată, ci parte dintr-o țară întreagă 

"" pășind pe calea nouă a înfăptui- 
iilor.

Tov, f>avel CJorbei, președintele, a 
■ cărui cumpătare în cuvînt și în toa

tă făptura include o mare energie 
- și' o putere de organizare deosebită, 

, ne arată grajduri noi, vite de rasă, 
puiernițe, maternități de scroafe și 
încă un număr mare de construcții 
noi, care, toate, vorbesc destul des- 

“ pre chipul cum se muncește în Bu- 
' teni. Dacă unele culturi, din pricina 

. secetei din vara asta, au rămas pu-

Școala medie de muzică și artă plastică din Galați. Un grup de elevi m 
timpul unei ore de studiu. Foto : AGERPRES

In studiourile artistului amator
Studioul artistului a- 

mator de pe lingă Casa 
creației populare a ora
șului București și-a re
luat activitatea. în ca
drul său vor funcționa 
sectoare de teatru, ar
tă plastică, muzică, co
regrafie, brigăzi artis
tice de agitație. Planul 

muncă al fiecărui 
sector prevede mani
festări variate. Astfel 
in cadrul sectorului de 
teatru vor avea loc co
municări științifice și 
cu caracter metodic, 
un ciclu de conferin
țe intitulat „Din isto
ria teatrului", un altul 
„Probleme ale artei 
teatrale", spectacole în 
studio, seri tematice, 
discuții la masa ro
tundă, filme etc. Pla
nul sectorului de artă 
plastică prevede ana
lize ale unor lucrări, 
lecții de anatomie ar
tistică, de perspectivă, 
filme documentare etc. 
In sectorul muzical se 
vor prezenta audiții 
de muzică romînească 
contemporană, se voi 
organiza concerte ex
perimentale susținute 
de formalii artistice 
de amatori, recenzii
ale unor lucrări muzi

cale ; săptăminal se va 
analiza producția ar
tistică a unor formații 
muzicale și se vor [ine 
expuneri de speciali
tate ; periodic vor a- 
vea loc comunicări 
științifice cu aplicații 
practice ; se vor face, 
de asemenea, reco
mandări de repertoriu 
Pentru participanta la 
activitatea sectorului 
brigăzilor artistice de 
agitație se vor organi
za conferințe de spe
cialitate, schimburi de 
experiență între bri
găzi, repetiții experi
mentale, audifii muzi
cale, discuții la masa 
rotundă, referate co
lective pe baza vizio
nărilor de spectacole, 
analize ale textelor de 
brigadă -, instructorii 
vor împărtăși din ex
periența lor etc. In ca
drul sectorului de co
regrafie se vor orga
niza dezbateri pe pro
bleme ale creației co
regrafice, un ciclu de 
conferințe de estetică, 
comunicări și referate 
metodice, analize ale 
dansurilor prezentate 
de formațiile de ama
tori, un ciclu de lecții

LUCIA DEMETRIUS

țin în urma, pianului, altele l-au de
pășit și frămîntarea din conștiința 
acestor harnici colectiviști făgă
duiește că vor ști, în anul viitor, 
să-și scoată pagubele . acolo unde 
sînt. Activitatea fiecărui colectivist, 
și a tuturor la un loc, a dovedit cît 
se poate realiza. Colectiva n-ar fi 
ajuns în puțini ani, milionară.

Corul din Buteni are tradiție. II 
alcătuiesc voci frumoase, voci culti
vate, peste 1.00 de persoane. I-ăm 
auzit cîntînd un program variat, 
începînd cu cîntece populare, cu 
cîntece de masă și coruri din ope
re, i-am auzit cîntînd din Clți- 
riac, din Verdi și din Smeta
na, și dacă sub ochii mei n-ràr fi 
fost țărani și țărance, 'tideri și bă- 
trîni, în haine de sărbătoare, dacă 
i-aș fi auzit din curte, bunăoară, 
fără îndoială că aș fi crezut auzi 
un cor foarte cultivat, cu voci de 
mult studiate, cu o mare știință a 
muzicii, în afară de norocul unor 
glasuri bune din naștere.

Acolo, la coi, i-am întîlnit pe cei 
doi brigadieri frați, Ilie și Zaharia 
Luștea, de la brigăzile de cîmp 
și zootehnie, și al căror catifelat 
glas baritonal încălzea întreg corul. 
Mai tîrziu, în casa lor frumoasă, 
i-am cunoscut și mai bine, cu adîn- 
cile lor preocupări pentru gospodă
ria colectivă, cu marele lor optimism, 
cu inima lor deschisă, cu firea lor 
primitoare. Și aici, ca și în casa fa- 
mtliei Ruja, așa cum pe semne și 
în alte case în care n-am pătruns, 
te emoționează legătura care există 
între toți membrii familiei, legătura 
de dragoste și respect reciproc între 
părinți și copii, în intimitatea înge
mănată cu stimă în care trăiesc cei 
din Buteni în cadrul familiilor lor. 
Iar la Simion Moț emoția noastră a 
fost și mai adîncă, și mai complexă.

Simion Moț are aproape șaptezeci 
de ani și conduce o brigadă care 
dă un etrașnic randament. Cu graiul 
lui dulce, cu privirea lui blajină, cu 
ochii lui în care sticlește mereu un 
fir de rîs și o pîlpîire de glumă, Si
mion Moț a străbătut cîndva tot 
nordul și nord-vestul Europei ca 
eă-și adune bani de drum pentru 
America, pe vremea în care țăranul 
trebuia să spere într-o împrejurare 
neobișnuită și într-o mare și grea a- 
ventură, ca să-și poată îndrepta sta
rea. Dai dacă a poposit în Germania, 
în Belgia, în Olanda, în Franța, în 
Anglia, ca să lucreze ce se găsea, 
ce putea apuca, răbdînd de foame, 
uneori fără acoperiș deasupra capu
lui, dacă a lucrat în mine, la trestia 
de zahăr și în fabrici în America, 
nicăieri, în aceste popasuri pline de 
noroi și trudă, n-a uitat să viziteze, 
și nu în grabă, ci zile de-a rîndul, 
muzeul orașului. O pasiune pentru 
pictură care l-a frămîntat din tine
rețe, l-a îndemnat să-și petreacă 
ceasuri întregi în Louvre, în British 
Muzeum, în Metropolitan.

înaintea mesii, pe care a așternut 
pe o față albă pită bună, vin și sla
nă pentru noi, oaspeții, masă pe 
care se odihnesc și mîinile lui mun-

practice, repetiții mo
del etc.

Astfel de studiouri 
și-au început recent 
activitatea și în alte 
regiuni ale tării. Ast
fel, la Casa raională 
de cultură din Văleni, 
deschiderea studioului 
artistului amator a 
prilejuit o întîlnire a 
instructorilor brigăzi
lor artistice de agitație 
ale căminelor cultu
rale și sindicatelor din 
raionul Teleajen. După 
un referat despre pro
blemele textelor pen
tru brigada de agita
ție, s-a prezentat un 
program al brigăzii ar
tistice de agitație a 
casei raionale de cul
tură.

La Timișoara, cu o- 
cazia inaugurării stu
dioului artistului ama
tor a fost prezentat un 
program artistic, pe 
marginea căruia au a- 
vut loc discufii. Au 
participat instructori 
ai brigăzilor artistice 
de agitație, dirijori de 
cor, activiști ai casei 
raionale de cultură, 
metodiști ai Casei re
gionale a crea/iei 
populare din Banal. 

ciie, Simion Moț ne vorbește despre 
sculptura egipteană, despre Leo
nardo da Vinci, despre Brueghel sau 
despre Repin. A venit adineauri de 
la cîmp. Din fundul sufletului lui 
mare și cuprinzător ies imaginile 
iubite, zugrăvite de marii maeștri și 
toată feriebea lui de a-și fi îmbo
gățit viața cu asemenea preocupări.

Pe pereți, în fața noastră, sînt în
șirate picturile lui. Moț Simion n-a 
învățat decîț într-o vară, în tinerețe, 
cîteva principii de pictură de la un 
pictor care a tiecut prin Buteni și 
care l-a văzut copiind cu fidelitate 
desene. Dai marele lui instinct pic
tural, harul lui, bunul lui gust, l-au 
dus și îl duc și azi, pentru că și azi 
încă mai pictează, iama, cînd se 
sfîrșesc marile campanii agricole, 
la o pictură nuanțată, delicată, pli
nă de echilibru. Peisajele lui sînt 
pline de discreție și poezie, nici
odată o notă stridentă nu se stre
coară în familia de culori, în gama 
pe care și-o alege ca să înfățișeze 
o imagine, mișcarea lui e plină de 
viață, viziunea lui e armonioasă. In 
biblioteca mare care căptușește un 
perete, văd cărți romînești, cărți în 
limba rusă, cărți în limba engleză, 
albume de pictură. E biblioteca lui 
personală, dar în odaie mai există 
alta, a copiilor lui. Un portret făcut 
de Simion Moț al poetului Mihai 
Beniuc ne dă prilejul să aflăm că 
r.înt neamuri. Este o bucurie să cu
noști oameni ca Simion Moț care 
trăiesc și înfrumusețează pămîntul, 
locuri în care răsună coruri ca ace
la din Buteni. Azi cînd învățătura 
stă la îndemîna țăranului ca la a 
fiecărui om din R. P. Romînă, alt sau 
alți Simion Moț, din părțile Oradei 
sau ale lașului, ale Constanței sau 
ale Banatului, vor ajunge acolo unde 
dapul lor firesc și bogăția lor inte
rioară îi poate duce. Binecuvînlate 
vremuri 1

Dacă îți închei călătoria cu un 
popas în Oradea, imaginea ținutu
lui se întregește cu inima lui. cu 
acest oraș frumos, viu. Vechiul pa
lat, un Schönbrun auriu, elegant și 
măreț în același timp, care va de
veni curînd muzeul orașului, cate
drala în stil baroc, cuprinsă în ace
lași parc cu palatul, cartierele vechi, 
cu noblețea lor, cartierele noi, albe 
și înalte, întreaga viață industrială 
și culturală care freamătă în Ora
dea, te cuceresc și te îndeamnă să 
te mai întorci în acest oraș, să te 
mai întorci în regiune, să revezi 
ceea ce ți-a plăcut, să vezi într-un 
stadiu și mai avansat ceea ce a 
pornit să crească.

Și cînd din tren, plecînd, privind 
în urmă, ai imaginea pe care mi-a 
hărăzit-o mie norocul, neapărat ai 
vrea să poposești iar în Oradea. Un 
cer vast, acoperit de nori vineți, de 
nori care făceau una ca o imensă 
lespede plumburie, lăsa numai la 
orizont, spre apus, unde pierise soa
rele, o zonă, ca o brazdă arămiu- 
trandafirie, luminoasă și pe acest 
fundal arzător se profilau multe 
turnuri străvechi, suple și ascuțite, 
masivele coșuri de fabrici ale Ora
dei, desenîndu-și negrul pe lumi
noasa eșarfă, ridieîndu-și străveziu, 
în volute fumul, care vorbea de mari 
cuptoare, de forje și de ateliere pu
ternice, de viața lor dinamică sub 
noaptea care cobora liniștit.

MUZEU
îndată lingă intrarea Galeriei de 

pictură se află la Brukenthal niște 
tablouri foarte vechi, care parcă 
vöiesc să te invite la reculegere. 
Sînt chipuri înțelepte, figuri sim- 
bolizînd meditația ; obiectul gîndirii 
lor e grav, degetul le stă demon
strativ pe un craniu. Unul din a- 
ceste tablouri, admirabil, datează 
din veacul 15 ; altul, tot din Țările 
de Jos, datorit lui Marinus van Rey- 
merswale, e un ecou din Albrecht 
Dürer : imaginea unui bătrîn stu
dios, care l-ar reprezenta pe sfîntul 
Ieronim, cel socotit a patrona truda 
savanților ; de fapt — așa se înfă
țișează în tablou — un cugetător 
neliniștit precum un doctor Faust. 
Pentru pictori— cel de aici, Marinus 
van Reymerswale, avea să fie cînd
va exilat ca iconoclast — o aseme
nea temă era mai ales un prilej de 
a zugrăvi figuri meditative, adîn- 
cite în studiu. Cînd le întîmpină la 
Brukenthal, încă de la primii pași 
pe care-i face în pinacotecă, vizita
torul se simte și el îndemnat spre o 
dispoziție serioasă, spre o concen
trare pătrunzătoare.

Valorile Brukenthalului oferă de 
altminteri teme foarte variate de 
studiu ; pentru specialiști, ele con
stituie prilejuri de fertile investi
gații și verificări. Numai la secția 
de istorie au venit anul trecut să 
studieze peste 40 de cercetători, de 
la noi și din străinătate. Biblioteca 
muzeului le rezervă o splendidă 
colecție de tipărituri prestigioase, 
care numără 365 de incunabule. Sînt 
opere din timpurile eroice, de la în
ceput, ale tiparului ; una, de exem
plu, din 1472, a fost realizată chiar 
de Petrus Schöffer, asociatul și con
tinuatorul lui Gutenberg. Respiri un 
aer de vechime venerabilă printre 
aceste cărți rare, păstrate cu grijă 
la Brukenthal : filozofii antichității 
și umaniștii Renașterii, savanți filo
logi și medici vizionari se întîlnesc 
pe aceste rafturi, unde înțelepciunea 
gravă știe să și zîmbească, la ilus
trul Erasm, de pildă, față de care 
Rabelais se simțea pe veci datornic. 
In vraful paginilor docte tresar nu 
o-dată, cordial, accente proaspete de 
viață. E un bogat manuscris fla
mand, de exemplu, de la începutul 
secolului al XVI-lea, care te face să 
zăbovești surprins printre imaginile 
lui, printre miniaturile înfățișînd a- 
notimpuri și oameni. Un stîrc hilar, 
cu o rîmă în cioc, un fluture ca o 
batistă înfoiată, ființe de tot soiul 
în atitudini pline de neprevăzut un 
păstor care tunde oaia cu blîndețe 
—- aceste imagini dintr-un breviar 
flamand vorbesc ingenuu despre 
viață.

Asemenea manuscrise cu îneîntă-

’Cezî ..Scînteia" nr. 6 079.

MIRCEA FARIA (R. P. Romînă) „Grafică“

ANATOL POLIAKOV (U.R.S.S.) „Atac asupra pustiului“

toare miniaturi s-ar cuveni amplu 
studiate; la Brukenthal se păstrea
ză 150 de cărți manuscrise, unele 
datînd de peste 5. secole. A cerceta 
cu migală astfel, de comori, a le 
semnala șt lumii studioase din" străi
nătate, iată obiective,. care merită 
eforturi atente. Un Anuar al mu
zeului, o publicație solidă, care să 
înmănuncheze cercetări științifice 
ale specialiștilor de la Brukenthal 
dar și ale altora din afară, ni s-ar 
păr.ea de reală necesitate, consti
tuind un instrument foarte impor
tant de lucru, pentru un muzeu ca 
acesta. Căci la Brukenthal s-a des
fășurat, în ultimii ani. o muncă ști
ințifică tot mai asiduă, în primul 
rînd pentru identificarea autorilor, 
la tablouri cu atribuție îndoielnică; 
o muncă ce îmbogățește cu certitu
dini uneori strălucitoare catalogul 
muzeului. Astfel, pînza cel mai fru
mos pictată de la Brukenthal — 
un Ecce homo — a fost acum vreo 
doi ani repusă în drepturile sale, 
contestate odinioară fără temei. Me
ritul acestei restituții îi revine lui 
Teodor Ionescu, șeful secției de artă 
a muzeului, care, printr-o docu
mentare perspicace, a stabilit cu 
precizie că tabloul de la Brukenthal 
este un Tițian autentic : un exem
plar prețios din ultima perioadă de 
creație a marelui pictor.

Renumele pe care-1 are pinacote
ca de la Brukenthal — e secția lui 
cea mai vestită — găsește noi și 
trainice confirmări în asemenea
descoperiri știin
țifice. Tablouri 
care timp de 150 
de ani fuseseră 
impropriu cata
logate și-au do- 
bîndit acum i- 
dentitatea lor ve
ritabilă, pe baza" 
unor rodnice in
vestigații : ceea
ce a necesitat u- 
tile confruntări 
cu opinia unor e- 
minenți specia
liști străini, Ro
berto Longhi, Leo 
van Puyvelde, 
spre exemplu, cu 
care muzeul se a- 
flă în corespon
dentă.

Dintre pictu
rile identificate în 
acești ani, două 
portrete, tipic 
baroce — Igna
tius Loyola și 
Franciscus Xa- 
verius — sînt de 
Rubens. Căci Jor
daens, van Dyck, 

Rubens — nume celebre ca acestea 
nu lipsesc din muzeu, din bogata 
lui colecție de pictori flamanzi. Iată, 
de Jordaens, o schiță — mai se
sizantă decît sînt uneori lucrările 
definitive ale acestui meșter ; de 
van Dyck, purtîndu-i semnătura, 
probabil din anii tinereții, un ta
blou intitulat Moartea Cleopatrei, 
unde mai expresiv decît gesticula
ția patetică ni se pare fastul sum
bru al culorii ; sau iată un cap de 
studiu, spectaculos, care ar putea, 
de asemenea, să fie pictat de van 
Dyck, cînd era foarte ’ tînăr, cînd 
mînuia lumina indirect, după mode
lul caravaggiștilor italieni.

Dar, firește, nu vom încerca să 
ne oprim asupra tuturor exempla
relor interesante cite se află în ga
leria de tablouri de la Brukenthal. 
Ne întîmpină acolo și piese din arta 
flamandă mai veche, a secolelor 
XVI și chiar XV, bune portrete, de 
exemplu, sobre, cum sînt acelea de 
Frans Pourbus I ori Anton Moor. Ne 
întîmpină apoi tablouri nemțești, tot 
din veacul al XVI-lea, printre care 
unele portrete uimitor de pătrun
zătoare. Unul din aceste portrete — 
provenit din cercul lui Hans Holbein 
— este un lucru admirabil, făcut 
parcă din nimic : cu mijloace pu
ține, mînuite ușor, insesizabil, por
tretistul captează total prezența u- 
nui suflet. Astfel, o figură abunden
tă, placidă pare de esență impalpa
bilă, ca aburul unei răsuflări.

Pleci emoționat și visător de lîngă

Portret în stilul Iui Giorgione (secolul XVI)

Se știe că sînt un om 
descurcăreț. Cînd am de 
făcut o treabă, apoi să 
știți că o fac cum trebuie. 
Tocmai de aceea m-a șt 
chemat directorul între
prinderii unde lucrez și 
mi-a spus :

— Pleci la Turda, la 
fabrica de ciment. Aduci 
de acolo 5 tone. Insistă pe 
la serviciul vînzări al fa
bricii să-ți dea ciment spe
cial. P 400. S-a vorbit la 
telefon cu ei și au spus că 
nu au. Totuși, tu insistă, 
dar la nevoie iei de 
ca re-ți dă.

M-am urcat în 
basculantă și am 
pornit spre Turda. I

— Ce vrei ? I Ci
ment P 400 ? m-au 
luat în primire cei 
de la fabrică. Dum
neata crezi că ciment 
P 400 se găsește pe 
toate drumurile ? 
Pentru asta ai nevoie 
de aprobări speciale.

M-am dus la con
ducerea fabricii pen
tru aprobări. Sînt eu 
descurcăreț, d a r 
n-am putut obține 
ciment P 400. Am 
încărcat basculanta cu ci
ment obișnuit și am por
nit. la drum.

Din Turda plecasem 
spre seară. Trag la drum 
tare, toată noaptea, mi-am 
spus. Dar cînd mi-era lu
mea mai dragă, basculan
ta mea a început să se 
defecteze. Ba tușea, ba îi 
sărea borna de la acumu
lator. Asta se petrecea cînd 
ajunsesem în comuna 
Stremț, raionul Alba Ju
lia. Ce mi-am zis ? Rămîn 
noaptea asta aici, mîine 
mă scol în zori, pun ma
șina la punct și-i dau dru
mul. Tocmai micșorasem 
viteza, cînd văd deodată 
că apare dintr-o curte un 
om cu un felinar în mină. 
Îmi semnaliza să intru cu 
mașina pe poarta care era 
deschisă. Bag mașina în 
curte și cobor din cabină. 
Omul cu lămpașul se uită 
la încărcătură și vine pe 
urmă la mine. Rămînem 
amândoi oarecum sur
prinși.

— Dar ce-i cu Vîtcă ?
— Care Vîtcă ?
— Ion Vîtcă, șoferul de 

pe basculantă. N-a putut 
veni el ? E bolnav ?

— Da, e puțin răcit, 
zic eu într-o doară.

— De care e ?

asemenea imagini, te simți îmbogă
țit în chip tainic, căci duci cu tine 
secretul atîtor existențe omenești, 
confesiunea pe care o rostesc, tă- 
cînd, buzele din atîtea portrete. Iată 
într-unul din ele, de neuitat, un om 
de acum 450 de ani se înfățișează 
cu un firesc admirabil, cu o plenitu
dine liniștită și sobră. Este concen
trare, energie in acest chip inteli
gent de bărbat, cu aer scrutător : 
însă acuitatea e ferită de crispare, 
se îmblînzește printr-o anume sur
dină meditativă. Sprijinit cu mina 
de marginea tabloului, cu un gest 
care ar vrea parcă să-J aducă spre 
noi, scoțîndu-1 din rama trecutului, 
acest om cu buzele strînse pune în
trebări care nu-s numai ale unui 
veac ; veghea lui frumoasă poartă 
un dialog cu viitorul.

Nu știm cine a pictat acest por
tret. Modelul, după tip și port, ar 
părea să fie germanic, dar e tratat 
cu suverana eleganță proprie mari
lor artiști italieni. Poți recunoaște 
în stil amprenta unui Giorgione. 
Execuția e de o asemenea aleasă ca
litate. încit nu faci un sacrilegiu 
mergînd cu gîndul foarte sus, la pic
tori venețieni de ilustră faimă, a- 
tunci cînd îi cauți autorul. Un ase
menea pictor a revenit aici peste 
un tablou mai vechi, nemțesc, care 
e vizibil la radiografie.

Dar să nu uităm, în favoarea por
tretului, de celelalte genuri pictu
rale prezente la Brukenthal. E ade
vărat. chiar pe David Teniers cel 
tînăr. pictorul cunoscut pentru sce
nele sale de circiumă și chermesă. 
avem ocazie să-l prețuim aici ca 
portretist, intr-o lucrare mai gravă, 
figura lui Coeberger. însă afli în 
muzeu, nu o dată, imagini de o pito
rească animație, care nu-i scutită de 
sarcasm. Sînt mărturii ale brutali
tăților care nu-i puteau lăsa indife
renți pe artiști — dovadă, spre e- 
xemplu, Jaful, pictura lui Magnasco, 
inspirată de o gravură a lui Callot, 
sau tablouri olandeze, încăierări de 
tavernă, un tumult promiscuu, gro
tesc. Și iată, în contrast cu acestea, 
poezia liniștită care învăluie cutare 
umil interior pictat de Snyders, o 
tînără Bucătăreasă, avînd pe masă, 
lîngă ea, bostani și ananași ori pă
sările vînate pe care trebuie să le 
prepare : lucruri pictate cu o caldă 
bucurie, plină de vitalitate. în colțul 
tabloului, de altminteri, o miță pof
ticioasă întinde laba după o potîr- 
niche de pe masă — detaliul amu
zant subliniind și el bogăția ispiti
toare a acestei îngrămădiri de roade 
și vînaturi. Dar nu totdeauna abun
dența ispitește astfel privirea ; nu 
întotdeauna naturile moarte sem
nate de meșterii din Țările de Jos 
sînt la fel de fericite. Excelente ca 
execuție tehnică — acelea ale lui 
Jan Fyt, de pildă - ele aduc 
totuși, uneori o gîndire artistică mo
notonă, un cumul de obiecte care 
nu-i elocvent artistic. E ceea ce se 
simte și în sălile Brukenthalului. 
Atît.ea vînaturi, care cu" "pene, care
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— Ce ? Răceala ?
— Cimentul.
— Ciment obișnuit.
— N-ai putut să faci 

rost de P 400 ?
— Mi-a fost imposibil. 

Da’ de unde știi d-ta de...
N-a mai apucat să-mi 

răspundă la întrebare. Toc
mai în acest moment s-a 
auzit un claxon și în curie 
a mai intrat o basculantă. 
Șoferul a strigat de pe 
scara mașinii către gazdă-

— Nene Vîrva, ți-am 
adus P 400. Cinci tone, 

Hai să-l descărcăm 
repede că trebuie să 
mă întorc la Turda. 

Cînd dădu cu o- 
chii de basculanta 
mea, șoferul Vîtcă se 
apropie de mine :

— De care ciment 
ai ?

— M 300.
— Și nu vrea omul 

să-l ia ? S-a învățat 
cu ciment special...

— Da’ ce face cu 
cimentul ?

— Cum ce face ? 
11 vinde prin comu
ne. Se fac atîtea ca
se noi acum... Cu cît 
i-l, dai ? Te-ai tocmit 

cu el ?
— Nu m-am tocmit.
— Tot cu Epure ești 

combinat ?
— Care Epure?
— Magazinerul de la 

Fabrica de ciment Turda. 
Nu ești combinat cu el ?

Cînd s-a uitat mai bine 
la basculanta mea și a 
văzut că nu are număr de 
Cluj s-a făcut la față ca o 
luminare de spermanțet.

Știți că sînt descurcăreț. 
Ani aranjat schimbul de 
ciment cu șoferul Vîtcă și 
la întreprinderea mea 
m-am dus cu ciment P 
400. Ciment, special. Drept 
care am fost și felicitat.

— Bravo, ai făcut frea- 
hă bună, mi s-a spus. Tre
buie să trimitem o scri
soare de mulțumire la 
Turda.

S-au trimis trei scrisöri- 
de mulțumire. Una maga- ’ 
zinerului Ion Epure, altă ’ 
șoferului Vîtcă. iai a treia 
lui Ion Vîrva din comuna 
Stremț.

Ce credeți ? Scrisorile 
au venit înapoi cu 'men
țiunea : „Adresanții au 
domiciliul schimbat“.

Pe cîți ani încă nu se 
știe.

p. conformitate 
NICUȚA TÄNASE

cu păr, unele etalate fără noimă, 
pînă și printre ruine, lîngă capite
luri de coloană — asta se vede în
tr-un tablou de Fyt — produc pină 
la urmă o impresie obositoare. Ca 
și buchetele de o bogăție conștiin
cioasă și neinspirată, care umplu 
metri pătrați de pînză, în sălile con
sacrate artei flamande și olandeze.

E un contrast reconfortant, însă, 
acela pe care-l oferă în muzeu flo
rile pictorilor noștri : prospețimea 
din pastelurile lui Luchian, albăs
trelele lui negrăit de intense, cri
zantemele infoiate de lumini aurii. 
Sau garoafele așezate de Dumitru 
Ghiață pe un fond de covor olte
nesc, într-o pictură de un accent 
vibrant, unind savoarea folcloru
lui și rafinamentele unui colorism 
încercat. Constituită în anii noștri, 
secția de artă romînească for
mează un ansamblu îngrijit de 
o atmosferă luminoasă și cordia
lă. Bineînțeles, numărul lucrări
lor de artă romînească rămîne aici 
mult mai mic decît la Galeria Na
țională din București. Dar alegerea 
lucrărilor vădește un gust ferm, e- 
fectul acestor săli este foarte plă
cut. Astfel, vizita prin muzeu se în
cheie radios și tonic. în bucuria u- 
nui colorit de cele mai multe ori 
admirabil. Sînt aici toți pictorii 
noștri de seamă, de la Grigorescu de 
pildă reții niște Case Ia Vitré, care 
au aparținut cîndva colecției Vlahu- 
tă. Sînt prezenți I Andreescu. Șt. 
Luchian. Gh. Petrașcu. Th Pallady. 
întîlnim lucrări de Tonitza și Iser ; 
F Șirato are un fermecător peisaj 
dobrogean, Șt Dimitrescu o schiță 
pentru „Morții de la Cașin“. care ni 
se pare mai frumoasă decît tabloul 
aflat la București. îi regăsim pe 
Al Ciucurencu, dintre pictorii noștri 
de azi, pe Lucian Grigorescu — ca
re-i reprezentat printr-un peisaj ex
celent. Dintre lucrările lui Corneliu 
Baba este aici întoarcerea de la 
sapă, un tablou care marchează o 
dată în cariera artistului.

Cine vizitează aceste săli găsește 
o succesiune semnificativă de ima
gini, de la pictorii de acum aproape 
un veac și jumătate, de exemplu 
patruzecioptistul C. D Rosen
thal pînă la generația crescută în 
anii socialismului, care se poate 
mîndri cu lucrări solide ; să cităm 
în acest sens măcar Șantierul naval 
al lui I. Pacea, o pictură unde cu
loarea cîntă, plin și sigur. Această 
receptivitate față de izbînzile cele 
mai recente ale artei noastre con
temporane — și nu doar ale maeș
trilor - constituie încă un semn 
menit să ateste felul vivace și rodnic 
in care se muncește la Brukenthal. 
Un muzeu cu atîtea lucruri stră
vechi. care în același timp încorpo
rează inteligent actualitatea — iată 
un fapt cu adevărat caracteristic 
pentru puterea și vitalitatea culturii 
noastre.

Acad. G. OPRESCU 
DAN HÄULICÄ
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Pe marginea unei consfătuiri

Zgomotul, vibrațiile și mijloacele 
de combatere a lor

Dezvoltarea luată în ultimele de
cenii de industrie, crearea de mașini 
tot mai puternice, creșterea popu
lației în marile orașe, extinderea 
considerabilă a rețelei de transport, 
au dus la sporirea simțitoare a sur
selor sonore. La locul de muncă, pe 
străzile orașului și chiar în casa sa, 
omul trăiește într-un mediu de zgo
mote și vibrații. Care sînt efectele 
lor asupra crganismului omenesc și 
ce influentă au ele asupra producti
vității muncii9 Prin ce mijloace 
poate fi atenuat nivelul zgomotelor și 
al vibrațiilor pentru a-1 proteja atît 
pe om, cît și mașina sau instalația la 
care lucrează ? Iată o problemă spre 
care își îndreaptă tot mai mult aten
ția acusticienii, arhitecții, inginerii, 
medicii.

Cercetările au arătat că zgomotul 
excesiv poate produce nu numai o 
slăbire a auzului, ci și alte afecțiuni 
ale organismului : boli de inimă, boli 
nervoase, anemii, ulcere. La rîndul 
lor, vibrațiile pot avea o influență 
negativă asupra unor părți ale cor
pului omenesc : membre, coloana 
vertebrală etc. Atît zgomotele cît și 
vibrațiile au efecte dăunătoare asu
pra muncii fizice și intelectuale. Sub 
acțiunea lor omul obosește mai re
pede, se concentrează mai greu, scad 
randamentul și calitatea producției, 
în același timp, vibrațiile contribuie 
la deteriorarea instalațiilor, mașini
lor, clădirilor, insuficient protejate 
împotriva lor, putîndu-se ajunge u- 
neori la scoaterea prematură 
din funcțiune a acestora. Tendința 
actuală este de a se crea mașini cît 
mai silențioase prin găsirea unor noi 
principii de funcționare — de exem
plu, la războaiele de țesut înlocuirea 
mișcării de dute-vino cu una circu
lară. folosirea acționării hidraulice 
sau electromagnetice — utilizarea de 
dispozitive și materiale care înăbușe 
zgomotele, centrarea cît mai perfectă 
a pieselor în mișcare etc.

In țara noastră au fost efectuate o 
serie de cercetări cu caracter medi

cal și tehnic in vederea examinării 
atente a surselor de zgomot și vibra
ții, precum și a găsirii celor mai efi
ciente mijloace de stăvilire și înlătu
rare a acțiunii lor nocive. Pentru e- 
fectuarea cercetărilor, numeroase 
laboratoare — Institutul de igienă și 
protecția muncii, Institutul de cer
cetări și proiectări electrotehnice. 
Institutul politehnic din Galați etc. 
— au fost dotate cu aparataj electro
nic de măsurat și analizat zgomotele 
și vibrațiile. Au fost înzestrate cu a- 
parataj portabil de acest gen și li
nele întreprinderi industriale, labo
ratoarele Inspecției de stat pentru 
igienă și protecția muncii. Pe linia 
acestor preocupări au fost insonori- 
zate unele instalații foarte zgomotoa
se, cum ar fi bancul de încercat mo
toare de la Uzina de tractoare din 

Brașov. Prin 
tratarea acusti
că a pereților 
încăperii, crea
rea de atenua
toare de zgo
mot la admisia 
aerului în mo
toare și la e- 
vacuarea gaze
lor arse, prin 
evitarea orică
rei legături ri
gide între mo
toarele supuse 
probelor și clă
dire, au fost re
duse simțitor 
zgomotele și 
vibrațiile. Sis
teme de redu
cere a zgomo
telor s-au apli
cat și la ma
șini electrice, 
la războaie de

țesut. A fost pusă la punct teh
nologia construcției unor carcase 
care pot acoperi total sau parțial a- 
numite surse sonore. Aceste carcase 
avînd pereții dubli, căptușiți pe fața 
interioară cu material absorbant de

In laboratorul de 
hidraulică al Institu
tului de cercetări hi
drotehnice se fac, pe 
un model de baraj, 
măsurători în vederea 
unor construcții hi
drotehnice.

sunet, le împiedică să radieze zgo
motul în mediul înconjurător. în 
același scop se pot utiliza și e- 
crane care maschează sursa de 
zgomot. O măsură care duce la 
reducerea vibrațiilor este și micșora
rea cuplajului intre mașină și posta
mentul pe care este montată. Aceas
ta contribuie și la împiedicarea pro
pagării undelor acustice în elemen
tele clădirii. Importantă este și dis
punerea mașinilor în hală in așa fel 
ca, fără împiedicarea fluxului teh
nologic, să se realizeze o reducere 
a zgomotului. Specialiștii au con
struit și diferite dispozitive care, a- 
plicate la urechile muncitorilor, a- 
tenuează substanțial zgomotele ce 
ajung la timpan, fără a micșora in- 
teligibilitatea vorbirii. In vederea in- 
sonorizării localurilor zgomotoase 
(ateliere, birouri mari, săli de can
tină etc.) s-a realizat în țară un sor
timent variat de materiale absor
bante de sunet, confecționate din fi
bre de lemn sau din mase plastice. In 
casele de locuit, surse de zgomot 
sînt instalațiile hidrosanitare, de în
călzire centrală, ascensoarele etc. In 
cadrul diferitelor măsuri de insono- 
rizare a acestor instalații, se impune, 
de pildă ca ascensorul și mecanis
mul lui de acționare să nu fie mon
tate rigid cu restul clădirii, ci cu 
suspensii elastice, ușile ascensoarelor 
ar trebui realizate din materiale si
lențioase.

O măsură eficientă a fost elabo
rarea unor standarde prin care se 
indică proiecta nților limitele admisi
bile ale zgomotului în clădirile de 
locuit și la mijloacele de transport 
pe calea ferată ; printr-un alt stan
dard, urmează să se precizeze nivelul 
zgomotului admisibil în diferite în
treprinderi industriale.

Un obiectiv important este micșo
rarea zgomotului în marile orașe. Pe 
lîngă unele măsuri recente — inter
zicerea claxonatului, reglementarea 
folosirii reclamelor sonore etc. — 
specialiștii urmăresc în continuare 
insonorizarea unor mijloace de tran
sport existente sau care vor fi puse 
în circulație. Specialiștii preconi
zează, între altele, înzestrarea tram
vaielor cu podele elastice, roți elasti
ce, îmbunătățirea suspensiei, a an-

grenajelor. a modului de montare a 
șinelor.

Participantă la cea de-a Il-a Con
sfătuire de combatere a zgomotului 
și vibrațiilor, ținută recent la Bucu
rești sub egida Comisiei de acustică 
a Academiei R. P. Romîne, au discu
tat o serie de măsuri menite să con
tribuie la asigurarea în și mai mare 
măsură a liniștii necesare omului, 
pentru a-i înlesni tot mai mult mun
ca creatoare și împrospătarea forțe
lor de muncă. S-a preconizat ca la 
utilajul industrial și mijloacele de 
transport fabricate în țară să se ia 
în studiu încă de la proiectare și să 
se aplice măsuri adecvate în vederea

reducerii zgo
motului și vi
brațiilor pe 
care acestea ar 
•putea să le pro
ducă în timpul 
exploatării, iar 
la blocurile de 
locuit — pro
iectarea unor i- 
zolări fonice co
respunzătoare. 

A fost studiată 
și experiența 
acumulată în 
această privin
ță la construc
ția navelor ma
ritime și flu
viale. S-a in
sistat asupra 
necesității de a 
se continua ac
țiunea de de
pistare și ca
racterizare a

zgomotelor și vibrațiilor de la locu
rile de muncă și elaborarea, pe a- 
ceastă bază, a măsurilor corespun
zătoare de combatere, cum ar fi ti
pizarea anumitor dispozitive antivi-
bratorii, pentru a se putea pune la 
îndemîna proiectanților soluții cît 
mai eficiente și economice. O ase
menea acțiune presupune însă un 
număr de cadre capabile să mî-
nuiască mijloacele tehnice noi, des
tul de complexe de altfel, și să in
terpreteze rezultatele obținute cu
acestea.

Intre altele, la consfătuire s-a pro
pus ca unitățile medicale .să organi
zeze examinarea periodică a celor ce 
muncesc în medii zgomotoase.

Un plan de acțiune a fost precizat 
și el va deveni o călăuză în activita
tea pe care o vor desfășura Comisia 
de acustică a Academiei R. P. Romî
ne și specialiștii din alte instituții.

Ing. MIRCEA GRUMÄZESCU 
secretar științific al Comisiei 

de acustică a Academiei 
R. P. Romîne

nucleelor atomiceSurprizele
Dezagregarea spontană a nucleelor, perioadele si 

vitezele cu care se desfășoară ea sînt cunoscute de 
mai multă vreme. Recent, în laboratorul de reacții 
nucleare al Institutului unificat de cercetări nuclea
re de la Dubna, un grup de fizicieni sovietici a desco
perit un fenomen enigmatic în comportarea nucleelor ato
mice ale elementelor grele. La elementul americiu, de pil
dă, se știa că perioada de îmjumătățire durează un număr 
de ani care se exprimă prin cifra unu urmată de patru
sprezece zero. Totuși, la acceleratorul de toni cu sarcini 
multiple al institutului, care este cea mai puternică insta
lație de acest gen din lume, nucleele atomice ale americiu- 
lui și ale altor elemente grele s-au dezagregat aproape 
instantaneu. Nucleele s-au descompus nu de un milion de 
ori mai repede, ci de un număr de ori ce se exprimă 
prin cifra unu urmată de douăzeci de zero. Nu s-a 
lămurit încă ce anume conferă nucleelor această nouă pro
prietate. Cercetările continuă.

Calculatorul electronic 
previne inundațiile

Un grup de specialiști japonezi a con
struit un calculator electronic care con
trolează în permanență nivelul apei în 
20 de lacuri de acumulare aflate de-a 
lungul unui rîu. Sistemul electronic de
tectează și rectifică automat orice ano
malie, eliminînd primejdia unor revăr
sări. La fiecare 90 de minute calcula
torul indică exact fluxul apei de la un 
baraj la altul, consumul fiecărei stații 
hidroelectrice de pe traseu etc.

Il IÏJH COMBES UIEBMTIOMl DE REOLOGIE
A devenit o tradiție, în 

ultimele două decenii, ca 
din cinci în cinci ani să aibă 
loc congresele internaționale 
de reologie. Recentul con
gres, organizat sub auspicii
le Comitetului internațional 
de reologie, a avut loc la U- 
niversitatea Brown din ora
șul Providence (S.U.A.)

Denumirea acestei ramuri 
a științei s-a stabilit în anul 
1929 cu ocazia unei prime 
consfătuiri internaționale. 
Preocupările specialiștilor 
din acest domeniu sînt foarte 
diverse. Reologia studiază 
deformarea și curgerea unor 
materiale care au proprietăți 
complexe : de exemplu, în 
anumite situații ele se com
portă ca un corp solid, iar în 
alte situații ca un corp fluid.

La recentul congres, în ca
drul căruia au fost prezen
tate circa 200 de lucrări, au 
luat parte peste 500 de oa
meni de știință din aproxi
mativ 25 de țări. La lucrări 
au participat personalități de 
seamă, printre care profeso
rii W. Prager, R. S. Rivlin 
(președintele comitetului de 
organizare a congresului), 
J. D. Ferry — S.U.A., A. E. 
Green, R. Rascoe, K. Weis
senberg — Anglia, F. H. Mü
ller, E. Kroner — R.F.G. etc.

Lucrările congresului, la a 
căror bună desfășurare au 
contribuit comitetul de or
ganizare a acestuia și con
ducerea Universității Brown, 
au abordat foarte multe pro
bleme. Au fost discutate pro
bleme privitoare la fizica 
polimerilor, fizica metalelor, 
mecanica polimerilor și me
talelor, tehnologia polimeri
lor, reologia sticlei anorga
nice, termodinamica solidu
lui, metode experimentale de 
studiere a proprietăților di
feritelor materiale, teolo
gia cauciucurilor, a pămîn- 
turilor, mecanica firelor sin
tetice, curgerea diferitelor 
soluții prin tuburi etc. Mai 
multe lucrări au fost dedi-

cate explicării plasticității 
cristalelor și studiului de
fectelor cristaline. De la pu
nerea la punct a unei tehnici 
experimentale ce utilizează 
microscopul electronic și dă 
posibilitatea observării di
recte a deplasării defecte
lor cristaline, teoria dislo- 
cațiilor s-a dezvoltat foarte 
mult. Această teorie explică, 
pentru diferite cristale, fe
nomene ca : limita de plas
ticitate, ecruisarea, fenome
nul curgerii plastice. Astăzi 
se fac pași importanți în di
recția fondării teoriei feno
menologice a plasticității pe 
baza teoriei dislocațiilor. La 
congres au fost prezentate 
multe lucrări experimentale.

Pentru a sublinia impor
tanța rezultatelor ce se pot 
obține prin aplicarea sche
melor și metodelor reologice 
în domeniul medicinei și 
biologiei, paralel cu lucră
rile congresului propriu-zis 
a avut loc și un simpozion de 
bioreologie. Specialiștii au 
discutat o serie de proble
me, între care : sedimenta
rea sîngelui, hemoreologie, 
curgerea diferitelor soluții 
de origine biologică, curge
rea sîngelui în capilare și în 
tuburi elastice, mișcări 
browniene, proprietăți de 
curgere a hemoglobinei, miș
carea sevei în plante, pro
prietăți vîsco-elastice ale ar
terelor pulmonare etc. Ma
joritatea acestor lucrări au 
fost efectuate de biologi în 
colaborare cu mecanicieni.

în afara ședințelor de co
municări, aproape zilnic s-au 
ținut ședințe în care cerce
tătorii au discutat probleme 
de interes comun, au fost vi
zitate laboratoarele Univer
sității Brown și centrul ei 
de calcul.

între comunicările științi
fice care au suscitat intere
sul specialiștilor, două au 
fost din țara noastră : una, 
privind propagarea undelor 
în corpuri elasto-vîsco-plas-

tice elaborată în colaborare 
cu M. Predeleanu și alta — 
despre mecanica firelor sin
tetice extensibile. în prima 
lucrare este studiată propa
garea undelor într-un mate
rial care posedă în același 
timp proprietăți elastice, 
vîscoase și plastice. Este, 
deci, abordată mult discu
tata problemă a influenței 
vitezei de deformare în 
problema deformării ra
pide a solidelor. In a 
doua lucrare este studiată o 
problemă de mișcare rapidă 
a firelor extensibile (de 
tipul firelor sau cablurilor 
sintetice). Ambele comuni
cări vor fi tipărite într-un 
volum care prezintă lucrări
le congresului.

Lucrările romînești de me
canică sînt bine cunoscute și 
apreciate de către oamenii 
de știință de peste hotare. 
Diferite personalități științi
fice din S.U.A., de pildă, 
ne-au solicitat ca după îna
poierea în țară, să le trimi
tem unele studii teoretice e- 
laborate de specialiști din 
țara noastră. Mai mulți pro
fesori din țara gazdă și-au 
exprimat dorința de a citi în 
revistele americane articole 
științifice ale specialiștilor 
romîni în domeniul reologiei, 
de a asculta conferințe ale 
acestora, ceea ce contribuie 
la dezvoltarea colaborării și 
cunoașterii reciproce. Fiind 
invitat să particip la ședința 
Comitetului internațional de 
reologie, am relatat comite
tului despre progresele și 
unele preocupări actuale ale 
Teologilor din țara noastră.

Cel de-al IV-lea Congres 
internațional de reologie va 
juca, incontestabil, un rol 
important în dezvoltarea a- 
cestei ramuri a științei. Vii
torul congres va avea loc în 
anul 1968, în Japonia.
Conf. univ. N. CRISTESCU 
Facultatea de matematică- 
mecanică a Universității din 

București

Ultracentrifugă cu
Cu ajutorul centrifugelor 

pot fi separate și izolate în 
vederea studierii elemente 
componente ale celulelor 
vii, ale microorganismelor. 
Aceasta explică utilizarea lor 
tot mai largă pentru soluțio
narea diferitelor probleme în 
biologie și medicină. Pentru 
a se obține performanțe tot 
mai mari se urmărește con
struirea de ultracentrifuge cu 
maximum de viteză posi
bilă.

Potrivit datelor publicate 
de specialiști au putut fi ob
ținute, în centrifuge și ul-

performanțe unice
tracentrifuge, pînă în pre
zent 50 000—60 000 rotații 
pe minut. Un succes remar
cabil în acest domeniu a 
dobindit recent prof. B. 
Cizinsky de la Facultatea de 
medicină a Universității Ca
roline din Praga care, la o 
ultracentrifugă acționată cu 
aer comprimat, a obținut o 
viteză a rotației depășind 
300 000 rot/min.

Noua ultracentrifugă va 
servi la studierea structurii 
materiei vii și a efectelor 
produse asupra ei de marile 
accelerații.

Din nou spre Antarctida
Zilele trecute a pornit 

spre Antarctida cea de a 
noua expediție sovietică. A- 
cum, pe al șaselea continent 
începe vara, timpul cel mai 
prielnic pentru cercetări.

După cum relatează pre
sa sovietică, lucrările expe
diției se vor desfășura la 
observatorul „Mlrnîi“ și la 
stațiile „Vostok“, „Novola- 
zarevskaia“ și „Molodejna- 
ia". La stația „Molodejnaia“ 
se vor efectua observații su
plimentare aerologice, hidro
logice și asupra cîmpului 
magnetic al Pămîntului.

Expediția, alcătuită din 
400 de cercetători științifici, 
este condusă de Mihail So
mov, doctor în științe geo
grafice. De asemenea, iau 
parte și oameni de știință 
din Cehoslovacia, Ungaria, 
Anglia și Franța. Ca și în 
anii trecuți, cercetătorii vor 
face un „salt“ de 25 000 de 
kilometri cu avioane IL 18 
de la Moscova la „Mirnîi“, 
trecînd pe deasupra Indiei, 
Birmaniei, Indoneziei, Aus
traliei și Noii Zeelande. 
Ajunsă în Antarctida, expe
diția se va despărți în două 
grupe. Una, condusă de tî- 
nărul cercetător al ghețuri
lor, Andrei Kapita, se va 
deplasa la stația „Vostok", 
situată la 1400 km de

țărm ; de aici își va conti
nua drumul peste Polul Sud 
spre centrul uriașei „pete 
albe“, unde n-a mai ajuns 
nimeni pînă acum, La expe
diție vor participa 15 cerce
tători care vor străbate peste 
3 000 de km în condiții deo
sebit de grele. încă în anul 
1958, un grup de cercetători 
sovietici a atins polul inac- 
cesibilității lăsînd acolo o 
căsuță și cîteva butoaie cu 
combustibil. Acestea vor 
servi acum drept punct de 
reper în înaintarea trenurilor 
de sănii spre „pata albă". 
După aceea expediția va a- 
junge la țărmul oceanului, 
în apropierea stațiunii „Mo
lodejnaia“. Vasele polare 
„Obi“ și „Estonia“ vor des
cărca la țărmurile Antarcti- 
dei 3 000 de tone de utilaj 
științific și alimente. în por
tul Le Hâvre, „Estonia“ va 
primi la bord un grup de 
cercetători francezi avînd în 
frunte pe cunoscutul profe
sor Albert Bauer.

în timpul expediției, cer
cetătorii vor conlucra cu 
exploratorii sosiți din 
S.U.A., Australia, Noua Zee- 
landă și din alte țări. An
tarctida continuă să fie un 
vast laborator de colaborare 
științifică internațională pus 
în slujba științei.

Sezonul alb
Au albit piscurile munților. Pentru 

iubitorii de drumeție începe un nou 
sezon turistic. In această perioadă 
se mențin în actualitate și casele me
moriale, muzeele, monumentele istorice 
și de arhitectură — obiective turistice 
pentru vizitarea cărora nu este necesară 
consultarea prognozei meteorologice.

O problemă importantă acum, la în
ceputul și apoi în tot timpul sezonului 
alb, este desigur, aceea a echipamen
tului turistic. In aceste zile, vremea 
fiind foarte schimbătoare nu este bine 
ca, pornind în excursie, să ne echipăm 
în funcție de cerul senin sau străluci
rea soarelui. Turismul de iarnă cere 
prevedere și precauție la alegerea echi
pamentului.

Si acum, cîteva trasee recomandate 
în acest început de nou sezon turistic. 
Valea Prahovei rămîne un obiectiv tu
ristic permanent. Spre înălțimile Bu- 
cegilor nu se va urca însă totdeauna. 
Cei experimentali, care posedă și un 
echipament corespunzător, vor putea 
urca spre cabane. Din Ploiești și 
din București se pot organiza excursii 
spre Curtea de Argeș, Tîrgoviște sau 
Câmpulung Muscel, orașe cu numeroa
se vestigii istorice și monumente de 
arhitectură.

Folosind autobuzele ca mijloc de de
plasare, aceste excursii se pot organiza 
într-o singură zi (duminica) plecîndu-se 
dimineața și înapoindu-se seara. Tot o 
singură st durează vizitarea muzeelor 
de la Doftana și Golești, iar într-o zi 
și jumătate vor putea fi vizitate ora
șele Brașov și Sibiu. Zăpadă în Buccgi (Brîna din Cerdacul Văii Cerbului).

Hepatita epidemică este 
o boală infecțioasă, trans
misibilă, cauzată de viru
suri. Manifestarea ei cli
nică cea mai importantă 
este icterul. Se cunosc două 
virusuri mai importante 
care o provoacă : virusurile 
A și B.

în faza acută a bolii, 
virusul A se găsește în 
sînge, in sucul duodenal, în 
intestin și în fecale prin 
care se elimină. Virusul B 
este prezent în sînge, însă 
nu se găsește în fecale. Vi
rusurile A și B prezintă o 
rezistență mare la tempe
raturi variate din mediul 
înconjurător și la agenți 
chimici. Nici un fel de 
antibiotice sau sulfamide 
nu acționează asupra sa. El 
poate fi omorît numai prin 
fierbere prelungită, timp 
de 20—30 de minute, prin 
autoclavare la 120u sau prin 
sterilizare la căldură us
cată timp de 1 oră.

Hepatita cu virus A lasă 
imunitate de lungă durată, 
însă pot apare reîmbolnă- 
viri cu alte tipuri de virus. 
Hepatita cu virus B nu dă 
imunitate. De aceea trebuie 
luate măsuri profilactice și 
pentru cei ce au suferit de 
icter în trecut.

Hepatita cu virus A se 
transmite prin contact di
rect și alimente con
taminate, prin apă din 
fîntîni neigienice, prin fe
cale și alte excrete ale bol
navului: urină, salivă, se
creție biliară și intestina
lă, secreție naso-faringiană. 
Virusul poate fi vehiculat 
de muște. Bolnavul este 
contagios din ultimele zile 
ale perioadei de incubație, 
care precede cu 2—3 săp- 
tămîni apariția icterului.

prof. dr. R. BRAUNER

în general, durata conta- 
giozității în timpul bolii 
este de 2—3 săptămîni. He
patita cu virus B, denumi
tă hepatita serică sau de 
inoculare, se transmite 
prin cantități infime de 
sînge sau suc tisular, de 
obicei prin injecții. De a- 
ceea, toate instrumentele 
medicale ca : seringi, ace, 
instrumente chirurgicale, 
lanțete de vaccinare tre
buie sterilizate prin fier
bere timp de 15—30 de mi
nute.

Perioada de incubație 
este, în general, lipsită 
de semne ale bolii. Durata 
acestei perioade variază în 
raport cu felul infecției vi
rale, în hepatita cu virus A 
durata fiind de 3—4 săptă
mîni, iar în hepatita cu vi
rus B fiind mult mai lun
gă, în medie de 2—3 luni, 
putînd ajunge chiar pînă 
la 5 luni. în perioada pre- 
icterică (precedînd apariția 
icterului), care durează în 
medie 4—10 zile, apar pri
mele simptome ale bolii.

Statul medicului

Convalescenții de hepati
tă A pot fi purtători de 
virus în fecale chiar timp 
de 1—2 ani (purtători cro
nici). La hepatita serică cu 
virus B, virusul persistă în 
sînge ani de zile, în unele 
cazuri toată viața. Există 
chiar oameni sănătoși pur
tători de virus, care pot 
transmite în acest mod 
boala. Deci, infecția se face 
de la bolnavii icterici și de 
la purtătorii de virus. Este 
important de știut că exis
tă și forme de hepatită e- 
pidemică fără icter — an- 
icterice — Care sînt tot atît 
de contagioase.

Deoarece transmiterea 
bolii se face cel mai frec
vent pe cale digestivă, tre
buie evitat prostul obicei 
de a mînca pe stradă ali
mente nespălate ; de ase
menea, să nu ne așezăm la 
masă fără a ne spăla în 
prealabil mîinile.

Bolnavii pierd pofta de 
mîncare, au frecvent gre
țuri și cîte o dată vărsă
turi. Probele hepatice pot 
fi pozitive chiar din a- 
ceastă perioadă, ceea ce 
arată importanța exame
nului clinic și de labo
rator pentru diagnosticarea 
hepatitei chiar înainte de 
apariția icterului. Boala 
este însoțită de o serie de 
tulburări generale ca : fe
bră de obicei în jurul a 
38°, uneori frisoane, feno
mene ale căilor respirato
rii, dureri articulare și du
reri musculare. în faza 
preicterică se întîlnesc și 
o serie de simptome ner
voase ca : dureri de cap. 
insomnii și o stare de 
astenie uneori foarte mar
cată. Perioada icterică re
prezintă perioada de sta
re a bolii. Ea durează în 
medie .2—3 săptămîni, după

care simptomele încep să 
dispară treptat.

Perioada de convales
cență este lungă, de 2—4 
luni. Bolnavul trebuie să 
respecte, cu strictețe in
dicațiile medicului pentru 
ca hepatita să se vindece 
complet, fără urmări. Se 
vor evita eforturi deosebite 
și abateri de la regim. In
sistăm asupra evitării a- 
buzurilor alimentare și a 
alcoolului.

Eficacitatea tratamentu
lui și vindecarea completă 
a hepatitei epidemice fără 
urmări depinde de pre
zentarea cît mai urgentă a 
bolnavului la medic, după 
apariția primelor simp
tome.

Tratamentul hepatitei se 
bazează pe repaus, pe un 
regim alimentar de pro
tecție a celulei hepatice și 
pe diferite medicamen
te. Medicația cuprinde vi
tamine, în special din 
grupul B. (B complex, B 1 
și B12), vitamina C și, 
la nevoie, vitaminele P și 
K. Un rol important îl au 
extractele hepatice (Rovi- 
trat, Neohepar) și factorii 
lipotropi ca: metionina și 
colina.

Pentru profilaxia hepati
tei epidemice sînt foarte 
importante măsurile se
vere de dezinfecție. De a- 
semenea, se recomandă ça 
cei contacți să stea sub 
observație medicală timp 
de 50 de zile, făcîndu-li-se 
controale clinice și de la
borator. Copiilor mici, gra
videlor. bolnavilor cronici 
li se vor face în mod pre
ventiv injecții cu Gama- 
globulină, care stimulează 
forțele de apărare ale or
ganismului.
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Pagini din istoria unor lupte eroice
După ședința festivă comună a 

Skupșcinei Federative a R.S.F. Iu
goslavia și a Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a poporului 
muncitor, la care a luat cuvintul to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, mem
brii delegației de stat a Republicii 
Populare Romîne au vizitat muzeul 
militar și expoziția „Temnița — 
școală a revoluționarilor".

Muzeul militar este situat în for
tăreața orașului Belgrad, cetatea Ka- 
lemegdan. După sălile in care este 
înfățișată istoria formării forțelor 
armate pe acest teritoriu din vechi
me și pînă astăzi, precum și istoria 
bătăliilor de eliberare națională și 
socială purtate de-a lungul secolelor, 
cel mai amplu și mai bogat sector 
prezintă lupta popoarelor Iugosla
viei împotriva, cotropitorilor hitle- 
riști în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Imaginile prezenta
te în fața oaspeților romîni au evo
cat etapele cele mai importante ale 
luptei de eliberare.

Pcccpțic cu prilejul 
a R. S. L

BELGRAD 29 (De la trimișii spe
ciali Agerpres, S. Strujan și P. 
Popa) :

Cu prilejul sărbătorii naționale — 
împlinirea a 20 de ani de la crearea 
noului stat iugoslav — vineri seara, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a oferit o mare recepție 
în noul palat al Vecei Executive 
Federative.

La ora 21,00 își fac apariția în 
marea sală a palatului tovarășul 
Iosip Broz Tito cu soția și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți membri ai delegației de 
stat a Republicii Populare Romîne, 
care vizitează în aceste zile Iugo
slavia. La intrarea lor asistența a- 
plaudă îndelung.

Se intonează imnul de stat al Re
publicii Populare Romîne și imnul 
de stat al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. Apoi, membrii

Noua uzină de preparare a cărbunelui din Corcești
(Urmare din pag. I-a)

Intr-un timp scurt, constructorii 
acestui șantiei' — aparținînd trustu
lui de construcții și montaje cărbune 
din cadrul Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice — au parcurs un 
drum lung. Au fost săpați și trans
portați peste 500 000 m c de pămînt. 
S-au turnat 47 000 m c de betoane 
armate și betoane simple. In sche
letul metalic al spălătoriei, înalte de 
43 m, ca și al construcțiilor anexe, 
s-au legat ca niște țesuturi nervoase 
3 900 tone de armături. Brațe lungi 
— culoarele de transport — unesc 
silozul-recepție de separație, sepa
rația de silozul alocație și de cel de 
steril, separația de silozul cărbuni 
bruți și preparație. Incinta prepara- 
ției este străbătută în lung de 15 
linii de cale ferată, cu o lungime to
tală de peste 15 km.

Construcția propriu-zisă — pe 
care o vede orice călător care face 
drumul Petroșeni-Lupeni — nu spu
ne totul. Lucrările de montaj sînt și 
ele într-un stadiu avansat. Prima 
linie de spălare a primit deja „bo
tezul“ cărbunilor, a fost dată de cu- 
rînd în exploatare. Au fost mon
tate un număr însemnat de uti
laje și instalații pentru sortarea, 
spălarea, transportul cărbunelui și 
altele. Cele cîteva nivele ale sepa
rației și spălătoriei sînt străbătute 
de-a lungul lor de peste 2 600 m 1 de 
benzi transportoare. Lungimea ca
blurilor de forță întrece 220 de kilo
metri.

încă cu cîteva luni înainte au în
ceput să licărească primele beculețe 
de la tabloul de comandă. Au fost 
încheiate cu succes atît pregătirile 
minuțioase ale mersului în probă 
cît și mersul în probă propriu-zis.

...încă din timpul cînd lucrările 
de montaj se aflau în plină desfășu
rare, adică prin aprilie al acestui 
an, la Coroești a fost constituit nu
cleul viitorului colectiv al prepara- 
ției. A fost o măsură pe cît de 
bună pe atît de necesară. Pentru că

Cum obți
(Urmare din pag. I-a)

La desprimăvărare. prin partea 
locului vinturile sînt foarte frecven
te și puternice. Dacă nu ieși imediat 
la cîmp să grăpezi arătura, în cîte
va zile se pierd, prin evaporare, 
cantități mari de apă. De a- 
ceea, în primăvara anului 1963, 
principala grijă a mecanizatorilor 
din gospodărie a fost de a împiedi
ca pierderea apei din sol, de a pre
găti cît mai bine terenul în vederea 
semănatului. Imediat ce arătura a 
început să „înflorească“ și s-a putut 
ieși în cîmp, s-a trecut neîntîrziat 
la grăpatul ogoarelor. Lucrarea a 
fost executată cu grapa cu colți re
glabili, la adincimea de 4—cm, 
perpendicular pe direcția arăturii.

In continuare, pînă la semănat, 
terenul a fost lucrat în două rînduri 
cu grapele cu discuri — ultima dis- 
cuire executîndu-se cu o zi înainte 
de semănat, în scopul pregătirii ți
nui pat germinativ corespunzător, 
care să asigure o însămînțare de 
calitate și răsărirea uniformă a 
plantelor.

Epoca semănatului, care în gospo
dărie coincide cu cea de-a doua de
cadă a lunii aprilie, cînd de regulă 
temperatura la adincimea de însă- 
mînțare ajunge la 8—10° C, ne-a gă
sit bine pregătiți. In iarnă, toți me
canizatorii din G.A.S. au urmat 
cursurile de pregătire profesională.

Pe un perete întreg al muzeu
lui, înscris în piatră, se află 
jurământul partizanilor. La sfîrșitul 
anului 1941, așa cum arată hărțile 
desenate pe sticlă, un întins terito
riu iugoslav era eliberat de parti
zani; in detașamentele de luptători 
se aflau 80 000 de oameni. La 
Ujițe, centrul mișcării de parti
zani, unde se afla și Statul major 
al armatei de eliberare națională, a 
funcționat și prima fabrică de mu
niții. Numeroase exponate zugră
vesc ororile săvîrșite de ocupanții 
hitleriști pe teritoriul ocupat.

Hărți, arme, precum și numeroase 
alte exponate înfățișează luptele pe 
care le-au desfășurat în anii 1942— 
1944 partizanii în Serbia și Croația, 
în Muntenegru și Slovenia, în Bos
nia, Herțegovina și în Macedonia 
Fiecare încercare a ocupanților de a 
înăbuși mișcarea de eliberare, ofen
sivele pe care le întreprind hitleriș- 
tii împotriva partizanilor — ofensi
ve la care iau parte zeci de divizii

sărbătorii naționale 
Iugoslavia

Vecei Executive Federative și șe'ii 
reprezentanțelor diplomatice acredi
tate la Belgrad prezintă felicitări cu 
ocazia aniversării. Ei trec prin fața 
președintelui Tito, a soției sale și a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, strîngîndu-le mîinile.

La recepție au participat Edvard 
Kardeli, președintele Skupșcinei 
Federative, Aleksandar Rankovici, 
vicepreședinte al R.S.F. Iugoslavia, 
Petar Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federative, membri ai 
C.C. al U.C.I., ai Vecei Executive 
Federative, ai Skupșcinei Federa
tive, generali și ofițeri ai armatei 
iugoslave, conducători ai organiza
țiilor obștești și instituțiilor centra
le, șefi și membri ai misiunilor di
plomatice acreditați la Belgrad, alte 
personalități.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

* nu ajunge ca utilajele, instalațiile 
să aibă performanțe tehnice supe
rioare, ele trebuie temeinic cunos
cute în vederea unei utilizări rațio
nale încă din prima zi cînd sînt 
puse să arate ce pot. însușirea apro
fundată a cunoștințelor privind 
fluxul tehnologic, noile instalații 
mecanice și electrice de preparare, 
modul lor de funcționare, de între
ținere, perioadele de revizie și re
parații nu se fac cît ai bate din 
palme. Se cere muncă, învățătură 
perseverentă de la primul pînă la 
ultimul om din cadrul preparației.

Au răspuns chemării de a forma 
nucleul tînărului colectiv al prepa- 
rației ingineri, maiștri de preparare, 
maiștri electricieni și mecanici, pre
paratori, spălători, flotatori, munci
tori pentru deservirea mașinilor, 
oameni proveniți de la preparațiile 
din Lupeni și Petrila, de la diferite 
mine ca și de pe șantierul prepara
tion S-au asigurat astfel suficiente 
garanții că linia I de preparare să 
fie stăpînită încă din prima ei zi de 
exploatare, de mîini sigure, de oa
meni bine pregătiți profesional. Pe
tru Rusu, maistru de spălare la Lu
peni, și-a însușit aici noi și temei
nice cunoștințe profesionale. El este 
unul din dispeceri) care vor dirija 
de ]a pupitrul de comandă întregul 
proces tehnologic. Se află acolo 
unde se spune că funcționează 
„creierul“ producției. Cunoaște pînă 
în cele mai mici amănunte întregul 
flux tehnologic, descifrează într-o 
clipă rostul fiecărui semnal al be- 
culețelor, din cele cîteva sute aflate 
Pe panoul luminos, și intervine 
prompt în aceeași clipă pentru veri
ficarea și înlăturarea oricărui de
ranjament. Tînărul Andrei Adam, 
electrician, a fost desemnat să-i .fie 
lui Rusu mîna dreaptă. Nici munca 
de pe șantier și nici cea nou aleasă 
nu-1 împiedică să urmeze cursurile 
școlii medii serale în cl. a Xl-a, să 
se gîndească la viitorul apropiat 
cînd dorește să-și dea admiterea la 
un institut politehnic.

nem recolte sporite
Aici, pe baza expunerilor teoretice 
și demonstrațiilor practice făcute de 
specialiști, ei și-au însușit temeinic 
tehnica mînuirii mașinilor cu care 
aveau să lucreze, precum și meto
dele agrotehnice ce trebuie aplica
te la cultura porumbului. Mașinile 
au fost reparate cu atenție în cele 
mai bune condiții, au fost recep
ționate cu exigență de un colectiv 
format din inginerul mecanic șef, 
mecanicii de întreținere și mecani
zatorii care le-au reparat și aveau 
să lucreze cu ele. în afară de aceas
ta, în preajma semănatului fiecare 
mașină a fost verificată în repetate 
rînduri pentru ca să funcționeze 
bine, să asigure numărul de boabe 
necesare la hectar, să lase boabele 
la distanțe de 80 cm între rînduri și 
30 cm pe rînd și să (,le îngroape la 
circa 8—10 cm. A fost o muncă mi
găloasă, care a cerut mult timp dar 
ea a asigurat succesul semănatului.

înainte de începerea semănatului, 
conducerea gospodăriei a făcut un 
nou instructaj, în cadrul căruia me
canizatorilor li s-a explicat încă o 
dată modul de funcționare al se
mănătorii 2 SPC-2 cu care aveau să 
lucreze, condițiile în care trebuie să 
se facă semănatul, eventualele de
fecțiuni și felul în care pot fi re
mediate, viteza cu care trebuie să se 
lucreze etc. La semănat au lucrat 
cei mai buni mecanizatori, oameni 
cu experiență, care au mai executat 

înarmate pînă în dinți cu cel mai 
modern armament — se soldează cu 
înfrîngeri răsunătoare. Pe teritoriile 
eliberate de partizani se instaurea
ză puterea populară.

Fotografii evocă momentele din 
timpul celei de-a doua sesiuni a 
consiliului antifascist de eliberare 
națională de la Iaițe, din 29 noiem- ! 
brie 1943, sesiune în cadrul căreia a 
fost proclamată noua putere popu
lară iugoslavă.

Una dintre cele mai sugestive săli 
ale muzeului este sala victoriei. Mari 
vitrine cuprind decorațiile eroilor i 
căzuți în luptele pentru eliberare, i 
iar pe un perete întreg sînt înșirate 
numele eroilor.

Expoziția „Temnița — școală a I 
revoluționarilor", vizitată în conti
nuare, este organizată de Muzeul 
revoluției popoarelor din lugosla- * 
via și a fost inaugurată anul acesta, i 
la 9 noiembrie. Ea cuprinde perioa- . 
da de luptă a. mișcării muncito- , 
rești din 1918 pînă în anul 1941. în 
primele standuri ale expoziției au 1 
fost prezentate oaspeților o serie de ■ 
documente, afișe, publicații privind 
lupta grevistă din acea, vreme, te- j 
roarea din închisori și din țară. O ; 
mare parte a expoziției este dedica
tă activității comuniștilor din închi
sori. Sint prezentate machetele pri
melor ziare apărute in închisoare, 
reviste ale deținuților, afișe care 
arată rezistența hotărîtă a celor în
temnițați. Este, de asemenea, înfăți
șată activitatea din lagăre : diferite 
documente prezintă acțiunile de so
lidaritate ale populației cu cei din 
închisori.

...Cînd s-a terminat vizita, noap
tea coborîse de mult peste oraș. De 
aici, de pe înălțimile Kalemegdanu- 
lui, se văd pînă departe luminile 
blocurilor și șantierelor din Noul 
Belgrad. Orașul se înnoiește con
tinuu, crește o dată cu țara.

Aniversând astăzi împlinirea a 20 
de ani de la proclamarea puterii 
populare, poporul iugoslav a adus 
un cald omagiu memoriei acelora 
care și-au dat viața pentru lumina 
zilei de azi.

C. MITEA
V. BîRLĂDEANU

Fie ei la preparația din Lupeni 
sau la cea din Petrila, maiștrii 
Alexe Orlov, Emeric Szabo, munci
torii Alexandru Sălăjan, Dumitru 
Avasiloaie, Constantin Bălășoi, Eme- 
rik Halasz sau Gheorghe Ceaușu, și 
ca ei mulți alții, au cîștigat o bo
gată experiență de muncă în speci
ficul meseriei lor. La Coroești a- 
ceastă experiență se cere întregită 
cu noi cunoștințe profesionale. De 
mai mult timp funcționează aici, cu 
peste o sută de muncitori, cursurile 
de preparare, de mecanică și de 
pregătire a electricienilor. Inginerii 
Nicolae Vîlcea, Francise Haber, 
Mircea Rai au tradus cu sîrguință 
sute de pagini din documentații și 
lucrări tehnice de specialitate, astfel 
ca pregătirea profesională a munci
torilor din cursuri să răspundă ne
voilor cerute de nivelul tehnic ridi
cat al noii preparații, de locul de 
muncă pe care-1 ocupă fiecare în 
parte.

★

Ritmul lucrărilor, entuziasmul oa
menilor, experiența cîștigată la 
montarea și punerea în funcțiune a 
liniei I, stadiul actual al mon
tajelor la liniile II și III sînt tot 
atîtea garanții că preparația de căr
bune din Coroești va intra în func
țiune cu întreaga ei capacitate de 3 
milioane tone pe an la termenul 
stabilit de Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.

Gazdele au trimis invitații. Căr
bunele negru, lucitor ca diamantele, 
a așteptat la poarta preparației. A 
așteptat un semnal, după care s-a 
revărsat într-un torent nestăvilit 
pe noua lui albie, pe lungi benzi de 
cauciuc, a trecut prin pîntecele si
lozurilor și apoi din nou a pornit la 
drum spre întinsul țării, la locurile 
unde era așteptat ca pîinea caldă.

Două albii noi, două surori înge
mănate : albia apelor tumultuoase 
ale Jiului și albia Jiului de cărbune. 
Spre mîndria constructorilor, a ace
lora care le-au deschis drumuri noi, 
amîndouă trec prin Coroești, braț la 
braț.

această lucrare și în anii trecuți, 
cum ar fi Dumitru Oprișan, Radu 
Nicolae, Ion Gospodin, Florian A- 
postolescu și alții. Fiecare din a- 
ceștia au primit cîte un ordin de 
lucru, în care se arătau lucrările 
pe care trebuie să le execute pe su
prafața repartizată, precum și con
dițiile pe care trebuie să le înde
plinească acestea pentru a fi con
siderate de bună calitate și recep
ționate.

Toate aceste măsuri au făcut ca 
semănatul să fie executat în e- 
poca optimă și în cele mai bune 
condiții. Acest lucru nu s-a realizat 
prin mărirea vitezei de lucru a trac
torului, ci printr-o bună organizare 
a muncii, prin folosirea la maximum 
a zilei de lucru și a agregatelor.

Cîteva cuvinte despre sămînța fo
losită. La noi în gospodărie au fost 
folosiți în ultimii ani mulți hibrizi 
de porumb : HD-206, HD-408, HD-
409, HSL-213 etc. Dintre toți însă, 
hibridul dublu 409 a dat producțiile 
cele mai mari an de an. Iată de ce 
în primăvară noi am hotărît să se
mănăm acest hibrid pe întreaga su
prafață. Faptele au dovedit că nu 
ne-am orientat greșit. Hibridul ales 
s-a comportat bine, a contribuit în 
mare măsură la realizarea produc
ției ' amintite.

Insămînțat bine, la timp și în rîn
duri drepte pentru a înlesni mecani
zarea lucrărilor de întreținere, po-

Capacitatea de producție a Fabricii de ciment din Medgidia s-a mărit, în 
ultima vreme, prin intrarea în funcțiune a unei noi linii tehnologice, de con
strucție modernă. Ea se impune printr-un grad ridicat de tehnicitate. Majo
ritatea operațiilor se execută mecanizat și automatizat. In fotografie : Noua 
linie tehnologică care produce în 24 de ore 800 tone de ciment.

(Foto : R. COSTIN)

INFORMAȚII

Vineri senatorul Gino Zanninl, 
care se află în tara noastră în frun
tea unei misiuni economice italiene, 
a făcut o vizită la Marea Adunare 
Națională. Aici el a fost primit de 
acad. Stefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
și prof. ing. Tudor Ionescu, membru 
al Comitetului de conducere al gru
pului parlamentar pentru relații de 
prietenie Romînia — Italia. între
vederea a decurs într-o atmosferă 
cordială.

în aceeași zi senatorul italian a 
fost primit de ministrul comerțu
lui exterior, Victor Ionescu. In 
timpul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej s-au discutat proble
me privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre Romînia și Italia.

Conducătorul misiunii a fost pri
mit, de asemenea, de Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

La întrevederi a fost de față dr. 
Alberto Paveri Fontana, minis
trul Italiei în R. P. Romînă.

★

Cu prilejul vizitei oaspeților itali-B 
eni în țara noastră au fost oferite 
cocteiluri din partea ministrului Ita
liei și a conducerii Ministerului Co
merțului Exterior. Conducătorul 
misiunii a oferit un dineu.

★

In timpul vizitei, membrii misiu
nii, din care fac parte reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exteri

Cocteil cu prilejul zilei naționale a R, P. Albania
Ambasadorul R. P; Albania în 

R. P. Romînă, Răpi Gjermeni, a o- 
ferit vineri seara un cocteil cu pri
lejul celei de-a XlX-a aniversări a 
eliberării Albaniei. Au participat 
Victor Ionescu, ministrul comerțu
lui exterior, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune, Alex. 
Buican, vicepreședinte al Institutului

De la Loto Central

La tragerea Loto-Central din seara zi. 
lei de 29 nov. 1963 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 18 : 62 i 2 i 
69 ; 81 ; 38 ; 87 ; 34 ; 13 ; 42. Premii su
plimentare : 49 ; 36 ; 2, Fond de premii : 
761 439 lei.

' rùmbul a pornit bine în vegetație, 
s-a dezvoltat viguros. Un rol impor
tant în această privință l-au avut și 
lucrările de întreținere.

Prima lucrare a fost cea cu grapa 
cu colți reglabili, executată la 5—6 
zile de la semănat, perpendicular pe 
direcția rîndurilor, iar a doua — 
cea cu sapa rotativă, făcută atunci 
cînd porumbul ajunsese în 2—3 
frunze. Prin aceste lucrări a fost 
ruptă crusta formată la suprafața 
solului, s-au distrus buruienile 
în curs de apariție etc. Au ur
mat apoi, în funcție de necesități, 
3—4 prașile mecanice și două prașile 
manuale, care au contribuit la men
ținerea apei acumulate în sol, au 
distrus buruienile care, consumînd 
hrană și apă din aceeași „farfurie“ 
cu porumbul, duc la micșorarea re
coltei etc.

Pe scurt, acestea sînt metodele a- 
grotehnice folosite la cultura po
rumbului. Noi am căutat să a- 
plicăm cît mai bine, în funcție de 
condițiile concrete din gospodărie, 
recomandările Institutului central 
de cercetări agricole, astfel ca de 
pe întreaga suprafață cultivată cu 
porumb să realizăm producții spo
rite.

Fără îndoială, în gospodăria noas
tră există încă rezerve serioase de 
sporire a producției de porumb, grîu 
și alte culturi. Folosindu-ne de ex
periența cîștigată pînă acum, vom 
pune în valoare și aceste rezerve, 
astfel ca pe viitor să înregistrăm re
zultate și mai bune. 

or, Institutului italian pentru co
merțul exterior și ai Confederației 
ihdustriașilor, numeroși oameni de 
afaceri, industriași și economiști au 
avut convorbiri la Ministerul Co
merțului Exterior și la Camera de 
Comerț, precum și la diferite între
prinderi de stat pentru comerțul 
exterior. Ei au vizitat totodată uzine 
constructoare de utilaj și mașini din 
București, Ploiești și Brașov.

(Agerpres)

înhumarea proî. univ. 
ing. Constantin Âtanasiu

Vineri a avut loc la București în
humarea prof. univ. ing. Constantin 
Âtanasiu, membru în Comitetul de 
Stat al Planificării.

La adunarea de doliu au luat cu- 
vîntul Emanoil Florescu, prim-vi- 
cepreședinte al C.S.P., prof. univ. 
Constantin Dinculescu, rectorul In
stitutului Politehnic București, și 
ing. Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului național al inginerilor și 
tehnicienilor, care au evocat activi
tatea desfășurată pe tărîm econo
mic, obștesc și didactic de către cel 
dispărut

Reprezentanți ai Comitetului de 
Stat al Planificării și din alte insti
tuții centrale de stat, cadre didacti
ce universitare, studenți au adus un 
ultim omagiu defunctului.

înhumarea a avut loc la cimitirul 
Sf. Vineri, unde au mai luat cuvin
tul tovarăși de muncă ai defunctu
lui.

(Agerpres)

romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducători ai unor in
stituții de stat, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
din Ministerul Comerțului Exterior, 
ziariști. Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

Azi și miine, finale de campionat
Gimnastică

Azi, la ora 9,30, 
în sala Dinamo 
din Capitală are 

loc festivitatea de deschidere a fina
lelor campionatelor republicane de 
gimnastică individual (categoria ma
eștri) și pe echipe.

în prima zi de concurs (între orele 
10—14) participanții din diferite 
orașe ale țării se vor întrece la 
exerciții impuse (masculin și femi
nin), iar mîine, între aceleași ore, la 
exerciții liber alese.

Duminică de la ora 17,30 la 21,30 
are loc un concurs pe aparate al pri
milor șase. La sfîrșitul întrecerilor — 
înaintea festivității de premiere — 
va avea loc o demonstrație de gim
nastică artistică.

Rugbiștii romîni 
au plecat in Italia
Echipa reprezentativă de rugbi a 

tării noastre, care se pregătește în 
vederea meciului international cu 
selecționata Franței, susține mîine 
în Italia (la Rovigo) o partidă de 
verificare cu o selecționată italiană 
alcătuită pe scheletul echipei Rovi
go, actuala lideră a clasamentului.

Sportivii romîni au plecat ieri di
mineață cu avionul la Rovigo. Au 
făcut deplasarea următorii jucă
tori : Teofilovich Iordăchescu. Dro- 
botă, Preda, V. Rusu, Moraru, De
mian, M. Rusu, Stănescu, Chiriac, 
Ciobănel, Wusek, Irimescu, Rahto- 
pol, Penciu, Ionescu, Rădulescu, 
Iliescu, Luscal.

TELEGRAME EXTERNE
O manevră menită să stăvilească 

lupta populației din Guineea Spaniolă
MADRID 29 (Agerpres). — După 

cum anunță corespondentul din Ma
drid al agenției Associated Press, 
Cortesul spaniol (Parlamentul) a a- 
doptat joi o lege care prevede auto
nomia Guineei Spaniole, începînd 
de la 1 ianuarie 1964.

Potrivit legii Cortesului, (elabo
rată după binecunoscutele metode 
de înșelare a opiniei publice), Gui
neea Spaniolă va avea de la 1 ianua
rie 1964 o Adunare Generală și un 
Consiliu guvernamental, ai căror 
membri vor fi localnici de origine 
spaniolă. In baza acestei legi, gu
vernul spaniol va numi în Guineea 
Spaniolă un comisar general care să 
răspundă de ordinea publică și să 
coordoneze administrația locală. A- 
genția Associated Press subliniază 
că în atribuțiile comisarului general 
intră și comanda forțelor militare 
ale Guineei Spaniole, precum și 
dreptul de a suspenda hotărîrile

Brigăzi ds voluntari pe șantierele 
importante obiective industriale

Algeria

unor
ALGER 29 (Agerpres). — Sub 

președinția lui Ahmed Ben Bella, 
președintele Republicii Algeria, s-au 
deschis în orașul Ben Aknun lucră
rile Conferinței privind organizarea 
brigăzilor de voluntari care vor 
participa la construirea unor impor
tante obiective industriale ale țării.

Peste 10 000 de voluntari urmează 
să lucreze la ridicarea barajului 
Ued-Fodda. Lacul de acumulare 
care va fi creat o dată cu acest

Plenara C. G 
al P.MALP.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 
29 noiembrie și-a început lucrările 
la Varșovia cea de-a 14-a plenară a 
C.C. al P.M.U.P.

Plenara este consacrată — rela
tează P.A.P. — problemelor princi
pale ale planului economiei naționa
le pe anui 1964. Ștefan Jendry- 
chowski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., a prezentat 
un raport cu privire la această pro
blemă.

Pe ordinea de zi figurează, de a- 
semenea, unele probleme organiza
torice.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ

în apropiere de localitatea Kanzaki, 
situată la est de Tokio, au fost des
coperite urmele unei locuințe, despre 
care specialiștii cred că ar fi una din 
cele mai vechi din lume. Ea a fost 
descoperită la o aclîncime de 1,50 m, 
protejată de un strat de scoici fosile 
gros de 30—40 cm. Ea se întinde pe 
o suprafață de aproximativ 6,5 mp și 
este prevăzută cu gropi de un diame
tru de 20 cm unde se găseau stîlpii. 
In interior au fost descoperite, de ase
menea, un cămin și oseminte de cerbi 
și mistreți în perfectă stare.

PRIMEJDIA CARE AMENINȚĂ 
VENEȚIA

Potrivit unor studii efectuate în ul
timii ani de către un grup de experți 
italieni, s-a ajuns la concluzia că ora
șul Veneția se scufundă în laguna sa 
cu 3 mm pe an. Potrivit acestor ex
perți, cauzele care provoacă această 
scufundare s-ar datora fie mișcărilor 
scoarței terestre, fie unor scu
fundări subterane. Dacă acest ritm 
se va menține, se arată în concluziile

Lupte Astăzi și mîine în 
sala Floreasca II 
din Capitală va 

avea loc ultima etapă a campionatului 
republican de lupte pe echipe. Cele 16 
echipe participante vor susține ultimele 
confruntări care vor decide cîștigătoarea 
campionatului și echipele care retro
gradează.

Deosebit de disputate se anunță în- 
tîlnirile dintre sportivii cluburilor Di
namo și Steaua, fruntașele clasamentu
lui. în tur, Steaua a învins formația di- 
namovistă, reușind să treacă pe pnmul 
loc. Dinamoviștii au acum ocazia să se 
revanșeze.

întrecerile încep astăzi la ora 9 (lupte 
libere) și mîine de la aceeași oră la 
lupte clasice.

îk eîteva riwdiwi
• Echipa de hochei pe gheață a orașu

lui București a susținut joi seara la 
Klagenfuit (Austria) un meci amical cu 
echipa locală A. C. Klagenfurt, locul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 4—4 
(2—1 ; 2—1 ; 0—2).

O în meci retur contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni“ la baschet (femi
nin) Steaua Roșie Belgrad a învins la 
Liège cu 58—54 (23—30) pe Standard. 
Echipa iugoslavă s-a calificat pentru turul 
următor.

® După consumarea a patru runde, în 
campionatul masculin de șah al U.R S.S. 
conduce marele maestru Efim Cheliei cu 
3 puncte, urmat de Suetin — 2,5 puncte 
și o partidă întreruptă

Iată cîteva rezultate din rundele III și 
IV : Ghelier — Zaharov 1—0 ; Suetin — 
Osnos 1—0 ; Spasski — Taimanov remiză ; 
Stein — Ghelier remiză ; Zaharov — 
Spasski remiză.

Consiliului guvernamental guinez, 
dacă va considera că aceste hotărîri 
„nu sînt de competența consiliului 
sau sînt contrare ordinii publice“.

Deși sub presiunea mișcării de e- 
liberare locale autoritățile spaniole 
au fost silite să acorde autonomie 
Guineei Spaniole, totuși funcțiile a- 
tribuite comisarului general limi
tează caracterul acestei autonomii.

★

Guineea Spaniolă, situată pe coasta 
de vest a Africii, este . formată din teri
toriile Rio Muni și insula Fernando Po, 
avînd o suprafață de 28 000 km pătrați 
și o populație de 246 000 de locuitori.

Principalele bogății ale Guineei Spa
niole — cacao și cafea, precum și pă
durile întinse de lemn de mahon, aba
nos și condory, se află în mîinile colo
nialiștilor spanioli începînd din anul 
1778, cînd aceste teritorii au fost sub
jugate.

baraj va permite ca peste patru ani 
să fie irigate peste 60 000 de hectare 
de pămînt care în prezent nu sînt 
cultivate. Paralel cu munca des
fășurată în cadrul brigăzilor de vo
luntari, tinerii vor fi încadrați în 
diferite forme de învățămînt. Cei 
care nu știu carte vor învăța să 
scrie și să citească, iar ceilalți vor 
urma cursuri de specializare, cali- 
fieîndu-se în felul acesta în diferite 
domenii.

Ansamblul „Perinița^ 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 29 (Agerpres). — An
samblul „Perinița“ al Sfatului 
popular al Capitalei a sosit la Phe
nian. R.P.D. Coreeană este prima 
țară pe care o vizitează „Perinița“ 
în cadrul turneului întreprins în 
mai multe țări din Asia. Artiștii ro
mini au fost întîmpinați la aeroport 
de Kim San Ak, adjunct al minis
trului culturii, de reprezentanți ai 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea. Seara, Ministerul 
Culturii a oferit în cinstea ansam
blului o recepție.

experților, în viitorii 50 de ani, apele 
canalelor venețiene vor ajunge pînă 
la pragul clădirilor.
Intr-o grădină zoologică

Funcționalii grădinii zoologice din 
orașul englez Kirby Misperton au de
clarat că au plătit anul acesta peste 
280 lire sterline despăgubiri vizitato
rilor pentru articolele furate de mai
muțele grădinii. Este vorba mai ales 
de ochelari smulși de maimuțe unor 
vizitatori atunci cînd aceștia se aple
cau să citească afișele de pe cuști pe 
care scria : „Atențiune — aceste mai
muțe fură ochelari I“

O NOUĂ SALĂ A FILARMONICII
DIN LENINGRAD

Recent s-a inaugurat cea de a 
treia sală de concerte a Filarmonicii 
din Leningrad, numită „Sala oglinzi
lor". Aici se vor desfășura pentru ti
neretul orașului zilele muzicale care 
vor avea loc în fiecare miercun. Pri
mul concert dat în sala oglinzilor a 
fost închinat operei lui P. I. Ceai- 
covski și romanței rusești.

ÎNTRECERI rentre insigna 
RE POLISPORTIV 

ÎN REGIUNEA CLUJ

Concursul pentru insigna de polispor
tiv a stîrnit un mare interes și în rîndul 
tinerilor din regiunea Cluj. Pînă acum 
peste 25 000 de tineri muncitori, colec
tiviști, elevi, ștudenți au trecut diferite 
probe incluse în regulamentul acestei 
mari competiții de masă. Printre asocia
țiile sportive cu o bogată activitate pri
vind organizarea întrecerilor pentru 
cucerirea insignei de polisportiv se nu
mără și cea de la uzinele „Industria 
Sîrmei" din Ctmpia Turzii. Timpul fru
mos din ultima vreme a permis organi
zarea întrecerilor in aer liber, pe stadio
nul uzinei.

ÏN REGIUNEA CRIȘANA

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — în 
regiunea Crișana, „Concursul pentru in
signa de polisportiv“ — această nouă 
formă de participare a maselor la o acti
vitate sportivă continuă și organizată 
— a stîrnit un viu interes. Pînă în pre
zent au fost organizate întreceri în 226 
asociații sportive, la care au participat 
peste 13 000 de concurenți. Dintre aceș
tia, circa 1 500 au trecut toate probele 
care dau dreptul de a purta insigna de 
polisportiv. Bune rezultate au obținut 
asociațiile sportive „Luceafărul“ din 
orașul Beiuș, Minerul Sărmășag, „Viito
rul“ din orașul Dr, Petru Groza etc.
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in Camera Comuneloi
LONDRA 29 (Agerpres). — Mem

brii Camerei Comunelor au . cerut 
insistent primului ministru britanic, 
Sir Alec Douglas-Home, să expună 
poziția guvernului englez în pro
blema creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. și să ex
plice de ce guvernul englez a 
în general, de acord 
tratativele privind 
forțe.

Luînd cuvîntul joi 
munelor. premierul 
glas-Home a afirmat din 
pînă în prezent Marea Britanie nu 
a luat nici, o hotărîre în ceea ce ,

purtătorul de cuvînt al partidului 
laburist pentru problemele externe, 
au cerut insistent primului ministru 
Douglas-Home să expună clar po
ziția guvernului conservator față 
de crearea forțelor nucleare multi
laterale ale N.AT.O. Răspunzînd a- 
cestor interpelări, premierul brita
nic s-a limitat doar să declare că 
detaliile planului privind crearea 
forțelor nucleare multilaterale sînt 
insuficient de clare pentru ca gu
vernul să-Și poată definitiva atitu
dinea față de acest plan.

★

... Intr-o convorbire cu un grup de
privește participarea sa la crearea ziariști.în legătură cu relațiile An- 
forțelor nucleare multilaterale pre-' gliei în cadrul N.A.T.O., primul mir- 
conizate de Statele Unite. El a su
bliniat că. deocamdată, 
englez a consimțit să participe la 
tratativele privind crearea 
forțe. Tratativele interaliate, 
șe vor desfășura la 
Washington, referitoare 
acestor forțe a declarat premierul 
englez, urmăresc „să ofere țărilor 
interesate posibilitatea de a studia 
minuțios actualul plan de creare a 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.“.

Harold Wilson, liderul partidului 
laburist, și Patrick Gordon Walker,

fost.
să participe la 
crearea acestor

în Camera Co- 
englez Dou- 

nou că

nistru britanic sir Alec Douglas- 
gu vernul Home, care se află într-o vizită în 

localitatea Grantham din nordul An- 
a declarat că Marea Britanie 

rămîne „la dispoziția aliaților săi“ în 
vederea înlesnirii eventualelor trata
tive cu Uniunea Sovietică. După ce 
a precizat că Anglia va rămîne a- 
liata hotărîtă a Statelor Unite, pre
cum și a celorlalte membre ale blo
cului nord-atlantic, el a adăugat că 
Marea Britanie ar putea juca un 
rol util în ceea ce privește găsirea 
unor puncte de vedere comune cu 
Uniunea Sovietică.

acestor ‘ gliei, 
care 

Paris și 
la crearea

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Cu prilejul „Zilei Recunoștinței", 
care se sărbătorește anual în S.U.A., 
președintele Lyndon Johnson a a- 
dresat poporului american un me
saj radiotelevizat.

După cum relatează Buletinul de 
știri al Casei Albe — președintele 
Johnson, referindu-se la situația po
litică internă din S.U.A., a declarat, 
printre altele, că ceea ce dorește 
cel mai mult pentru viitor este „ex
cluderea urii din cuvintele noastre 
și^a răutății din inimile noastre, ză
găzuirea izvorului otrăvit de ură, 
intolerantă și fanatism, apărarea u- 
nitătii noastre, la nord, la sud, la 
est și la vest, grăbirea zilei cînd 
ura de rasă, religie și regiune nu va 
mai exista și a zilei cînd marile

noastre energii, puterea de stăpînire 
și spiritul nostru se vor elibera de 
poverile pe care le-am purtat atît 
de mult timp“ El a cerut poporului 
american „să se consacre cu o nouă 
vigoare idealurilor americane“.

L. Johnson a cerut poporului a- 
merican „să se roage pentru a se 
înlătura din tară orice nedreptate, 
intolerantă sau opresiune față de 
oricare din cetățenii americani, in
diferent de culoarea pielii lor...“

După ce a adus un omagiu 
moriei fostului 
Kennedy. Lyndon 
tat că principalul 
pentru experimentarea 
de dispozitive î.
„Cape Canaveral“ din Florida, seva 
numi pe viitor Cape Kennedy.

me- 
președinte John 
Johnson a anun- 
centru al S.U.A. 

și lansarea 
în spațiul cosmic.

Deschiderea sesiunii 
parlamentului grec 

a fost amînată
ATENA 29. — (Corespondentul 

Agerpres Al. Gheorghiu transmite) : 
In urma cererii premierului Papan
dreu, deschiderea sesiunii noului 
parlament grec, care urma să aibă 
loc la 11 decembrie, a fost amînată 
printr-un decret regal cu cinci zile 
— pentru data de 16 decembrie. Ce
rerea a fost motivată prin aceea că 
trei miniștri urmează să participé la 
sesiunea ministerială a N.A.T.O. de 
la Paris în cursul lunii decembrie.

In urma audienței sale la palat, 
primul ministru a făcut o declarație 
presei. El a arătat că vor avea loc 
noi alegeri dacă guvernul nu va ob
ține o 
măcar 
explicat 
înțelege
centru a unor deputați care își vor 
părăsi partidul lor.,

Referindu-se la declarațiile pre
mierului Papandreu, ziarul „Avghi“ 
scrie că acesta „refuză să se spri
jine pe majoritatea democratică a 
parlamentului și acceptă numai 
aderarea. Pentru prima dată a pre
cizat că prin majoritate înțelege nu
mai aderarea unor deputați din alte 
partide“.

majoritate „suficientă sau 
acceptabilă“, Papandreu a 
că prin această majoritate 
aderarea la Uniunea de

Ambasadorul R. P. Romine in Finlanda 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

HELSINKI 29 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne. Niculai loan 
Vancea. și-a prezentat, la 29 noiem
brie 1963, scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Finlanda1. 
Urho Kaleva Kekkonen.

Ambasadorul a transmis din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. călduroase salutări 
președintelui 
konen.

Mulțumind,

Urho Kaleva Kek-

Urho Kaleva Kek-

konen l-a rugat pe ambasadorul 
R. P. Romîne să transmită cele mai 
bune urări președintelui Consiliului 
de Stat al R.. P. Romîne. Președin
tele Republicii Finlanda s-a întreți
nut cordial cu ambasadorul R. P. 
Romîne.

La' prezentarea scrisorilor de a- 
creditare au asistat Veli Merikoski, 
ministrul afacerilor externe al Fin
landei. Heikki Leppo, șeful Direc
ției protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și membri 
ai ambasadei romîne din Helsinki.

Lucrările sesiunii Consiliului Mondial al Păcii
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 

28 noiembrie, în ședința de după a- 
miază a sesiunii Consiliului Mondial 
al Păcii, au continuat discuțiile ge
nerale pe marginea rapoartelor pre
zentate. Nguyen Van Hien (R. D. 
Vietnam) a informât pe cei prezenți 
despre situația grea din Vietnamul 
de sud unde. în ciuda înlăturării lui 
Ngo Dinh Diem. continuă războiul 
împotriva patrioților.

Iosef Ozga-Michalski, (R. P. Po
lonă) s-a ocupat de necesitatea rezol
vării pașnice a problemei germane.

Au mai luat cuvîntul : Mo
hammed Mahdi El Iavahiri (Irak),

A

O N:U- h Comitetul pentru problemele
sociale, umanitare și culturale

Noi variante perfecționate de rachete
cosmicepurtătoare pentru

MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că în legă
tură cu lărgirea programului de 
cercetări științifice pentru explora
rea continuă a spațiului cosmic, în 
intervalul 2 decembrie 1963—25 ia
nuarie 1964 în Uniunea Sovietică 
vor fi lansate noi variante perfec
ționate de rachete purtătoare pen
tru obiecte cosmice în două regiuni 
ale Oceanului Pacific, mărginite de 
următoarele coordonate :

Prima regiune : latitudine nordică 
— 10 grade 25’, 11 grade 42’, 9 gra
de 14’, 8 grade 00’ ; longitudine ves
tică — 170 grade 31’, 167 grade 52’, 
166 grade 42’, 169 grade 21’.

Regiunea a doua: latitudine nordi
că — 35 grade 20’, 33 grade 02’, 32

grade 02’, 34 grade 20’ ; longitudine 
estică — 173 grade 40’, 175 grade 40’, 
173 grade 52’, 171 grade 52’.

In scopul asigurării securității na
vigației și zborurilor avioanelor în 
cursul lansărilor de rachete purtă
toare în regiunea Oceanului Paci
fic, guvernul Uniunii Sovietice so
licită guvernele țărilor, ale căror 
nave și avioane se pot afla în cursul 
intervalului de timp sus-menționat 
în apropierea regiunilor de cădere a 
penultimelor trepte ale rachetelor 
purtătoare, să ceară autorităților de 
resort să dea căpitanilor navelor și 
comandanților avioanelor instruc
țiuni de a nu intra în zonele 
ritime și aeriene din Oceanul 
cific, mărginite de coordonatele 
menționate.

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
Comitetul nr. 3 pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Générale O.N.U. continuă 
discuțiile generale asupra articole
lor celor două pacte internaționale 
ale drepturilor .omului,, care se re
feră la măsurile de punere a lor în 
aplicare.

Referindu-se la aceste măsuri, re
prezentantul R. P. Romîne, prof. dr. 
Traian Ionașcu, a spus că compe
tența în privința aplicării lor nu 
poate aparține decît legislației inter-

ne a statelor. Numeroase articole ale 
Cartei O.N.U., precum și principiile 
dreptului internațional statornicesc 
că protecția internațională a dreptu
rilor omului nu poate fi exercitată 
de un organ internațional, ci numai 
pe calea colaborării între state.

Delegatul romîn a precizat că
sigurarea eficienței drepturilor ci
vile și politice necesită în primul 
rînd asigurarea realizării drepturi
lor economice, sociale și culturale, 
care reprezintă fundamentul dreptu
rilor civile și politice.

a-

Mersul anchetei m legătura 
cu evenimentele din Dallas

DALLAS 29 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse, 
procesul lui Jack Ruby, asasinul lui 
Lee Oswald, va fi poate televizat di
rect din sala tribunalului. Asupra a- 
cestei chestiuni va hotărî judecăto
rul Joe Brown, însărcinat cu prezi- 
darea dezbaterilor. Sala rezervată 
procesului are o capacitate de numai 
60 de- locuri. Procesul a fost 
pentru data de 9 decembrie, 
este probabil că va fi amînat 
tru a permite avocaților să-și 
pleteze dosarele.

Intre timp la Dallas continuă an
cheta FBI-ului, dar nici o informație 
n-a fost încă dată publicității de 
către agenții-siguranței federale, în
sărcinată de președintele Johnson cu 
anchetarea, cazului Ruby.

„Cheia misterului"
Ziarul „Dallas News“ relatează că 

anchetatorii au descoperit 
wald și Ruby au fost în 
vecini. Ziarul adaugă că 
ți ai poliției au dezvăluit
om a cărei descriere corespunde ce
lei a lui Oswald a ocupat o cameră 
lîngă casa lui Ruby. „Aceasta ar 
putea constitui cheia misterului“, ar 
fi declarat 
tatori.

fixat 
dar 

pen- 
com-

Oswald era în contact cu gangsterii 
„sindicatului ucigașilor“ la Chicago 
și la Dallas.

In orice caz toată lumea este 
de acord că uciderea lui Os
wald este opera unui profesionist, 
a_ unui ucigaș experiméntat, jude
cind atît după precizia cît și după 
rapiditatea și sîngele rece cu care a 
fost comis omorul.

că Os- 
trecut 
agen
cé un

ziarului unul din anche-

★

France Presse exami- 
între Oswald, și 
Ruby, a existat 

scrie 
decla- 
Ruby

Agenția 
nează ipoteza că 
ucigașul acestuia, 
o legătură strînsă. Agenția 
între altele : Martori au 
rat că l-au întîlnit pe 
în imobilul unui ziar din apropiere 
de locul un.de a fost asasinat pre
ședintele, înainte și după atentat. S-a 
stabilit, de asemenea, că ucigașul lui

Ruby l-a linanțat pe Oswald ?
După ce-și pune această întrebare, 

agenția France Presse răspunde ;
între luna martie sau aprilie și 

14 octombrie, data la care a fost 
angajat la depozitul municipal de 
cărți, Oswald nu dispunea decît de 
indemnizația sa de șomaj pentru a 
face față nevoilor familiei sale, com
pusă din soție și doi copii, care lo
cuiau atunci la New Orleans. Cum 
și-a putut el procura automobilul 
cu care, potrivit gărzilor de frontie
ră, a plecat în Mexic, la 26 sep
tembrie, în aceeași zi în care zia
rele din Dallas anunțau viitoarea 
vizită a președintelui Kennedy ?

Potrivit relatărilor agenției Fran
ce Presse anchetarea și judecarea 
lui Jack Ruby, ucigașul lui Oswald, 
rămîn în sarcina exclusivă a apara
tului polițienesc și tribunalului co
mitatului Dallas. F.B.I.-ului i s-a 
încredințat numai anchetarea asasi
nării președintelui Kennedy, adică 
numai „dosarul Oswald“.

în fața tribunalului, un juriu for
mat din 12 persoane — toate locuind 
în comitat — va fi acela care se va 
pronunța asupra vinovăției lui Ruby. 
Pedeapsa cu moartea nu poate fi 
dată decît dacă juriul se pronunță 
în unanimitate.

★

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
cea de-a doua ședință a Consiliului 
de Securitate, consacrată politicii ra
siste duse de guvernul Republicii 
Sud-Africane, la 29 noiembrie, pri
mul a luat cuvîntul reprezentantul 
permanent al Ghanei la O.N.U., 
Queison-Sackey. Arătînd că unele 
puteri occidentale condamnă în vor
be politica de apartheid, dar de fapt 
o încurajează prin investiții uriașe 
în Republica Sud-Africană, el a ce
rut să fie îndeplinită hotărîrea 
Consiliului de Securitate care pre
vede sistarea tuturor livrărilor de 
armament Republicii Sud-Africane, 
precum și de a boicota toate măr
furile din această țară. Queison- 
Sackey a propus ca. ținînd seama de 
refuzul guvernului Verwoerd de a 
îndeplini rezoluția Consiliului de

★

Securitate din 3 august, Republica 
Sud-Africană să fie privată temporar 
de calitatea de membră a O.N.U.

D-na Lakshmi Pandit, șefa dele
gației indiene la cea de-a 18-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
a demascat afirmațiile reprezentan
ților R.S.A., cum că populația băști
nașă din această țară s-ar bucura 
de drepturi depline. Ea a citat cifre 
care demonstrează că muncitorii 
băștinași din industria minieră au 
salarii de 15 ori mai mici decît mun
citorii albi- iar în industria prelu
crătoare salariile băștinașilor sînt de 
5 ori mai mici decît cele ale albilor, 
în anul 1962, a arătat d-na Lakshmi, 
384 497 de băștinași au 
restați în baza legilor și 
care limitează libertatea 
lație.

fost a- 
decretelor 
de circu-

PNOM PENH. Agenția cambod- 
giană de presă anunță că la 11 no
iembrie militari ai forțelor armate 
sud-vietnameze au tras asupra unui 
grup de țărani cambodgieni care e- 
fectuau lucrări agricole în provincia 
Takeo, în apropiere de frontiera cu 
Vietnamul de sud. în urma acestei 
acțiuni, un țăran cambodgian a fost 
ucis. în retragere, militarii sud-vietna- 
mezi au luat prizonieri doi țărani. 
Agenția anunță, de asemenea, că la 
13 noiembrie șapte elicoptere ale for
țelor armate sud-vietnameze au 
transportat din Saigon la frontiera 
cambodgiano-sud-vietnameză două 
grupuri de militari sud-vietnamezi și 
elemente trădătoare cambodgiene.

ATENA. Cea de-a „patra plenară a 
Comitetului administrativ al Uniunii 
Democrate de stînga — E.D.A. — și-a 
încheiat lucrările. In comunicatul dat 
publicității de Biroul de presă al 
E.D.A. se arată că, după ce a discutat 
rezultatele alegerilor parlamentare, 
plenara a adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care a apreciat activitatea 
partidului și a definit sarcinile lui în 
situația actuală.
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HELSINKI. La 29 noiembrie, pre
ședintele Finlandei, Urho Kekkonen, 
a plecat într-o vizită neoficială în 
Uniunea Sovietică. In aceeași 
Urho Kekkonen 
frontieră Lujaika.

CONAKRY. La Conakry și-a des
chis lucrările cel de-al treilea con
gres al Confederației naționale a oa
menilor muncii din Guineea. La 
congres participă și numeroase dele
gații de peste hotare. Din R. P.. Ro- 
mînă participă o delegație condu
să de Eftimie Constantin, membru 
al Prezidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor. Oaspeții și delegații au 
fost salutați de Seku Ture, președin
tele Guineei, care a urat succes lu
crărilor congresului.

BUDAPESTA. La 29 noiembrie, a 
avut loc ședința Consiliului ■ național. 
al Frontului popular patriotic dih- 
Ungaria. Gyula Ortutay, secretar ge
neral al Consiliului național ’ al fron
tului popular patriotic, a prezentat 
proiectul de hotărîre cu privire là 
convocarea în primăvara anului'1964 
a celui de-al IlI-lea congres al Fron
tului popular patriotic. . Proiectul de 
hotărîre a fost adoptat în unanimi
tate de parlicipanții la ședință.

zi, 
a sosit în stația de

„A 1 e ge r i“ în R. S. A.

Alexandr Korneiciuk (U.R.S.S.), Su- 
tah Haonari (Algeria), prof. Walter 
Friedrich (R.D.G.), Liao Cen-ciji 
(R. P. Chineză), Velio Spano (Italia), 
Geodellet (S.U.A.), Arora (India), 
prof. Hirano (Japonia).

Sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii și-a continuat lucrările la 29 
noiembrie în cele patru comisii 
constituite.

în trei comisii discuțiile se desfă
șoară pe baza rapoartelor prezenta
te în ședința plenară din 28 noiem
brie, iar în comisia a 4-a se discută 
problema perspectivelor luptei pen
tru pace în întreaga lume.

Membrii delegației Comitetului 
național pentru apărarea păcii din 
R. P. Romină participă la lucrările 
tuturor comisiilor.

Situația din Irak
BAGDAD 29 (Agerpres). — Au

toritățile irakiene au creat 8 comi
tete speciale care urmează să preia 
și să inventarieze birourile și sediile 
gărzii naționale baasiste în regiunea 
Bagdad — anunță France Presse.

Guvernatorul militar general, Ra- 
șid El Mosleh, a dat, de asemenea, 
dispoziție băncilor să nu mai ono
reze cecurile privind conturile a 49 
de persoane sau grupări legate de 
partidul Baasj printre care Organi
zația națională pentru acțiunea 
populară, Federația generală a sin
dicatelor, Federația generală a aso
ciațiilor țărănești.

La Bagdad s-a anunțat oficial re
începerea cursurilor școlilor prima
re și secundare la 30 noiembrie. 
După cum relatează ziarul 
Arab“, cursurile facultăților : 
stitutelor de 
vor fi reluate 
mînii viitoare.

I „Al 
și in- 

învățămînt superior 
la începutul săptă-

Președintele Gürsel despre actuala, 
situație politică din Turcia

ANKARA 29 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la situația creată ca urmare 
a hotărîrii partidelor Turciei noi și 
național-țărănesc de a părăsi coali
ția guvernamentală, președintele 
Turciei, Cemal Gürsel, a declarat că, 
după părerea lui, crearea unui nou 
partid care să instaureze un echili
bru politic în țară ar înlătura imi
nența crizei politice, care planează 
asupra Turciei.

Gürsel — relatează Associated 
Press — „nu a numit pe parlamen
tarii care ar putea părăsi partidele 
politice din care fac parte pentru a 
se uni noului partid preconizat, dar, 
după unii observatori politici din 
Ankara, ideea creării unui nou par
tid este deosebit de atractivă pentru 
o serie de reprezentanți moderați 
din Partidul național țărănesc și

ai 
se

a-

Partidul dreptății“. Se relatează, de 
asemenea, că aproximativ o jumă
tate din membrii independenți 
parlamentului ar fi dispuși să 
ralieze grupului preconizat.

Potrivit observatorilor, în felul
cesta noul partid va fi destul de pu
ternic pentru a forma o coaliție gu
vernamentală majoritară cu partidul 
republican al actualului prim-mi- 
nistru Inönü.

Inițiativa formării unui nou partid 
de „echilibru național“ se datorește, 
după cum scrie ziarul „Akis“ — a- 
propiat cercurilor guvernamentale — 
antagonismului care există între 
Partidul dreptății, care a dobîndit o 
victorie importantă în alegerile lo
cale, și partidul republican condus 
de Inönü.

Opoziție față de crearea Federației Malayeze
KUCHING 29 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Associated 
Press, guvernul Sarawakului a adop
tat o lege potrivit căreia toți ce
tățenii de pe teritoriul Sarawakului, 
la care autoritățile vor găsi arme, 
muniții sau materiale explozibile 
vor fi pasibili de pedeapsa cu moar
tea.

Această măsură este luată, după 
cum anunță agenția, împotriva for
țelor patriotice, care se opun Fede
rației Malayeze și ale căror acțiuni 
de luptă împotriva acestei federații 
s-au intensificat în ultimul timp.

DJAKARTA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția An
tara, la Djakarta a fost dat publi
cității un decret al guvernului in
donezian cu privire la confiscarea 
bunurilor societăților malayeze din 
Indonezia. In nota explicativă care

însoțește decretul se subliniază că 
guvernul indonezian a luat această 
măsură în semn de protest împo
triva creării Federației Malayeze și 
pentru consolidarea economiei na
ționale.

Brunei revendică 
independența

SINGAPORE 29 (Agerpres). —« 
Partidul popular din Brunei a adop
tat o rezoluție prin care se cere ca 
teritoriului Brunei să i se acorde de 
îndată independența, în cadrul 
Commonwealthului. Rezoluția cere, 
de asemenea, sultanului Bruneiului 
să înceapă imediat tratative cu gu
vernul Angliei. în vederea obținerii 
independenței.
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înaintea alegerilor din Venezuela

JOHANNESBURG 29 (Agerpres). 
— La Johannesburg au fost anunța
te primele rezultate ale „alegerilor” 
care s-au desfășurat în provincia 
Transkei, din Republica Sud-Africa
nă, unde rasiștii intenționează să 
creeze un așa-numit „bantustan“, 
adică o adevărată rezervație pentru 
populația de culoare. Aceste alegeri 
au constituit o farsă menită să în
șele opinia publică, să dea impresia 
că guvernul rasist sud-african se 
preocupă de „autoguvernarea" popu
lației de culoare și de „autonomia 
sa politică“

Potrivit primelor. rezultate, din 15 
deputați declarați aleși, 9 sînt parti
zani ai șefului tribal Victor Poto, 
care este oponentul altui șef tribal, 
Mantazima, preferatul autorităților 
rasiste. Deși legat de autoritățile ra
siste, Poto are o atitudine mai nuan-

apartheid,țață fată de politica de 
respingind ceea ce observatorii de
numesc „apartheidul total". Aceste 
prime rezultate nu sînt încă conclu
dente deoarece mai rămîn a fi ad
judecate încă 30 de mandate, totuși 
faptul că partizanii lui Poto au obți
nut pînă acum o majoritate repre
zintă o expresie a împotrivirii popu
lației africane față de politica gu
vernului Verwoerd. Partidele patrio
tice interzise de autorități nu au 
participat la alegeri.

Din adunarea legislativă a Trans- 
keiului vor face parte 109 deputați, 
dintre care 45 aleși, iar 64 desem
nați direct de către guvernul R.S.A. 
din rîndul șefilor tribali. Ea ur
mează să țină prima ședință la 6 
decembrie, pentru a desemna pe șe
ful „guvernului".

PARIS. Senatul francez a adoptat 
cu 153 de voturi pentru și 104 con
tra, proiectul de buget modificat al 
Franței pe anul 1964. Avîndu-se în 
vedere modificările făcute proiectului 
de lege, primul ministru Pompidou a 
propus crearea unei comisii paritare 
mixte formată din reprezentanții A- 
dunării Naționale Franceze și, ai Se
natului care să propună un text unic. 
Acest text urmează să fie adoptat de 
cele două Camere ale Parlamentului 
francez.

LIMA. In orașul peruvian Huan- 
cayo a avut loc un miting în sprijinul 
hotărîrii guvernului privind anularea 
concesiunilor petroliere acordate com
paniei „International Petroleum Com
pany“. Participant» la miting au 
adresat deputaților 
Congresului național cererea de a se 
pronunța în apărarea intereselor na
ționale ale țării.

ALGER. La Alger a fost dat pu
blicității comunicatul comun alge- 
riano-tunisian în legătură cu tratati
vele economice dintre cele două țări. 

. , în comunicat se arată că, potrivit
să fie desemnați cei. 80 de membri ai 1 acordurilor'încheiate la-28 noiembrie, 

'Camerei Reprezentanților; La alegeri 
și-au prezentat candidați Partidul na-r 

..țiohal, partid de guvernămînt, 
deținea 46 locuri în Camera Repre
zentanților, Partidul laburist, Partidul 
creditul social, Partidul, liberal. .Parti
dul comunist a desemnat, de aseme
nea, 23 de candidați.
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PARIS. După cum anunță agenția 
France Presse, poliția senegaleză l-a 
arestat pe fostul căpitan Jean-Marie 
Curutchet, una din căpeteniile orga
nizației fasciste O.A.S. Potrivit agen
ției, el se îmbarcase joi la bordul u- 
nui avion din Roma cu destinația 
Montevideo și a fost arestat în timpul 
unei escale la Dakar.

BUENOS AIRES. La 28 noiembrie 
guvernul argentinean a hotărît să in
troducă controlul asupra prețurilor la 
articolele principale de consum. A- 
ceastă măsură, menită să facă față 
inflației creșcînde, urmează să fie 
prezentată săptămîna viitoare pre
ședintelui Illia spre ratificare.

WELLINGTON. La 30 noiembrie, 
în Noua Zeelandă au loc alegeri 
parlamentare în urma cărora, urmează

și senatorilor

cele două țări ău căzut de acord să-și 
conecteze rețetele-de curent electric, 

care pentru a-i permite Algeriei să' furni
zeze energie electrică Tunisiei. Tot
odată, în comunicat se prevede folo
sirea în comun a resurselor de petrol 
și gaze din Sahara pentru satisface
rea necesităților ambelor țări.

Ziarul ,■L’HUMANITÉ" publică 
sub semnătura lui Georges Fournial 
o prezentare a situației din Vene
zuela înaintea alegerilor preziden
țiale de la

„Arestări 
ced zilnic 
Venezuela, 
desfășoară 
Deputați ai 
în închisori, neținîr.du-se seama de 
imunitatea parlamentară. Libertă
țile sînt un cuvînt lipsit de sens. 
Represiunea îi lovește fără discer- 
.nămînt pe adversarii politicii anti
populare a lui Betancourt.

Alegerile prezidențiale sînt pre
văzute pentru data de 1 decembrie. 
Vor avea loc ? Dacă da, cum se vor 
desfășura și ce rezultat pot avea ?

In apropierea alegerilor preziden
țiale situația politică 
pare mai tulbure 
Chiar grupări ale 
mocratice, partidul 
Betancourt, au protestat împotriva 
violării imunității celor 23 de mem
bri ai parlamentului din partea 
partidului comunist și ai mișcării 
revoluționare de stînga, din care 
majoritatea se află în închisori, iar 
restul în ilegalitate.

Violența guvernamentală este du
blată ; iau parte Digepol-ul (direcția 
generală a poliției) care și-a făcut 
o sinistră reputație prin execuțiile 
sale,- unități ale armatei și polițiile 
particulare care aparțin marilor în
treprinderi străine, și anume celor 
petroliere. Capitala, Caracas,

I decembrie.
și împușcături se suc- 
sau aproape zilnic în 
Lupta de partizani se 
într-o parte a țării, 
opoziției sînt aruncați

în Venezuela 
ca niciodată.
acțiunii de- 
președintelui

alte orașe trăiesc într-un climat de 
nesiguranță ; «unitățile tactice de 
luptă» ale forțelor democratice sînt 
adesea în acțiune, iar ciocnirile loi* 
cu forțele de represiune, de multe 
ori ucigătoare, nu sînt rare ; noap
tea, vagabonzii își înmulțesc actele 
de gangsterism pe care presa ofi
cială le atribuie patrioților.

Cu toate eforturile partidului co
munist și ale mișcării revoluțio
nare de stingă, ambele aflate în 
ilegalitate, opoziția față de dictatura 
lui Betancourt nu s-a unit într-un 
front de uniune națională pentru a

Răsfoind presa străină

O scenă obișnuită în aceste zile pe străzile Caracasului

prezenta un singur candidat care, 
asigurat de sprijinul maselor popu
lare, într-un scrutin legal, ar fi 
avut șanse sigure să învingă.

★

Ziarul „L'Humanité“ publică de a- 
semenea un comunicat al Asociației 
Internaționale a Juriștilor Demo
crația

„Asociația Internațională a Juriș
tilor Democrați a aflat cu emoție 
despre arestarea mai multor avocați 
și juriști venezuelezi, printre care 
dr. Humberto Cûenca, vicepre
ședinte al Asociației Juriștilor De- 
mocrați din Venezuela, membru' al 
Consiliului Asociației Internaționale 
a Juriștilor Democrați, fost pre
ședinte al Colegiului avocaților din 
districtul federal ; Ernesto Silva 

Telleria, membru 
titular al comisiei 
sindicale și juridi
ce internaționale 
creată de Federa
ția Sindicală Mon
dială și A.I.J.D. ; 
Ramon Mota Sa
lazar ; Juan José 
Munez Morales ; 
Augusto Barrios.

Un mare număr 
de juriști sînt o- 
biectul persecu
țiilor polițienești. 
Domiciliile lor sînt 
percheziționate, se
cretul dosarelor 
lor este violat. 
Represiunea se a- 
bate în special a- 
supra celor care 
asigură apărarea 
deținuților politici. 
Astfel a fost ares
tat dr. Cuenca în 
momentul în care ceștia au fost 
incerca să intre în 
legătură, la închi
soarea 
Cuartei San Car
los, cu 
clienții săi.

militară..

unii din

Aceste măsuri luate împotriva 
unor avocați, al căror rol este de a 
face să fie respectată protecția le
gală a drepturilor omului, sînt de 
o extremă gravitate. Atacîndu-i pe 
apărătorii înșiși în scop de inti
midare, ele nimicesc drepturile apă
rării și îl lasă pe cetățean în seama 
arbitrarului.

Asociația Internațională a Juriș
tilor Democrați, care nu a încetat să 
protesteze împotriva loviturilor date 
libertăților, lovituri ce se înmulțesc 
în Venezuela, protestează în mod so
lemn contra acestei noi și grave 
violări a drepturilor omului.

Ea cheamă pe juriști și asociațiile 
de juriști care doresc să fie respec
tate drepturile omului să intervină 
pe lîngă Romulo Betancourt, pre
ședintele Statelor Unite ale Vene- 
zuelei, pe lîngă ministrul Justiției și 
președintele Colegiului avocaților 
din districtul federal, spre a le ex
prima neliniștea cu privire la soarta 
confraților lor și să 
lor în libertate“.

Agențiile de presă 
forțele patriotice din 
întreprins o nouă 
nită a atrage atenția 
blice mondiale asupra regimului 
tidemocratic instaurat în țară 
președintele Betancourt. La 28 
iembrie, imediat după decolarea de 
pe aerodromul Idlewild de lingă 
New York, un avion al companiei de 
transporturi aeriene venezuelene 
„Viasa“ a fost capturat de 
membri ai Frontului de eliberare 
națională din Venezuela. Avionul, 
care avea destinația Caracas, a fost 
îndreptat spre Bermude, aterizînd 
după cîteva ore pe aeroportul din 
capitala Trinidadului, Port of Spain.

In timpul zborului cei șase mem
bri ai Frontului de eliberare națio
nală au lansat un mesaj semnat „Co
mandant Olga“, șeful celui de-ai 
13-lea detașament al Forțelor armate 
de eliberare națională, în care acu
ză regimul președintelui Betancourt 
că a dezlănțuit în țară o teroare sîn- 
geroasă împotriva forțelor progre
siste și că a suprimat cele mai ele
mentare drepturi și libertăți cetățe
nești. Mesajul cheamă pe toți cetă
țenii Venezuelei să boicoteze viitoa
rele alegeri generale, în semn de 
protest împotriva atmosferei de te
roare în care sînt organizate.

După cum relevă agenția France 
Presse autoritățile venezuelene au 
intrat în contact cu autoritățile Tri
nidadului, care în momentul ateriză
rii au arestat pe cei șase membri ai 
Frontului de eliberare națională. A- 

, ' ( predați ambasadei
Venezuelei care îi va expedia sub 
escortă în țară. Agenția Associated 
Press, citînd o declarație a minis
trului de interne ale' Venezuelei. re
levă că cei șase „comandos“ vor fi 
deferiți unui tribunal militar pen
tru a fi judecați.
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