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ABDULLAH AL-SALLAL

La toamnă, cînd se vor deschide școlile, elevii din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic vor găsi pregătite pentru ei 24 500 000 de manuale. Dintre acestea, peste 20 de milioane vor fi distribuite gratuit elevilor din clasele I—VIII. Pînă în septembrie sînt încă mai bine de trei luni, dar, de pe acum, cea mai mare parte a a- cestor manuale a fost tipărită. Co- letele care conțin cărți școlare trebuie să ajungă la timp și în perfectă stare de la tipografii în centrele regionale, raionale și orășenești, să fie .păstrate cu grijă pînă în preajma începerii cursurilor, cînd vor fi distribuite școlilor sau unităților de desfacere.Zilnic, din Gara de Nord și din stațiile de cale ferată ale altor centre unde se editează manuale, pornesc spre toate colțurile țării, mii de cărți ambalate și manipulate cu atenția cuvenită. După cum informează corespondenții regionali ai ziarului, la Oradea și Iași, la Brașov și Timișoara, pachetele cu cărți școlare ajung în bună stare. în cele mai multe regiuni Centrele de librării și difuzare a cărții, unitățile cooperației s-au îngrijit din timp de amenajarea spațiului necesar depozitării manualelor în condiții corespunzătoare, ferite de praf, umezeală etc. La Iași s-a construit și s-a dat în folosința C.L.D.C. un depozit modern, de mare capacitate. Bine îngrijite și amenajate sînt și depozitele întreprinderilor comerciale interraionale Oradea, Salonta, ale C.L.D.C. din regiunea Br așov ș.a. Volumele sînt așezate pe clase și pe titluri, există o evidență precisă a coletelor sosite și a celor ce sînt așteptate.Pe alocuri însă, C.L.D.C. și organele cooperației care răspund de difuzarea manualelor nu au luat măsuri pentru buna depozitare a tuturor cărților școlare ce le-au fost '•■credințate. In orașul Pașcani, e.i.D.C. și unitățile cooperației se tocmesc încă asupra repartiției o- bligațiilor pe care le au deopotrivă

în depozitarea manualelor. N-ar fi mai firească și mai utilă conlucrarea pentru a se asigura — cu toată răspunderea — păstrarea în condiții cît mai bune a cărților școlare ? Un cuvînt hotărîtor au de spus în această „dispută“, firește, organele locale de partid și de stat.în multe localități, o dată cu noile cartiere de locuințe au fost construite și școli. Gospodarii orașelor nu trebuie să uite cerințele acestor noi locatari în ce privește cărțile și celelalte obiecte trebuincioase în activitatea școlară. Din spațiile comerciale nou amenajate este de dorit să facă parte și librării, papetării, unități ale C.L.D.C. Se simte nevoia unor astfel de unități în cartierul Socola din Iași, unde în ultimul timp au fost date în folosință trei școli medii, în preajma Complexului școlar profesional de la Bîrlad, unde învață peste 2 500 de elevi și în alte părți. Amenajarea lor din vreme va preveni eventualele greutăți și aglomerări nejustificate atunci cînd se va trece la difuzarea manualelor școlare.Anual, statul nostru democrat- popular alocă zeci de milioane de lei pentru tipărirea de cărți școlare; colective de cadre didactice, graficieni, specialiști tipografi se străduiesc să îmbunătățească continuu conținutul acestor manuale, forma lor grafică. Pe lîngă pagubele materiale, nu e greu de închipuit efectul educativ nefavorabil pe care-1 poate a- vea o carte deteriorată, cu filele îndoite și colțurile rupte. De aceèa, este o importantă îndatorire a tuturor forurilor care răspund de transportul, depozitarea și difuzarea manualelor școlare — C.L.D.C., unitățile cooperației, sfaturile populare, conducerile școlilor — să vegheze ca fiecare carte să ajungă la timp și în perfectă stare în mîinile elevilor. Cei care transportă sau depozitează manuale trebuie să le considere nu numai obiecte prețioase ci și fragile, fie că poartă sau nu mențiunea : „Atențiune ! Manuale școlare“.

Intensificarea muncii de cercetare, intrarea în funcțiune a noi unități productive contribuie la îmbogățirea gamei de sortimente chimice organice. De la începutul anului și pînă acum fabricile din industria chimică organică au realizat, printre altele, vopsele pentru izolația fonică a autocamioanelor și vagoanelor de cale ferată, sortimente de negru de fum care sporesc rezistența anvelopelor

și articolelor tehnice din cauciuc, un intermediar pentru fabricarea colo- ranților etc. Pînă la sfîrșitul acestui an sînt prevăzute să se realizeze și alte produse. Printre acestea se numără noi sortimente de coloranți pentru fibre sintetice, pentru bumbac și piele, pigmenți organici pentru mase plastice și cerneluri poligrafice, sortimente de lacuri și vopsele.
tinereaORADEA (coresp. „Scînteii“). — In zona de șes a regiunii ■ Crișana toate culturile de primăvară s-au dezvoltat viguros. Ploile căzute în ultimul timp au favorizat însă și creșterea buruienilor. De aceea, principala preocupare a colectiviștilor este a- cum întreținerea culturilor. La gospodăria colectivă din Șimand s-a terminat prașila I și răritul pe cele 600 ha cu sfeclă de zahăr și s-au lucrat cu sapa rotativă aproape 500 de ha cu porumb. La gospodăria colectivă din Comlăuș s-a executat pra-

șila I și răritul pe întreaga suprafață de 260 ha cu sfeclă de zahăr și s-a început prășitul mecanic și manual al porumbului și florii-soarelui. Pînă în prezent, în raioanele Criș și Salonta s-a executat lucrarea de întreținere a porumbului cu sapa rotativă pe circa 12 000 ha. De asemenea, s-a efectuat prașila I pe o suprafață de peste 6 000 ha cu sfeclă de zahăr și răritul pe mai bine de 3 000 ha. în unele gospodării colective a început și prașila a III-a la zahăr. sfecla de

Pentru îmbunătățirea calității deser
virii în unitățile de confecții după co- ; 
mandă, Uniunea .centrală a cooperati
velor meșteșugărești a organizat un 
concurs de îmbrăcăminte pe țară. In 
prezent se desfășoară faza regională a 
concursului. Cu acest prilej se face trie
rea modelelor pentru faza pe țară, unde 
se vor prezenta cele mai valoroase crea
ții ale specialiștilor din cooperația meș
teșugărească. Lucrările de selecționare și 
premiere a celor mai reușite modele vor 
avea loc în zilele de 11—14 iunie a.c. 
Concursul constituie un prețios schimb 
de experiență, dînd posibilitate coope
ratorilor tehnicieni, meșteri și lucrători 
să cunoască elementele noi ale modei, ' 
metodele noi de execuție, precum și 
cele mai reușite soluții pentru utilizarea 
țesăturilor din fire sintetice sau în a- 
mestec. După încheierea concursului 
vor avea loc prezentări de modă pen
tru public, cu modelele premiate și se 
lecționate la concurs.

Președintele Republicii Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal, și persoanele oficiale care îl însoțesc au plecat vineri într-o călătorie prin țară. Oaspeții sînt însoțiți de Gogu Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.La intrarea în regiunea Ploiești oaspeții yemeniți au fost întîmpinați de reprezentanți ai sfaturilor populare ale regiunii și orașului Ploiești și ai organizațiilor obștești locale. Președintele sfatului popular regional, Gh. Stan, a urat oaspeților bun venit. A răspuns președintele Abdullah al-Sallal.Președintele Yemenului și celelalte persoane oficiale s-au oprit apoi la Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești, unde au fost salutați de Constantin Năcuță, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și de conducerea uzinei. în sala de consiliu, directorul general al uzinei, Dimitrie Tomozei, a vorbit oaspeților despre dezvoltarea acestei importante unități constructoare de utilaj petrolier, care este cunoscută prin produsele ei în numeroase țări din lume. în continuare au fost vizitate mai multe sectoare de producție ale uzinei și s-a asistat la unele probe ale instalațiilor de foraj.

în amintirea vizitei, mareșalul Abdullah al-Sallal a semnat în cartea de aur a uzinei, felicitînd colectivul de aici pentru rezultatele obținute în muncă și urîndu-i noi succese în activitatea de viitor.După vizita făcută la Ploiești, oaspeții yemeniți și-au continuat călătoria pe Valea Prahovei, oprin- du-se la Sinaia, unde au participat la un dejun oferit în cinstea lor.în timpul dejunului, care a decurs într-o atmosferă cordială, Gh. Stan, președintele Sfatului popular al regiunii Ploiești, și mareșalul Abdullah al-Sallal au toastat pentru prietenia romîno-yemenită, pentru prosperitatea celor două țări.
★Vineri după-amiază, oaspeții yemeniți au vizitat Muzeul Peleș după care s-au îndreptat spre Brașov. La sosirea în regiune, oaspeții au fost întîmpinați de conducători ai organelor locale de stat și ai organizațiilor obștești. La salutul președintelui Sfatului popular regional, Ion Măr- • cuș, a răspuns președintele Abdullah al-Sallal. Prin localitățile prin care au trecut, de la București spre Brașov, oaspeții au fost salutați cu căldură de numeroși cetățeni.(Agerpres)
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G.A.S. Călărași, regiunea București. Aici s-au cultivat 100 ha cu secară 
masă verde. In fotografie : recoltatul secarei cu ajutorul combinei

Procedeul e simplu. Se cunoaște de cîteva sute de ani. Pentru fabricarea fiecărei tone de fontă, furnalele mănîncă o „hrană“ consistentă— minereul de fier. Iar la fiecare „masă“ de acest fel, cocsul este de nelipsit. El este „pîinea“ furnalelor, combustibilul care, mistuindu-se în dreptul gurilor de vînt, topește totul— la aproape 2 000 de grade — și partic'pă la transformarea minereului și calcarului în fontă și zgură. Această „pîine“ servită furnalelor în cantități enorme a ridicat în ultima vreme în fața siderurgiștilor o seamă de probleme tehnico-econo- mice complexe.Cocsul se adaugă încărcăturii în raport de „unu la unu“ ; la fiecare tonă de fontă, aproape o tonă de cocs. Un calcul simplu arată că 40—55 la sută din prețul de cost al fontei revine cocsului. Iată de ce siderurgiștii sînt atît de preocupați de reducerea consumului de cocs. Furnaliștii de la Hunedoara și Călan, traducînd în viață prevederile Directivelor Congresului al III-lea al partidului, au înscris reducerea consumului de cocs, alături de ridicarea indicilor de utilizare^a a- gregatelor, pe agenda preocupărilor lor zilnice.

tregll activități a..combinatului siderurgic. Din cele 25 milioane lei economii și 26 milioane lei beneficii peste plan, o mare parte s-au obținut pe seama economisirii cocsului.

La stațiunea experimentală de preparate microbiologice a Institutului central de cercetări agricole s-a experimentat cu rezultate pozitive combaterea unor dăunători pe cale biologică. Specialiștii stațiunii au produs entomobacterinul, folosit la combaterea unor dăunători ai culturilor agricole, pomilor șl arborilor forestieri. Produsul conține bacterii care acționează selectiv asupra diferitelor specii de insecte, rezultatele cele mai bune obținîndu-se cînd a- cestea sînt în stare de larvă. Cu ocazia experiențelor făcute, produsul a acționat nociv asupra nălbarului, cotarului, călugăriței, larvei gînda- cului de Colorado șl altor dăunători, încă din acest an, entomobacterinul va fi folosit de unități agricole socialiste.

Mii de tone economisiteSuccesele obținute în anii șesena- \ului în cele două mari uzine vecine Sînt evidente. Hunedoara și Călanul

și-au dublat producția de fontă față de 1959. Indicii de utilizare și consumul de cocs — indicatori care exprimă cel mai elocvent creșterea nivelului tehnic al producției — au înregistrat îmbunătățiri apreciabile. Comparativ cu 1959, astăzi se produce pe fiecare metru cub de volum util de furnal mai mult cu 220—470 kg de fontă, în condițiile reducerii consumului de cocs cu 200 pînă la 330 kg pe tona de fontă. Aceste cifre exprimă cît se poate de bine transformările survenite în toate secțiile de furnale, munca entuziastă de zi și noapte a colectivelor de furnaliști și specialiști.Hotărîtoare în ridicarea nivelului tehnic al producției de fontă sînt măsurile luate în anii șesenalului de către partidul și statul nostru. S-a construit în acest scurt răstimp furnalul de 1 000 m.c., au fost refăcute capital și modernizate aproape toate furnalele de la Hunedoara și Că- lan. Au intrat în producție capacități noi pentru fabricarea cocsului și de aglomerare a minereurilor, s-au asigurat furnalelor cantități sporite de minereuri bogate în fier. Aceste măsuri esențiale s-au îmbi

nat armonios cu inițiativa creatoare a furnaliștilor.Să luăm, de pildă, secția I-a de furnale de la Hunedoara. Inginerii și tehnicienii de aici — Gheorghe Roman, Dumitru Bîrzuică, Gheorghe Cișmaș și alții — s-au afirmat ca pasionați și îndrăzneți căutători ai noilor procedee de lucru. Ei au venit cu propuneri prețioase pentru ridicarea temperaturii aerului insuflat în furnale, pregătirea mai bună a încărcăturii, reducerea procentului de siliciu și mangan din fontă etc. Rezultatele din acest an — economisirea a 86 kg de cocs pe tona de fontă și depășirea planului de producție cu 13 000 tone de fontă — vorbesc de la sine.Exemplul de mai sus este caracteristic. Măsurile înscrise în planul M.T.O. — 30 dintre ele se referă la reducerea consumului de cocs — au fost aplicate la vreme. De la începutul anului, la Hunedoara s-au economisit peste 15 000 tone de cocs, iar la Călan pentru fiecare tonă de fontă s-a' cocs mai lui de sporirea
consumat cu 13—24 kg. de puțin. Reducerea consumu- cocs și-a spus cuvîntul în. eficienței economice a in

La JJzlna cocsochimlcă de Ia Hunedoara

La furnale — noi rezerve 
și posibilitățiSpecialiștii au dovedit că, pentru fiecare 10 grade de ridicare a temperaturii aerului insuflat în furnale, consumul de cocs scade cu 4 kg pe tona de fontă. Raportat la întreaga producție de fontă a celor două mari uzine, rezultă că se obțin astfel într-un an economii de cîteva zeci de- mii de tone de cocs. Ce au întreprins furnaliștii în acest sens ? Cîteva date arată că la Hunedoara și Călan temperatura aerului insuflat atinge în prezent valori de ordinul 650—850 de grade. Nu este însă mai puțin adevărat că rezervele sînt departe de a fi epuizate. Anul acesta, spre exemplu, la secția I-a furnale s-a lucrat cu temperaturi cu 100—120 grade sub capacitatea termică a cau- perèlor, iar la secția II-a cu 50 de grade mai puțin.Un studiu amplu, întocmit de specialiști, indică mijloacele pentru valorificarea mai largă a acestei rezerve. Prin repararea cauperelor, modernizarea lor și urmărirea atentă a tehnologiei, temperatura aerului poate fi ridicată — în funcție de furnale — la 720—1 000 de grade. Conducerile celor două mari întreprinderi au și trecut în planurile de măsuri realizarea propunerilor făcute de specialiști. Este însă nevoie de aplicarea lor întocmai și, mai ales, de ridicarea muncii cauperiști- lor la un nivel superior.Sfera de preocupări a furnaliștilor a cuprins în ultima vreme și o altă problemă esențială — asigurarea unui mers uniform și intensiv al furnalelor prin îmbunătățirea tehnologiei de exploatare. Mulți furnaliști își exprimă însă-părerea că în această direcție mai este încă loc destul pentru noi perfecționări. Respectarea rețetelor de dozare, menținerea constantă a nivelului de încărcare, adoptarea unor sisteme de alimentare adecvate — iată numai cîteva din căile care duc la îmbunătățirea regimului termic, la reducerea consumului de cocs.
Treptele calitățiiAnul acesta vor intra în funcțiune noi capacități moderne pentru prepararea cărbunilor cocsificabili și minereurilor, pentru aglomerare și depozitare. Dar nici investițiile, nici munca furnaliștilor nu reprezintă totul. La reducerea continuă a consumului de cocs trebuie să contribuie și cocsarii, și aglomeratoriștii, și minerii din Valea Jiului, și cei de la Teliuc șl Ghelar. Șirul perfecționărilor tehnice, al metodelor avansate de lucru sulul nu hotarele secțiilor de furnale, ci să continue drum ce-1 străbate cocsul.Folosirea aglomeratului autofon- dant a însemnat un real pas înain-

Laurenfiu YISKI

pentru economisirea coc- trebuie să se întrerupă lade-a lungul întregului
(Continuare în pag. II-a)

INSTANTANEE

Aș fi curios — dar asta e treaba 
statisticienilor — să aflu cîte pa
gini de lectură, cîte filme sau spec
tacole oferă unei gospodine într-o 
lună folosirea aspiratorului, a ma
șinii de spălat rufe, a frigiderului. 
Poate, că ar fi interesant un ase
menea calcul, poate că rezultatele 
sale ar constitui cea mai bună re
clamă pentru aceste obiecte ale 
tehnicii în gospodărie. Pentru că, 
evident, modernizarea măturatului 
și chiar „mecanizarea" fabricării 
maionezei sînt amănunte cu con
secințe ce țin de igienă, confort 
dar, mai ales, de scurtarea timpu
lui pe care femeia îl consacră mun
cilor casnice.

De la un an la altul calitatea, 
aspectul, performanțele acestor 
mecanisme și aparate corespund 
tot mai mult exigențelor noastre, 
de la un an la altul industria aces
tor produse face progrese remar
cabile. Dar comerțul ?

Comerțul cu fărașe era ceva mai 
simplu decît comerțul cu aspira
toare. Ca urmare, unele magazine 
din Capitală și din provincie au 
prevăzut în zile și la ore anumite 
prezentarea și demonstrarea pro
prietăților acestor obiecte de uz 
casnic, de la televizoare la frigi
dere, probe de funcționare și în
treținere făcute de tehnicieni, ex
plicații și lămuriri date cumpără
torilor. E un lucru foarte firesc, 
pentru că noile poziții cucerite de 
tehnică în cămin și bucătărie pre
supun o anume ridicare a califică
rii în cotidiana activitate gospodă
rească.

Dar am întîlnit în ultimele zile 
d.ouă cazuri pe care nu le-am pu
tut accepta. .^La marele și moder
nul magazin de produse electro
tehnice de pe calea Griviței un 
tehnician neglijent folosea pentru 
probe o priză stricată, în vreme ce 
un coleg de-al său, vînzător la 
„Electrotehnica“ de pe bd. Maghe- 
ru, uita să explice cumpărătorilor 
un amănunt esențial și anume că 
un aparat de radio se poate strica 
în cîteva clipe dacă voltajul de 
acasă este mai mic decît voltajul 
din rețeaua magazinului. Exem
plele nu sînt, din păcate, singurele. 
Există încă
București și în provincie în care 
vînzătorii nu lămuresc cumpărăto
rului condițiile de folosire și între
ținere ale acestor produse, uneori 
nu le fac nici proba, conform ve
chiului principiu „văzut-plăcut".

Paul DIACONESCU

(Agerpres)

înălțimi,., (Coșul de fum al Centralei electrice de termoficare din Iași)
Foto I M. Andreescu

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare RomineBucureștiDragă tovarășe Gheorghiu-Dej,în numele poporului bulgar și în numele meu personal, primiți recunoștința noastră sinceră pentru condoleanțele adresate nouă cu prilejul grelei pierderi suferite de poporul nostru — încetarea din viață a eminentului activist al Partidului Comunist Bulgar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B. și președinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, tovarășul Dimităr Ganev, neobosit luptător pentru pace și socialism și pentru dezvoltarea prieteniei frățești dintre popoarele bulgar și romîn.
TODOR JIVKOV 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

destule magazine în

BucureștiVă mulțumesc cordial pentru felicitările și urările transmise în numele dv. și în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne cu prilejul alegerii mele ca președinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria.împărtășesc întru totul convingerea exprimată de dv. privind dezvoltarea mai departe a prieteniei și colaborării dintre cele două țări ale noastre și mă folosesc de acest prilej pentru a ura poporului romîn frate noi succese în lupta pentru triumful socialismului și păcii.
GHEORGiHI TRAIKOV 
președintele Prezidiului 

Adunării Populare a R. P%. Bulgaria
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Din noul peisaj al orașului Baia Mare

TUDOR VIANU

Consiliul direetosiloî la lucru
Din activitatea trustului Gostat Ploieștirii și specializării producției în podăriile de stat este în curs desfășurare. Totuși, primele zultate se văd de pe acum. Concentrarea efectivelor de vaci, de porci și de oi într-un număr mai mic de unități a dat posibilitate G.A.S. să aplice mai ușor metodele înaintate de creștere a animalelor, să introducă mai lesne mecanizarea și, prin urmare, să obțină rezultate mai bune. în primele patru luni ale acestui an, de la un efectiv de 7325 vaci s-au obținut în medie aproape 950 litri de lapte la fiecare vacă, față de 893 litri cît s-au realizat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Pînă la sfîrșitul lunii aprilie, sporul mediu zilnic de creștere în greutate în îngrășăto- riile de porci a ajuns la 500 grame, iar la porcii sub 30 de kg — Ia 314 grame, depășind mult pe cel înregistrat în trecut.Consiliul directorilor s-a ocupat îndeaproape și de organizarea bazei furajere în cadrul fiecărei gospodării profilate pe creșterea animalelor. Acest lucru a fost impus nu numai de specializarea unităților din trust, ci și de faptul că în trecut nu se reușise întotdeauna să se a- sigure animalelor cantități corespunzătoare de furaje și într-un sortiment variat. Sarcina de a analiza aceasta problemă a fost încredințată colectivului zootehnic din cadrul consiliului diț-ectorilor. Măsurile pre- ____  „___ conizate au prevăzut ca pe terenu- important însă ca rile destinate bazei furajere să se extindă tot mai mult lucerna (suprafața însămînțată a și ajuns la 3500 hectare). Această cultură se concentrează într-un număr mic de unități, unde există condiții naturale favorabile, urmînd ca furajul rezultat să fie brichetat sau transformat în făină și distribuit apoi pe gospodării. Pentru asigurarea nutrețurilor verzi și însilozate s-a indicat ca. în funcție de condițiile concrete din fiecare unitate, să se cultive cele mai valoroase furaje : porumb, iarbă grasă, borceag etc.în cadrul consiliului directorilor au fost analizate și rezolvate numeroase alte probleme : încadrarea gospodăriilor din trust în volumul de cheltuieli planificat ; activitatea desfășurată de specialiștii din unități ; popularea îngrășătoriilor cu materialul necesar pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan ; popularizarea experienței bune și ajutorarea gospodăriilor cu rezultate mai slabe în producție; timp a planului Discutarea acestor tunci cînd situația rut-o — și măsurile practice de consiliul directorilor au contribuit la obținerea unor importante realizări pe ansamblul trustului.

Cu fiecare an, gospodăriile de stat din trustul Ploiești obțin rezultate tot mai bune în sporirea producției și reducerea prețului de cost al produselor. în 1962 ele au realizat beneficii de circa 6 milioane, iar în 1963 de aproape 12 milioane. La îmbunătățirea activității acestor unități a contribuit și conducerea cu mai multă competență a activității fiecărei gospodării de către consiliul directorilor de gospodării din cadrul trustului.Creat o dată cu reorganizarea conducerii agriculturii, format din directorii tuturor gospodăriilor din cadrul trustului, consiliul directorilor a început să conducă operativ, mai bine, pe baze științifice, activitatea economică din gospodăriile de stat, să ia măsuri chibzuite, care au dus la sporirea producției și reducerea prețului de Cost. Consiliul directorilor din trustul Gostat Ploiești a cîștigat o bună experiență poate folosi și lucrătorilor din trusturi. care alte
Studii temeinice 
privind profilarea 
producțieiEste știut că activitatea de ducție desfășurată în gospodăriile de stat ridică o serie de probleme curente, care se ivesc zi de zi într-o unitate sau alta. Pentru a se obține producții cît mai mari și mai ieftine este i....„...î.fiecare dintre ele să fie rezolvate 
la timpul potrivit, operativ și cu competență. în trustul G.A.S. Ploiești, consiliul directorilor- a ținut seama de acest lucru. Atît problemele de perspectivă ale gospodăriilor cît și cele de zi cu zi au fost discutate în funcție de oportunitatea lor, de însemnătatea 
pe care o prezentau la un moment 
dat pentru sporirea producției agri
cole și îmbunătățirea activității eco
nomice a fiecărei unități.O problemă din cele mai importante care a stat în centrul activității consiliului directorilor 
a fost studierea posibilităților de profilare și specializare a producției în funcție de condițiile existente și de nevoile economiei naționale. Pentru a putea stabili ramurile de producție care să fie dezvoltate în fiecare gospodărie, asigurîndu-se îmbinarea lor armonioasă, a fost nevoie de întocmirea unor studii temeinice, în fiecare unitate. Elaborate de cei mai buni specialiști din trust, discutate în mod amănunțit în cadrul consiliului directorilor, aceste studii au dat posibilitatea stabilirii unei orientări juste, raționale în profilarea producției în cadrul fiecărei gospodării. S-a prevăzut ca unitățile din jurul orașelor să dezvolte creșterea vacilor și producția de furaje necesare acestora; cele din cîmpie — cultivarea cerealelor și îngrășarea taurinelor sau porcinelor ; gospodăriile din zona de deal — viticultura, pomicultura și creșterea oilor etc. Procesul profilă-

pro-

îndeplinirea de livrări probleme din teren

gos- de re-

la etc. - a- a ce- luate
Probleme rezolvare 
operativPentru a putea rezolva multiplele probleme pe care le ridică producția în unitățile din trust, consiliul directorilor folosește metode de muncă dintre cele mai variate. In ședințele consiliului directorilor, care se

Cocs u 1
(Urmare din pag. I-a)te. Este însă nevoie ca lucrătorii de la cele două fabrici de aglomerare să asigure furnalelor o producție de calitate corespunzătoare, cu conținut de fier mai ridicat, cu indici de bazicitate și granulație constanți. A- ceasta va duce nemijlocit la reducerea consumului de calcar și cocs. Tot pe linia pregătirii superioare a încărcăturii trebuie să se înscrie și munca minerilor de la Teliuc și Ghelar pentru creșterea procentului de fier în minereu pe seama sterilului vizibil, prăjirea corespunzătoare a sideritei, ciuruirea minereurilor prăfoase Ia Călan etc.Atunci cînd vorbesc despre consumul de cocs, furnaliștii au în vedere și uzina cocsochimică. „Cocsarii — spun furnaliștii — au în mîi- nile lor o parte din „cheile“ succeselor noastre". O ^afirmație cît se poate de întemeiată. La bateriile de cocsificare se hotărăște calitatea cocsului — factor de seamă în reducerea consumului specific. Cum au reacționat cocsarii la cerințele justificate ale furnaliștilor?Dacă stai de vorbă cu inginerii Vladimir David, Ion Pavel, cu muncitorii Dumitru Cosmîncă, Ion Nimu sau Ion Marcovici, te convingi că „piloții“ scoși din cuptoarele de cocsificare tind spre o calitate superi-'

oară. Pregătirea corespunzătoare a cărbunelui, aplicarea metodelor matematice la calcularea rețetelor și respectarea regimului termic sînt numai cîteva din măsurile care au dus la ridicarea rezistenței mecanice a cocsului la 71—72 la sută. Dar la cocserie au rămas încă nerezolvate o seamă de probleme. Variația rezistenței mecanice și a umidității cocsului dau furnaliștilor multă bătaie de cap. Cărbunii nu sînt bine depozitați și nici nu s-a găsit cel mai potrivit grafic de consum.„Lanțul“ se întinde mai departe, în condițiile tehnice de azi nu este deloc de neglijat procentul de cenușă și sulf din cocs. Un singur procent de cenușă poate duce la creșterea consumului de cocs cu 15—20 kg pe tona de fontă, iar sulful — acest dușman al metalului — scade productivitatea și urcă cheltuiala de combustibil. Este deci și aceasta o rezervă importantă pentru furnale. Cum trebuie ea pusă în valoare ?Cocsarii, ca și furnaliștii, spun, pe bună dreptate, că cenușa și sulful depind exclusiv de calitatea cărbunelui. Adică depind de munca minerilor din Valea Jiului. Acolo,' în abatajele minelor Lupeni, Uricani și Vulcan, se hotărăște în bună măsură consumul de cocs la furnale. Minerii _ știu acest lucru. Dar, la cele trei ex- ■DloatăBl, calitatea cărbunelui cocsii

țin cu regularitate la începutul fiecărei luni, se analizează cum se îndeplinesc sarcinile de plan, cum își desfășoară activitatea colectivele din unele unități care nu obțin rezultate pe măsura posibilităților, cum se popularizează experiența bună acumulată de unele gospodării.In ultima ședință a consiliului directorilor, care a avut loc la începutul acestei luni la G.A.S. Stîlpu, pe lîngă analiza activității desfășurate de gospodăriile de stat Buzău, Cîmpina, Rîfov etc, unde în luna anterioară nu s-au îndeplinit indicatorii de plan, s-a discutat și despre ținerea evidenței financiare în trust, graficul de livrări și planul de acțiune pentru campania de întreținere a culturilor. Din următorul e- xemplu rezultă clar cît de importante sînt aceste discuții pentru îmbunătățirea muncii din gospodăriile din trust. In luna aprilie, G.A.S. Buzău a obținut rezultate nesatisfăcătoare în producțiaSporul de creștere în greutate a fost mic, iar prețul de cost la lapte și ouă a fost depășit etc. Membrii consiliului (îndeosebi directorii gospodăriilor de stat Ploiești, Pu- cheni și Drăgănești)1 au analizat cauzele care au dus la această stare de lucruri, au criticat conducerea gospodăriei de stat Buzău pentru faptul că nu s-a ocupat cu răspundere de acest sector. Ei nu s-au mărginit la atît, ci au stabilit și măsurile necesare care să ducă la lichidarea lipsurilor.

Cartea 
în casa eelectîviștiior

Tot mai mulți locuitori din mediul 
rural au devenit în ultimul timp cititori 
pasionați. Pe lingă numărul mare de 
săteni care sînt înscriși în fișele biblio
tecilor locale, mulți colectiviști își alcă
tuiesc biblioteci personale. De la înce
putul anului, în regiunile Ploiești, Argeș, 
Suceava și Crișana, un număr de alți 
26 000 de colectiviști și-au alcătuit bi
blioteci personale. In regiunile Dobrogea 
și Crișana sătenii au cumpărat în acest 
an cărți în valoare de aproape 1 200 000 
lei. In comunele Dărmănești, Filipeșii 
de Pădure, Smeeni, Ciorăști și altele din 
regiunea Ploiești, mai mult de jumătate 
din numărul colectiviștilor dispun de bi
blioteci personale. (Agerpres)

Dispariția lui Tudor Vianu, în plină putere creatoare, înseamnă o grea și dureroasă pierdere pentru știința și literatura romînească.încă de pe cînd se afla pe băncile Facultății de filozofie și litere din București, Tudor Vianu își manifesta neobișnuita sa pregătire filozofică și literară la seminariile pe care le frecventa; totodată, el începea să publice studiile ce erau să-i aducă mai tîrziu notorietatea. După studii universitare în Germania, unde obține titlul de doctor în filozofie cu o teză asupra poeticei lui Schiller, se întoarce în țară și intră în învățămîntul universitar, unde desfășoară o activitate strălucită, încununată cu bogate roade în domeniul filozofiei, esteticii, criticii și istoriei literare.De Ia începutul carierei sale e preocupat de probleme generale, pe care le abordează cu o pregătire multilaterală. Dotat cu un remarcabil talent literar, publică, începînd cu anul 1925, o serie de lucrări de estetică literară : „Dualismul artei“, „Fragmente moderne“, „Poezia lui Eminescu“, „Arta și frumosul“, „Influența Iui Hegel în cultura' ro- rîiînă“, în care problemele cele mai diferite sînt expuse și dezbătute cu o profundă cunoaștere a obiectului. Trebuie menționată în mod deosebit, printre aceste lucrări, „Estetica“, opera de mari proporții.Tudor Vianu a consacrat mai multe lucrări lui Eminescu, publicate în cursul anilor, în care a pus în lumină noutatea poeziei eminesciene,' legînd-o de curentele filozofice și literare contemporane.- In același timp, el a analizat cu o mare profunzime arta cuvîntului a genialului poet, procedeele sale artistice, liefînd originalitatea lor.In materie de critică literară lingvistică trebuie menționată,

de acad. AL. R0SETT1

zootehnică.

La fața locuhiConsiliul directorilor analizează și la fața locului, în unități, diferite probleme pe care le ridică producția. Acest lucru este făcut fie de întreg consiliul, fie de colective mai re- strînse, formate din cei mai price- puți specialiști. Colectivul care se ocupă de cultura plantelor de cîmp a analizat cu cîtva timp în urmă cum s-au făcut amplasarea porumbului' și fertilizarea terenului, a verificat calitatea reparațiilor la tractoare și modul cum au fost in- struiți mecanizatorii care aveau să lucreze la semănat. Un alt colectiv, în care au fost antrenați și economiștii din trust, se va deplasa, în eurînd, în gospodării, pentru a vedea cum se îndeplinesc sarcinile de plan pe brigăzi, cum se urmăresc cheltuielile de producție etc.Bune rezultate au dat și alte metode de muncă cum ar fi : organizarea de schimburi de experiență, la care în afară de membrii consiliului sînt invitați specialiști și alți lucrători din G.A.S. ; chemarea în- fața consiliului a cîtorva ingineri sau maiștri pentru a prezenta rapoarte de activitate; consultări între conducerea trustului și un număr restrîns de membri ai consiliului înâinte de începerea unei acțiuni.Cu sprijinul consiliului directorilor, formă organizatorică nouă, înaintată, gospodăriile de stat din trustul Ploiești își îmbunătățesc activitatea economică și financiară.
Radu ATÀNASESCU

ficabil trebuie să constituie în mod mai hotărît un obiectiv central al activității lor. Conducerea combinatului carbonifer, a exploatărilor miniere respective, organizațiile de partid de aici trebuie să răspundă Hunedoarei prin măsuri reale, prin livrarea cărbunilor potrivit cu prescripțiile și angajamentele luate.
★Am surprins zilele acestea numeroase fapte noi. Siderurgiștii hune- doreni și-au îmbunătățit angajamentele luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Pe baza realizărilor, furnaliștii au hotărît să producă peste plan 35 000 de tone de fontă, în céa mai mare parte cu cocs economisit. Asemănătoare este situația la Călan. La Hunedoara s-a născut inițiativa de a se lucra „o zi pe lună cu cocs economisit". Comisia economică a comitetului regional de partid a studiat în amănunt toate laturile economice și tehnice ale reducerii consumului de cocs la furnale, iar biroul Comitetului regional de partid Hunedoara și-a propus sa analizeze modul în care furnaliștii, cocsarii, minerii, specialiștii din regiune se ocupă de economisirea. cocsului. Reducerea consumului specific de cocs s-a înscris ca o problemă importantă în preocupările zilnice ale furnaliștilor. Se așteaptă din partea celor două mari uzine — Reșița nu poate ră- mîne nici ea în afară — din partea specialiștilor, a organizațiilor de partid, confirmarea unor rezultate 

valoroase.

re-Și cu

deosebire, lucrarea „Arta prozatorilor romîni“ (1941), una dintre cărțile cele mai izbutite ale sale. Lucrarea e profund originală și constituie un îndreptar în materie. Prin luciditatea și adîncimea analizei, această cârte reprezintă un dar neprețuit pe care savantul Tudor Vianu l-a făcut culturii noastre.Prin forța lucrurilor, Tudor Vianu se îndreptase, în cursul • anilor, înspre analiza lingvistică a textelor, : urmînd exemplul ilustrului său profesor, Ovid Densușianu, care îmbina studiile de limbă cu celé de ratura. Din această preocupare , șit ediția critică a operei lui ; xahdru Macedonski, în patru I lume, sub- îngrijirea sa (1939—1946). \ Lucrarea, prin reproducerea îngrijită a textului, prevăzut cu note și j muriri, precum și prin studiile plicative, reprezintă un model al [ nului.Poet el însuși, Tudor Vianu a : excelente traduceri din Goethe , Shakespeare, în texte care Sînt . losite pe scenele teatrelor.Anii de după eliberarea țării I marcat o împlinire a activității sale■ prodigioase, atît la catedra universitară, cît și pe planul scrisului. Nu-. meroasele volume, studii și articole• publicate în acest răstimp constituie contribuții dé- mare preț Ia cu-• noașterea literaturii romîne și uni- t versale, a problemelor de stil și artă ; literară. Ca o încoronare a acestei■ bogate activități trebuie amintit volumul de mari proporții „Studii de literatură universală Și comparată“ (1963), în care sînt reunite o parte din contribuțiile sale publicate în anii din urmă. Cartea este o icoană vie a
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vastelor preocupări ale acestui spirit universal. Subiectele cele mai deosebite sînt tratate cu o impresionantă competență, eleganță și subtilitate.Personalitatea lui Tudor Vianu s-a completat în mod armonios în anii' socialismului prin bogata și neobosită sa activitate pe târîiîr obștesc.' Savant patriot, animat de o profundă dragoste pentru viața de astăzi a poporului s-a integrat cü opere de făurire liste. Universul cunoștințelor sale, judecata tică Sigură, izvorîtă dintr-o profundă înțelegere a fenomenului literar și artistic, au fost puse în slujba înaltelor idealuri umaniste ale epocii noastre, în slujba ideilor păcii și progresului social.Opera științifică a lui Tudor Vianu, erudiția și profunzimea lucrărilor sale erau' cunoscute- și prețuite1 de cercurile științifice din străinătate, prelegerile sau comunicările sale la congresele științifice de specialitate a'dueîndu-i o binemeritată repu- f tație internațională. în special contribuția sa la problemele metaforei (1957) a trezit un interes deosebit prin originalitatea ideilor expuse.în tot cursul vieții sale, Tudor Vianu a fost un suflet generos, deschis la curentele noi, adine înțelegător al aspîr'ațiilOr tineretului,' uri profesor neîntrecut și un ghid sigur pe căile științei-.Dispariția prematură a acestui eminent om de cultură al poporului nostru întrerupe o operă în plină dezvoltare. Prin îndelungata și rodnica sa activitate creatoare, Tudor Vianu a slujit neobosit cultura ro- mînească pe care a reprezentat-o cu un înalt prestigiu și cu o mare strălucire.

său, Tudor Vianu însuflețire a culturii extrem de marii socia- larg al lui cri-

Pe urmele materialelor pu
® „LIVRAREA COMENZILOR
PENTRU MARILE ȘANTIERE"

care se arată între altele : „Observațiile 
crificé ca și indicațiile cuprinse în articol 
au fost' de un real folos școlilor și orga
nelor de învățămlnt, contribuind la lichi
darea Unor deficiente care au exisfat în 
unele școli și atrăgînd atenția colective
lor didactice asupra sarcinilor lor princi
pale, Articolul a fost discutat cu șefii sec
țiilor de învăfămînf raionale și cu direc
torii școlilor din Capitală, în munca de 
îndrumare și control desfășurată de in
spectorii mefodiști se va controla și felul 
cum sînt respectate indicațiile date în a- 
ceastă privință de organele de partid și 
de stat".

icate
® „CALITATEA PRODUSELOR
POATE Fl

La articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia“ nr. 6 200, redacția 
a primit mai multe scrisori de răspuns din 
partea conducerilor unor întreprinderi 
care execută comenzi de utilaje tehno
logice și construcții metalice pentru ma
rile șantiere.

Conducerea uzinei „Vulcan" din Bucu
rești ne scrie între altele : „Criticile aduse 
uzinei noastre pentru unele întîrzieri pri
vind livrarea utilajelor sînt juste. In pre
zent se duce o intensă muncă de coor-l‘- 
donare a eforturilor întregului colectiv 
pentru realizarea la termen a comenzilor, 
ținem să precizăm că anumite întîrzieri 
în livrările către șantierul Combinatului 
de îngrășăminte chimice Turnu-Măgurele 
se datoresc și beneficiarului, care nu a 
emis și nu a clarificat la timp upele co
menzi. Cu toată întîrzierea cauzată de be
neficiar, uzina noastră a livrat șantierului,- 
înainte de termenul contractual, o serie 
de utilaje strict necesare, prevăzute în
tr-o minută încheiată în ianuarie cu or
ganele Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei. Restul utilajelor se vor livra în 
conformitate cu eșalonarea stabilită. Co
lectivul uzinei noastre privește cu exi
gență sporită sarcinile ce-i revin în a- 
ceastă privință și este hotărît să facă totul 
pentru a executa și 'ivra comenzile la 
termen și potrivit succesiunii montajului 
pe șantiere“.

In răspunsul primit de la Uzinele me
canice Timișoara se arată : „Este ade
vărat că o serie de comenzi de fîmplărie 
metalică pentru șantierul Combinatului 
de îngrășăminte chimice Turnu-Măgurele 
și al Combinatului de fibre artificiale 
Brăila nu au fost executate la termen. în 
urma analizei și măsurilor luate la ate
lierul de tîmplărre metalică, comenzile 
pentru Combinatul de îngrășăminte chi
mice Turnu-Măgurele au putut fi terminate 
pină la sfîrșitul lunii martie. în ce pri
vește comenzile pentru Combinatul de 
fibre artificiale Brăila, un delegat al uzi
nei noastre a analizat, împreună cu con
ducerea întreprinderii șantiere consfrucții- 
moniaje Brăila, ordinea de urgență a li
vrărilor și, pe această bază, s-a stabilit 
un grafic de execuție. Lucrările se execută 
în patru etape și pînă acum s-au respec
tat termenele prevăzute în grafic“.

® „&MENÂJARÈÀ bREZÄglÜLOR"

© „NICI 0 ACTIVITATE
EXTRAȘCOLARĂ ÎN TIMPUL
ORELOR DE CURS"

Privitor la articolul redacțional cu titlul 
de mai sus, apărut în „Scînîeia“ nr. 6225, 
Comitetul executiv al Sfatului popular al 
Capitalei a trimis redacjiei o scrisoare în

H

Teatrul de Operă și Balét al R. P. Ro
mîne: CARMEN — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă: LYSISTRATA — (orele 
19,30). Teatrul Național ,,I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia)! ȘTAFETA NEVĂZUTĂ
— (orele 19,30); (Sala Studio): O FEMEIE 
CU BANI — (orele 15,30), ADAM ȘI 
EVA — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala din Bd. Mâgheru); CARIERA 
PE BROADWAY - (orele 19,30); (Sala 
Studio): BUCATAREASA - (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): INIMA'. 
MEA ESTE PE ÎNĂLȚIMI; B-IED®?*' V 
MANN ȘI INCENDIATORII - (premieră.? 
orele 19,30); (Sala Studio, din Str. Alex. 
Sahia nr. 76 A): COMEDIA ERORILOR
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie: ȘE
FUL SECTORULUI SUFLETE - (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești: ASCENSIUNEA Lur ARTURO UI 
POATE FI OPRITĂ —- (orele 19,30). Tea
trul' pentru1 copii și tineret (Sala din Sir. 
C. Miile)-: HIMERA — (orele 20);. (la Sala 
pentru copii, din Str. Erernia Grigorescu 
nr. 24): NU PREA ALBA CA ZĂPADA 
ȘI MOTANUL DESCĂLȚAT — (orele»'
9.30) . Teatrul satiric-muzical „C. Tănase'.1 
(Sala Savoy): ȘAPTE VACATE — (orele 
17). REVISTA D3 ALTĂDATĂ - (orele 
20); (la Sala din Calea Victoriei nr. 174): 
ȘI BĂIEȚII ȘI FETELE — (premieră — 
orele 20). Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
Str. Academiei): A FUGIT UN TREN — 
(orele 16)', EU ȘI MATERIA MOARTA — 
(orele 20,30). Circul de stat: BERLINER 
ATRACTION - (orele 19.30).

CINEMATOGiîAFE

In- urma publicării articolului cu titlul' 
de mar Sus în „Scînfeia“ nr. 6196, Mi
nisterul- Industriei Ușoare ne răspunde 
următoarele : „Sesizările privind calitatea 
necorespunzătoare a încălțămintei de la 
Fabrica „Progresul" sînt juste. Articolul a- 
fost prelucrat cu colectivul întreprinderii, 
iar direcția generală de specialitate dm 
M.I.U. a trimis un grup de specialiști cai‘e 
să ajute la îmbunătățirea situației. Așa 
cum se arată și în articol, reprofilarea în
treprinderii concomitent, cu lucrările de 
investiții a creai multe greutăți1. Acordînd 
un sprijin permanent fabricii, întărind co
lectivul cu muncitori calificați, se va ob
ține o îmbunătățire substanțială a calită
ții produselor acestei întreprinderi, care 
va deveni una din cele mai moderne din 
țară".

Au mai răspuns ziarului conducerea în
treprinderii „Progresul" și comitetul de 
partid de aici. Spicuim din răspuns : „In 
urma discuțiilor purtate în fabrică după a- 
pariția articolului s-a impus ca o necesi
tate completarea planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice în privința îmbunătăți
rii continue a calității și a disciplinei teh
nologice de fabricație, în așa fel ca ase
menea deficiențe să nu se mai repete. S-a 
analizat și modul de elaborare și 
rificare a tehnologiei pe produs 
a metodelor noi înainte de a se 
traduce în fabricație. Au fost inițiate
schimburi de experiență cu întreprinderile 
din sector care execută produse asemănă
toare, discufîndu-se cu I.C.R.T.I.-urile și 
organizațiile comerciale observațiile pe 
care le au față de Calitatea produselor. 
S-au inițiat, în același timp, un curs de 
specializare a brigadierilor și controlori
lor de produse finite, cu tematică speci
fică secțiilor din care fac parte, cît și 
două cursuri de ridicare a calificării mun
citorilor de la secțiile tras-fălpuit-finisat. 
Sub îndrumarea comitetului raional- de 
partid și cu concursul Ministerului- Indus
triei Ușoare — D.G.t.P.I.C., s-a întocmit 
un plan de școlarizare și calificare în

în articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia“ nr. 6234 era tratată 
problema' amenajării orezăriilor. Pe lîngă 
reliefarea rezultatelor bune obținute, erau 
criticate unele gospodării colective și de 
stat din diferite regiuni unde această lu
crare a întîrziat. In răspunsul primit din 
partea Consiliului agricol regional Crișana 
se arată că situația a fost analizată cu toată 
atenjia, luîndu-se măsuri ca lucrările să fie 
terminate în cel mai scurt timp. Antrenîn- 
du-se la lucru mai multe braje de muncă 
din gospodăriile colective, amenajarea 
orezăriilor s-a terminat pe data de 10 
mai, rămînînd de executat numai unele 
lucrări de nivelare a terenului. Timpul 
fiind favorabil, se arată în răspuns, în- 
sămînjarea orezului în regiune continuă 
cu intensitate. Consiliul agricol regional 
Banat ne face cunoscut că, în urma măsu
rilor luate, amenajarea orezăriilor s-a 
terminat pe întreaga suprafață planifica
tă, iar pînă la 11 mai, din cele 355 ha 
s-a semănat o suprafajă de 193 ha. In 
scrisoarea trimisă redacjiei de întreprin
derea de utilaj terasier se arată că în- 
tr-adevăr, unele utilaje repartizate la ame
najarea orezăriilor de la Dăieni, Dobroeșfi 
și Sprîncenata au avut defecțiuni. Pentru 
înlăturarea lor, întreprinderea a luat o 
serie de măsuri. La Dăieni, screpereie 
care au avut defeejiuni au fost înlocuite 
și s-a trimis un maistru care să urmă
rească exploatarea utilajelor ; la G.A.C. 
Sprîncenata s-a trimis, de asemenea, un perspectivă cu muncitorii ce vor deservi 
inginer și un maistru, iar personalul me
canic 
zăfor 
brești 
diere 
tractorul care acjiona screperul de 2,75 — 
lucrările au fost terminate. „Sesizările 
ziarului, se arată în scrisoare, ne-au ajutat 
pentru a interveni la timp și a lua măsu
rile ce se impun ,în vederea terminării 
lucrărilor mecanizate la amenajarea ore
zăriilor”.

»»>

ve- 
și 

în
noi

care s-a dovedit a fi necorespun- 
a fost înlocuit ; la șantierul Do- 
— în urma măsurilor de reme- 
a defecțiunilor la draglină și la

noile linii tehnologice prevăzute a intra 
în funcfiune. Au fost înfările cu noi' cadre 
compartimentul de recepție a materiilor 
prime și controlul tehnic de calitate. Da
tor ă acestor măsuri, în perioada care a 
trecut de la aparifia articolului sus-men- 
fionaf, aprecierile negative asupra calită
ții produselor din partea comerțului au 
scăzut substantial. Aceasta ne întărește 
convingerea că, în scurt timp, fabrica 
noastră va da numai produse corespun
zătoare cerințelor cumpărătorilor”.

Cauze drepte — cinemascop: Patria (9; 
11,30;................................... ~ " •"
11,15;
12,45; 
15,45; 
16,30;
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21.15). Un cu.'___
nu există: Carpați (10; 12; 14; 16), Gri- 
vița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15). Fără tea
mă șl reproș: Capitol (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Seara prietenilor filmului: 
Carpați (orele 19). Aventurile unui tînăr 
— cinemascop: Festival (9: 12; 15; 18; 21), 
Melodia (9; 12; 15; 18; 21), Modern (9; 12; 
15; 18; 21). Frații corsicani — cinemascop: 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30: 13,45; 21), 
Giulești (10; 12,15), Buzești (14; 16,15: 18.30: 
20,45), Luceafărul (15,15: 17,30; 20). Zile 
de rior și rîs: Central (9,30: 11,45: 14:
16,15: 18,30; 20,45). Foto Haber: Lumina 
(de ia orele 10 ia orele 14 rulează în con
tinuare: 16: 18.15: 20.30). Vaeanțâ ta marc: 
Union (14,30; 10.30; 18,30; 20.30). Program 
de filme pentru copii: Doina (orele 10). 
Totul despre EVa: Doifia (11.30; 14.30:
17,30; 20,30). Viitorul (15; 17,45: 20,30). Nu 
pleca: Giulești (16: 18.15; 20.30). Moment 
periculos; Cîn'cecul fierului; Cățelușul pe 
ghețar: Timpuri Noi (rulează de la urele 
10 la orele 21 îh continuare). Anaconda, 
înfrățirea între popoare (10: 15,4a: 18;
20,15), Miorița (9,30; 11,45; 14: 16,15; 18.30:
20.45) , Cosmos (16; 18; 20). Un surîs în
plină vară: Cultural (16: 18.15: 20,30).
Adesgo (15; 17: 19; 21). A 12-a noapte: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Liturghia de la 
miezul nopții — cinemascop: Bttcegi (10: 
12; 14; 16; 18,15: 20,30), Arta (16; 13,15;
20.30) . Germanie, steluțele talc!: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Vitan (16; 13.15; 20.30). 
Kaio-.an: Tomis (9,15; 11,39; 13.45; 16; 18,15:
20.30) , Aurora (9,30; 11,45: 14: 16,15; 18,30;
20.45) . Nu se poate fără dragoste: Fla
căra (16; 18: 20). Intre maluri — cine
mascop : Munca (15; 17; 19; 21). Hoțul 
din San Marengo: Popular (16;' 18,15:
20.30) . Dezrădăcinații: Moșilor (15; 17; 19;
21). Cavalerul Pardaillan — cinemascop: 
Volga (10; 12: 14; 16,15; 18,30: 20.45). Lo
vitură de pedeapsă: Floreasca (16; 18.15; 
20,30). Taxiul morții: Progresul (15; 17; 
19; 21). Dragoste lungă de-o seară: Lira 
(15,30; 18; 20,30), Pacea (16; 18; 20). Limu
zina neagră — cinemascop: Drumul Sării 
(16; 18,15; 20,30). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver: Ferentari (16; 18,15; 20,30).
Douăsprezece scaune: Cotroceni (16; 18,15: 
20,30). Totul rămîne oamenilor: Colentina 
(16: 18; 20). Cei patru călugări: Stadionul 
„Dinamo“ (orele 20), Grădina „Progre
sul” (orele 20,45), Capitol — (la grădină 
— orele 20).

TELEVIZIUNE

14; 16,30; 19; 21,15), București (9; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10,15: 
15,15; 17,45; 20,15), Flamura (9,45; 12; 
18,15; 20,45), Feroviar (9; 11,30; 14;
19; 21,30). Anotimpuri: Republica

*

20,30),

De mult a sunat clopoțelul, problema este insă pasionantă șl discutată in continuare... Aici, la Grupul 
Iar energetic Craiova, post» 700 ü» tineri Ișl Însușesc „tainele* viitoarei lor meserii

șco-

In jurul orei 17,00 — Transmisiune de 
la velodromul Dinamo: aspecte de la 
concursul de ciclism pe pistă, între re
prezentativele orașelor București și So
fia. 19,00 Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Drag mi-e cîntecul și jocul — program 
de muzică și dansuri populare romînești. 
19,40 — în fața hărții. 19,50 — Filmul 
„Medicamentul care ucide“ (partea I-a). 
21,25 — Cabana melodiilor — emisiune 
muzical-distractivă. In încheiere — Bu
letin de știri, sport și buletin meteoro 
logic.Cum e VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost în genert 
răcoroasă, cu cerul mai mult noros, ex 
ceptînd Moldova, unde a fost variabil 
Au căzut ploi locale în Ardeal, Banat 
Muntenia și Dobrogea. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, predomlnînd dir. 
sectorul nord-vestic. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între 22 grade 
la Răuseni și 11 giade la Zalău.

In București : Vremea a fost instabilă, 
cu cerul mai mult noros. Temporar a 
plouat slab. Vîntul a suflat în general 
slab, temperatura maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile. In țară : Vreme ușor instabilă, 
cu cerul schimbător. Innourări mai per
sistente se vor produce în sudul țării 
Vor cădea ploi sub formă de averse, mai 
ales în jumătatea de sud a țării, vînt 
potrivit, temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între 4 și 14 gra- 

întTe 15-25 gradC' In București : Vreme ușor instabilă, cu cer 
schimbător. Vor cădea ploi de scurtă 
dur,ata- vînt potrivit. Temperatura ușor variabila.
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în romanul „Satul uitat" — din care publicăm un fragment — autorul înfățișează viața unui băiat dus de-acasă și pierdut în Dobrogea, 
îndată după al doilea război mondial. Eroul, Niculai Pulbere, ajuns ingi ner geolog, se reîntoarce în „satul uitat“ după cincisprezece ani și aici 
cunoaște transformările petrecute

Satul de odinioară, Fîntînile, îl știuse 
ca pe-o adunătură de ciclopi, cu ochi 
sparți și strîmbi, sub niște căciuli putrede 
de paie. O cărăruie tăia cîndva un cîmp 
mlăștinos, drept spre o bisericuță cu turlă 
strîmbă, și acum pe tocul cărăruii lucea 
în soarele de dimineață asfaltul autostra- 
dei, pătrunzînd în orășelul Fîntînile, prin
tre blocuri ultramoderne.

Pe urmă a văzut Vancea, cu marea to
pitorie de cînepă și siîlpii de înaltă ten
siune, — „pisicile aeriene" ale ingineru
lui Grama — sirăbătînd întinderile. Linia 
electrică venea dinspre vest, de la Bor- 
zești sau Bicaz, și Niculai a rîs salutînd 
cu mîna „pisicile cerești”. Pe urmă n-a 
mai deosebit, n-a mai cunoscut nimic. Ve
dea departe, în trecut, un vagon de 
marfă, pe semne deraiat alături cu linia, 
și intrat cu roțile în pămînt, și deasupra 
ușii o inscripție stîngace, făcută cu mă
tura înmuiată în păcură — „Halta Vă- 
neșfi”. Asta fusese cîndva așezarea vastă 
de astăzi cu mulțimea de linii de triaj 
acoperipd cîmpul pînă în luncă, departe. 
Niculai a rămas o clipă locului, zăpăcit 
de acel du-te-vino necontenit, pe urmă, 
după ce s-a văzut de-a binelea în larg, 
în spatele gării, l-a bucșit în nări fumul 
de la hornurile fabricii de zahăr. Văneștiul 
era acum mare centru industrial, aici, în 
Nord și drept e că Niculai aflase că a- 
proape de satul lui se ridicase un orășel, 
dar nici pe departe nu-și putuse închipui 
„proporțiile adevărului", cum ar fi spus 
profesorul Cuiban...

„Dar oare la noi în sat?” se întreba, 
privind blocurile cu cîte cinci și opt etaje, 
pavayul și trotuarele, macaralele ridicînd 
pereți prefabricați deasupra altor blocuri...

Pe tocurile acelea, Niculai alergase a- 
desea, desculț și cu capul gol, să vadă 
cum oprea un trenuleț cu frei vagoane 
și cu locomotiva cu horn înalt scoțînd 
fum negru. Pe-atunci, adică pe la șase 
ani, ciobănise la stîna de pe Solcuța, ar- 
gățindu-I încă din vremea aceea pe Bu- 
surman ; drept este că mare lucru nu fă
cea, dar mîna oile la strungă și păștea 
miei prin plopării. Cîte odată fugea cu 
alți băieți de seama lui, aici la linia fe
rată, să vadă de aproape gîndacul enorm 
ce chiuia scoțînd fum... Pe vremea aceea, 
după ce trenulețul pornea din haltă, Ni
culai punea urechea la șină și auzea un 
bîzîit vag, ca o stinsă chemare a depăr
tării. Și, iată, depărtările l-au mîncat, In
cit acum se întorcea acasă ca de pe altă 
lume... Sta pironit locului, întrebîndu-se 
de ce s-a întors, ce caută și pe cine, cînd 
casa lui și cei ce l-au crescut se află 
departe, în urmă, tocmai în Dobrogea...

Inima îi da ghes să se întoarcă, și s-a 
și întors în gară, să vadă mersul trenuri
lor : pînă la cel mai apropiat personal 
avea un ceas ; și mai apoi se plimba pe 
străzi, în 
rar-rar își 
minat de 
mărgică.

A pornit repede, cînd s-a auzit trenul 
intrînd în stafie, și s-a apucat de bara 
vagonului, însă inima s-a zvîrcolit gro
zav, răsucindu-i-se toată spre dealul de
părtat. Tot ce înăbușise pînă atunci sub 
un genunchi neîndurător, tot ce urcase 
pînă la nostalgie și fusese strivit sub mi
zerii și suferințe, răbufnise acum ca focul, 
și el grăbea spre apa Solcuței, către tocul 
unde știa că se află puntea veche, — un 
trunchi de stejar aruncat de la mal la mal.

Ca o ceafă îi potopise ochii, îneît greu 
vedea pe unde merge. Cobora strada 
asfaltată, cu gînd să se oprească la rîu- 
șor — să-și zvîrle întîi pantofii, pe urmă 
hainele, și să se arunce în apa copilăriei, 
la adîncimea cea mare și avea credința 
că acolo, în adînc, se va întîlni cu sine, 
că-l va apuca de mîini, din valurile 
noscute, băiețașul cel de demult I

Strada cobora acum, și deodată 
desfășurat într-o șosea cu prund. Era 
calce un autobuz, un fel de baracă pusă 
într-un camion și el abia a avut cînd citi 
— „Cursa Vănești-Cudalbi".

Numaidecît, după ce norul de pulbere 
s-a risipit, n-a mai cunoscut nimic din 
lunca de demult. Un pod de fier își în
tindea arcul zvelt pe tocul bîrnei de ste
jar de odinioară : părea o căprioară, în
mărmurită în saltul peste prăpăstii și rîpi 
cînd abia atinsese malul dimpotrivă. O 
clipă, Niculai a simțit părerea de rău după 
puntea veche și, stînd la jumătatea po
dului și uitîndu-se în rîu, își da seama 
tot mai lămurit că se regretă doar pe 
sine. Încolo, din volbură parcă se ve
deau pumnii pămîntenilor de demult, 
parcă se vedeau carele încărcate, în 
timpul cumpeneior, răsturnîndu-se în vol
bură ; și Niculai refrăia pîn-la suferință 
nopțile cînd acest rîu cuminte venea pră
păstios din munți, mai cu seamă cînd 
ploile putrede țineau cîte două săp- 
fămîni... Atunci, baci vechi 
din ușa colibelor, cu bățul, norul

■ — balaurul vărsînd puhoaie
cate... lată, ca ieri, volbura 
toare ducînd la vale acoperișuri 
de pe căsuțele Trișcarilor, 
mele din Obidiți, înecate, repezite din 
mal în mal... Cînd prăpăstiile acelea se 
petreceau în puterea nopții, pe ape se 
auzeau mugete, vaiete.

Busurman alerga la mal și clătina peste 
volbură un felinar pus în prăjină...

Niculai și-a fugărit amintirile și a por
nit repede, căci satul lui, satul uitat 
de-atîția ani, se zărea din ce în ce mai 
deslușit... El și-a săltat ranița mai voini
cește și și-a desfăcut pasul mai larg.

lată Fîntîna Păsărilor, unde în copilărie, 
demult, cîrduri de porumbei se roteau 
și se așezau pe cumpăna înaltă și pe 
rînd coborau să bea apă din ulucă... lată 
pe amîndouă părțile drumului plopii din 
vremea veche, cu coroanele semețe, ară- 
tînd ca niște fumuri... lată înainte fîntînița 
cu ghizd de piatră... Niculai s-a plecat 
asupra ei, și în aceeași clipă, din oglinda 
limpede a adîncului, i s-a arătat un flăcău 
cu ciuf blond privindu-l țintă... Niculai 
nu s-a putut stăpîni și a dat un chiot, ca 
mai demult, și ecoul a răbufnit afară, 
glonț, pe lingă urechea lui... Pe urmă a 
scos apă cu irocuța, și a băut fără să-i 
fie sete, și și-a spălat fața îndelung, șl

așteptarea trecerii timpului, și 
arunca ochii spre Teișorul lu- 
soare, abia deslușindu-se ca o

cu-

arătau 
galben 
întune- 
potopi- 
smulse

iată și tur-

în

al

viața și conștiința oamenilor de pe meleagurile natale.

Iar a pornit, șl satul se vedea șl mai bine 
acum.

La Miază-zi, departe, Teișorul domina 
locurile, părînd un păstor gigant, păzind 
păduri vechi și codri merei. Și fafă-n față 
cu Teișorul, la Miază-noapie, se ridica 
Dîmbul Crucilor cu cimitirul. Dominat de 
cele două înălțimi, satul se vedea risipit 
pe văi și văiugi, cu căsuțele ascunse de 
soare printre pomi.

Drumul intra în Cudalbi, pe la Miază
noapte, semeț, mai ales că avea de în
fruntat Dealul Ariilor. Și de-o parte și de 
alia se vedeau gospodăriile — și iată 
școala, drept pe dîmb, în inima satului... 
Și de la școală drumul apucă înainte, 
ocolește o dumbravă de răchifi înalte, și 
iar se desfășoară...

Niculai auzea prin ogrăzi întrebări, 
rări, șoapte :

— Oare cine-i cel
— Activist ?
— Așa mi se pare I 

Seamănă cu cel ce 
a vorbii duminică, 
despre gîndaci...

— Nu... nu, 
prea iînăr 1...

— Seamănă... sea
mănă... cu cine... 
cine dracu’ 
mană...

— Cu cine ?
— Cu Constantin
lui Pulbere...
— Să mă ia ho

lera, dacă nu...
— Al lui Pulbere ?
Dar care al lui 
Pulbere poate să fie?

— Mi 
de bună

— Dar 
fecior...

— Nu-ți spun eu ? a strigat prima fe
meie, urmărindu-l pe Niculai cu ochii. 
Spre Dîmbul Brezoiului a cotit...

Intr-adevăr, Niculai cotise, și dintr-odată 
i s-a arătat dealul pieptiș, cu drumul 
larg de lut galben. Și Niculai se vedea 
înapoi în timp, mic cît o gînganie, ureînd 
dealul acesta în coate și-n genunchi, 
printre picioarele vitelor, uneori nimerind 
și printre roțile carelor, abia zmulgîn- 
du-și puținătatea trupului din clisa deasă, 
adîncă pîn-la butucul roții...

Dar colo, sus, pe dîmb, se vede o că
suță cu acoperișul roșu — și el s-a oprii 
tocului, în grumaz cu un nod grozav de 
greu... I se împăinjeniseră ochii. Și-a tre
cut mîna pe frunte, să alunge norul cli
pei ; și iar a pornit, însă grozav de greu 
mai era dealul ! Oare sta cineva în că
suța părintească ? Și-a furișat ochii peste 
gard, în livada umbroasă, și a văzut și 
nucii bătrîni, și mărul, și a simțit bine că 
a avut la cine veni, chiar dacă dintre ai 
lui nu mai trăiește nimeni I

A auzit o femeie strigînd în ograda de 
peste drum, dar el n-a înfeles bine ce 
striga. Se întreba : „Ce voi face, dacă li
vada și casa au ajuns pe mîinile străinilor? 
Se vor uita chiorîș, dacă voi intra să iau 
o pară din pomii plantați de tata..."

S-a smucit ca din el însuși și a pornit 
repede.

Curînd sta la portiță. Se uita în ogradă. 
Pe urmă a ferit portița. A făcut un pas, 
să intre. Un bărbat desculț și cu capul gol 
zdrobea lemne la trunchi, apăsat, cu duș
mănie. O femeie țipa în tindă :

— ...că așa am avut eu parte, să cresc 
plozi străini I Că nu vă mai satură dracul 
de umblat prin glod I Cum 
spăl ?

Omul care zdrobea lemne 
întors de-odată :

— Dar dracul fe-a pus să 
doi copii ? Răspunzi, Filomina ?

A văzut un străin la poartă și a tăcut, 
privindu-l lung. După un răstimp, a lepă
dat toporul jos.

— ...că așa am avut eu noroc I se tîn- 
guia Filomina, în tindă.

Niculai se uita lung la bărbatul rămas 
lîngă trunchi și căuta să ghicească cine 
era... O fi Constantin, omul acesta așa de 
îmbătrînit ? A întrebat ca 
tare a timpului :

— Constantine, fu ești ?
— Și de-aș fi eu, ce 

Cinci degete are o mînă I 
tantin îl cauți ?

Filomina a ieșit repede în prag — s-a 
uitat rău, cu dușmănie :

— Nu primesc străini în casa asta ! 
Vrei să desfacem iar perna în vînt, să 
umplem lumea de puf?

— Frate I spunea Niculai. Eu sînt !
— Ce vrea ? Cine-i ? 

din prag.
Niculai își deschisese
— Uite, caraghiosul... 

E beat ?
— E Niculai, fratele 

Constantin, trăgîndu-se 
Cinci degete are o mînă... 
unul cu altul ?

— Fugi de mine ? De ce ? l-a 
Niculai, 
mile.

Din tindă, doi copil s-au arătat țlptnd.

s-a părut, 
seamă I 
ai lui Pulbere au mai avut un

să vă mai

mă iei cu

spre o depăr-

te-ar încălzi ? 
Pe care Cons-

înfrebă Filomina,

brațele.
a rîs rău Filomina.

meu... a
un pasși... răspuns 

înapoi, 
samănă

întrebat
nemaiputîndu-și stăpîni lacri-

i se
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ducă 
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Apoi 
mina

foșnind și răspîndind 
Filomina vorbea cu ură

rindul... însă
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Culesul viilor

„Porni luceafărul. Creșteau
• în cer a lui aripe,

Și căi de mii de ani treceau 
In tot atîfea clipe.
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ne
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Filomina a apucat o jordie. Avea părul ră
vășit, ochii răi, țipătul sfriderit,'asprii, ca 
o pleznice de sticle. S-a apropiat de 
Constantin și i-a spus aproape fipînd :

— Unde vrei să primesc oaspeți, 
casa ăsta mîrșavă ? De ce nu Vrei să 
mutăm dincolo ? S-ajungem ca puful 
bătaia vîntului l

Dar de-odată a scăpat jordia jos. Și-a 
netezit părul de culoarea trifoiului uscat, 
ieșit năvalnic de sub broboadă, și che- 
mîndu-și în lumina ochitor căprui niște 
puteri ascunse, a devenit calmă, nespus 
de frumoasă, cu glasul învăluitor...

— Niculai ? Deci, iată-l...
Și era gata să-l ia în brațe, și cînd 

ochii ei căprui au lepădat lacrimi, Con
stantin a privit-o cu ură și și-a mușcat 
buzele... Apoi a privit-o lung, lung, grăin- 
du-i cu ochii, și ea a înclinat capul în 
semn că a înfeles. Constantin s-a răsucit 
în loc și a apucat spre fundul grădinii, cu 
umerii căzufi, ca sub o povară năpraz- 
nică.

Mai apoi, Filomina l-a luat pe Niculai 
de mină, ca pe-un copil. L-a dus în casă. 
El s-a așezat pe laifă, pe tocul unde stă
tea cînd era mic. Și-a lăsat capul în 
pumni. Din toate lucrurile și ungherele îl 
învăluiau umbrele. Filomina aprinsese fo
cul și suna ușurel blidele în vatră. Difuzo
rul cînta destul de încet, însă ea l-a oprit 
cu totul, și chiar și ea pășea încet, și nu
mai fusta îi foșnea stins, împrăștiind boa
re de cîmpie văratecă.

După ce Niculai și-a ridicat capul din 
pumni, s-au uitat unul la altul, căutîn- 
du-se în timp, departe. Și după ce s-au 
recunoscut, pe văile de demult, păzind 
împreună gîștele și bobocii, și-au zîmbit 
cu inimile pînă-n lumina ochilor.

După aceea, Filomina a prins să plîngă:
— O lume toată te socoate mort, și 

dacă nu mort cel pu|in pe vecie pierdut 
și, cînd colo... iată, 
mine ? Acum, iată-i 
că bucuroasă nu sîi 
tele tău era văduv cu doi copii. Prima 
femeie, mama copiilor, l-a lăsat și s-a 
dus în lume. Și așa s-a împrăștiat vorba 
despre noi, ca pufu-n vînt...

Niculai o privea în tăcere, gata s-o în
trebe 
de la 
tacă :

i... Ifi aduci aminte de 
■ne cumnați ! Cu toate 
int. Cînd m-a luat, fra-

dacă Constantin primise 
dînsul... Filomina i-a făcut

scrisori 
semn să

întrebi : 
da, Constantin a primit scrisori I Le-a 
tăinuit ! A vrut să nu știe surorile voastre 
că trăiești, îneît ele te și socotesc mort 
sau pe vecie pierdut 1

— De ce a săvîrșit Constantin fapta 
asta grozavă ? a reluat ea •— de ce ? din 
lăcomie... spre a-i rămîne lui casa bă- 
trînească...

Grăind încet, Filomina lăcrăma, și toată 
vina o da numai pe dînsa...

— Dar crede-mă, Niculai, numai 
am adus între voi dihonia asta, numai 
cu lăcomia mea !

Oricît de îmbelșugat plîngea, oricît
învinovățea, Niculai zîmbea stins, a neîn
credere, și o vedea departe, departe, ca 
printr-o ceafă.

— Care-i cel mai înverșunat dușman 
al omului ? întreba ea, cu glas încărcat 
de ură. Cel mai înverșunat dușman al 
omului e lăcomia ! lată... și-n casa asta 
săracă, lăcomia a săvîrșit crima vinderii 
dintre frați...

După o clipă, Filomina a reluat, calm:
— Și pe mine, fratele tău vrea să mă 

bage-n pămînt, cu prostia șl lăcomia lui.

Știu bine ce vrei să mă

eu
eu

se

Roabă i-am fost un timp, dar de-acum să 
găsească alta...

Și mișcîndu-se pe dinaintea vetrei, do- 
moală, cu fusta 
boare văratecă, 
despre dușmanul cel mare care, în sfîrșit, 
fusese osîndit I

— Bine că s-a colectivizat tot pămîn- 
tul... să desferice întunecimile dintre ini-

ml ! Acum, numai să vezi i frați altădată 
gaia să se sfîșie pentru o unghie de pă
mînt, prășesc și cosesc alături ! Uneori 
unii stau în toc și se întreabă : „Ce ne
bunie și ce vîntoasă fost-a ?"

— In ce-1 privește pe Constantin, n-a 
vrut să se dea în rînd cu lumea — și 
pace bună I Veneau oameni feluriți,. și-i 
vorbeau cu frumosul, dar el, cu exemplul 
lui : „Cinci degete are o mină și nu sea
mănă unul cu altul..." — și așa gîndirea 
lui a rămas ca în vizuină de urs...

Că lucrurile în casa lui Constantin nu 
mergeau cum trebuie se vedea cît de 
colo, și pînă și cel mai neîndemînatec 
cercetător al sufletului omenesc ar fi bă
gat de seamă că Filomina „trăgea“ spre 
evoluție I Asta o arăta în primul rînd felul 
de a vorbi, și în al doilea rînd se ve
dea după hainele de oraș din „casa 
mare".

Cînd l-a petrecut pe Niculai „dincolo", 
a schițat un gest, fără să vrea, să-și ara
te hainele noi-nouțe, și cărțile așezate cu 
grijă, drept în mijlocul mesei, la vedere. 
Cînd și-a dat seama că nu era timpul să 
se laude cu ce are, a tăcut, demnă.

Apoi a continuat.
— Am tot căutat să-l dau la brazdă, să 

meargă și el în rînd cu lumea, cu evolu
ția, căci doar ne-a venit 
vorbește dacă ai cu cine ! Pe Constantin 
nu-l interesează nimic, nimic, nici măcar 
casa nouă ridicată pe Dîmbul Pescarului I 
Eu vreau să mă mui dincolo, să trăiesc ci
vilizat, înțr-o casă largă, dar el, nu și nu I 
Se scoală cu noaptea-n cap și se duce la 
muncă și se întoarce noaptea ! A deve
nit un fel de automat, și cînd cineva în
cearcă să-l sfîrnească la vorbă, doar mor
măie mînios... La Constantin, carte ? ci
nematograf ? teatru ?

însă ea, Filomina, nu vrea cu nici un 
preț să rămînă în urmă I

— Viața e scurtă ca zborul de rîndu- 
nică I N-am cînd 1 Vreau să trăiesc I De 
ce să-mi roadă șoldurile cafrința aspră, 
cînd fusta și bluza orășenească mă costă 
așa de puțin și femeile parcă întineresc 
în ele ?

Cam acestea le spunea Filomina, pu- 
dinaintea lui Niculai farfuria cu fier- 
dar el a ferit-o ușurel la o parte, 
s-a ridicat cu inima neagră. Filo- 
se întreba ce are de gînd, cum se 

va răzbuna, căci numai iertare nu 
citea pe frunte.

Insă Niculai a rugaf-o calm să se 
să-l cheme pe Constantin. In scurt 
acesta sta în prag, cu ochii în pămînt, 
aștepfînd osînda.

— Cheamă surorile—i-a spus Niculai, 
liniștit.

Constantin s-a făcut alb. A spus din 
prag :

— Tot afîta... mă duc să le chem...
Apoi, Niculai a ieșit în aerul larg, sub 

cerul de seară limpede și nu mai voia 
decît să se întindă pe pămîntul cald. S-a 
dus sub pomi, în livadă, și cum s-a în
tins, porii lui s-au înfipt în porii pămîn- 
fului, și au prins a-și împărtăși energiile 
vii în veac : sîngele inimii pămîntului 
urca pînă la inima lui, iar sîngele lui co
bora pînă în inima pămîntului. Și abia 
atunci, fiul întors în satul uitat a dormit 
fără vise și fără tresăriri. Era în umbra 
pomilor ca o brazdă sau ca un trunchi. 
O singură dată a tresărit, totuși : cînd a 
auzit în jurul lui ca dintr-o depărtare, 
plînsete, bocete. A înțeles că-i veniseră 
surorile și plîng și bocesc de bucurie.

Niculai a zîmbit. A înșfăcat și mai bine 
în brațe somnul — puiul pămîntului.
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N. BITAN

Aveam în memorie, venind la Stupea, 
imaginea unei ample adunări de oameni, 
de bărbați și femei, sosifi de aproape și 
de departe, într-o splendidă zi de iunie 
1963 cînd aici, în satul lui Ciprian Po
rumbescu, pe podiumul alcătuit în pîlnia 
unui frumos amfiteatru natural, un student, 
cu obrazul adolescent năpădit de tulbu
rare, a făcut să răsune glasul răscolitor 
al Baladei. Era un omagiu adus memoriei 
veșnic tînărului compozitor, și miile de 
oameni sosifi de la Cîmpulung sau llișești, 
de la Suceava ori de la Cajvana, din alte 
și multe părți, muncitori din păduri sau 
colectiviști, intelectuali, îmbrăcați în straie 
de sărbătoare, stăteau contopiți într-o 
fremătătoare reculegere, integrîndu-se 
cîmpurilor și pădurii, ierburilor și grînelor 
deasupra cărora, ca o pasăre albă, se ro
tea Balada...

Sus, în cumpăna dealurilor, casa me
morials, atunci inaugurată — prețuire 
contemporană la împlinirea a 80 de ani 
de la moartea compozitorului —• se des
prindea dintre grădini de meri și pruni 
înfrunziți. In încăperile joase, albite 
proaspăt cu var, Balada se reconstiiuia din 
documente vechi și noi. începea poate de 
undeva, din cîntecele acelor vestifi rap
sozi populari de demult, printre care 
neuitatul Vindireu. Trecea prin flăcările ci
nei existente scurte și aprige, mistuită de 
ideea de bine și frumos ; printre vici
situdinile unui timp nedrept, între care 
n-au lipsit cele mai brutale încercări de 
a-i sugruma glasul îndrăzneț ; se recom- 
punea în imaginile pădurilor de altădată,

ale uliței cu plopi, străbătută adesea de 
Ciprian Porumbescu, în cîmpuri, în măr
turii despre oamenii simpli care au însoțit 
cu sentimentul firesc și lipsit de orgoliu 
al apartenenfei, drumul Baladei. Era, în 
încăperile modeste, o reconstituire dra
matică, în finalul căreia ecourile mulfimll 
de afară aveau semnificațiile împlinirii to
tale.

★
In cuprinderea ogoarelor, la capătul 

unor crînguri subfiri, e casa din Ipotești. 
Teii și salcîmii respiră o liniște solemnă, 
umbrită din cînd în cînd de fîlfîirile păsă
rilor care frec spre păduri. Orizontul e 
depărtat foarte și, pe distante vaste, ai 
impresia stepei îngenuncheate o clipă 
lîngă prispa poetului. Da aici și-a început 
zborul Luceafărul :

Un cer de stele dedesupt, 
Deasupra-i cer de stele — 
Părea un fulger ne-ntrerupt 
Rătăcitor prin ele".

Aproape e lacul, al cărui foșnet de ape 
devenit poezie înfr-o 

blimă.
Zeci și zeci de mii de 

Ipotești, într-un pelerinaj 
toate anotimpurile anului, 
cîteva ceasuri în muzeul memorial, alții,

a decantare su

oameni vin la 
neîntrerupt, în 
Unii zăbovesc

vara, rămîn aici și noaptea. Realizînd o 
imagine sugestivă a vieții și operei poe
tului, muzeul cuprinde fotografii și docu
mente vechi, mărturii ale copilăriei și a- 
dolescenfei, ale anilor de studii și prime
lor creații. O încăpere e cea a copilăriei 
însoțită de cîntece și povești bătrînești, 
de drumuri prin păduri și cîmpuri. Apoi 
anii petrecuți la Viena și Berlin, neuita
tele clipe în bojdeuca din lașii sfîrșitului 
de veac al nouăsprezecelea, și prietenia 
cu celălalt mare moldovean — Ion 
Creangă, peregrinările poetului ca revi
zor școlar, munca istovitoare din redacția 
„Timpului“... Geneza marilor sale creării 
e sugerată documentat, de la delicatele 
versuri de dragoste și pînă la „Luceafă
rul“ ori genialele „Scrisori". La capătul 
meditației prilejuite de vizitarea muzeu
lui, fiecare se simte îndemnat să-și con
semneze înfr-un fel prețuirea. Notațiile, 
în cartea de impresii, spontane sau elabo
rate, docte ori sfîngace, au acoperirea 
unei puternice emoții și recunoștințe. Sînt 
prețuiri iscălite de oameni cu cele mai 
diverse profesii, de diferite vîrste, tineri 
și băfrîni, colectiviști sau studenfi. Și, 
printre litere, vibrează deseori o lacrimă 
pentru cel mai mare dintre poeții noștri. 
„Cînd te gîndești că unii dintre noi pu
team să fim contemporani cu Eminescu...“ 

■— a scris cineva în capul unei pagini, 
încriminînd cu amărăciune acel trecut care 
a grăbit stingerea poetului.

★
Ca și casa din Stupea, muzeul ipoteș- 

tean e așezat pe un miez înalt al pămîn-

Casa memorlalä «George Enescu* din Uvenl

fulul. Drumurile urcă și coboară ca pan
glicile unui carusel de proporții ciclopice. 
Intr-o parte pădurile, în alta ogoarele 
descriu o colosală mișcare circulară. Că
lătorind însă spre nord și răsărit, înfăți
șarea pămîntului se schimbă. Mereu alu
neci prin lunci dulci, la margini de ape 
puține vînlurile se întețesc. La marginea 
unei asemenea lunci de salcîmi vechi e o 
casă măruntă, cu cerdac deschis și aco
perișul lung, din șindrilă. Ne aflăm la Li
veni, astăzi satul George Enescu. Infr-o 
încăpere îngustă, ocupată pe jumătate de 
un enorm cuptor moldovenesc, s-a năs
cut George Enescu.

Organizatorii casei memoriale din Li
veni au așezat în această încăpere, prin
tre alte documente, fotografia unui cöpil 
cu o vioară în mină. Copilul, cu naivă 
sobrietate, pare să-și fi întrerupt pentru 
o. clipă joaca, solicitat de solemnitate 
momentului. Vioara, prima vioară ad 
vărată a lui George Enescu, are în m 
copilului dimensiuni impresionante, 
du-ji sim)ămîntul că dintr-un momi 
altul va începe să rostească cu g' 
ierburi și păsări, priveliștile copil? 
dincolo, în încăperea maturității, se ari 
o vioară. Un instrument delicat pe coar
dele căruia au alergat degetele marelui 
compozitor și interpret.

Există, în casa memorială, o impresio
nantă imagine : Enescu interpreted 
„Poemul" de Chausson. Omul se identi
fică total cu muzica, iar instrumentul re
varsă un clocot de gînduri și sentimente. 
Acestei imagini, cuvintele lui Enescu i se 
alătură firesc și cu ponderea unui adevăr 
de la care niciodată nu s-a abătut : „Atif 
timp cît exist, vreau să cînt".

Prin mii și mii de fibre George Enescu 
a fost legat de popor. Admirația lui 
Enescu pentru izvoarele populare ale fru
mosului a pornit din acea mare prețuire 
pe care o dădea el poporului nostru l 
„Un popor care cîntă doine afît de duios 
trebuie să fie nobil și bun la inimă..." 
însemnate undeva, printre mărturiile ca
sei memoriale, gîndurile acestea argu
mentează și ele permanenfa artistului, 
aici, printre luncile și apele de unde a 
pornit.

★

încheiam la Liveni kilometrii unul drum 
de emoție prin Moldova de nord, ames- 
tecîndu-mi pașii cu cei ai sutelor de mii 
de oameni care vizitează anual casele 
memoriale din această parte a țării. Mă 
aflam în unul din finalurile șl începutu
rile acelui splendid triunghi cuprinzînd 
cu laturile sale o bogăție de munfl șl de 
cîmpuri, de oameni harnici șl minunați. 
Pînă departe, oamenii puneau, în pă- 
mîntul desprins din zăpezi șl cefuri, se
mințele recoltelor viitoare. Pe ultima filă 
a cărfii de impresii de la Liveni — ultima 
în acea zi — semnase un turnător din- 
tr-o mare uzină a fării. Literele colțuroa
se, apăsate, ardeau pe hîrtia albă, ca un 
semnal al marilor incandescențe, trimis 
aici, în nord, alături de tractoarele de 
oțel șl mulfimile de mașini care cutreieră 
ogoarele.

- Plafon PAP.DĂU
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SFATUL MEDICULUI!

Drumul razei de lumină iată de sistemul stapel

ganic, inocent, fără însemnătate pentru

Șl fizic
Cu aproape 60 de ani în urmă a apărut o mică lucrare a unui tînăr fizician, Albert Einstein, intitulată modest „Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare“. Aceasta se remarca însă prin cîteva idei care, la începutul secolului nostru, aveau să revoluționeze gîndirea științifică, să constituie baza unei teorii fizice fundamentale — teoria relativității. Einstein, om cu o vastă cultură științifică, a supus unei analize profunde realizările obținute de-a lungul secolelor în fizica experimentală și teoretică. Abordînd într-o lumină nouă unele noțiuni de bază ale fizicii, cunoscutul savant a ridicat pe o treaptă mai înaltă cunoașterea științifică, teoria sa reflectînd unitatea dialectică dintre materia în mișcare, spațiu și timp. în lupta dintre materialism și idealism concluziile a- cestei teorii în problemele spațiului și timpului constituie o confirmare strălucită a justeței concepției materialismului dialectic despre lume.Care sînt principalele idei și concluzii ale teoriei relativității ?Este știut că poziția și mișcarea unui corp material pot fi înțelese numai în raport cu un sistem de referință, adică în raport cu un alt corp sau sistem de corpuri materiale. Simpla mișcare mecanică, ca și oricare proces fizic, se raportează la un anumit sistem de referință. Deoarece procesele fizice pot fi studiate în diferite sisteme, legile cărora se supun ele — deci legile fizicii — trebuie să fie formulate în sistemele de referință respective. Să considerăm, de exemplu, sistemul legat de planeta noastră, care constituie cu o bună precizie un sistem de referință numit inerțial pentru că în cadrul lui este verificată legea inerției. Un tren în mișcare uniformă constituie tot un sistem inerțial, experiența a- rătînd că legea inerției este verificată și în acesta. Sisteme de felul trenului putem să alegem oricîte ; în toate însă, legile mecanicii sînt aceleași. De exemplu, legile căderii libere a corpurilor sînt aceleași fie că mișcarea lor este raportată la sistemul de referință legat de tren, fie la cel legat de Pămînt. Faptul că traiectoria și viteza obiectului în cădere sînt diferite, după cum sînt raportate la un sistem de referință sau

la altul, este expresia caracterului relativ al mișcării mecanice. Legile, însă, cărora se supune această mișcare sînt absolute, independente de sistemul de referință. Dacă legile proceselor mecanice nu diferă de la un sistem inerțial la altul, înseamnă că — în condiții identice — procesele mecanice se desfășoară la fel față de toate aceste sisteme ; deci rezultatele oricărei experiențe mecanice raportate la unul din ele nu dau indicații asupra mișcării uniforme a sistemului respectiv.Este aplicabil acest principiu — numit principiul relativității — și la fenomene care nu sînt de natură mecanică, de exemplu electromagnetice ? Dacă nu, ar însemna că putem realiza experiențe electromagnetice prin care să punem în evidență mișcarea uniformă a sistemului în care le efectuăm. Astfel de experiențe au fost făcute, dar fără succes. Insuccesul acestor experiențe — rămase celebre în istoria științelor — l-a condus pe Einstein la formularea a două principii fundamentale în fizică. Primul constă de fapt în extinderea principiului relativității la toate procesele fizice, iar al doilea, referindu-se la viteza luminii în vid, afirmă că ea e independentă de mișcarea sursei luminoase și deci este aceeași față de orice sistem de referință. Dacă primul principiu pare destul de natural, el exprimînd inexistența unui sistem de referință preferențial în univers, cel de-al doilea creează dificultăți cînd încercăm să-1 înțelegem în cadrul reprezentărilor tradiționale despre spațiu și timp. Potrivit acestui principiu, viteza luminii emise de o sursă luminoasă plasată pe un tren în mișcare este aceeași în orice direcție — atît față de tren, cît și față de o stație de cale ferată. Potrivit cinematicii clasice, dacă lumina se propagă în sensul direcției de deplasare a trenului cu fantastica viteză de 300 000 km/sec față de tren, ar trebui ca față de stație ea să aibă o viteză mai mare. în realitate însă, ea este tot de 300 000 km/sec. Astfel, la viteza de 300 000 km/sec nu se poate adăuga nimic, ea fiind viteza maximă în Univers. Aici geniul lui Einstein a sesizat esența teoriei relativității. Spre deosebire de alți fizicieni care încercau să prezinte

constanța vitezei luminii ca fiind un rezultat pur fenomenologic, conside- rînd-o doar aparentă, Einstein a dezvăluit caracterul substanțial al constanței vitezei luminii, faptul că ea este efectiv aceeași în orice sistem de referință. El a arătat că nu principiile relativității trebuie puse de acord cu reprezentările fizicii clasice asupra unor noțiuni cum sînt simultaneitatea, durata și distanța spațială, ci, dimpotrivă, aceste noțiuni trebuie modificate pentru a corespunde principiilor teoriei fundamentale de experiență.Următorul exemplu ne poate da o imagine despre caracterul concluziilor teoriei relativității. Să presupunem că aceluiași tren de mai sus i se așează o sursă luminoasă exact la mijlocul distanței dintre capetele lui. La un moment dat, sursa emite un semnal luminos în toate direcțiile. Deoarece în sistemul de referință al trenului lumina pornește în toate direcțiile cu 300 000 km/sec, ea va a- junge în același moment la ambele capete. Ce se întîmplă în sistemul de referință al Pămîntului sau, altfel spus, ce constată un călător care așteaptă trenul în stație? Față de a- cesta, viteza luminii este tot de 300 000 km/sec și aceeași în orice direcție. însă capătul din spate al trenului se apropie de punctul în care a fost emis semnalul luminos, iar capătul din față se îndepărtează de el. Lumina va ajunge întîi la capătul din spate și apoi la cel din față. Deci evenimentele constînd din sosirea semnalului luminos la capetele trenului sînt simultane față de sistemul trenului, dar nu și față de cel al Pămîntului. Noțiunea de simultaneitate nu e absolută, independentă de sistemul de referință — cum se considera în fizica clasică — ci este relativă, două evenimente simultane în- tr-un sistem nefiind simultane în altul.Teoria lui Einstein pune în evidență și relativitatea duratei unui proces material. Măsurînd durata unui proces — de exemplu, durata oscilației complete a unui pendul suspendat de plafonul unui vagon al trenului — se obțin valori diferite, în raport cu sistemele în care se fac măsurătorile. Potrivit acestei teorii, durata oscilației pendulului rapor-
ISO.eooM.-rĂ

tren ar putea realiza viteza de 150 000Daca același
km/sec, lungimea lui ar ii, față de sistemul peronului, 

de 85 metri

tată la sistemul de referință al vagonului însuși este minimă, valorile ei raportate la alte sisteme crescînd pe măsură ce viteza vagonului față de acestea este mai mare.Pe baza principiilor acestei teorii putem înțelege ușor relativitatea duratei, imaginîndu-ne o experiență principial simplă. Să considerăm că pe podeaua unui vagon este plasată o sursă luminoasă, iar exact deasupra ei se află, suspendată de plafon, o oglindă. Durata parcurgerii drumului sursă—oglindă—sursă de către un semnal luminos emis de sursă și reflectat de oglindă — durată raportată Ia sistemul , trenului — este dată de raportul dintre distanța străbătută de lumină (deci dublul înălțimii vagonului) și viteza ei, de 300 000 km/sec. Pe de altă parte, pentru a obține durata aceluiași proces — raportată de data aceasta la sistemul de referință legat de Pămînt — trebuie să ținem seama de faptul că în timp ce lumina parcurge drumul sursă-oglindă-sur- să, atît sursa cît și oglinda se deplasează împreună cu vagonul. Deci, lumina străbate o distanță mai mare decît dublul înălțimii vagonului. Viteza luminii fiind tot de 300 000 km/sec, înseamnă că raportul care reprezintă valoarea duratei raportate la sistemul de referință al Pămîntului este mai mare decît cel precedent.Dimensiunile corpurilor și distanțele dintre ele, considerate în fizica clasică absolute, independente de sistemele de referință, sînt și ele relative. Măsurarea lungimii unui tren dă rezultat maxim dacă este efectuată de un pasager al lui. Lungimea aceluiași tren raportată la diferite sisteme de referință este însă mai mică pe măsură ce viteza trenului față de aceste sisteme este mai mare. Practica a confirmat concluziile teoriei relativității. De exemplu, observațiile făcute asupra unor particule avînd viteze apropiate de viteza luminii au pus în evidență relativitatea duratei. Astfel, numai această teorie a reușit să explice faptul că durata existenței mezoni- lor „miu“, care se deplasează cu viteze apropiate de viteza luminii, este mai mare decît durata existenței mezonilor „miu“ cu viteze mici.Desigur, teoria relativității nu se substituie fizicii clasice în domeniul de aplicabilitate al acesteia, nu elimină noțiunile și modul lor de definire în fizica nerelativistă, ci le conține la limita vitezelor mici în comparație cu viteza luminii. Chiar la proiectarea celor mai rapide rachete cosmice nu a fost necesar să se țină seama de efectele relativiste. în unele domenii ale fizicii, însă, unde vitezele care trebuie considerate sînt mult apropiate de viteza luminii, teoria relativității are un rol esențial. _ Proiectarea acceleratoarelor de particule de mari energii nu ar fi fost posibilă fără instrumentul teoriei relativității, mișcarea acestor particule cu viteze enorme supunîn- du-se unor legi esențial relativiste. Fizica modernă este de neconceput fără teoria relativității, iar confirmarea experimentală a rezultatelor teoretice și sensul în care ea evoluează constituie dovezi de netăgăduit în favoarea realității și caracterului fundamental al concluziilor acestei teorii. La alte aspecte ale teoriei relativității ne vom referi într-un număr viitor al ziarului.
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Lungimea trenului în ropaos este egală cu cea a pe
ronului (100 m).

Față de sistemul trenului însă, lungimea peronului 
s-ar reduce Ia 85 metri

Constantin VREJOIU
lector la Facultatea de fizică 
a Universității din București

Radioizotopii în slujba
diagnosticianului

in ultimul deceniu, utilizarea radioizo
topilor a marcat progrese importante în 
medicină, mai ales în domeniul diagnos
ticului. Administrînd bolnavului anumife 
substanțe radioactive în cantități infime și 
complet inofensive pentru organism, se 
poate urmări apoi integrarea lor în struc
tura diferitelor organe. întrucît unii ra- 
dioizotopi au însușirea de a se concentra 
într-un anumit organ (glanda tiroidă, fi
cat, splină, rinichi, creier efc.), pufînd fi 
detectați de la exterior, se poale obține 
o scintigramă, adică o „harfă" a organu
lui respectiv. Ea este alta în stare nor
mală și în diferitele stări patologice. Dis
tribuția în organul respectiv a razelor 
emise de substanța radioactivă se înre
gistrează cu aparate de detectare foarte 
sensibile. Obținerea de imagini cît mai 
precise, cu cantități cît mai mici de izo
topi, este scopul lucrărilor de continuă 
perfecționare a sistemelor de înregistrare 
(pe hîriie simplă sau fotografică).

Un prilej de a 
realizate în mărirea 
lor și în lărgirea 
scintigrafice — din 
introdus procedeele de măsurare 
dioacfivifății în scopuri medicale, 
astăzi — l-a constituit simpozionul 
nizat recent la Atena de către Agenția In
ternațională pentru energia atomică (cu 
sediul la Viena). Participarea a 175 de 
specialiști din 31 de țări, între care și țara 
noastră, prezentarea a 60 de comunicări, 
urmate de discuții, au permis efectuarea 
unui larg schimb de experiență în dome
niul explorării medicale prin scintigrafie. 
In comunicările consacrate teoriei s-a 
subliniat îndeosebi necesitatea aplicării 
unor metode matematice și a teoriei in
formației, comitetul de organizare însăr- 
cinînd' pe unul dintre delegați să standar
dizeze datele teoretice și nomenclatura 
pentru a înlesni colaborarea în vederea 
construirii unor aparate cît mai perfecte. 
A fost comunicată și realizarea unor mo
dele noi : pentru studiul circulației san
guine în creier, depistarea tumorilor și 
hemoragii'or cerebrale, pentru explora
rea întregului corp în vederea descoperi
rii de leziuni osoase, precum și diferit» 
tipuri noi de detectori.

Unele comunicări s-au referit la noii« 
metode de înregistrare cu ajutorul cărora

cunoaște progresele 
sensibilității aparate- 
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se objin scinligrame în 4—7 culori. In 
acest domeniu, unii specialiști au pus ac
cent mai ales pe partea tehnică; în lucra
rea noastră, realizată în colaborare cu 
ing. A. Steclaci, fiziciană Elena Merculiev 
și ing. M. Popovici, am scos în evidență 
rezultate clinice. Este interesant faptul că 
în mai multe țări au apărut aproape si
multan metode pentru obținerea de scin
tigrame în culori, bazate însă pe principii 
cu iotul diferite.

Avantajul acestei noi tehnici constă în 
obținerea unor imagini mai bogate în in
formații. Fiecare culoare reprezintă un a- 
numit nivel de radioactivitate ; repartiza
rea normală a culorilor pe scintigramă se 
schimbă în raport cu modificarea structu
rii funcționale a organului explorat, evi- 
dențiindu-se aspecte caracteristice diferi
telor boli, tumori sau inflamații. Cu aju
torul acestei metode se pot examina or
gane ca tiroida, ficatul, rinichiul etc. Co
municarea prezentată de noi, ilustrată cu 
numeroase imagini interesante, s-a bazat 
pe studiul a 333 cazuri de boli hepatice.

Tn cadrul simpozionului s-a mai discu
tat problema alegerii radioizotopilor și 
compușilor marcați pentru studiul clinic, 
aplicații clinice ale scintigrafiei, rezultate 
obținute pe această cale în leziunile ce
rebrale etc, diagnosticarea unor boli ale 
pulmonului, splinei și 
realizările importante 
grafice este studiul 
situat în profunzimea
nale, greu de explorat cu metodele cu
rente. Fotografierea cu ajutorul acestei 
metode permite diagnosticarea unor boli 
inflamatorii sau tumorale ale pancreasu
lui.

Lucrările simpozionului s-au desfășura* 
la un înalt nivel științific și tehnic, consti
tuind un valoros schimb de păreri și in
formații cu privire la această metodă care 
oferă însemnate posibilități de cercetare 
și diagnostic. Cu prilejul șederii la Atena 
am luat contact cu membrii Societății me
dicale balcanice, discutînd probleme în 
legătură cu viitoarele balcaniade medi- 
<<ale.

• Un biochimist italian a constatat 
că vitaminele pot fi utile și Ia restau
rarea vechilor cărți și manuscrise, 
deoarece împiedică descompunerea 
hîrtiei.

® La Institutul pentru tehnica con
strucțiilor din Varșovia s-a obținut 
un lichid cu proprietăți neobișnuite. 
Lăsat un timp scurt în stare de re
paos, lichidul se transformă într-un 
material dur. La agitarea vasului, el 
se lichefiază din nou. Cu ajutorul 
lui se vor crea ecrane impermeabile 
pentru prevenirea infiltrării apelor 
freatice.

Ô în Franța a fost brevetat un nou 
tip de faruri pentru automobile. E- 
crane montate în carcasa farurilor, 
sub un unghi de 90 grade, fac ca 
celui care privește din față, lumina 
să-i vină refractată, fără a mai fi 
supărătoare pentru ochi.

® Un grup de astronomi sovietici a 
descoperit o nouă categorie de for
mații cosmice: supraasociațiile de 
stele. Pînă în prezent au fost des
coperite în 46 de galaxii 68 de ase
menea supraasociații, în două galaxii 
chiar cîte patru.

® Centrul de cercetări atomice de 
la Las Vegas (S.U.A.) este deservit de 
o cale ferată, construită fără... fier. 
Locomotivele, vagoanele, șinele sînt

rinichiului. Una din 
ale metodei scinfi- 
pancreasului, organ 

cavității abdomi-

Prof. dr. Tiberiu SPÏRCHEZ 
membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne
Dr. Benedict GHEORGHESCU

din aluminiu, întrucît acest metal 
este de zeci de ori mai puțin recep
tiv la emanațiile radioactive decît 
oțelul și se eliberează mult mai ra
pid decît acesta de contaminarea ra
dioactivă. Conducerea trenurilor, ca 
și încărcarea și descărcarea lor cu 
materiale radioactive, este încredin
țată unor automate acționate de la 
distanță.

@ Un motor rotativ de automobil 
care nu mai necesită mecanism de 
transmitere a fost realizat la Tokio. 
Motorul are o capacitate de 500 mc 
și o putere de 63 CP.

In Canada, Ia o stațiune din regiu
nile arctice, au fost livrați pen
tru consum cartofi conservați cu 
ajutorul unor izotopi radioactivi, 
respectîndu-se toate măsurile do 
precauție indicate. După ce 
au fost supuși la iradiere, cartofii au 
fost înmagazinați timp de patru 
luni. în Franța, o societate comer
cială a cerut de asemenea autoriza
ție pentru punerea în vînzare de 
cartofi conservați prin iradiere.

O întreprindere din Potsdam 
(R. D. Germană) a realizat un dis
pozitiv electric pentru pornirea mo
toarelor Diesel. Energia electrică ne
cesară poate fi furnizată de la re
țea sau de un acumulator.

In cabinetul cardiologului se prezintă 
uneori, aduși de marnele lor, copii de sănătatea individului, 
vîrstă preșcolară și școlară care ar avea 
un „suflu" la cord. Îngrijorată, fiecare 
mamă vrea să știe dacă într-adevăr 
există acest suflu, iar dacă există, ce con
secințe poate avea.

In mod normal, cordul se manifestă 
prin două „zgomote", nu prin vreun „su
flu". Care este deosebirea dintre cele 
două noțiuni ? Zgomotul e un sunet bine 
delimitat, cu început și sfîrșit precis, a- 
semănător loviturii de gong. Suflul, în 
afară de faptul că se aude mai slab, are 
un început și un sfîrșit șters, se pierde, 
neputînd fi delimitat precis. El se asea
mănă întrucîtva cu sunetul produs de ci
neva care suflă într-o luminare ca s-o 
stingă. Cele două zgomote ale inimii se 
aud la fiecare „revoluție cardiacă". Ele 
se produc prin închiderea valvulelor care 
asigură în inimă sensul unic al curentului 
sanguin. La contracția (sistola) inimii, se 
închid valvulele așezate între atrii și ven
tricule, împiedicînd curgerea sîngelui din 
ventricule înapoi spre atrii și determi- 
nîndu-l să curgă într-un singur sens : spre 
vasele mari. La relaxarea (diastola) inimii, 
se închid valvulele așezate între cord și 
vase, sîngele nu se mai poate strecura 
înapoi spre cord și trebuie s-o ia înainte, 
spre ramificațiile care duc sîngele spre 
organe.

Din pricina unor boli din trecut sau 
prezente, închiderea valvulelor se poate 
produce defectuos ; în acest caz, sîngele 
se strecoară înapoi printr-o breșă, împo
triva curentului, creînd un suflu ce poate 
însoți sau urma zgomotul normal : suflul 
sistolic se produce în momentul contrac
ției, suflul diastolic în momentul relaxă
rii. Dacă suflul are la bază o modificare 
organică valvulară, el este considerat 
„organic“ și indică o boală.

Suflul diastolic este totdeauna organic 
și deci semn al unei boli de cord. Dim
potrivă, suflul sistolic se poate produce 
și fără vreo defecțiune în mecanismul de 
închidere a valvulelor ; el poate fi deci 
„anorganic", neprovocat de o asemenea 
boală. Pentru explicarea mecanismului de 
producere a acestui suflu întîlnit la 
30—50 la sută dintre copiii sănătoși, 
s-au formulat diferite teorii. Important 
de știut este însă că cea mai mare parte 
dintre acești copii scapă de suflul sisto
lic cel tîrziu în anii pubertății, iar cei
lalți îl păstrează pînă devin adulți. Și la 
adulfi poate exista un suflu sistolic anor-

Medicului îi revine multă răspundere 
cînd trebuie să stabilească dacă un suflu 
sistolic este organic sau anorganic. El se 
va orienta după antecedentele aflate de 
la părinți, după examenul clinic obiec
tiv, după datele indicate de aparate. La 
copii, leziunile valvulare organice se da- 
toresc aproape exclusiv unor endocardite 
reumatismale din trecut ; numai la o mică 
parte dintre ei aceste leziuni sînt rezul
tatul altor boli infectocontagioase grave 
— tifos, scarlatină etc. Astăzi, cea mai 
mare parte a copiilor reumatici nu pre
zintă complicații endocarditice, vindecîn- 
du-se fără sechele valvulare. De aceea 
medicul trebuie să aibă curajul de a nu 
se lăsa influențat, la precizarea diagnos
ticului, de trecutul reumatic al copilului ; 
și la acest copil poate exista un suflu 
sistolic anorganic, fără a fi semn de 
boală.

Medicii știu să recunoască suflul sisto
lic anorganic : el se aude numai în pozi
ția culcat (pe spate sau pe partea stingă) 
și dispare cînd copilul se ridică în picioa
re ; el este imperceptibil cînd copilul in
spiră profund aer ; el se aude numai dea
supra regiunii precordiale, dar nu și în 
axilă sau pe vasele gîtului etc.

Majoritatea suflurilor sistolice anorga
nice sînt descoperite cu prilejul unui con
trol, fără ca respectivul copil să fi resim
țit fenomene neplăcute, nici în repaos, 
nici după efort. Dacă i se spune însă co
pilului că are un suflu la cord, i se 
creează, psihologic, în mod artificial, sen
zația de oboseală, vo apărea palpitații 
etc. Asupra acestui fapt trebuie să atra
gem atenția atît părinților, cît și medi
cilor.

In afara semnelor clinice, aparatele 
moderne, precum și unele mai vechi dar 
tot atît de utile, dau medicului posibili
tatea să diferențieze suflul organic de 
cel anorganic. Cu ajutorul metodelor ra- 
diologice, al electro și fonocardiografiei 
(înregistrarea grafică a sunetelor cordu
lui), al probelor hemodinamice etc., el 
va putea preciza existența uneia dintre 
următoarele trei posibilități : cînd suflul 
e anorganic, inocent, nu trebuie să spună 
nimic părinților, lăsînd copilul să-și tră
iască liniștit viața lui, nestingherit de pă
rinți ; cînd suflul este organic, copilul va 
fi încredințat instituției cardiologice ; 
dacă suflul e „suspect", medicul trebuie 
să se folosească de întreaga sa pricepere

sting ; 2 — atriul drept ;1 — atriul
3 — ventriculul sting ; 4 — ventricu
lul drept ; 5 și 8 — vena cavă supe
rioară respectiv inferioară ; 7 —
vene pulmonare ,- 8 și 9 — valvulele 

așezate între atrii și ventricule.

se
re- 

Ali-

și de tact pentru a face toate investiga
țiile necesare, fără a alarma familia și în 
special copilul, care recepționează tot
deauna mult mai bine cele spuse de me
dic, decît se crede în general.

Multe cazuri suspecte vor rămîne „sub 
observație" și după investigațiile efectua
te. Această situație poate prezenta o 
sursă de nevrotizare și pentru copil și 
pentru părinți, mai ales dacă li se reco
mandă să-și menajeze copilul : să evite 
eforturile, să nu facă sport, să 
culce totdeauna după masă etc., 
comandări inutile și dăunătoare,
tudinea justă a medicului constă în 
observație și control fără îngrădiri. A- 
ceasta, din cauză că cea mai mare parte 
dintre suspecți sînt totuși sănătoși, res
tricțiile fiindu-le dăunătoare dezvoltării, 
iar celor cu o eventuală leziune valvulară 
incipientă viața normală de copil nu la 
este dăunătoare. Să nu uităm că joaca, 
alergarea, plimbările cu bicicleta, tenisul 
de masă, înotul, patinajul și alte activi
tăți sportive obișnuite sînt mișcări adec
vate capacității fiziologice a copsului, că 
efectul acestora asupra organismului unui 
copil nu este identic cu cel exercitat a- 
supra organismului unui adult. Singura în
grădire necesară acestor copii este inter
zicerea sportului de competiție, deoarece 
metodele de antrenament pretind o for
țare sistematică și consecventă a limite
lor fiziologice.

Dr. Ernest KAHANĂ
medic emerit
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LUCRÄRILE 
CONGRESULUI NAȚIONAL 

DE MEDICINĂ INTERNĂVineri, în cea de-a treia zi a lucrărilor, participanții la Congresul național de medicină internă au dezbătut probleme privind cardita reumatismală. Au prezentat comunicări și referate Relegați romîni și invitați de peste hotare, după care au urmat discuții.Lucrările congresului continuă.
SĂRBĂTORIREA 

ACADEMICIANULUI N. GH. LUPUAcademicianul N. Gh. Lupu a fost sărbătorit vineri seara, cu prilejul

împlinirii vîrstei de 80 de ani, în cadrul unei reuniuni organizate de Prezidiul Academiei R. P. Romîne la Casa oamenilor de știință. Au participat membri ai prezidiului A- cademiei, numeroși academicieni, cercetători și alți oameni de știință și cultură, precum și invitați de peste hotare la Congresul național de medicină fost felicitatzenți, care i-au urat noi succese în activitatea sa multilaterală.(Agerpres)

VESTI DIN TĂRIE! SOCIALISTE
Noi tipuri de produse

internă. Sărbătoritul a călduros de cei pre-
A apărut nr. 2/1964 al revistei

Tn fiecare seară, farmecul orașelor este 
Sporit de jerbele luminilor fluorescente 
care inundă străzile, bulevardele. Ilumi
natul modern înlocuiește în tot mai mare 
măsură becul incandescent. Lămpile fluo
rescente consumă mai puțină energie 
electrică, iar durata lor de funcționare 
este de citeva ori mai mare. La fabrica 
„Electrofar“ — care le produce — se 
realizează o întreagă gamă de lămpi 
fluorescente pentru fabrici, ateliere, bi
rouri, școli, locuințe, restaurante, expozi
ții de artă, iluminat exterior — în dife
rite nuanțe ale luminii albe, corespunză
tor destinației. Se produc lămpi fluores
cente fubulare, în 4 nuanțe de lumini, 
corpuri de iluminat fluorescent cu unu 
pînă la patru tuburi, lămpi cu vapori de 
mercur, pentru iluminatul public. Pentru 
fiecare wat putere consumată ele emit un 
flux luminos de 50 lumeni (față de 10-12 
lumeni pe wat la lămpile incandescente). 
La „Electrofar“ se mai fabrică lămpi de 
semnalizare cu neon, indicatoare de ten
siune format șurubelnițe, firme și reclame 
luminoase în diverse culori.

Vizitînd fabrica, în obiectivul aparafu- 
'li de fotografiat au fost surprinse cîteva 

gini... pe flux. Prima secție de pro
ducție este cea de sticlărie. Aici iau naș
tere tuburile. La o temperatură de 1 500 
grade, un cuptor topește 120—130 
kg sticlă pe oră. Se realizează zilnic 
peste 5 000 tuburi. Procesul de producție 
este automatizat și dirijat de la tablouri 
de comandă. Oamenii au doar rolul de 
supraveghetori. Spălarea și uscarea tu
burilor se fac tot automat. Tuburile sint 
„pudrate” apoi la o mașină specială. 
După ce sînt așezate într-o baie metali
că, la o apăsare de bufon se ridică prin 
ele un lichid alb lăptos (fotografia 1) 
și pe pereții interiori se depune 
pudra fluorescentă. Odată uscate, vii
toarele lămpi sînt transportate într-o 
hală spațioasă. Este secția fluorescentă. 
Aici, la utilaje moderne, automate, 
au loc fixarea stratului de pudră 
pe tub, confecționarea suporților de 
lămpi și montarea filamentelor (fo
tografia 2) „sudarea“ suporților cu fila
mente la tuburi, evacuarea aerului din 
tub și introducerea unei cantități de- 
fern)inate de mercur și argon, închi- 
deres. ^.metică a tuburilor, montarea soclu
rilor. Pe o bandă automată, lampa e cosi-

Revista publică „Declarația cu 
privire Ia poziția Partidului Munci
toresc Romîn în problemele mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale adoptată de Plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din aprilie 1964.“La rubrica ARTICOLE, revista publică următoarele materiale : 
„Dezvoltarea agriculturii socialiste, 
calea bunei stări a țărănimii“, de FL. BALAURE, M. POPESCU ; „Din 
lupta maselor populare din Iași îm
potriva dictaturii militarc-faseiste și 
a războiului hitlerist“, de S. DA- 
VICU ; „Întruniri și demonstrații

Basul bulgar N. Ghiaurov 
pe scena Teatrului 
de Operă și Baletîn cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, cunoscutul bas bulgar Nicolai Ghiaurov a interpretat vineri seara, pe scena Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne rolul lui Mefisto din opera „Faust“ de Gounod. Artistul bulgar a fost aplaudat în repetate rîn- duri la scenă deschisă. La spectacol și-au dat concursul Cornel Fănățea- nu, Ladislau Konya, Maria Șindila- ru, Zoe Dragotescu. Conducerea muzicală a aparținut maestrului emerit al artei Jean Bobescu.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din seara zilei 

de 22 mai 1964 au fost extrase din 
următoarele numere :

20 72 86 51 61 37 59 21 3 54 
Premii suplimentare : 44 34 86 
Fond de premii : 731364 lei

urnă

forită și apoi esfe trimisă la mașina de 
control operativ unde se constată dacă se 
aprinde, are lungimea normală etc. După 
24 de ore, lămpile sînt verificate din nou 
la atelierul de control final.

Majoritatea reperelor metalice — car
case, plăci, socluri etc — înainte de a 
ajunge la secțiile respective sînt aduse la 
atelierul de vopsit (fotografia 3) unde 
procesul este de asemenea automatizat, 
iar fazele lui sînt urmărite și dirijate de 
la un tablou de comandă.

Calitatea lămpilor fluorescente este a- 
sigurată printr-un control minuțios efec
tuat în laboratoarele fabricii. Acestea 
sînt dotate cu aparate moderne de mă
surare a fluxului luminos, a presiunii ga
zului în interiorul tubului, a caracteristi
cilor de culoare a luminii emise etc. Spe
cialiștii de aici verifică cu atenție fiecare 
produs. Urmează apoi ambalarea și expe
dierea lor.

Dumitru M1NCULESCU

Umedă și friguroasă, luna mai a anului 
acesta a trădat speranțele celor ce aștep
tau nerăbdători frumusețea unei naturi 
trezite din amorțeala iernii. La Institutul 
meteorologic central din București se a- 
preciază că luna mai a anului 1964 este 
una dintre cele mai ploioase și mai reci 
din cite se cunosc de-a lungul celor a- 
proape 120 de ani de cînd se fac obser
vații meteorologice regulate în fora noas
tră. Doar cîteva zile n-a plouat. în Bucu
rești, între 1—22 mai,' 19 zile au fost u- 
mede. în unele puncte din (ară au căzut 
ploi mari, care au lăsat peste 50 litri de 
apă pe mp în 24 de ore.

Studiul hărților institulului de la Bucu
rești, pe care sînt notate ultimele date

ale oamenilor muncii din Romînia 
împotriva exploatării capitaliste, pe
ricolului fascist și de război, desfă
șurate cu prilejul zilei de 1 Mai în 
perioada dictaturii regale“, MATICHESCU ; 
șurată 
pentru 
cratice NIȚĂ.Rubrica DOCUMENTE cuprinde : 
„Documente noi în legătură cu marea 
răscoală din 1907“.Revista mai cuprinde rubrica. NOTE BIBLIOGRAFICE. /

La Șenian, important centru al in
dustriei constructoare de mașini din 
R. P. Chineză, a început producția 
în serie a unui tractor universal de 
28 C.P. După cum anunță agenția 
China Nouă, în primele trei luni ale 
acestui an, întreprinderile industriale 
din Pekin au realizat noi tipuri 
de produse necesare industriei de 
tractoare, de automobile, de instru
mente de măsurat etc. în perioada 
ianuarie-aprilie 1964, întreprinderile 
industriei textile din capitala R. P. 
Chineze au produs cu 20 la sută mai 
multe țesături de bumbac și de lină, 
precum și tricotaje față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

și opt locuri, sint construite din seg
mente de aluminiu și sticlă de dife
rite culori. Pereții compartimentelor 
sint confecționați din masă plastică.

Zahăr
din actuala recoltă

După cum se anunță din Havana, 
mii de oameni ai muncii cubani au 
luat hotărîrea de a lucra în mod vo
luntar pe plantațiile de trestie de 
zahăr pînă la terminarea strîngerii 
recoltei. Concomitent, în fabricile de 
zahăr munca continuă cu intensita
te. Cîteva dintre aceste întreprinderi 
au și terminat prelucrarea trestiei 
de zahăr din noua recoltă.

de O. 
„Activitatea desfă- 

de Comitetele cetățenești 
revendicări general-demo- 

(1936—1937)“, de GH. I. IO-

Prototipul unui vagon 
de pasageri

în gara principală din Varșovia a 
fost prezentat prototipul noului va
gon de pasageri produs de Uzina de 
vagoane din Poznan. Compartimen
tele de clasa I sau a Il-a au cite șase

PREGĂTIRI
PENTRU SEZONUL BALNEAR

Vineri, în stațiunea Eforie Nord s-au 
încheiat lucrările consfătuirii în legătu
ră cu pregătirea deschiderii sezonului 
de vară în stațiunile balneoclimaterice 
din țară, organizată de Direcția pentru 
problemele organelor locale ale admi
nistrației de stat. Au participat vice
președinți ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale și orășe
nesc Constanța, directorii întreprinderi
lor balneoclimaterice, reprezentanți ai 
C.C.S. și ai unor organe centrale. Par
ticipant au luat în discuție o serie de 
probleme privind mai buna repartizare 
a spațiilor de cazare, pregătirea perso
nalului în vederea îmbunătățirii conti
nue a modului de deservire, asigurarea 
unei cît mai bune aprovizionări cu ali
mente, stabilirea unor meniuri variate, 
organizarea unor bogate activități cul
turale pe toată perioada sezonului etc.

mai

Intr-un
orășel muncstoresc

La Tiszaszederkeny (R. P. Ungară), 
orașul muncitorilor de la combina
tul chimic „Tiszai“, pînă în prezent 
ari fost date în folosință un număr 
de 1100 noi apartamente. Acum se 
află în construcție încă 186 de lo
cuințe, printre care cîteva blocuri 
cu mai multe etaje.

Casă de odihnâ la Spindleruv Mlyn, R. S. Cehoslovacă

PARDUBICE 22 (Agerpres). — Pe traseul Liberec-Pardubice (189 km) s-a desfășurat vineri cea de-a 12-a etapă a competiției cicliste „Cursa Păcii" Varșovia-Berlin-Praga. La start s-au prezentat 67 de cicliști citi au mai rămas din cei 90 care au luat plecarea la 9 mai la Varșovia. După trei zile de frig și ploaie, ieri timpul a fost irumos și fără vînt, trena destul de rapidă. în prima oră s-a realizat o medie de 43 km. Sprintul cu premii din orașul Jablonec a revenit maghiarului Megyerdi, urmat de belgianul Spruyt. La kilometrul 91 se detașează din pluton iugoslavul Santaveț, care va cîștiga al doilea sprint cu premii la kilometrul 99. După aceasta se desprinde sovieticul Dohliakov, dar el va fi ajuns de pluton. O altă acțiune încearcă apoi cehoslovacul Smolik, purtătorul tricoului galben, stimulat și de faptul că cel de-al treilea sprint cu premii se dispută în orașul său natal, Hra- dec Kralove (km. 164). El pătrunde primul pe străzile orașului și se părea că va avea satisfacție, dar pe linia albă este întrecut cu o jumătate de bicicletă de belgianul Spruyt. în urma acestui succes, Spruyt a devenit lider în clasamentul sprinterilor cu 87 puncte. Pînă la sfîrșitul etapei nu se mai întîmplă nimic deosebit și la porțile stadionului „Ruda Hvezda" din Pardubice a- junge un pluton de peste 40 de con-

„Cursa

Sporiivi
Dinamo—București la

10. Mickein G. Moiceanu 12'03“, iar C. 17 la 12'53".
6. U.R.S.S.

meteorologice transmise de pe întreg glo
bul, arată că în luna mai de anul acesta 
ploile musonice, împinse în interiorul con
tinentului de către maximul barometric 
centrat în spațiul Insulelor Azore din O- 
ceanul Atlantic, cît și cele purtate de zo
nele de joasă presiune atmosferică, au 
traversat teritoriul fării noastre aproape 
zilnic. Mecanismul acesta atmosferic a 
menținut" o vreme răcoroasă și foarte 
ploioasă. Frecvenfa ploilor căzute pare a 
compensa acel sfîrșit de noiembrie din 
anul trecut, care a adus înapoi pe ne
așteptate vara, menținînd 28 de grade la 
umbră.

în timp ce în Europa centrală, în zona 
Carpaților și în U.R.S.S. timpul se men
ține anormal de rece, uneori asemănă
tor cu începutul iernii, telegrame sosite 
din Spania, Italia, Grecia și alte țări me
diteraneene anunță o vreme excepțional 
de caldă, cu zile toride ca în miezul ve
rii. Datorită circulației atmosferice nord- 
atlanfice, care se menține și actualmente, 
presupunem că regimul ploios se va pre
lungi pînă aproape de sfîrșitul lunii mai. 
Aceasta echilibrează regimul foarte uscat 
din toamna și iarna trecută. (Agerpres)

PROTOCOL PRIVIND SCHIMBUL
DE MĂRFURI
ÎNTRE R. P. POLONĂ SI AUSTRIA

ATENA 22 (Agerpres). — Atleții romîni s-au comportat remarcabil în ziua a doua a concursului internațional de la Atena, obținînd trei victorii. Proba de 200 m plat a revenit lui Gh. Zamfirescu, cronometrat în 21”3/10, performanță care egalează recordul republican deținut din 1948 de Ion Moina. Șerban

PARIS 22 (Agerpres). — La 22 mai au început la Paris lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Federației naționale a foștilor deportați și internați, participanți la mișcarea de rezistență din Franța. La congres participă peste 1 000 de delegați din organizațiile departamentale, reprezentanți ai organizațiilor luptătorilor din rezistență, din Belgia, Luxemburg, R. P. Polonă, R. F. Germană și din alte țări. Din partea R. P. Romîne participă tovarășul Gheorghe Vasilichi, membru al conducerii Comitetului foștilor deținuți antifasciști.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La Varșovia a fost semnat un protocol cu privire la schimbul de mărfuri între R. P. Polonă și Austria, o anexă la acordul comercial pe 5 ani, încheiat între cele două țări. Conform protocolului, Polonia va lărgi exportul de cocs, cărbune, chimicale, mașini, utilaje și produse alimentare și va primi în schimb mașini și utilaje, materie primă și semifabricate.

curenți. G. Moiceanu atacă, intră primul, dar ezită și este prins de pluton chiar pe pistă. Cronometrat în 4h 52’37”, cîștigă polonezul Gazda, urmat de Kapitonov, Gougault, La- brouille, G. Moiceanu, Spruyt. In a- celași timp cu învingătorul au sosit Ardeleanu, C. Dumitrescu, Stoica și Ziegler.In această etapă cicliștii romîni au luptat serios pentru a-și păstra locul doi și avansul de numai 58" pe care îl au față de reprezentativa R. P. Polone. De două zile cicliștii polonezi asaltează fără încetare poziția echipei R. P. Romîne.
Clasamentul general individual : 1. Smolik (R.S.C.) 45h30'56" ; 2. Hoffmann (R.D.G.) la 7'45" ; 3. Wiedemann (R.D.G.) la 7'55" ; 4. Zapala (R.P.P.) la 8'15" ; 5. Kudra (R.P.P.) la 8'29" ; 6. Kapitonov (U.R.S.S.) la8'37" ; 7. Appier (R.D.G.) la 8'45" ; 8. Jusko (R.P.U.) la 9'05" ; 9. Kulibin (U.R.S.S.) la 9'13" ; (R.D.G.) la 11'20" etc. se află pe locul 13 la Dumitrescu pe locul
Clasamentul general pe echipe : 1. R. D. Germană ; 2. R. P. Romînă la 6'17"; 3. R. P. Polonă la 7'15”; 4. R. S. Cehoslovacă la 11'57"; 5. R.P. Ungară la 20'01" ; 6. U.R.S.S. la 20'19" ; 7. Franța etc.Astăzi se aleargă penultima etapă, Pardubice—Ceske Budejovice (196 km).

Ciochină și-a adjudecat proba de triplu salt cu un rezulțat valoros : 16,16 m (record egalat). A treia victorie a fost realizată de A. Barabaș în proba de 1 500 m. El a parcurs distanța în 3’49”. Iugoslavul Leseka cîștigat proba de săritură cu prăjina — 4,70 m, una din cele mai bune performanțe europene ale sezonului.

canota| academic de la clubul 
antrenament pe lacul Herăstrău

/V

I n cîteva
mai,

OM PRET U TIN D ENI
LIMBA INCAȘILOR

Limba indienilor incași nu numai că 
se folosește și azi, dar este acum mai 
răspîndită ca în trecut. După cum se a- 
rată într-un raport al Societății naționa
le de geografie din Washington, mi
lioane de indieni din Peru, Bolivia și 
Ecuador o folosesc ca limbă unică. Ea 
se numește „Quechua“ și are 30 de dia
lecte. Se apreciază că aproximativ cinci 
milioane de peruvieni vorbesc exclusiv 
limba quechua; în Ecuador, peste o 
jumătate de milion de oameni folosesc 
două dialecte ale acestei limbi; în Bo
livia, aproximativ același număr de in
dieni vorbesc limba quechua sau ayma
ra, o limbă înrudită.

raguayană a introdus în țară un volum 
de mărfuri care depășea volumul tutu
ror mărfurilor introduse de toate cele
lalte reprezentanțe diplomatice din 
Montevideo. Astfel, pe adresa ambasadei 
paraguayene a sosit un colet conținînd 
nu mai puțin de 240 piei de astrahan 
și 620 piei de hermină în valoare de 
circa 1100 000 pesos, o cantitate uriașă 
de bijuterii și obiecte din argint.

Potrivit ziarului argentinean „La Ra
zon“, este probabil că Consiliul guver
namental din Uruguay să-l declare pe 
ambasadorul Paraguayan „persona non 
grata“.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.D.N., ministrul comerțului exterior al R.D. Germane, Julius Balkow, care se află în capitala Suediei, a avut o întîlnire cu reprezentanții economiei suedeze, în cadrul căreia au fost discutate probleme ale dezvoltării schimburilor în domeniile comerțului și industriei. El a declarat, printre altele, că schimburile comerciale dintre cele două țări ar putea spori, în scurt timp, de trei ori. In legătură cu aceasta, el a propus stabilirea unei reprezentanțe comerciale suedeze la Berlin.
WO de ani de !a unirea 
Insulelor ionice cu Grecia

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Istoricul și arheologul armean Sandro 
Sardarian a descoperit pe versantul de 
sud-est al muntelui Aragaț cîteva mii 
de topoare de piatră, a căror vechime 
este evaluată la un milion de ani.

RĂZBUNARE...

RECITAL AL MARLENE! DIETRICH

La 21 mai, la Teatrul de estradă din 
Moscova a avut loc primul recital al 
celebrei artiste de cinema Marlene Die
trich, care a interpretat cîntece engleze, 
germane și franceze de cele mai diverse 
genuri. Publicul a aplaudat îndelung pe 
vestita artistă.

ATENA 22. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: în Grecia se desfășoară festivități prilejuite de centenarul unirii Insulelor Ionice cu Grecia. Insulele Ionice, în număr de șapte — dintre care cele mai importante sînt Corfu, Cefalonia, Ithaka, Lefkas Zakinthos — au cunoscut în trecut dominația Veneției, Franței, trecînd apoi sub stăpînirea otomană iar ulterior sub protectoratul Angliei. La 23 septembrie 1863, parlamentul Insulelor Ionice a votat unirea cu Grecia, iar la 21 mai 1864 Insulele Ionice s-au unit oficial cu Grecia.

Săptămîna viitoare, Ia 27, 28 și 30___,
pe stadionul Republicii din Capitală vor 
avea loc finalele campionatului republican 
de box. în primele două gale se vor dis
puta semifinalele, urmînd ca învingătorii la. 
cele 10 categorii să fie cunoscuți în seara 
zilei de 30 mai. La finale participă 40 de 
boxeri calificați din fazele preliminare. 
Dintre cei 10 campioni de anul trecut, 7 
își vor apăra titlurile (Buzuliuc, Puiu, Mi- 
halik, Niculescu, Monea, Nicolau și Mariu- 
țan). Buzuliuc, deținătorul titlului la cate
goria muscă, va evolua la categoria pană. 
Campionii de anul trecut — M. Băloiu — 
semiușoară, N. Moldoveanu 1— pană Și P. 
Mircescu — mijlocie-mică — au fost eli
minați în reuniunile preliminare.

★
Jucătorii romîni continuă să obțină 

victorii în turneul internațional de tenis

de la Riga. în 
Țiriac l-a învins

sferturile 
cu 6—2;

polonezul Malewski, !.. ____ ______
reanu a dispus cu 6—4; 6—2; 7—5 de 
cehoslovacul Korda. în semifinale, Țiriac 
va întîlni pe Potanin (U.R.S.S.) iar Măr- 
mureanu pe Iuska (U.R.S.S.) care l-a eli
minat pe I. Năstase. în Semifinalele pro
bei de dublu, Țiriac, Mărmureanu au dispus 
cu 6—1; 6—0; 6—3 de Korda, Vopicik 
(R. S. Cehoslovacă). Reprezentanții noștri

Mozer, Potanin

iar

de finală, Ion 
6—0; 6—2 pe 
Petre Mărmu-

Fostul reprezentant permanent al Re
publicii Panama la O.N.U., Aquilino 
Boyd, l-a rănit joi cu focuri de revol
ver pe directorul ziarului „La Hora“, 
Escolastico Calvo, în cursul unui inci
dent petrecut pe o stradă principală a 
capitalei Republicii Panama. Diploma
tul panamez a vrut să se „răzbune“ în 
acest fel pentru faptul că în ziarul „La 
Hora" au apărut mai multe materiale 
în care se arăta că el s-a folosit de 
manevre frauduloase pentru a deveni 
deputat în parlament. Întrucît se 
bucură de imunitate diplomatică, Aqui
lino Boyd a fost lăsat în libertate.

vor întîlni în finală pe 
(U.R.S.S.).

VASTĂ CONTRABANDĂ 
ÎN URUGUAY

4r
La Osaka s-a disputat 

internațională de tenis_ _____  ___ „
reprezentativele Japoniei și R.P. Chineze. 
Victoriile au fost împărțite : la masculin 
au cîștigat oaspeții cu 5—1, iar la femi
nin gazdele eu 8—1. (Agerpres)

dubla întîlnire 
de masă dintre

Autoritățile uruguayene au descope
rit o vastă afacere de contrabandă efec
tuată prin intermediul ambasadei Pa
raguayului. Bazîndu-se pe privilegiul 
scutirii de vamă acordat reprezentan
țelor diplomatice străine, ambasada pa-

Aceste tinere ghanoze sînt Înșiruite pentru funcția de aaenți de ordine 
șl dirijare a circulației
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Greva din
lunăîn a douaIntrată în cea de-a doua lună, greva minerilor din Asturia — relatează agenția France Presse — nu dă semne de a se afla în faza unei soluții rapide, iar la Madrid se crede că conflictul de muncă ar putêa să se prelungească și în luna iunie. Potrivit unor cifre oficiale, care reflectă foarte problematic adevărata situație, se află în grevă peste 32 000 de muncitori (dintre care 7 000 de metalurgiști). Toate marile întreprinderi din Asturia sînt paralizate iar producția bazinului, care reprezintă 70 la sută din producția spaniolă de huilă și 50 la sută din cea de produse carbonifere, a coborît la procente neînsemnate. Cea mai mare parte din întreprinderile miniere, care au răspuns grevei prin declararea lock-outului, urmau să-și redeschidă puțurile la 25, 26 și 27 mai. După cum relatează agențiile de presă, nu este de prevăzut o mișcare de reîntoarcere la lucru a muncitorilor.Publicarea unei noi „reglementări a muncii în mine“, care deocamdată nu este aplicabilă în Asturia, nu-i mulțumește pe mineri — transmite

BUENOS AIRES 200
ocupate deBUENOS AIRES 22 (Agerpres). — Un număr de 200 de întreprinderi industriale din capitala Argentinei au fost ocupate la 21 mai de către muncitori. Printre aceste întreprinderi se află fabricile „Phillips“ și „Philco“, un mare număr de fabrici metalurgice, mai multe uzine electrice, fabrici textile. Totodată, în seara aceleiași zile, în numeroase cartiere ale orașului au avut loc mitinguri și demonstrații ale oamenilor muncii în sprijinul cererii lor de mărire a salariilor și în semn de protest împotriva creșterii șomajului și a costului ridicat al vieții. Aceste acțiuni, care au loc cu o amploare deosebită, constituie o parte a planului de acțiune lansat săptămîna aceasta de Confederația Generală a Muncii. Planul prevede lupta pentru sporirea salariilor, pentru stabilirea
Coreea de sud
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Măsuri represive 
după demonstrațiile 
antiguvernamentaleSEUL 22 (Agerpres). — Cabinetul sud-coreean s-a întrunit joi într-o ședință la care au fost examinate recentele demonstrații antiguvernamentale din capitala Coreei de sud. Un purtător de cuvînt al guvernului a declarat că vor fi luate măsuri severe împotriva conducătorilor demonstrațiilor, în prezent arestați, Guvernul a hotărît să dea instrucțiuni autorităților școlare de a exmatricula pe studenții și elevii par- ticipanți la demonstrații. Poliția a arestat 182 de persoane. Ministerul de Interne a comunicat că în cursul ciocnirilor cu demonstranții au fost răniți 21 de polițiști. Potrivit agenției Associated Press, deși autoritățile nu au făcut cunoscută cifra demonstranților răniți, se crede că numărul acestora este de peste 50.
Proiectul de lege electorală adoptat 
de Adunarea Națională FrancezăPARIS 22 (Agerpres). — „După o ministrul de interne, Roger Frey. In dezbatere care a luat adeseori forme timpul unei pauze, Miterrand a fost tumultuoase, transmite agenția France Presse, proiectul de lege electorală pentru alegerile municipale a fost adoptat de Adunarea Națională Franceză cu 254 voturi pentru, 201 contra și 17 abțineri, în- registrîndu-se citeva modificări de amănunt în textul propus de guvern“. în timpul dezbaterilor s-a înregistrat o controversă aprinsă între deputatul Francois Miterrand și

Publicînd această fotografie, revista „Jeune Afrique" amintește cä tru
pele O.N.U., trimise în 1960 în Congo, trebuie sä părăsească această țară

A.F.P. Aceștia consideră că autoritățile nu-și țin promisiunile. Această „reglementare“, nesatisfăcătoare pentru mineri, ar putea constitui o sursă de înăsprire a grevelor în As- turia.Referindu-se la lupta revendicativă a minerilor spanioli, presa franceză relatează că în Catalonia se pregătește o manifestație populară de solidaritate cu greviștii asturieni, acțiune prevăzută pentru ziua de 26 mai. în Catalonia au fost difuzate manifeste care cheamă pe muncitori să participe la această manifestare de solidaritate. în textul manifestelor difuzate de opoziția sindicală din Barcelona se declară că opoziția sindicală cheamă pe toți muncitorii din Barcelona să participe la adunarea populară din 26 mai pentru a-și manifesta solidaritatea lor cu minerii din Asturia și cu metalurgiștii din Bilbao și Puertollano . Pe de altă parte se anunță că greviștilor spanioli le-au fost trimise primele fonduri financiare colectate de oamenii muncii din Franța.
de întreprinderi 
muncitoriunui minim garantat de salarizare, precum și alte revendicări. Confederația Generală a Muncii a publicat, de asemenea, o declarație în care se subliniază că lupta nu va înceta atî- ta timp cit nu vor fi satisfăcute revendicările oamenilor muncii .
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~ 9 Prețul unic la cereale, „problemă spinoasă"

• Combaterea inflației și reversul ei

A

BRUXELLES 22 (Agerpres). — In legătură cu noul eșec înregistrat de întîlnirea de la Bruxelles a miniștrilor agriculturii ai Pieței comune în problema fixării unor prețuri unice la cereale, ministrul belgian al agriculturii, Charles Heger, a declarat unui corespondent al a- genției Reuter că această situație se datorește poziției Germaniei occidentale, care continuă să se opună aplicării prețului unic. Prețurile unice la cereale în Piața comună urmau să fie introduse pînă la 1 iulie a.c., în conformitate cu planul Mansholt. Opoziția categorică a Germaniei occidentale a făcut să eșueze planul Mansholt și să se ajungă la un compromis prevăzînd amînarea intrării în vigoare a acestui plan în anul 1966. După cum relevă agenția Reuter, vest-germanilor nu le convine nici această dată. Referindu-se la următorul Consiliu ministerial al Pieței comune din 2 și 3 iunie, pentru a dezbate probleme legate de prețurile comune la cereale, ministrul belgian Charles Heger și-a exprimat părerea, într-o conferință de presă, că nu „întrevede nici o șansă de rezolvare a acestei probleme spinoase“.
★PARIS. — Ziarul parizian „Les Echos“ este de părere că „reducerea tarifeloi’ vamale ale R.F.G. nu va determina o creștere a vînzări- lor franceze în această țară“. Această părere se datorește faptului că industria vest-germană este considerată capabilă să concureze pe piața internă mărfurile provenite delà partenerii săi. Același ziar apreciază că „pentru terțe țări, și în primul 

lovit de deputatul U.N.R., Pierre Bas. Proiectul de lege prevede, printre altele, ca în localitățile cu pînă la 30 000 de locuitori să fie aplicat sistemul majoritar, ceea ce înseamnă că partidele care nu vor obține jumătate din numărul voturilor să nu fie reprezentate în consiliile municipale. Proiectul urmează să fie luat în discuție în Senat.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Sctnteii", Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din Întreprinderi și instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafio Casa Scîntcti

Vizita lui N.S. Hrușciov 
în R. A. U.CAIRO 22 (Agerpres). — N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și președintele Nasser au vizitat vineri satul El- Kahir situat în apropierea orașului Alexandria.
RĂSPUNSUL LUI U THANT 
LA MESAJELE MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL CUBEINEW YORK 22 (Agerpres). cretarul general al O.N.U., U Thant, a trimis lui Râul Roa, ministrul afacerilor externe al Cubei, o scrisoare de răspuns la mesajele acestuia din 23 aprilie și 14 mai în legătură cu zborurile avioanelor americane deasupra Cubei. U Thant arată că a împărtășit verbal guvernului S.U.A. îngrijorările exprimate în mesajele lui Râul Roa și examinează cu a- tenție posibilitatea de a întreprinde demersurile cerute în vederea reducerii încordării dintre S.U.A. și Cuba pentru a evita o agravare a situației.
Tratative
pentru soluționarea 
conflictului malayezKUALA LUMPUR 22 (Agerpres). — Salvador Lopez, trimisul special al Filipinelor în problema convocării unei noi întîlniri tripartite la nivel înalt pentru soluționarea conflictului malayez, a declarat după tratativele. cu președintele Indoneziei, Sukarno, că „punctele de vedere ale celor două părți sînt mai apropiate decît pînă acum“ 

rînd pentru Marea Britanie, noile tarife vamale vest-germane vor avea probabil un efect defavorabil...“.
★MÜNCHEN 22 (Agerpres). — în- tr-un discurs pronunțat la München cu prilejul deschiderii Tîrgului internațional de produse meșteșugărești, cancelarul federal Ludwig Erhard a vorbit despre tendințele inflaționiste care se manifestă în țările Pieței comune. După cum transmite agenția Reuter, el a adresat un apel țărilor Pieței comune, în care le cere să adopte o serie de măsuri care să garanteze stabilitatea lor economică în fața „semnelor alarmante“ ale inflației. El a subliniat că guvernul vest-german prevede să întreprindă măsuri economice urgente care să preîntîmpine pericolul inflaționist. Erhard și-a exprimat speranța că reducerea de la 1 iulie

DOCUMENTAR

AFRICAcum anunță agențiile deDupăpresă, un organism special al O.N.U. a reînceput dezbaterile în problema Africii de sud-vest, teritoriu aflat sub mandatul Republicii Sud-Afri- cane, cunoscută pentru politica sa rasistă.Africa de sud-vest ocupă o suprafață de 823 876 km2. Populația sa numără circa 570 000 locuitori, dintre care 485 000 de indigeni (negri bantu, hotentoți și boșimani) și peste 70 000 de europeni. Capitala este Windhoek, oraș cu vreo 33 000 de locuitori.Istoria teritoriului Africii de sud- vest cunoaște mai multe perioade de dominație colonială. Descoperit încă din secolul al XV-lea de către navigatorii portughezi, el devine colonie germană la sfîrșitul secolului al XIX-lea. In urma primului război mondial, conform Tratatului de pace de la Versailles, Liga Națiunilor a acordat, începînd din 1920, U- niunii Sud-Africane mandatul de administrare a Africii de sud-vest. După terminarea celui de-al doilea război mondial Organizația Națiunilor Unite a hotărît retragerea acestui mandat de administrare și trecerea sub tutela O.N.U. a teritoriului Africii de sud- vest. în pofida hotărîrilor luate de O.N.U., guvernul sud-african include, ilegal, în 1949 acest teritoriu în componența Uniunii Sud-Africane. Apoi, în 1960, atrage populația europeană din Africa vest să participe la mul în legătură cu transformarea Uniunii Sud-Africane în republică și reușește în acest fel să încorporeze, de astă dată „legal“, acest teritoriu în cadrul R.S.A., considerîndu-1 ca cea de „a cincea provincie" a țării.Acțiunile guvernului R.S.A. pentru anexarea vastului Africii de sud-vest își în importantele resurse economice de care dispune acesta. într-adevăr, Africa de sud-vest ocupă unul dintre primele locuri în lume în ceea ce privește extracția de diamante și vanadiu, precum și în creșterea oilor de rasă karakul. Extracția anuală de diamante, de pildă, se ridică la circa un miliard de carate. Teritoriul este bogat în zăcăminte de cupru, zinc, plumb, argint, aur, wolfram, mangan, sare etc. In sudul țării au fost descoperite zăcăminte de uraniu.Capitalul străin (englez, american,

de sud- referendu-

teritoriu al au mobilul
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Manifestînd pentru libertăți democratice, studenții din capitala Venezuolei au fost atacați de poliție care a 
asediat universitatea. în fotografie : poliția păzește intrarea în universitate (stingă) ; după percheziție în 

camera unor studenți (dreapta)

------------------------------------  ----------- NOTE----------------------------------------------------
Guvernul libæiez 
a obtinut vot de încredereBEIRUT 22 (Agerpres). — Camera Deputaților din Liban, întrunită la 21 mai, a acordat votul de încredere guvernului condus de Hussein Oueini. în favoarea guvernului au fost exprimate 75 de voturi, împotrivă 7, iar un deputat s-a abținut.Luînd cuvîntul în fața deputaților, primul ministru Oueini a declarat că guvernul său a adoptat o politică de neutralitate.

a tarifelor vamale dintre țările Pieței comune va contribui la combaterea inflației în rîndul celor „șase“.„Atunci cînd dl. Marjolin, vicepreședintele Comisiei Pieței comune, a atras atenția asupra simptomelor de inflație care au început să submineze majoritatea finanțelor vest-eu- ropene, scrie săptămînalul francez „L’Intérêt Européen“,. experții au constatat că ritmul mediu de creștere economică în Piața comună, și în special în Franța, va fi în 1964 inferior aceluia de dincolo de Canalul Mînecii și de peste Atlantic“. Referindu-se la măsurile antiinflațio- niste propuse de comisia Pieței comune, revista notează că ele sînt „inevitabil legate de o frînare a dezvoltării economice“. Totodată, în articol se atrage atenția că „în fața restricțiilor de credit și a unei fiscalități mai severe ca înainte, industriașii se vor împotrivi oricărei urcări a salariilor“.

DE SUsud-african) controlează cea mai mare parte a industriei extractive a țării. Astfel, societatea engleză „Consolidated Diamond Mines“ are în mîinile ei întreaga producție de diamante, iar compania americană „Tsumeb Corporation“ pe cea de mangan, cupru, plumb și zinc. O altă companie americană deține monopolul asupra întregii extracții de vanadiu care în 1960 a reprezentat 760 de tone. în agricultură colonialiștii au acaparat 87 la sută din cele mai fertile pămînturi, ocupîndu-le cu plantații și ferme de creștere a 

animalelor, în care se folosește munca forțată a populației africane băștinașe.O dată cu alipirea „noii provincii“, guvernul Verwocrd a extins și asupra acestui teritoriu odioasa politică de apartheid practicată în R.S.A. Africa de sud-vest a fost împărțită în două zone : zona de sud (trei sferturi din întregul teritoriu al țării) — așa-zisa zonă de poliție — care cuprinde regiunile cele mai fertile și mai dezvoltate din punct de vedere economic și zona de nord, un semi-deșert în care a fost îngrămădită populația de culoare. Aici sînt situate majoritatea rezervațiilor („bantustane“) pentru băștinași, a- devărate lagăre de concentrare. Re- ferindu-se la aceste rezervații, ziaristul american John Gunther scria că ele sînt „cele mai oribile și mai dezgustătoare locuri pe care le-am văzut vreodată“. Autoritățile R.S.A. au folosit cele mai crude mijloace pentru evacuarea forțată a africanilor din Windhoek.Cu aceste practici ale rasiști-
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„Geografia foa- 
brazilian J. de

In cartea sa 
mei"', savantul 
Castro a denumit Salvadorul — 
o mică republică din America 
Centrală — „țara foametei celei 
mai crunte". Intr-adevăr, potrivit 
datelor statistice, în această țară 
moare de pe urma subalimenta- 
ției, la fiecare 32 de minute, un 
copil care n-a atins vîrsta 
de 5 ani. Problema subalimenta- 
ției este deosebit de serioasă la 
sate, unde trăiesc peste două 
treimi din populația de 2,5 mi
lioane a Salvadorului. In regiu-

MAFIA PIERDE
Polijia avea ordin să fragă la cea 

mai mică împotrivire. Dar nu a fost 
nevoie. Luciano Liggio, una din că
peteniile Mafiei siciliene, zăcea bol
nav de tuberculoză osoasă în casa 
surorilor sale de pe strada principală 
din Corleone, aproape de Palermo. 
Poliția îl căuta de 16 ani. El este vi
novat de 150 de crime.

In 1948, Placido Rizzotto, frunfaș 
al mișcării țărănești, secretar al Ca
merei de muncă din Corleone și ini
țiatorul unei cooperative agricole 
din localitate, a fost răpus de gloan
țele lui Luciano Liggio și ale compli
cilor săi, în momentul cînd era pe 
punctul de a obține să se dea țăra
nilor pămînfuri nesultivate ce aparți
neau unui baron din partea locului. 
Ciobănașul Giuseppe Lefizia a fost 
martor întîmplător al asasinării lui

și Africa de sud- numeroasele de-

lor, populația din Africa de sud- vest nu s-a împăcat niciodată. Cu toate că orice mișcare a africanilor pentru drepturile lor este considerată de guvernul R.S.A. ca o „acțiune de subminare“ și e înăbușită cu cruzime, valul mișcării de eliberare a cuprins vest. Paralel cu monstrații și greve în sprijinul revendicărilor economice, în anii de după cel de-al doilea război mondial a luat o mare amploare și mișcarea pentru eliberare națională. Frontul de Eliberare Națională, creat cu scopul de a uni toate forțele care luptă pentru independența țării, cuprinde mai multe organizații politice din Africa de sud-vest care se opun regimului rasist al lui Verwoerd și se pronunță pentru despărțirea acestui teritoriu de R.S.A.Intr-o scrisoare publicată recent în săptămînalul britanic „Tribune“, S. H. Hangula, secretarul Uniunii muncitorilor din Africa de sud-vest, cheamă Organizația Națiunilor Unite să recunoască drepturile vitale ale muncitorilor de pe acest teritoriu, dreptul africanilor la demnitate omenească, dreptul poporului la independență. Luînd cuvîntul în cadrul actualelor dezbateri din Comitetul special al O.N.U. în calitate de petiționar, reverendul Markus Kooper, exilat din Africa de sud- vest, a subliniat necesitatea intervenției urgente a O.N.U. pentru a zădărnici anexarea acestui teritoriu de către R.S.A. în rezoluția adoptată la 21 mai a.c. de Comitetul special al O.N.U. este condamnat refuzul guvernului R.S.A. de a colabora cu Națiunile Unite în problema teritoriului sub mandat — Africa de sud- vest. Rezoluția reafirmă, în același timp, „dreptul inalienabil la autodeterminare, unitate națională, integritate teritorială și independență al poporului din Africa de sud-vest“.Lupta dreaptă a poporului din Africa de sud-vest este sprijinită de opinia publică mondială care O.N.U.nergic pentru a determina guvernul Verwoerd să respecte hotărîrile luate de acest for și să acorde neîn- tîrziat Africii de sud-vest dreptul legitim la autodeterminare.
cere să intervină în mod e-

Eugen IONESCU 

nile rurale asistența medicală este 
aproape inexistentă. Medicul pe
diatru Romeo F. Magania a scris 
în ziarul „Diario de San-Salva
dor“ un articol, în care afirmă 
că „unicul spital de copii din a- 
ceastă țară este ticsit de bolnavi 
care n-au avut niciodată posibi
litatea să mănînce pe săturate“. 
Relatînd cele de mai sus, agenția 
Prensa Datina trage următoarea 
concluzie semnificativă pentru 
situația din această țară : „Dacă 
Organizația Mondială a Sănătății 
va organiza o zi de luptă sub de-

DIN PUTERE
Rizzotto. Zguduit de cele văzute, a 
avut un șoc și a fost transportat la 
spital. Acolo a pronunfat de citeva 
ori numele ucigașilor. O injecție a 
pus capăt vieții băiatului : Michele 
Navarra, medic-șef al spitalului, era 
totodată una din căpeteniile Mafiei I 
Recunoștința lui Liggio a urmat pes
te 10 ani. In apropiere de Corleone 
urma să se construiască un baraj 
pentru irigarea unor mari suprafețe 
de pămînt. Construcția a fost amîna- 
tă ani de-a rîndul... pentru că nu era 
pe placul aceluiași Michele Navarra. 
Lucrările poate că nici n-ar fi în
ceput dacă Luciano Liggio nu și-ar 
fi pus în gînd să se îmbogățească de 
pe urma livrărilor de materiale. Pen
tru ca Navarra să nu-i pună bețe în 
roate l-a ucis, ajungînd prin acest 
act și șeful Mafiei din Corleone, în

SCURTE ȘTIRI
TOKIO. în călătoria pe care o în

treprinde prin Japonia delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. condusă 
de Anastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a vizitat localitățile Kobe și 
Osaka, vechiul oraș japonez Kioto, 
combinatul metalurgic și uzinele chi
mice ale companiei „Iavata Seitețu" 
din orașul Kitakiusiu.

ULAN BATOR. După cum anunță 
agenția Monțame, guvernul Republi
cii Populare Mongole și guvernul El
veției au hotărît să stabilească relații 
diplomatice și să facă • schimb de re
prezentanțe diplomatice la rangul de 
ambasadă.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut vineri la se
diul Organizației Națiunilor Unite o 
consfătuire cu reprezentanții tuturor 
țărilor care au furnizat contingente mi
litare forței O.N.U. în Cipru. Scopul 
acestei consfătuiri a fost de a trece 
în revistă ansamblul măsurilor între
prinse de această forță de la consti
tuirea sa. Cu această ocazie el a dis
cutat, de asemenea, problema even
tualității prelungirii mandatului forței 
O.N.U. în Cipru, care expiră la 27 
iunie.

BELGRAD. Vineri a sosit la Bel
grad într-o vizită oficială Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor 
R. S. Cehoslovace. El a fost întîmpi- 
nat de Kocea Popovici, secretar de 
stat federativ pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, și de alte per
soane oficiale.

NEW YORK. Reprezentanții țărilor 
arabe la O.N.U. au hotărît să ridice 
problema Adenului la Consiliul de 
Securitate, după ce acesta va examina 
problema apartheidului în R.S.A.

GÖTTINGEN. Joi a încetat din 
viață profesorul James Franck, laureat 
al Premiului Nobel pentru fizică din 
anul 1925. Profesor la Universitatea 
din Göttingen, James Franck a fost 
nevoit, la venirea la putere a regimu
lui hitlerist, să părăsească Germania 
și să se refugieze la Copenhaga și 
apoi în S.U.A. El a fost unul dintre

Dineu oferit de delegația 
romînă unor participants 
la conferința de ia GenevaGENEVA 22 (Agerpres). Mircea Malița, adjunct al ministrului a- facerilor externe al R. P. Romî- ne, a oferit vineri un dineu în cinstea unor șefi de delegații participante la . Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de la Geneva. Au participat Vojin Gu- zina, secretar de stat adjunct al afacerilor externe al Iugoslaviei, T. Swaminathan, secretarul Departamentului aprovizionării și dezvoltării tehnice al Indiei, R. Paz Cerruto (Bolivia), delegat pe lingă Consiliul internațional al cositorului, Benoit Bindzi, reprezentantul permanent al Camerunului pe lingă Organizația Națiunilor Unite, Bernardo Grinspun, secretar executiv al Consiliului național al dezvoltării din Argentina, Abdel Moneim El-Banna, subsecretar de stat în ministerul economiei al Republicii Arabe Unite. Au participat, de asemenea, membri ai delegației romîne.

viza „Foametea — un flagel al 
omenirii“, atunci Salvadorul ar 
constitui exemplul unei țări in 
care acest flagel distruge capita
lul cel mai de preț — omul".

Dar mai există in Salvador și 
un alt flagel : metodele dictato
riale de guvernare. Fruntașii pro
gresiști, lideri ai sindicatelor și 
ai studențimii, sînt urmăriți, a- 
restați și întemnițați. Potrivit 
unei legi actualmente in vigoare, 
judecătorii sînt scutiți de a strîn- 
ge dovezi din care să reiasă 
vinovăția inculpatului. Ziarul 
„New York Times" scria că noua 
lege „împuternicește tribunalul... 
să accepte ca dovezi și zvonu
rile".

locul celui mori. A fost poreclii „Cri
minalul fără chip", deoarece polifia 
poseda o singură fotografie a lui de 
la vîrsfa de 18 ani. De atunci au 
trecut ani și în plus și-a făcut o o- 
peiafie estetică care i-a schimbat 
trăsăturile feței. Cu cîfeva zile îna
inte de prinderea sa, polifia a des
coperit că Liggio a fost cinci luni in
ternat la o clinică din Palermo sub 
alt nume.

In ultima vreme, polifia siciliană a 
prins mai multe căpetenii ale Ma
fiei. Salvatore Giuliano a fost omorît 
în somn de cel mai bun prieten al 
său care i-a vîndut corpul poliției. 
De cîteva luni, „regele Mafiei“, Gen
co Russo, a fost prins și apoi con
damnat la cinci ani domiciliu forțat 
într-un sat din Lombardia.

In fața jusfifiei stau acum 23 din 
treizeci de membri ai Mafiei. Din 
restul de șapte, unii au fugit, iar alții 
nu au fost încă descoperifi. Acjiy- 
nea împotriva lor continuă.

’Ä- ->

participanții la cercetările pentru con
struirea primei bombe atomice. 
J. Franck s-a numărat printre primii 
savanți care au luat poziție împotriva 
folosirii energiei atomice în scopuri de 
distrugere.

NEW YORK. Ziarul „New York 
Herald Tribune« a publicat ieri pe o 
pagină întreagă anunțul că în numărul 
său de duminică va reproduce „ceea 
ce probabil va fi cea mai controver
sată fotografie a deceniului“. în a- 
nunț se spune că fotografia, luată la 
o fracțiune de secundă după ce pre
ședintele Kennedy a fost împușcat, a- 
rată un om stînd în pragul unei uși 
în apropiere de mașina președintelui 
care are o asemănare extraordinară cu 
asasinul prezumat, Lee Harvey Os
wald. Anunțarea pune întrebarea: 
„Dar dacă omul din pragul ușii era 
Oswald, cine a tras gloanțele care 
l-au ucis pe președinte?.“.

MOSCOVA. Congresul internațional 
al modei, deschis în parcul Sokolniki 
din Moscova, prilejuiește un larg 
schimb de experiență între creatorii 
de modele din țările participante — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, Romînia, Un
garia și Uniunea Sovietică. Cele 72 
de modele prezentate de delegația 
romînă au fost mult apreciate de spe- 

externe al cialiștii din celelalte țări.

cum transmite 
semnat un acord

PRAGA. După 
Geteka, la Praga s-a 
de colaborare științifică între Centrul 
național francez de cercetare științi
fică de la Paris și Academia de științe 
a R. S. Cehoslovace. Acordul se re
feră la colaborare și schimb de lu
crători științifici și informații în do
meniul științelor naturii, 
științelor sociale.

tehnicii și

PANAMA. Rezultatele 
ale alegerilor în consiliile 
care au avut loc la 17 mai în provin
ciile panameze Chiriqui și Bocas del 
Toro atestă o victorie de seamă a for
țelor progresiste. Reprezentanții lor 
au obținut majoritatea locurilor în 
consiliile municipale ale acestor pro
vincii.

preliminare 
municipale


