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La sfîrșit 
dl g săptămînă

La orizont, vara ! Navigînd în de
riva unei primăveri atît de schimbă
toare, orașele se pregătesc pentru 
marea întîlnire cu canicula. Reintră 
în circuitul actualității locurile de 
agrement, acele oaze de verdeață și 
răcoare spre care pornesc în ceasu
rile de odihnă zeci și sute de mii de 
oameni. Bucureștenii prețuiesc fru
musețea și ospitalitatea Snagovului, 
a parcurilor și pădurilor din jurul 
Capitalei. Culmile Semenicului a- 
trag cu forța unui magnet oțela- 
rii și furnaliștii din cetateă de foc 
a Reșiței. La Galați, cetățenii 
au de făcut o grea alegere în
tre malurile Brateșului și noua fa
leză ce împodobește țărmul Dunării. 
Iar Dumbrava Sibiului cunoaște în 
zilele fierbinți ale verii un adevă
rat aflux de oameni. Dar cite ase
menea locuri pline de pitoresc și 
poezie nu se află în vecinătatea ora
șelor și centrelor muncitorești ale 
țării !

Timpul petrecut în mijlocul na
turii este cu adevărat plăcut și recon
fortant atunci cînd toți factorii care 
concură la buna deservire a cetățe
nilor își pun la inimă și cel mai mic 
amănunt. Așa cum ziua bună se cu
noaște de dimineață și excursia de 
la sfîrșit de săptămînă va crea mo
mente de destindere dacă va începe 
cu bine. Aceasta înseamnă că încă 
de la urcarea în autobuz sau în alt 
mijloc de transport în comun cetă
țeanul să călătorească comod, scu
tit de micile necazuri provocate de 
îmbulzeală. Anul trecut, între
prinderile de transport din țară 
au găsit modalitatea de a dimi
nua aglomerația, sporind numărul 
de autobuze spre punctele mai soli
citate. Poate că o examinare mai a- 
tentă a acestei experiențe va ajuta 
unitățile respective să evite diferi
tele deficiențe care pot să apară. 
Fără îndoială va trebui să se țină 
seama ca în momentele de vîrf — și 
acestea sînt sîmbăta și duminica.— 
traseele spre locurile de agrement 
să fie asigurate cu mijloace supli
mentare, ca cetățenii să fie infor
mați despre orarul plecărilor și so
sirilor, iar graficele de circulație să 
fie respectate întocmai.

In legătură cu transportul, se mai 
ridică o problemă. O dată cu spori
rea parcului de autobuze în întrea
ga țară a crescut și numărul celor 
care folosesc mijloace proprii — ma
șini și motociclete. Merită subliniată 
extinderea stațiilor PECO de pe ma
gistralele rutiere, faptul că noile 
stații de distribuire a produselor pe
troliere ca și cele aflate în construc
ție au un aspect arhitectonic atră
gător, că în cadrul acestora se vor 
desface piese de schimb auto-moto, 
vor funcționa chioșcuri pentru ziare 
și reviste. La drum, se pot petrece 
însă multe. O defecțiune la motor, 
bunăoară, solicită intervenția opera
tivă a stației mobile de depanare. 
Cooperația meșteșugărească a făcut 
unii' pași în această direcție. Se cer

îndrumare concretă
în cunoștință de cauză

întreaga activitate a partidului 
nostru se caracterizează printr-un 
stil de muncă viu, operativ și dife
rențiat, corespunzător condițiilor 
concrete din fiecare loc de muncă. 
Concentrarea eforturilor, mutarea 
centrului de greutate al muncii de 
partid acolo unde se hotărăște soar
ta producției constituie calea cea 
mai sigură de mobilizare a maselor 
la înfăptuirea hotărîrilor partidului 
și guvernului. Comitetul regional de 
partid Galați a primit un ajutor 
prețios din partea Comitetului Cen
tral al partidului nostru în perfec
ționarea continuă a stilului și meto
delor de muncă.

LA FAȚA LOCULUI
Industria regiunii Galați se dez

voltă rapid. Au fost construite în
treprinderi noi, printre care fabrica 
de sîrmă și cuie de la Galați, Com
binatul de celuloză și hîrtie. Comple
xul de industrializare a lemnului și 
Combinatul de fibre artificiale de la 
Brăila, întreprinderea de mobilă 
Focșani. Au fost înființate, dezvolta
te și modernizate diferite secții la 
Șantierele navale de la Galați și 
Brăila, la Uzina de utilaj greu 
„Progresul"-Brăila, la întreprinde
rile textile Galați etc. Intr-un ritm 
susținut se desfășoară lucrările pe 
șantierele marelui combinat siderur
gic din Galati.

Toate acestea au făcut ca volu
mul producției industriale a regiunii 
să crească, an de an, ajungînd în 
1963 să depășească de 5,37 ori pe cel 
din 1950. In anul acesta este prevă
zut ca volumul producției industria
le să crească cu 18,3 la sută față de 
realizările anului trecut. 

continuați cu mai mult curaj. Scri
sori primite la redacție sesizează și 
un alt lucru. Este vorba de locurile 
de parcare, care nu în toate părțile 
sînt bine organizate.

De-a lungul unei zile petrecute 
la pădure sau pe malul apei cetățe
nii solicită în mod firesc serviciile 
unităților de alimentație publică — 
începînd cu răcoritoarele și termi- 
nînd cu masa propriu-zisă. In multe 
locuri au fost date în folosință uni
tăți moderne, bine aprovizionate 
unde personalul de deservire are o 
atitudine atentă, plină de solicitudi
ne. Din păcate însă, nu peste tot s-a 
înțeles că unitățile de alimentație 
publică amplasate fie pe marile tra
see, fie în punctele care constituie 
o atracție turistică, au un anumit 
specific : operativitatea. Vechiul re
fren al ospătarului care „vineee“... 
abia după un ceas, lipsa de orîn- 
duială, prezentarea unui sortiment 
redus de preparate, sînt tot atî- 
tea prilejuri de neplăceri pentru 
cetățeni. Afluența de vizitatori la 
locurile de agrement impune in
troducerea și extinderea unor me
tode moderne de deservire : vînzarea 
unor produse preambalate, un mai 
mare număr de tonete pentru răco
ritoare și fructe, desfacerea unor 
mărfuri specifice sezonului. Nu do
rim să frînăm fantezia și spiritul 
întreprinzător al organizațiilor co
merciale, așa că oprim aici șirul 
exemplelor.

Cartea de vizită a bunului gospo
dar este curățenia. Aspectul în
grijit care încîntă privirile, buna în
treținere a instalațiilor sanitare, ab
sența ninsorii de hîrtii de pe pajiști, 
toate la un loc formează acel ca
dru îmbietor care te invită la noi 
întîlniri cu natura, cerînd totodată 
din partea cetățenilor respect și dis
ciplină. Mai sînt doar și dintre aceia 
care nu-și fac probleme din a călca 
peste straturile de flori, a-și în
crusta cu briceagul numele pe trun
chiul copacilor, a azvîrli la întîm- 
plare resturi de mîncare. Aici este ca' 
zul să intervină rolul educativ al 
opiniei publice.

Ziua de odihnă petrecută în aer 
liber este și mai bogată în conținut 
dacă manifestările cultural-educati
ve sînt organizate cu grijă. Prezența 
formațiilor artistice profesioniste și 
de amatori, a filmelor și jocurilor 
distractive, a întrecerilor sportive, 
poate fi asigurată cu eforturi mini
me atunci cînd există tragere de 
inimă și interes.

Locurile de odihnă șl agrement 
atrag astăzi un număr tot mai mare 
de oameni ai muncii, dornici să pe
treacă la sfîrșit de săptămînă clipe 
plăcute de recreere. Organele de re
sort și unitățile de deservire pot face 
mult pentru ca oamenii să se simtă 
cît mai bine. Rîndurile de mai sus 
sînt o invitație la și mai multă ini
țiativă, la și mai mult spirit gospo
dăresc.

In regiunea noastră s-a încetățe
nit practica ca secretarii și membrii 
comitetelor orășenești de partid, in
structorii teritoriali să folosească cea 
mai mare parte a timpului lor de lu
cru în întreprinderi. Ei reușesc 
să ajute concret organizațiile de 
bază din fiecare loc de muncă în des
fășurarea activității lor, să sesizeze 
noul și să prevină deficiențele care 
se mai ivesc. Totodată, pornind de 
la ideea că eficacitatea deplasărilor 
în întreprinderi nu se măsoară doar 
în numărul mare de zile, ci în spri
jinul efectiv dat, biroul comitetului 
regional a cerut tuturor activiștilor 
salariați și nesalariați să ajute te
meinic organizațiile de partid și con
ducerile tehnico-administrative în 
rezolvarea problemelor pe care le 
ridică activitatea practică. Se poate 
spune că cei mai mulți dintre ei nu 
se mulțumesc să constate diferite ne
ajunsuri și greutăți, care se ivesc în 
anumite întreprinderi și instituții 
pe care le controlează, ci ajută e- 
fectiv la înlăturarea lor.

Este cunoscut că sprijin concret 
se poate da atunci cînd se cunoaș
te bine situația din fiecare loc de 
muncă. în acest scop, biroul Comi
tetului orășenesc de partid Brăila 
folosește unele metode bune. Secre
tarii și membrii biroului se depla
sează cu regularitate în întreprin
deri, participă la adunări de 
partid. Ia consfătuiri de producție, 
ajută birourile organizațiilor de 
bază să aplice hotărîrile adoptate. 
Concluziile desprinse sînt discutate 
cu regularitate în biroul comitetu
lui orășenesc de partid, apoi dezbă
tute lunar în ședințele de instruire 
a secretarilor organizațiilor de bază.

Cunoașterea situației concrete

La gospodăria colectivă din Moțăței, regiunea Oltenia, s-a terminai 
prima prașilă pe 1410 ha cu porumb. în fotografie : se execută prașila

a Il-a mecanică la porumb Foto : R. Costin

întreținerea culturilor
în ultimele zile, s-a intensificat 

ritmul lucrărilor de întreținere a 
culturilor. în regiunile Ploiești, Do
brogea și Galați s-a aplicat, pînă la 
această dată, prima prașilă la cultu
ra porumbului pe circa 80 la sută 
din suprafața însămînțată. G.A.S. 
din regiunile Dobrogea și Ploiești au 
terminat această lucrare, iar în 
G.A.C. din raioanele Buzău, Mizil și 
Ploiești se apropie de sfîrșit. In 
multe unități agricole socialiste din 
aceste regiuni mecanizatorii au tre

Pregătiri pentru
CRAIOVA (coresp. „Sclnteii"). — 

O dată cu lucrările de întreținere a 
culturilor prășitoare, mecanizatorii 
din stațiunile de mașini și tractoare 
din regiunea Oltenia repară și revi
zuiesc mașinile care vor fi folosite în 
campania de recoltare a păioaselor. 
La S.M.T. Bechetu, de pildă, au-fost 
puse în stare de funcționare 80 corn- 

permite să se intervină operativ 
atît în ce privește generalizarea ex
perienței înaintate, cît și în luarea 
de măsuri pentru înlăturarea lipsu
rilor și a greutăților care se ivesc. 
Intr-o perioadă, pe șantierul com
binatului chimic lucrările rămăse
seră în urmă față de grafic; măsu
rile politice și organizatorice privind 
introducerea de procedee moderne, 
întărirea șantierului cu cadre pre
gătite se dovediseră insuficiente. 
Era nevoie de un ajutor mai susți
nut, de o îndrumare care să țină 
seama de specificul muncii de aici. 
De această problemă s-a ocupat în
deosebi primul secretar, tovarășul 
Nicolae Dan. împreună cu unii 
membri ai comisiei economice a co
mitetului orășenesc, cu membrii co
mitetului și ai birourilor organiza
țiilor de bază din întreprinderea de 
șantiere construcții-montaj s-au 
analizat cauzele nerespectării grafi
celor la fiecare loc de muncă. In ur
ma analizei și a propunerilor făcute, 
cei mai buni mecanici de la servi
ciul mecanic-șef au fost repartizați 
să lucreze pe mașini, s-a întărit 
controlul tehnic la stațiile centrali
zate de betoane și mortare. Membrii 
birourilor au început să participe la 
ședințele operative, de producție. 
Toate acestea au contribuit la îm
bunătățirea activității pe șantierele 
combinatului.

Conducerea competentă de către 
organizațiile de partid din orașul 
Brăila a activității economice a con
tribuit ca, în primele patru luni ale 
acestui an, toate întreprinderile bră- 
ilene să-și îndeplinească sarcinile de 
plan. Producția globală pe ansam
blul întreprinderilor din oraș a fost 
realizată în proporție de 105,8 la su
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cut la efectuarea celei de-a doua 
prașile. La sfecla de zahăr prașila a 
doua este pe terminate în regiunea 
Oltenia și a fost executată în pro
porție de circa 60 la sută în regiunile 
Galați, Crișana și pe aproape 50 la 
sută în regiunea Dobrogea. Mecani
zatorii au început, în unele unități, 
efectuarea celei de a treia prașile la 
această cultură.

Ritmul lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare s-a intensificat 
și în regiunile Cluj și Brașov.

campania de vară
bine din cele 110 planificate. Alte 27 
combine se află într-un stadiu avan
sat de reparație. Echipa condusă de 
mecanicul Dumitru Călin este frunta
șă pe stațiune la lucrările de repa
rații. La S.M.T. Cîrcea, Băilești, Se- 
garcea, Zănoaga și altele, lucrările de 
reparații sînt pe terminate.

tă, producția marfă 102 la sută, Iar 
productivitatea muncii 103,6 la sută, 
S-au realizat economii la prețul de 
cost de 5 724 000 lei și beneficii peste 
plan de 6 899 000 lei.

Cît de mare importanță are în
drumarea concretă la fața locu
lui a organizațiilor de partid reiese 
și din faptul următor. Cu cîtva 
timp în urmă, la exploatările fores
tiere din raionul Focșani, planul de 
producție nu se îndeplinea. Tov. Du
mitru Bălan, secretar al comitetului 
raional de partid, s-a ocupat o pe
rioadă mai îndelungată de organi
zațiile de bază, grupele de partid și 
conducerile administrative din acest 
sector. In primul rînd, s-a îmbună
tățit munca politică în rîndurile 
muncitorilor forestieri. In toate bri
găzile s-au ținut conferințe tehnice, 
s-a reînnoit agitația vizuală. La 
punctele de exploatare Greșu și 
Glodu s-au organizat consfătuiri cu 
sortatorii și maiștrii de exploatare. 
In brigăzi și echipe s-a extins plata 
muncii în acord global. Toate aces
tea au contribuit ca în primele pa
tru luni ale acestui an planul de 
producție să fie cu mult depășit.

SPRIJIN
DAR NU SUBSTITUIRE

Deși secretarii și ceilalți membri 
ai comitetelor raionale și orășenești, 
ca și instructorii teritoriali își des
fășoară cea mai mare parte a acti
vității pe teren, munca de fiecare zi 
o duc însă comitetele de partid, bi
rourile organizațiilor de bază. De a- 
ceea este necesar ca ele să fie aju
tate concret, îndrumate cum să 
muncească din ce în ce mai bine. 
Aceasta presupune ca problemele 
mici sau mari să fie rezolvate prin 
organizații, nu peste capul lor. 
Muncind prin organizațiile de partid, 
este stimulată inițiativa lor, crește

Constantin DĂSCĂLESCU 
secretar al Comitetului regional 
de partid Galați

(Continuare în pag. V-a)

Din tocitei
Noi fabrici de

La marginea de vest a Piteștiului, 
înconjurată de flori și verdeață se 
înalță construcția noii fabrici de pro
duse lactate. întreprinderea cuprin
de un corp principal de fabricație 
cu o centrală frigorifică, o clădire 
destinată centralei termice, un pa
vilion administrativ și altele. Sec
țiile fabricii sînt dotate cu utilaje 
moderne, de mare productivitate — 
instalații automate pentru pasteuri- 
zarea laptelui, cu o capacitate de 
prelucrare de 5 000 litri lapte pe oră 
fiecare, instalații pentru omogeniza
rea, concentrarea și sterilizarea lap
telui destinat fabricării iaurtului, li
nii mecanizate de spălare, îmbute- 
liere și capsulare a sticlelor și bor
canelor, vane pentru fabricarea

Lucrări în
în Delta Dunării se efectuează In pre

zent o serie de lucrări menite să creeze 
posibilităfi ca în viitoarea campanie să 
se recolteze canfităfi sporite de stuf. 
Astfel, se lucrează la executarea unor noi 
canale de acces sau pentru evacuarea

Estacadă pentru 
transbordarea minereului

Minereul de fier adus la rampele 
stației de sortare din Galați este în
cărcat în vagoane C.F.R. și trimis 
apoi combinatelor siderurgice din 
țară. Pentru suprimarea unor opera
ții costisitoare care se fac cu acest 
prilej, la stația de sortare a mine
reului din Galați s-a construit o 
estacadă, care va permite transbor
darea directă a unei importante 
cantități de minereu în vagoane 
C.F.R. Estacada de transbordare s-â 
executat din beton armat prefabri
cat și monolit. încărcarea în vagoa
ne se va face prin intermediul unor 
buncăre metalice. Construcția esta
cadei de transbordare a ajuns în 
stadiul final și va fi dată în folo
sință la începutul lunii iunie. In ca
drul stației s-a mai executat și un 
tunel pentru desghețarea minereului 
din vagoane cu ajutorul radianților, 
soluție la nivelul tehnicii moderne.

Asistența medicală 
în stațiunile de odihnă

La deschiderea noului sezon balnear, 
pregătirile sînt pe terminate pentru ca 
oamenilor muncii să le fie asigurate 
condițiile necesare în vederea îngrijirii 
sănătății.

La Buziaș a fost renovată secția de 
electroterapie, la Băile Herculane cea 
de hidro și electroterapie, iar la sana
toriul din Sinaia pavilionul de trata
ment a fost complet reamenajat. In 
stațiunea Borsec s-a dat în folosință un 
nou serviciu de radiologie. La Căciu- 
lata au foSt amenajate săli mari pentru 
băi de lumină, împachetări cu parafină, 
masaje etc. .. Pe litoral, la Mamaia și 
Mangalia, au fost modernizate policli
nicile, iar la Eforie capacitatea sanato
riului Grand s-a dublat prin înființarea 
a două servicii de fizioterapie.

La Bazna, Sîngiorz, Călimănești și 
Olănești se fac lucrări de forare a șase 
noi izvoare de apă minerală.

Secția de cupru electrolitic de la Combinatul chimico-metalurgic din Baia-Mare

Scrisori către „Scînteia“

M ÎNTÎRZIE CÎTEORATĂ 
TRAMVAIELE

In ultimii ani, în Capitală s-au 
luat o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea transportului în co
mun. Parcul I.T.B. a fost înzes
trat cu vagoane de tramvai de 
mare capacitate, iar numărul au
tobuzelor și troleibuzelor a crescut. 
Au fost înființate trasee spre noi
le ansambluri de locuințe. Se poa
te spune, de asemenea, că întocmi
rea unor grafice de parcurs și în
tărirea disciplinei în muncă au dus 
la îmbunătățirea deservirii cetățe
nilor.

Cu toate acestea, călătorii sînt 
nevoiți deseori să aștepte în 
stații. în loc să sosească la in
tervalele de timp stabilite prin 
grafic, tramvaiele și troleibuzele 
uneori întîrzie. Călătorii învi
nuiesc pe manipulanți că nu 
pleacă la timp de la capul li
niei, că întîrzie pe traseu. Rareori 
aceste învinuiri sînt întemeiate. 
Altele sînt însă cauzele care prici
nuiesc defecțiuni în circulația tram
vaielor și troleibuzelor. în primul 
rînd, este vorba despre faptul că 
unele căi de rulaj nu sînt bine în
treținute. Șinele pe care circulă 

produse lactate
brînzei de vaci și pentru fermentarea 
smîntînei și laptelui destinat prelu
crării în produse dietetice etc.

Capacitatea totală de prelucrare a 
fabricii este de 32 000 litri lapte pe zi. 
Zilnic, spre unitățile comerciale 
pornesc mii de litri de lapte de con
sum în butelii de un litru, iaurt în 
borcane, brînză de vaci, grasă și die
tetică, preambalată în pahare de 
carton parafinat sau în bidoane de 
10 litri, smîntînă, unt și alte produ
se. In ultima vreme, în cadrul in
dustriei alimentare au fost date în 
funcțiune și alte fabrici moderne de 
produse lactate, la Turda, Baia 
Mare, Tg. Mureș, Mediaș, Reșița, fie
care avînd o capacitate de prelucrare 
de 24 000—35 000 litri lapte pe zi.

Delta Dunării
apei însumînd peste 200 km care per
mit amenajarea unor noi suprafeje stufi- 
cole. în noile incinte amenajate pentru 
exploatare, la Obretin și Carasuhat se 
construiesc două stăvilare pentru dirija
rea apelor și s-au executat noi platforme 
pentru depozitarea stufului.

Totodată muncitorii din Deltă pregă
tesc utilajele și agregatele cu care vor 
lucra în viitoarea campanie de recol
tare.

Comemorarea lui
Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de 

la moartea lui Mihail Eminescu, în 
școlile din întreaga țară vor avea loc, 
între 1 și 15 iunie, maniiestări cultu- 
ral-artistice închinate vieții și operei 
marelui nostru poet. La clasele V—X 
profesorii de limba și literatura ro
mînă vor expune tema „Eminescu, 
luceafărul poeziei romînești", înfăți- 
șînd însemnătatea operei sale pentru 
literatura națională și lirica univer
sală. Numeroase simpozioane și se
rate literare, din programul cărora 
fac parte recitări, dramatizări, bucăți 
muzicale inspirate din versurile lui 
Eminescu, sînt organizate în școli cu 
concursul cadrelor didactice și al ele-

Primul spectacol al
In sala Palatului R.P. Romîne a 

avut loc vineri seara prunul specta
col din cadrul turneului pe care Co
media Franceză îl întreprinde în țara 
noastră. A fost prezentată piesa 
„Tartuffe“ de Molière. ,

La spectacol au asistat tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitet, Constanța Crăciun; pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale, oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți Jean-François 

tramvaiele prezintă, într-o serie de 
locuri, denivelări și dezlipiri la ca
pete (de exemplu, între stațiile 
P. Ispirescu-Pecineaga, piața Uni- 
rii-11 iunie, pe șoseaua Panduri etc.) 
Din această cauză, tramvaiele se 
defectează, 'trebuie oprite; în urma 
lor se adună zeci de alte tramvaie 
și circulația se 
ori, 
nu poate sosi 
ții din pricină 
întreținute firele 
seele liniilor de tramvai 15 și 2, de 
pildă, există la firele aeriene mul
te cleme, întrerupătoare de sec
țiune și întrerupătoare la intersec
țiile cu troleibuzele care agață și 
rup troleele. Asemenea defecțiuni 
duc la stînjenirea circulației, fiind 
nevoie de timp pînă la repararea 
firului aerian. O altă cauză care 
influențează neritmicitatea circula
ției este și întreruperea bruscă a 
curentului electric de la substațiile 
I.T.B. Ar mai fi de adăugat că une
le tramvaie, troleibuze sau autobu
ze nu sînt revizuite cum trebuie

întrerupe. Alte- 
sau troleibuzul 
la timp în sta- 
că nu sînt bine 
aeriene. Pe tra

tramvaiul

în timpul garării. La depoul Ale
xandria, de exemplu, nu se face o 
temeinică verificare a motoarelor

tara

Se construiește o nouă linie de 
transport a energiei electrice. Ea va 
alimenta în curînd diferite sate din 

raionul Adjud

Eminescu în școli
vilor. Membrii cercurilor literare șco
lare, sub conducerea profesorilor și 
diriginților, vor consacra ultima șe
dință din acest an de învățămînt con
tribuției aduse de marele poet la fău
rirea limbii literare romînești, iar ele
vii din clasa a X-a care au studiat în 
acest an viața și creația lui întoc
mesc albume și expoziții „Eminescu". 
în programul sesiunii științifice orga
nizate la Botoșani de Societatea de 
Științe Istorice și Filologice din R. P. 
Romînă se înscriu comunicări ale ca
drelor didactice din mai multe regiuni 
ale țării, închinate aportului emines
cian la îmbogățirea patrimoniului 
culturii noastre naționale.

Comediei Franceze
Noiville, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței în R. P. Romînă, 
șefii altor misiuni diplomatice acre
ditați în R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Pusă în scenă de regizorul Louis 
Seigner, piesa a avut în distribuție 
pe Jean Marchat în rolul titu
lar, François Chaumette, Bernard 
Dhéran, Louis Eymond, Jean-Louis 
Jemma, Michel Aumont, Michel 
Bernardy, Annie Ducaux, Lise Dela- 
fnare, Denise Gence, Michèle Andre.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes. La sfîrșit, artiștilor fran
cezi le-au fost oferite flori din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

(Agerpres)

de tracțiune, a instalațiilor de 
frînă, a regulatoarelor, a ușilor 
etc. Nu e de mirare că unele vehi
cule se defectează pe traseu.

Iată de ce întreținerea tehnică, 
în bune condiții, a mijloacelor de 
transport în comun, a căilor de 
rulare și a firelor aeriene, alimen
tarea continuă cu curent electric 
de către substațiile întreprinderii 
— sînt probleme cărora conduce
rea I.T.B. trebuie să le acorde mai 
multă atenție.

E cazul să spunem ceha și des
pre unii călători care, prin com
portarea lor, contribuie la sosirea 
cu întîrziere a vehiculelor I.T.B. 
în stații. Ne referim la călătorii 
care din comoditate sau din grabă 
nu se urcă în vehicul prin ușa din 
spate, ci prin cea din față, blocînd 
coborîrea. Alții urcă prin ușa din 
spate, așa cum e normal, dar ră- 
mîn pe platformă și, coborînd tot 
prin ușa pe care au urcat, împie
dică urcarea. în asemenea situații, 
conducătorul de vehicul e nevoit 
să staționeze pînă ce se termină 
urcatul și coborîtul. Dar o stațio
nare în plus, chiar de numai 20—30 
de secunde, duce la întîrzieri, de
oarece de-a lungul unui traseu sînt 
zeci de stații. Ne-ar putea sprijini 
la înlăturarea acestui neajuns că
lătorii disciplinați, manifestîndu-și 
dezaprobarea față de cei care nu 
respectă regulile de urcare și cobo- 
rîre.

Un grup de manipulanți 
de tramvaie I.T.B.
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IRIGĂM
CULTURILE ?
In cîmpia Bă

Seceta din a doua jumătate a anu
lui trecut, urmată de o iarnă cu pre
cipitații puține, a făcut ca la despri- 
măvărare regiunile din sudul țării să 
nu aibă decît o rezervă mică de u- 
mezeală. Ploile din ultimul timp au 
contribuit la sporirea acestei rezer
ve. Iată de ce se pune cu tă
rie problema 1 irigării culturilor pe 
terenurile amenajate. Munca tre
buie astfel organizată incit intr-un 
timp scurt să se irige o suprafață cit 
mai mare.

I
 Teodor Mucica, șeful servi

ciului de material didactic din 
Ministerul învățămintului.

în fiecare an, zeci de milioane de 
lei sînt alocate pentru aproviziona
rea școlilor de pe întreg cuprinsul 
țării cu materiale didactice noi, mo
derne. Ministerul nostru se preocu
pă de lărgirea gamei de sortimente 
în scopul de a acoperi, treptat, toate 
cerințele programelor școlare. O a- 
tenție deosebită acordăm asigurării 
materialului intuitiv necesar predă
rii obiectului „Agricultura“. Con
tribuie din plin la lărgirea sortimen
telor produse și concursul de mate
rial didactic organizat, în fiecare an, 
de ministerul nostru ; cu sprijinul 
cadrelor didactice, al inginerilor și 
tehnicienilor din întreprinderile de 
specialitate se urmărește perseve
rent îmbunătățirea calității materia
lelor produse. Pentru anii viitori, o 
pondere tot mai mare capătă pro
ducția de mijloace moderne audeo- 
vizuale. Astfel, à fost introdus în 
fabricație un nou tip de diapro- 
iector cu caracteristici de proiecție 
superioare. Numeroase școli au fost 
și vor fi dotate în continuare cu 
aparate de proiecție cinematografică. 
De aceea, ne îndreptăm atenția spre 
lărgirea sortimentelor de discuri, 
benzi, filme și diafilme, precum și 
spre modernizarea întregului mate
rial didactic. Este deosebit de im
portant ca aceste materiale să ajun

Culturile furajere trebuie cosite 
cit mai curînd și imediat după eli
berarea terenului este bine să se 
împrăștie 50—100 kg azotat de amo
niu la hectar și să se aplice o udare 
de 500—700 mc de apă la ha. în lipsa 
azotatului de amoniu, îngrășarea cu 
urină diluată 1 la 3 este foarte bună. 
Cînd terenul este zvîntat în urma 
udatului se lucrează cu sapa rota
tivă pentru a îmbunătăți condițiile 
de aerisire a solului și a stimula lăs- 
tărireă plantelor. La două săptămîni 
se aplică a doua udare în cantitate 
de 800—1 000 mc la ha. Consumul de 
apă al plantelor fiind mai mare, este 
bine ca la udarea a doua să se dea 
norme mai mari. După fiecare coasă 
se repetă tratamentul amintit mai 
sus. Toamna se aplică o irigare de 
aprovizionare cu 1 500 mc la ha. 
Procedînd în acest mod, la I.C.C.P.T. 
Fundulea s-au realizat la lucernă 6 
coase, care totalizează circa 100 tone 
de masă verde la hectar.

La lucerniere, după primele coa
se. cînd pămîntul începe să se înțe- 
lenească, se măresc normele de u- 
dat la 400—500 mc la ha, imediat 
după cosit — și la 500—600 mc la ha 
la două săptămîni pentru fiecare 
coasă. în primul an după cosit și u- 
dat, lucernierele nu se lucrează cu 
sapa rotativă.

Porumbul pentru masă verde și 
siloz este necesar să se irige de în
dată cu 200—300 mc de apă la ha. 
Udatul se repetă după 15—16 zile- 
cu norme de 300—400 mc apă la ha.

In sudul Olteniei
Vînturile de primăvară au uscat în 

scurt timp stratul de la supra
față, iar în jurul plantelor apa 
este progresiv consumată prin pe
rii radiculari pe o adîncime care 
crește pe măsura dezvoltării plan
telor. O dată cu creșterea plan
telor sporește și consumul apei 
din sol. în perioada de la răsărire 
la înspicare, porumbul are nevoie de 
numai 2/3 apă utilă, însă de la în
spicare la coacerea în lapte este ne
voie să i se asigure întreaga 
apă utilă. Avînd în vedere în

La gospodăria colectiva din comuna Adunații Copâceni, regiunea București, s-a executat un mare nu
măr de canale pentru irigare. în fotografie : Canalul principal de irigare

răganuluâ
între înspicare și recoltare udatul 
se repetă la 10 zile. Iarba de Sudan, 
se udă după răsărire cu 200 mc apă 
la ha, iar la două săptămîni după 
prima udare cu 300—400 mc apă 11 
ha. După fiecare coasă se aplică tra
tamentele recomandate lucernierelor 
vechi. îngrășată cu azot și recoltată 
înainte de înspicare, iarba de Sudan 
dă producții apropiate de lucernă. 
Imediat după recoltarea borce-^guri- 
lor și porumbului pentru masă ver
de, terenul se îngrașă cu 200 kg a- 
zotat de amoniu la hectar, se ară la 
15—18 cm adîncime și se reînsămîn- 
țează cu porumb în cultură pură, cu 
porumb în amestec cu soia sau cu 
floarea-soarelui.

Dintre culturile de cîmp se 'rigă 
porumbul, soia, sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui, grîul de toamnă etc. 
în regiunile din sud fiecare din a- 
ceste culturi are nevoie de o pri
mă udare de cîte 200—300 mc apă la 
ha. în continuare, udatul se aplică 
diferențiat, ținîndu-se seama de 
mersul vremii și de stadiul de vege
tație al plantelor. Dacă grîul se mul
țumește cu o singură udare, cele
lalte culturi se udă la intervale de 
15—16 zile, cu cîte 300—400 mc apă 
la ha pînă la înspicare (porumbul) 
apariția mugurilor florali (soia), for
marea capitalelor (floarea-soarelui), 
sau începutul îngroșării rădăcinilor 
(sfecla de zahăr). Este necesar ca, 
după zvîntarea terenului în urma 
udatului, să se aplice prășitul pînă 
ce plantele acoperă complet solul. 
Cînd plantele ajung în această fază 
de vegetație, normele de udare se 
măresc la 400—600 mc apă la ha, iar 
intervalul dintre udări se reduce la 
10 zile. Porumbul și soia au nevoie 
de irigație pînă la coacerea în lapte, 
floarea-soarelui — pînă la formarea 
bobului și sfecla de zahăr — pînă în 
preajma recoltatului.

Prof. Nicolae HULPOI
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice- 
Fundulea

cărcătura de suprafață pe agregat 
și rezerva redusă de apă în sol, este 
necesar ca udările să se aplice încă 
de pe acum. înainte de aplicarea 
primei udări se recomandă o lucra
re cu sapa rotativă sau grapa pen
tru a distruge semințele de buruieni 
încolțite. După aplicarea udării să 
se intervină în spargerea crustei în- 
trucît se pierd mari cantități de apă, 
solul fiind neumbrit de plante. La 
grîul de toamnă este necesar ca a- 
cum, la înspicare, să se aplice o u

dare. Sporul de producție obținut 
este de peste 1 500 kg la hectar, dacă 
grîul nu a avut nici udare de apro
vizionare.

în lipsa unei aparaturi pentru de
terminarea exactă a nevoii de apă, 
se poate săpa un profil de 60—75 cm 
pe care se ridică din loc în loc pro
be de sol care, strînse în mînă, tre
buie să formeze un bulgăre. în ca
zul cînd la presiunea manuală par
ticulele de sol nu aderă între ele, 
este indiciu că trebuie să se înceapă 
aplicarea udărilor. înainte de prima 
udare este necesar să se dea și în
grășăminte azotoase dacă acestea 
n-au fost aplicate la lucrările de 
bază și nici la însămînțare.

La Stațiunea experimentală Cara
cal, prin administrarea a 200 kg azo
tat pe ha înaintea primei prașile la 
porumb, s-a obținut o producție de
9 925 kg la ha, față de 6 697 kg, cît 
s-a obținut pe suprafețele neîngră
șate dar udate la fel ca în primul 
caz. Se va evita însă aplicarea azo-

In zona Brăilei
în zona Brăilei, peste 20 la sută 

din terenul arabil este amenajat 
pentru irigații. Gospodăriile agricole 
au început udările încă în luna a- 
prilie. în trustul gostat Brăila s-au 
irigat peste 2 500 ha, din care peste 
500 ha grîu de toamnă, circa 600 ha 
porumb și circa 1 300 ha lucernă.

Avantajele irigației culturilor sînt 
evidente. Stațiunea experimentală 
Brăila a obținut producții de
10 000—12 000 kg porumb boabe la 
ha, 50 000—60 000 kg sfeclă de zahăr, 
3 000—4 000 kg floarea-soarelui la 
ha. în unele gospodării, regimul de 
apă al plantelor și tehnica udării nu 
sînt încă bine stăpînite ; de aceea se 
aplică nerațional și rezultatele nu 
sînt cele scontate.

Anul acesta asigurarea solului cu 
apă este necesară mai mult ca ori- 
cînd la toate culturile. Aplicarea u- 
dărilor în condițiile de luncă îndi- 
guită, unde avem majoritatea supra
fețelor irigate, este legată de cunoaș
terea categoriilor de sol și mișcările 
apei în sol, deoarece aceste aspecte 
sînt foare variate. Aici întîlnim so
luri de la cele mai nisipoase, situa
te pe vechile grinduri, pînă la cele 
mai grele, argiloase, de pe fostele 
funduri de bălți. Pentru cultura po
rumbului sau a florii-soarelui este 
nevoie să se irige diferențiat, mai 
întîi pe solurile ușoare și ridicate și 
cu norme mai mari, iar apoi pe so
lurile mai joase.

Sub aspectul regimului de irigație 
există o deosebire mare între solu
rile de luncă și cele de pe terasă cu 
apa freatică în general la adîncime 
mai mare. Pe solurile situate pe te
rasă se pot aplica udări cu norme 
mai mari (600—700 mc la ha) fără 

tatului pe rouă, întrucît se produc 
arsuri plantelor.

în multe sisteme de irigații, prin
tre care și cel din bazinul inferior 
al Oltului, unele unități agricole au 
tendința să irige suprafețe cît mai 
întinse, aplicînd norme de udare 
mici, 200—250 mc apă la ha. Con
siderăm că practicarea mai de
parte a acestui sistem nu este ra
țională, întrucît cu aceste norme nu 
se asigură de cele mai multe ori le
gătura cu straturile umede din adîn
cime și se pierde prin evaporație o 
cantitate mare de apă. Este bine să 
se calculeze de la început ce supra
fețe pot fi irigate cu utilajele exis
tente pe întreaga perioadă de vege
tație și mai ales în perioadele cri
tice, pentru a se putea aplica udări 
cu 400—600 mc apă la ha, udări care 
sînt mult mai eficace.

Ing. Ion RĂDULESCU
Stațiunea experimentală 
agricolă Caracal

șî în luncă
perspectiva unui pericol apropiat de 
înmlăștinire, în timp ce pe luncă, 
așa cum s-a arătat, situația este di
ferită chiar în cadrul aceleiași gos
podării.

Din cauza lipsei apei din sol 
sîntem puși în situația de a iriga su
prafețe cît mai mari într-un timp cît 
mai scurt. Or, nu toate unitățile au 
mijloace suficiente pentru a face a- 
ceastă lucrare. De aceea se impun 
mărirea timpului de udare la 16—18 
ore pe zi și reducerea normelor de 
udare, ținînd totuși seama de situa
țiile reale de pe teren.

Un alt aspect al irigației este rea
lizarea unor udări cît mai uniforme 
pe întreaga suprafață. Aceasta se 
obține prin așezarea aripilor de 
ploaie și a aspersoarelor la distanțe 
care să nu creeze zone neudate sau 
zone cu acumulări prea mari de apă. 
Pentru aceasta, în zona la care ne 
referim, unde vînturile bat aproape 
încontinuu, se impune ca distanța 
dintre asperso'are să nu fie prea 
mare. în acest sens s-a constatat, în 
experiențele de la stațiunea Brăila, 
că distanța, de 30 metri între aripile 
de ploaie și 36 metri între tspersoa- 
re pe o aripă cu forma de așezare m 
triunghi este cea mai indicată. A- 
ceastă schemă dă o funcționare nor
mală a pompei, o ploaie de circa 
20 mm pe oră, ceea ce ar corespunde 
cu o normă de 200 mc la ha.

Numai ținînd seama de toate as
pectele pe care le ridică aplicarea 
irigației se pot obține recolte bogate.

Ing. Gheorghe AVRIGEANU 
Stațiunea experimentală a- 
gricolă Brăila

Pe urmele materialelor publicate
„Un adevărat filon

Artfcolul cu titlul de mai sus, publicat 
în „Scînteia" nr. 6 229, semnala unele 
deficienfe în răspîndirea experienței a- 
vansate în exploatările miniere din Ma
ramureș. Răspunzînd ziarului, Consiliul re
gional al sindicatelor arată printre altele : 
„Pentru generalizarea experienței înain
tate a minerilor și colectivelor fruntașe 

.și evidenfiate în întrecerea socialistă,

„Sugestii pentru două publicații"
Intr-un articol cu acest titlu, publicat 

în „Scînteia" nr. 6 236, s-au făcut cîteva 
propuneri „Gazetei învățămintului” și 
„Revistei de pedagogie" în ce privește 
abordarea unor aspecte actuale ale edu
cației tineretului școlar. Răspunzînd zia
rului, redacția „Gazetei învățămintului" 
arată între altele : „Observațiile critice 
cu privire, la modul cum au fost tratate, 
în ansamblu, în gazeta noastră proble
mele educative sînt juste. Propunîndu-ne 
să urmărim mai larg problemele cele 
mai importante ale activității educative, 
pentru a le dezvălui întreaga semnifica
ție teoretică și practică, vom publica în 
etapa următoare o serie de articole, pa
gini, grupaje etc. In elaborarea acestor

„Predarea sitmkă în folosință a constațiilor
de locuințe"

în articolul cu titlul de mai sus, publi
cat în „Scînteia" nr. 6 242, se sublinia 
necesitatea luării de măsdri concrete pen
tru a asigura ritmicitatea în predarea 
locuințelor. Răspunzînd ziarului, T.R.C.- 
Suceava arată că cele cuprinse în arti
col au fost discutate de colectivul frus
tului și șefii de șantiere. Pe baza unei 
analize a posibilităților existente s-a fă
cut reeșalonarea volumului de construcții 
de locuințe încîf în primele 3 trimestre 
să se predea în folosință 68 la sufă, iar

„Drumuri inutile în dauna
In scrisoarea cu titlul de mai sus, apă

rută în „Scînteia” nr. 6 228, erau criticate 
unele aspecte ale risipei de teren în ra
ionul Negru Vodă. In răspunsul primit 
din partea Comitetului executiv al Sfatu
lui popular raional Negru Vodă se arată 
că cele sesizate sînt juste. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional, prin sec
ția drumuri și consiliul agricol, a luat mă
suri ca drumurile care reduceau din su
prafața arabilă să fie desființate, iar tere
nul să fie redat agriculturii. Așa s-a pro-

de aur"
consiliul regional, împreună cu trustul mi
nier, au întocmit un plan cu acțiunile ce 
urmează a fi organizate. Intre altele, va 
avea loc un schimb de experiență la ex
ploatarea minieră Herja pentru extinderea 
experienței acestui colectiv în pușcarea 
selectivă a minereului : vor fi studiate 
inițiativele apărute în întrecere și se va 
trece la generalizarea lor etc.

articole ne propunem să atragem pe ce; 
mai buni profesori, diriginfi și directori de 
școală".

In răspunsul trimis de redacția „Revis
tei de pedagogie" se spune : „Conside
răm că îp mod just s-a atras atenția în 
articol asupra unor lipsuri în tratarea 
problemelor educative în revista noastră". 
După ce precizează că, în afară de cele 
citate în articolul apărut în „Scînteia", în 
„Revista de pedagogie” au fost publicate 
și alte asemenea materiale, dar că real
mente „numărul articolelor pe teme edu
cative publicate e încă mic", scrisoarea 
relatează măsurile pe care și le-a propus 
redacția în vederea îmbunătățirii tratării 
problemelor educative.

resful în trimestrul IV. Pentru respectarea 
acestei eșalonări — se arată în răspuns 
— este nevoie de un sprijin efectiv din 
partea proiectanților în ce privește livra
rea în întregime a documentației tehnice.

La acest articol am primit răspunsuri și 
de la T.R.C.-Hunedoara și T.R.C.-Banat. 
Numai că din aceste răspunsuri nu se 
desprind măsurile luate de trusturile res
pective pentru a termina și preda ritmic 
noile locuințe.

suprafețelor arabile"
cedat cu drumurile dintre Albești — Vîr- 
fop, Pecineaga — Negru-Vodă și altele. 
Nu s-a putut închide încă drumul creat 
peste arătură ce merge de la Negru Vodă 
la Chirnogeni, î ‘rucît drumul pietruit 
este în lucru. Pe măsură ce acesta se va 
termina se vor lua măsuri ca drumul ală
turat să fie desființat. Consiliul agricol 
raional și-a propus ca acest articol să fie 
prelucrat cu toți conducătorii auto, trac
toriștii și conducătorii de căruțe din uni
tățile agricole socialiste.

„Unitățile de deservise 
în noile cartiere"

In urma publicării în „Scînteia" nr. 
6 179 a articolului cu, titlul de mai -sus, a 
răspuns ziarului Direcția comercială a. Ca
pitalei, care ne informează Untre altele : 
„In cursul proiectării construcțiilor de lo
cuințe se urmărește amplasarea unor uni
tăți comerciale șj. de deservire, astfel 
încît să se evite parcurgerea unor dis-, 
tanțe mari. In cazul ansamblurilor de lo
cuințe menționate în, articol — Drumul- 
Taberei, Balta Albă și Giulești •— arătăm 
că realizarea cu prioritate-a magazinelor 
care desfac mărfuri de cerere zilnică (ar
ticole de băcănie, carne, pîine, fegum’e- 
fructe etc.) a creat în anumite petioade o 
rămînere In urmă în ce privește construi
rea celorlalte unități de deservire! Această 
situație se va reglementa o .dată cu în
cheierea sistematizării- zonelor respective, 
cînd se vor termina și da în folosință- 
toate dotările social-culturald ‘ necesare".

A răspuns ziarului și Secția comercială, 
a Sfatului. popular orășenesc Oradea ! 
„Problema îmbunătățirii rețelei coopera
ției meșteșugărești și în cartierele măr
ginașe ale orașului este în atenția orga
nelor locale, astfel că în viitorii 2—3 ani 
în cartierele Velența, C.F.R., Calea Ara
dului etc. vor fi construite unități noi de 
deservire. In acest an, în sfr. Karl Marx 
va începe construirea unui microcomplex, 
iar pînă în anul 1966 se vor construi încă 
5 microcomplexe. Considerăm că deser
virea se va îmbunătăți simțitor și în car
tierele mărginașe". O scrisoare de răs
puns referitoare la același articol s-a pri
mit și din partea Comitetului executiv al 
Sfatului popular orășenesc Constanța.

„După mutarea 
locatarilor"

In urma publicării în ziarul „Scînteia" 
nr. 6224 a articolului cu titlul de mai 
sus, de la C.S.C.A.S. s-a primit următorul 
răspuns : „Cu toate că în ultimii ani cali
tatea lucrărilor la construcțiile de locuințe 
a marcat o substanțială îmbunătățire, nu 
au fost înlăturate complet toate cauzele 
care mai conduc 'a astfel de situații. De
ficiențele semnalate, datorate în cea mai 
mare parte neglijenței și neatenției cadre
lor tehnice de pe șantiere, deși nu au ca
racter de, generalitate, au fost semnalate 
și sesizate în repetate rînduri, de către 
organele noastre, conducerilor organiza
țiilor de construcții respective. In planul 
de muncă al C.S.C.A.S. sînt prevăzute în 
continuare acțiuni menite să contribuie la 
îmbunătățirea lucrărilor de construcții în 
general și a lucrărilor de finisaj a locuin
țelor în special. Astfel de acțiuni sînt 
prevăzute și în planurile de măsuri ale 
ministerelor constructoare, precum și ale 
organizațiilor de construcții”.

Intri orinderea de material didactic
din Capitală. Se lucrează aparate 
pentru laboratoarele de fizică din 

școli

ANCHETA k. B j. ■

TmTFFTr Materiale didactice
pentru viitorul an școlar

Din acest an de învățămînt au mai rămas numai cîteva săptă
mîni. Paralel cu acțiunile în vederea încheierii cu rezultate cît mai 
rodnice a cursurilor, conducerile școlilor, staturile populare, forurile 
de învățămînt se îngrijesc și de pregătirea viitorului an școlar. Cu
noscută fiind importanța asigurării de pe acum a materialelor 
didactice necesare în procesul instructiv-educativ, redacția a so
licitat părerea unor directori de școli, reprezentanți ai sfaturilor 
populare și ai Ministerului învățămintului. Publicăm cîteva din răs
punsurile primite.

gă în școli, pentru a contribui la îm
bogățirea lecțiilor, să fie folosite și 
păstrate cu toată grija de către ca
drele didactice. în general, secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor populare 
raionale se ocupă cu atenție de achi
ziționarea acelor aparate, mulaje, 
preparate etc, care sînt mai necesa
re școlilor respective, cheltuind cu 
chibzuială fondurile alocate în acest 
scop. Din păcate, însă, se mai con
stată și unele lipsuri în repartizarea 
materialelor didactice. Bunăoară, u- 
nele materiale destinate școlilor me
dii ajung în școlile de opt ani ; așa 
s-a întîmplat în regiunea Ploiești, cu 
o trusă electronică care a fost repar
tizată casei de copii din Bușteni și 
nu Școlii medii din Sinaia care a- 
vea nevoie de ea. Luni de zile, mate
riale de preț au stat în magaziile 
secțiilor de învățămînt ale sfaturilor 
populare și ale unor școli din raioa
nele Pașcani, Cîmpina, Tg. Ocna ș.a., 
în loc să fie folosite pentru predarea 
lecțiilor. Socotim că este necesar ca 
secțiile de învățămînt ale sfaturilor 
populare raionale să acorde o mai 
mare atenție întocmirii necesarului 
de material didactic, lansării din 
timp a comenzilor, pe baza temei
nicei cunoașteri a sortimentului pro
dus de întreprinderile de specialitate, 
repartizării lui judicioase în școli. 
După părerea mea, înainte de a face 
diferite comenzi, este de dorit ca 
secțiile de învățămînt să cunoască 

în amănunt ce materiale există în 
școli și cum sînt utilizate. Adesea, 
unele cerințe ale școlilor pot fi re
zolvate pe baza mai bunei redistri
buiri a materialului existent.-

I
 Constantin Rățoi, vicepreșe

dinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Su
ceava.

în ultimul timp, întreprinderea de 
material didactic a Ministerului în- 
vățămîntului și-a îmbunătățit pro
ducția atît sub aspectul varietății 
sortimentelor, cît și al calității apa
ratelor fabricate. Cu toate acestea, 
în aprovizionarea școlilor cu mate
rial didactic, respectiv în colabora
rea secțiilor de învățămînt din re
giunea noastră cu întreprinderea a- 
mintită, sînt încă neajunsuri. Se 
mai întîmplă să se comande unele 
materiale și să sosească altele. Mai 
mult, unele aparate mai sensibile — 
cum ar fi cele pentru fizică — ajung 
la școli cu defecte și nu pot fi folo
site la lecții. Pentru evitarea acestei 
situații neplăcute, propun întreprin
derii de material didactic și servi
ciului de specialitate din Ministerul 
învățămintului să îmbunătățească 
sistemul actual de recepție al mate
rialului didactic. După părerea mea, 
ar trebui ca secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare raionale să 
recepționeze aceste materiale chiar 
la gară, pentru a putea sesiza orga
nelor de resort defecțiunile surveni
te în timpul transportului.

I
Prof. Sofia Pușcașu, șefa 
secției de învățămînt a Sfatului 
popular al Capitalei.

în București există multe școli 
care și-au amenajat laboratoare de 
fizică și chimie bine utilate, cabine
te de științe naturale cuprinzînd bo

gate colecții, mulaje, planșe. Dar 
ne-am dat seama că dotarea unor 
școli este sub posibilitățile existen
te. De aceea, ne-am propus o anali
ză amănunțită a fondului actual de 
materiale didactice, în bună stare și 
potrivite cu prevederile programe
lor școlare, pentru a stabili concret 
ce va trebui să mai comandăm. Pen
tru o mai mare eficacitate a acestei 
acțiuni ne-ar fi de mare folos un ca
talog care să specifice baremul de 
material didactic pentru fiecare tip 
de școală, în funcție de numărul de 
clase. Propun ça acest catalog să fie 
alcătuit de Ministerul învățămîntu- 
lui și expediat secțiilor de învăță
mînt ale sfaturilor populare pînă la 
sfîrșitul actualului an școlar, astfel 
ca în timpul vacanței de vară să se 
poată așigura școlilor materialele di
dactice de care au nevoie.

Prof. Gheorghe I. Rusu, di
rectorul Școlii de opt ani din 
comuna Surduc, raionul Zalău.

Colectivul de conducere al școlii 
noastre se îngrijește de păstrarea în 
condiții cît mai bune a fondului de 
material didactic de care dispunem, 
de folosirea lui rațională de către 
fiecare profesor. Cu regularitate, 
mai ales în timpul vacanței de vară;, 
cadrele didactice de specialitate, cu 
ajutorul elevilor, al părinților, repa
ră și recondiționează aceste materia
le, le îmbogățesc cu posibilități lo
cale. Periodic, secția de învățămînt a 
sfatului popular raional ne reparti
zează — pe baza cererilor noastre — 
aparate noi. Comenzile noastre nu 
sînt întotdeauna cele mai potrivite, 
deoarece nu cunoaștem sortimentele 
intrate recent în producție la între
prinderile de specialitate. Propunem, 
pe această cale, secțiilor de învăță
mînt ale sfaturilor populare să facă 
mai larg cunoscută în școli producția 
întreprinderilor de specialitate. Ar fi 
foarte bine, ca aparatele mai noi,, 
produse acum pentru prima oară, să 
fie însoțite de indicații mai amă
nunțite privind principiile de func
ționare, temele pe care le pot ilustra, 
modul cum pot fi mînuite și păstrate.

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Othello — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Văduva ve
selă — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 19) ; (Sala Studio) : O fe
meie cu hani — (orele 15,30), Avarul — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
din Bd. Magheru) : Zizi și... formula ei 
de viață — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Unchiul Vania — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Stürdza-Bulandra" (Sala din Bd. 
Schitu Măgureanu. nr. 1) : Inima mea 
este pe înălțimi; Biedermann și incen
diatorii — (orele 19,30); (Sala Studio, din 
Str. Alex. Sahia nr. 76 A): Comedia ero
rilor — (orele 19,30). Teatrul de Come
die’ : Umbra — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Glulești: N_avem 
centru înaintaș — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din Str. 
C. Miile) ; Andrea — (orele 20) ; (la Sala 
pentru copii, din Str. Eremia Grigorescu 
nr. 24) : Nu prea Albă ca zăpadă și Mo
tanul descălțat — (orele 17). Teatrul sa- 
trric-muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Șapte păcate — (orele 17), Revista de 
altădată — (orele 20); (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Și băieții și fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din 
Str. Academiei) : Punguța cu doi bani — 
(orele 16), Eu și materia moartă — (o- 
rele 20,30). Circul de stat : Berliner 
Atraction — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Cel patru călu
gări : Republica (8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 18,45; 21), Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21; la grădină — orele 20), 
Grivița (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,30), 
Tomis (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15; 
la grădină — orele 20), Aurora (9; 11; 13; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15; la grădină — o- 
rele 20), Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21,15), Stadionul „Dlnamo" (Șos. 
Șefan cel Mare — orele 20), Arenele 
„Libertății" (Str. 11 Iunie — Orele 20), 
Grădina „Modern” (Str. 11 Iunie nr. 75
— orele 20,30), Feroviar (10; 12; 14,15; 
16,15), Grădina „Festival" (Pasajul „Efo
ria“ — orele 20,30), Grădina „Progresul 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,15). Cauze 
drepte — cinemascop : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15), București (9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Doina (la grădină
— orele 20), înfrățirea între popoare (10. 
15,45; 18; 20,15), Melodia ' (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15). Tînărpl de pe vasul Co- 
lumb — cinemascop : Carpați (10; 12; 14; 
16). Seara prietenilor filmului : Carpați 
(orele 19). Îmblînzitorii de biciclete — 
cinemascop : Festival (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). Scri
soare de la o necunoscută : Excelsior 
(10; 12; 14). Anotimpuri : Victoria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (16; 
18,15; 20,30). Kaloian: Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Viitorul (16; 18; 
20), Pacea (16; 18,15; 20,30). Divorț ita
lian : Lumina (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30;

20,40). Totul despre Eva : Union (14,30; 
17,30; 20,30), Cosmos (16; 19). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Nu se poate fără dragoste : Doina (11.30; 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30). Frații corsicani
— cinemascop : Giulești (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Crîngași (11; 14,30; 17: 19,30). 
Zbori, pasăre ! ; Talente studențești : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Nu pleca : Cul
tural (16; 18,15; 20,30). Un om care nu 
există : Feroviar (18,30; 20,30), Adesgo 
(15,30; 18; 20,15). Cum stăm, tinere? : Da
cia (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Taxiul 
morții : Buzești (16; 18,15; 20,30; la gră
dină — orele 20). Aventurile unul tînăr
— cinemascop : Bucegi (10; 13; 16; 19; la 
grădină — orele 20,15), Arta (15; 18; 21; 
la grădină — orele 20), Miorița (9; 12; 
15; 18; 21), Grădina „Moșilor“ (orele 20), 
Volga (9; 12; 15; 18; 21), Flamura (9; 12; 
15; 17,45; 20,30). Un surîs în plină vară: 
Unirea (16; 18,15; la grădină — orele
20.30) . Anaconda : Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Coțentina (14,15; 16,30; 18,45; 21; la
grădină — orele 20), Lira (15; 17; 19; 21; 
la grădină — orele 20). Totul rămîne oa
menilor : Vitan (16; 18; 20). Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Munca (15; 
17; 19; 21), Grădina „Vitan“ (orele 20,15). 
Zile de fior și rîs : Popular (14,15; 16,30; 
18,45; 21), Progresul (15,30; 18; 20,15).
Dragoste lungă de-o seară : Moșilor (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 - Suita 
de balet de Jean Philippe Rameau. — 
Interpretează ansamblul coregrafic al 
Conservatorului de stat din Praga și or
chestra de cameră pragheză — Trans
misiune de la Festivalul „Primăvara la 
Praga". 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,10 — Pentru copii : „Trandafirul 
trist" —• prelucrare după o povestire 
populară engleză de Valentin Plătăreanu 
și Andrei Brădeanu. 19,25 — Maeștrii 
genului scurt : Prosper Merimée. 20,40 — 
In fața hărții. 20,50 — Transmisie de la 
stadionul „Republicii“ din Capitală, as
pecte de la finala Campionatului repu
blican individual de box. 21,30 — Muzică 
ușoară instrumentală. In încheiere : 
buletin de știri, sport și buletin meteo
rologic.

probabil pentru zilele de 31

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 31 

mai, 1 și 2 iunie. In țară: Vreme în ge ■ 
neral frumoasă, cu cer variabil. Vor că
dea ploi Izolate. Vînt slab pînă Ia po- 
trivit din sectorul estic. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în- 

?i 16 grade> lar maximele între 17 
șl 27 grade. In București: Vreme în ge- 
heral frumoasă, cu cerul variabil, vînt 
slab pina la potrivit din sectorul esti° 
Temperatura staționară.
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Oradea. Instalațiile in aer liber dau construcției acel timbrat aspect de uzinâ chimică

ITINERAR: BAUXITA-A LUMINÀ-ALUMINIU

DIN
APUSENI

LA

1. DRUM PESTE STÎNCI

2. SATUL ȘANTIER

3. CHîMHEBAUXiTÂ ALUMINĂ
ÂlTlMĂ ETAPĂ

Primăvara, la viiturile apelor, pîraiele înspumate ale Apusenilor 
aduceau dinspre Pădurea Craiului un mii roșietic. Localnicii, oameni 
munteni, țeseau in jurul acestei — pe atunci curiozități a naturii — fe
lurite legende la care fiecare adăuga întotdeauna cite ceva, după ima
ginație. Dar Pădurea Craiului își păstra, pentru sine și pentru cei ce o 
cunoșteau, povestea ei simplă. Codrul secular ascundea și el o „frumoasă 
adormită“ — mai bine spus, o bogăție din vremea genezei. Și nu în 
adincuri, ci chiar la rădăcina stejarilor și fagilor săi. Un zăcămint de 
bauxită dispersat în cuiburi suie și coboară culmile domoale ale mun
telui. Minereul acesta, viu colorat, este izvorul apelor roșietice ale pri
măverii în Apuseni.

Din șoseaua Oradea—Beiuș, la km 60, un drum de țară se abate spre 
stingă, înspre crestele muntoase. Ploile de mai au ridicat de-acum iarba 
pînă la carîmbul cizmei, livezile sînt în floare. In acest decor montan, 
descoperi deodată priveliști înnoitoare. Indicatoarele ^rumului ce suie 
spre culmi — și poate nu numai ale drumului, ci și ale vremii, ale so
cialismului — arată direcția de mers spre șantier. De cîtva timp încoace, 
la Pădurea Craiului se desfășoară, pe un front larg, lucrări pregătitoare 
pentru lunga călătorie a minereului de bauxită spre cîmpiile Crișului și 
Oltului.

Așa începe metamorfoza. In Apuseni se scoate minereul pe care 
chimia îl transformă in aluminiu, după ce mai intii va fi trecut prin 
marile uzine în construcție de la Oradea și Slatina. Se naște o nouă 
ramură a industriei metalurgiei neferoase din țara noastră, obiectiv im- 

Congres al partidului.portant stabilit de cel de-al IIJ-lea

Cu ani în urmă, proiecfanfii încă mai 
calculau la scară magistrala aeriană din 
Pădurea Craiului. Căprioarele adăstau la 
sălașe numai de ele știute, nebănuind că 
va sosi vremea cind sihăstriile vor pur
ta ecoul motoarelor și oamenii vor croi 
drum peste detunăturile stîncoase. Și 
iată că acum, de pe piscuri zvîcnește 
spre depărtări, pînă unde ajungi cu pri
virea, linia funicularului. Zeci de piloni 
metalici sini tot afîția pași spre vatra ză- 
cămîntului de minereu.

Pe o pajiște alpină, șantierul se arată 
în toată desfășurarea lui tumultuoasă și 
dinamică. Multe vagoane-dormitor, adu
nate ca într-un popas vremelnic și urca
te aici nici nu știi cum, stau la marginea 
pădurii. De cealaltă parte, oamenii ri
dică un zid din piatră cioplită și toarnă 
fundațiile platformei de încărcare in fu
nicular. Dulgheri și betoniști, construc
tori și monfori apropie ziua cind auto
basculantele vor descărca pe platformă mi
nereul adus de la gurile de exploatare și 
cind funicularul va purta la vale, cale 
de aproape 5 kilometri, materia primă a 
metalului alb.

Invitația de a vizita o exploatare mi
nieră o asociezi întotdeauna cu imaginea 
muncii în adincuri, a labirintului de ga
lerii pe toate nivelurile, pușcăiurilor și 
ciocanelor de abataj. Aici, decorul e al
tul. Treci pe sub crengile stejarilor și ci
reșilor sălbatici, în frunzișul cărora cîntă 
păsările pădurii. Și te trezești deodată în 
plină mină, în centrul exploatării „la zi", 
unde oamenii taie din munte minereul 
roșu, bauxita.

Dindu-se o clipă odihnei după atita 
cale de mers peste întinderile de zeci de 
kilometri ale filonului abia ascuns de 
frunze, iînărul inginer Șendrea remarcă în 
timp ce se așează pe un trunchi căzut la 
pămînt :

— Pe locurile acestea au mai fost Și 
alți căutători de comori. Dar pentru a ex
ploata bauxita și a o duce peste hotare, 
ca materie primă. Noroc însă că socia
lismul a suit și în Pădurea Craiului.

Curind de tot vor sosi și ajutoarele 
minerilor, excavatoare, buldozere și bas
culante. Oameni și mașini vor întreg' 
imaginea nouă a Pădurii Craiului, adu- 
cînd în circuitul celei mai tinere ramur 
a industriei noastre 250 000 tone de mi
nereu de bauxită în fiecare an.

A fosf o gară mică. Mai degrabă o hal- 
fă — Dobrești. Un sat oarecare. Cei ce 
vor învăța din noua geografie economică 
a patriei vor reține — pe lingă 
alte denumiri de așezări scoase la dru
murile mari ale industriei noastre — și 
numele acestui sat din Apuseni. Iar in 
halta anonimă astăzi, brațele semafoa
relor din noua gară vor indica sensuri

noi. La Dobreșfi se află în plină con
strucție stafia de preparare a bauxite, 
prin care va frece, ca apa prin turbinele 
hidrocentralei, întreaga cantitate de mi
nereu coborif cu funicularul. In fiecare zi, 
1 200 tone de bauxită preparată vor cere 
cale liberă spre uzina de alumină de la 
Oradea.

In peisajul obișnuit al satului s-a su
prapus imaginea unor construcfii indus
triale în ridicare, cu o arhitectură aparte. 
Privite de jos, halele stației de prepara- 
jie par o imensă estacadă, coborînd din 
treaptă în treaptă spre cîmpie. Sute de 
constructori încheie cofraje, toarnă be
toane, sudează grinzi metalice... La mun
te, vremea de primăvară este adeseori 
schimbătoare. Dulgherii din echipa Iu' 
Ion Gherlea au lucrat în cojoace. Satul 
era învăluit în pîcla hornurilor fumegîn- 
de, dar oamenii șantierului, căliți de a- 
notimpuri, suiau pe schele în fiecare di
mineață çu aceeași obișnuință. Nu toți au 
școala marilor șantiere, e și firesc, prin
tre ei se văd și localnici, oameni tineri. 
Poate în aceasta constă și frumusețea și 
semnificația muncii pe șantier. E greu de 
spus cine crește mai repede : construc
ția sau oamenii săi ? Dar iată un fapt 
concludent : lucrările vor fi terminate cu 
patru luni mai devreme. Este angaja
mentul în întrecere, al colectivului în cin
stea lui 23 August.

Dincolo de foaia de calc, pe care pro
iectantul a conturat fiecare obiectiv, șan
tierul este o hartă, vie, unde noțiunea de 
viitor este aproape sinonimă cu prezen
tul. Intr-atît de sugestiv este tot ceea ce 
vezi pe acest șantier care se întinde de-a 
lungul a 15 kilometri, încîf ai de-acum 
imaginea fluxului tehnologic. Din Pădurea 
Craiului funicularul aduce bauxita, iar 

Slatina. Mentorii din echipa lui Mihai Pătrașcu încheie țesătura metalică 
a turnului de pastă pentru anozi

din pîrîul Vida apa curge pe o nouă al
bie — conducta metalică — spre stația 
de preparare. Benzi transportoare în lun
gime de 550 de metri strămută minereu! 
dintr-o parte într-alta. Utilaje și instalații 
fabricate în cîteva mari uzine construc
toare de mașini din țară pregătesc con
centrația de bauxită, o spală, o sfărîmă 
și o sortează după granulație. in schema 
de organizare a muncii, a funcțiilor, me
canizării i s-a rezervat un loc special. 
De la primii bulgări de minereu, aduși 
de la munte și pînă la vagonul de 50 de 
tone, încărcat doar într-un sfert de ceas, 
totul se face mecanizat.

O dată cu primăvara au răsărit la Do
brești și alte construcții industriale. Clă
direa centralei termice și-a lepădat sche
lele : hala atelierelor mecanice a che
mat oamenii la lucrările de finisare ; în 
jurul blocului-laborafor se nivelează te
renul. Anul XX a înscris în monografia 
satului elemente noi, semnificative pen
tru vremea noastră. In vecinătatea case
lor de munte cresc, etaj cu etaj, blocuri 
muncitorești, vălurește copertina de be
ton a canfinei-restaurant și se pun teme
lii altor construcții cu o arhitectură mo
dernă.

3
Pe cerul limpede se văd scăpărări de 

fulger. Pare că într-aceasfă parte a ora
șului de pe Criș s-a dezlănțuit, în plină zi, 
o ploaie de artificii. Este cea dintîi im
presie. Atunci cînd drumețul aflat 
în trecere se apropie de acele locuri, fo
tul se lămurește. In plin cîmp, la margi
nea de vest a orașului Oradea se vede o 
mare uzină în construcție. Complexul 
desfășurat al clădirilor sale, care inspiră 
un însemnat volum de producție, și în
tinderile nesfîrșite ale cimpurilor colec
tivizate ce-l înconjoară, pe care griul 
s-a înălțat de două palme, verde și vi
guros, vor parcă să sugereze dezvoltarea 
armonioasă a acestor două sectoare ale 
economiei, industria și agricultura.

Sus, pe broderiile metalice ale hale
lor și instalațiilor în aer liber se întind, 
ca lianele, cablurile celor care stîrnesc 
fulgerele arcului electric, sudorii. Stau pe 
grinzi metalice în cele mai nefirești po
ziții, cu centurile de siguranță petrecute 
pe după mijloc, ca alpiniștii în timpul 
escaladărilor, și lucrează așa la înălțimi 
ore întregi, cu obișnuința pe care ți-o 
dau experiența, anii de muncă pe marile 
șantiere.

Un sudor voinic și oacheș, de 36 de 
ani, suie pe frontariile clădirilor cu ag1- 
litatea omului crescut pe schele. Este și 
aceasta o deprindere. Drumul lui Gheor
ghe Olteanu a unit, în circuitul lui, cî
teva șantiere mari din țară. A trecut pe 
la fabrica de antibiotice din lași, a suit 
spre apele înspumate ale Bistriței, din 
jos de Toance, la Bicaz, și a zvicnit apoi 
spre munții de răsărit, sfrăbăfindu-le cul
mile către Combinatul chimic de la Fă
găraș. Ultimul popas l-a făcut în altă 
regiune a țării, la „combinatul Deltei" 
de la Brăila, după care inimosul om 
al șantierului a plecat, cu opt tovarăși 
de muncă din echipă — sudori și mon- 
tori — spre Uzina de alumină din Ora
dea. 14 ani de muncă de constructor la 
propriu și la figurat. Acum, echipa lui s-a 
mărit iar cu zece muncitori localnici. Lu
crează la instalațiile tehnologice de eva
porare și, la vreme de odihnă, cel mai 
vîrstnic dintre ei, Marin Tudor, povesteș
te întimplări și obiceiuri din țara înde
părtată a Indiei, unde a muncit timp de 
șase luni la montarea unei rafinării.

Suie de asemenea oameni harnici ș 
valoroși sini pe șantierul uzinei de alu
mină. Cu toate acestea, ceea ce se deo
sebește mai întîi, ceea ce frapează Ș' 
pare a constitui esențialul nu este for
fota constructorilor caracteristică șantie
relor de odinioară, ci o intensă și cu
prinzătoare mișcare de mașini și utilaje, 
care fac dovada unui înalt nivei de me
canizare. De la ansamblu la detalii, toiul 
vrea să ilustreze că te afli dinaintea unei 
construcfii industriale a anului 1964, cînd 
3e împlinesc două decenii de muncă li

beră, în ritm socialist. Pe orice linie cu
noscută de geometrie, tehnica vremii 
pompează puterea ei mecanizatoare, în
truchipată în mașini cu sensuri de acțiu
ne orizontală, verticală sau în diagonală.

A mai rămas doar o scurtă perioadă de 
așteptare. Dar o așteptare deloc calmă, ci 
plină de chemări la întrecere, la angaja
mente socialiste pentru scurtarea terme
nelor de execuție. De la lozincile de pe 
marile construcții în aer liber, pînă la 
montorii lui Gheorghe Olteanu, Aurel Co- 
birzan și betoniștii din vrednica brigadă a 
lui Kondor Koloman, timpul se scurge în 
fracțiuni de secundă, atit de vădită este 
apropierea. Secțiile de bază ale fluxului 
tehnologic — măcinare, leșiere, descom
punere și calcinare — fiecare de mări
mea unei întreprinderi de sine stătătoare, 
au intrat sau intră în finisaje ; instalațiile 
în aer liber, mari recipienți care dau con
strucției acel timbrat aspect de uzină 
chimică, au început să îmbrace și ele hai
na călduroasă a izolațiilor termice, sub 
labla albă de zinc ; brațul lung de 70 de 
metri al macaralei pe pneuri, care a n- 
dicat pe cadre de beton, bucată cu bu
cată, cele 18 decompozoare monumen
tale, de 1 100 mc fiecare, va coborî zi
lele acestea în orizontală. Se observă de 
pe acum unele semne de adunare, de 
sfrîngere a elementelor de șantier. La rîn- 
dul ei, conducerea uzinei a și pregătit 
o bună parte din cadrele de ingineri și 
de muncitori, chimiști și metalurgiști, care 
vor da drumul minereului de bauxită să 
circule prin instalațiile de fabricare a a- 
luminei. Alți 230 de muncitori și maiștri 
învață în școlile profesionale din indus
tria chimică și metalurgică. Tehnica nouă, 
acționînd pe cele două laturi ale ei — 
mecanizare și automatizare — va face să 
crească mulf rodul muncii omului. Ope
rații dificile și sensibile — cum este, bu
năoară, controlul dozării soluțiilor, tem
peraturii și presiunii, al debitului de a- 
mestec, sînt automatizate.

Lucrările sînt avansate. La construcția 
celor patru hale care adăpostesc secțiile 
de bază se folosesc subansamble meta
lice montate la sol și elemente prefa
bricate de beton. Tencuiala sau vop
seaua de finisaj încă nu le-a îmbrăcat fa
țadele. în interiorul lor se mai montează 
utilaje tehnologice. In alte puncte ale a- 
cestei noi zone industriale se ridică labo
ratorul uzinal, stațiile de compresoare și 
de transformatoare... Este un tablou miș
cător, un gigant industrial de proporțiile 
unui combinat, care se întinde pe 14 
hectare. Cînd va cădea bruma peste ro
dul viilor, cînd frunzele castanilor de pe 
aleile orașului se vor pleca în fața toam
nei trufașe, atunci uzina va intra în pro
bele mecanice generate de cele opt mii 
de tone de utilaje ale sale, cea mai mare 
parte trimise de uzinele din țară. Atunci 
o parte din constructori se vor duce în 
alte locuri, unde o cer interesele econo- 
nomiei naționale, iar cei ce vor rămîne 
vor da ajutor la punerea în funcțiune a 
uzinei. La numărul obiectivelor industriale 
construite în anii puterii populare vor mai 
adăuga încă unul. Iar în instalațiile uzinei 
ridicate de ei, minereul din Pădurea Cra
iului va înfrunta reacțiile chimiei moder
ne, transformîndu-se în alumină și conti- 
nuîndu-și apoi curgerea sa spre Olt, la 
Slatina, să capete înfățișarea, forma și 
caracteristicile metalului alb, aluminiul.
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In stingă e Oltul Învolburate de ploile 

primăverii, apele fug parcă pe întinsul 
cîmpiei la întîlnirea cu Dunărea. Cindva, 
pe locurile acestea au răsunat cintecul 
panduresc și pasul apăsat al oștenilor lui 
Tudor. Acum, din revărsatul zorilor și pînă 
fîrziu, în noapte, se aude ecoul iscat 
de uruitul mașinilor, de mișcarea 
neobosită a miilor de oameni care țes, 
din beton și oțel, dantelăria marilor hale 
ale uzinei de aluminiu de la hotarul Sla
tinei. O vezi de departe, din oraș, cum 
își prelungește, cu fiecare zi, masiva 
ei alcătuire, ridicindu-se tot mai sus.

...Un singur an a trecut din ziua cînd 
cele dintîi excavatoare au mușcat din 
pămînt. Și iată că azi, privirile cu greu 
pot îmbrățișa construcțiile șantierului, în
tins pe zeci de hectare. In urmă cu cîțiva 
ani le-ar fi trebuit constructorilor de cinci 
ori mai mult timp pentru a înălța o uzină 
de asemenea proporții. Forța ce le-a dă
ruit avînt, pricepere și măiestrie a fost 
cuvîntul partidului, indicația prețioasă pri
vind specializarea întreprinderilor de con
strucții industriale, bogata experiență a 
oamenilor crescuți la școala minunată a 
marilor construcții ale socialismului.

Lung este drumul ce-l va străbate bau
xita de la zăcămîntul de culoare roșietică, 
din Pădurea Craiului și pînă aici, pe ma
lurile Oltului. Felurite vor fi chipurile ce
lor 50 000 tone de aluminiu și aliaje ce vor 
porni în fiecare an de aici ; blocuri și 
bare rotunde, plăci din care se va obține 
tablă, sîrmă. Felurite îi vor fi și utilizările : 
în industria constructoare de mașini, chi
mică și alimentară, pentru bunurile de uz 
casnic. Indiferent însă de înfățișare și de 
folosință, produsele uzinei de la Slatina 
se întîlnesc pe aceeași coordonată — și 
anume progresul tehnic al industriei 
noastre.

Asemenea unui rîu ce-și sporește unda 
strîngînd în matcă apele afluenților, uzina 
de la Slatina, vlăstar tînăr al unei tot atît 
de tinere ramuri din familia metalurgiei 
neferoase, va înmănunchea în modernele 
sale instalații materia primă pe care i-o 
procură uzina soră de alumină de la Ora
dea, cocsul de petrol de la Onești, smoa
la de huilă de la Hunedoara, sărurile de 
fluor de la combinatul în construcție la 
Tr. Măgurele și, bineînțeles, energia elec
trică pornită pe magistralele aeriene de 

Dobrești. Halele stației de preparație a bauxitei par o Imensă estacadă, coborînd din treaptă în freantă 
spre cîmpie F

la termocentrala Paroșent, de la Craiova 
și hidrocentrala de pe Argeș.

Brațul puternic al macaralelor, prelun
gire firească pe care socialismul a dă
ruit-o mîinilor încercate ale constructori
lor, domină peisajul industrial. După cum 
dominante sînt aici și metodele moderne, 
industriale de construcție, folosirea pe 
scară largă a prefabricatelor și elemente
lor preasamblate. Așa se și explică ritmul 
viu al lucrărilor.

Abia începuse toamna, cînd la hala de 
electroliză se înălțau cei dintîi stîlpi de 
beton. Astăzi se ridică două hale ma
sive, casele electrolizelor, lungi de o ju
mătate de kilometru fiecare. Nici asprimea 
iernii, cînd gerul înghețase oglinda Ol
tului, n-a fost o stavilă în calea hărniciei și 
abnegației constructorilor. Locurile de tur
nare a betonului au fost apărate împotri
va vremii aspre cu învelitoarele de polie
tilenă, aburul a adus răsuflarea lui caldă, 
iar oamenii dîrzenia. O cifră este grăitoa
re : numai sfîlpii prefabricați în zilele ier
nii, pentru hala l-a de electroliză, echiva
lează cu încărcătura unui tren cu peste 
200 de vagoane.

...O echipă de muncitori finisează hala 
secției de redresori. înăuntrul acesteia se 
desfășoară de două luni încheiate lucră
rile de montare a utilajelor. Alăturea, cîți- 
va oameni — pînă nu de mult zidari și 
dulgheri — îmbracă în plăci prefabricate 
scheletul atelierului mecanic și magaziei 
centrale. La hala a ll-a de electroliză s-au 
ridicat stîlpi de beton. în vecinătate, la 
turnătorie, au și început să sosească ma
șinile și utilajele. Constructorii le toarnă 

Brațul lung al macaralei montează „pălăria" unuia dintre decompozoa- 
rele uzinei orâdene

fundațiile pentru amplasare... Pretutin
deni se vede o activitate intensă...

S-a încetățenit printre constructori o 
expresie plastică : „pasul lanțului". Aceas
ta înseamnă că de îndată ce săpătorii au 
dat gata lucrul, le urmează fierar-betoniș- 
tii, cei ce asigură venele de oțel ale ar
măturilor. In urma lor pornesc dulgherii,

Un temerar al înălțimilor : tînărul 
sudor Augustin Balcu

apoi betoniștii și tencuitorii. Și lanțul lu
crărilor se desfășoară necontenit, pe ver
ticala halelor, prinzînd în „pasul” său și 
pe montorii de utilaje, care nu mai tre
buie să aștepte terminarea construcției. 
Șantierul în marș solicită noi metode de 
lucru, de înaltă productivitate.

Biografia fiecărui om individualizează 
caracterul, reflectă, ca apele unei o- 
glinzi, personalitatea celui pe care-l re
prezintă. Se poate însă vorbi despre fap
tul că uneori o singură biografie e co
mună multora. Așa e cazul și cu tînărul 
maistru Grigore Mazilu. La cei 29 de ani 
ai săi e un adevărat veteran al șantiere
lor. A lucrat la moderna fabrică de pla
caje de la Rm. Vîlcea, la uzina de produ
se sodice Govora. Și iată-l acum la Slati
na, conducînd peste o sută de oameni, 
mîndrindu-se cu halele pe care el și to
varășii săi de muncă le-au ridicat. „Bio
grafia sa de șantier" o poartă și tînărul 
inginer Mircea Ceaușu, și Mihai Pătrașcu, 
șef de brigadă la montaj, și Ion 
Bogatu, șeful unei brigăzi de fierar-befo- 
niști. Alături de ei cresc și se călesc în 
muncă sute de tineri trecufi prin cursurile 
de calificare și de specializare, mulți din
tre ei veniți de prin satele megieșe. Pe 
șantierul uzinei fiecare învață, alte șantie
re îi așteaptă.

In toamna anului trecut, cînd conducă
tori de partid și de sfat au vizitat șantie
rul de la Slatina, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a remarcat, referindu-se la 
măsurile luate pentru calificarea muncito
rilor constructori : „Aveți tehnicieni buni, 
muncilori de nădejde și cea mai bună 
școală este însuși șantierul''.

Pe tronsoanele fermelor metalice se 
mai văd scăpărînd flăcările albăstrii ale 
aparatelor de sudură. Montorii trebăluiesc 
la modernele instalații, iar macaralele- 
furn se rotesc necontenit. Intr-un cuvînt, 
șantierul freamătă de viață. Dar privind 

în perspectiva viitorului apropiat, construc
torii, ca și cei ce vor lucra la producerea 
aluminiului, îți vorbesc cu înflăcărare des
pre ziua cînd cele dintîi șarje de metal 
alb vor porni pe circuitul economiei na
ționale. Aluminiul cu mare puritate se pro
duce prin electroliză în sutele de cuve, 
cu ajutorul electrozilor. Aceștia vor fi pro
duși la Slatina, în fabrica înzestrată cu un , 
înalt grad de automatizare. Rețineți un" 
amănunt : întregul proces de fabricare a 
pasfei de anozi, (capacitate 40 000 tone a- 
nual) e complet automatizat și va fi su
pravegheat de la un panou central de co
mandă de numai doi oameni.

Prelucrarea aluminiului în cadrul turnă
toriei se va face cu ajutorul unor mașini 
de cea mai modernă construcție. Indicii 
tehnico-economici, ca și gradul de meca
nizare și automatizare, plasează uzina de 
la Slatina printre cele mai avansate între
prinderi de acest fel.

Orășelul din vecinătatea Oltului se tre
zește la viață nouă. Ii dă noi dimensiuni 
suflul puternic al industrializării, îi înalță 
fruntea un arhitect înțelept, care a ridicat 
la o viață\ înfloritoare meleaguri altădată 
rămase în umbră. Lîngă casele purtînd 
patina vremii strălucesc blocurile cu mul
te etaje, de pe acoperișurile cărora teuri- 
le antenelor de televizor înscriu, pe se
ninul cerului, istoria nouă a unui vechi 
oraș.

★
Bauxită—alumină—aluminiu. Trei denu

miri îngemănate. Trei cuvinte tehnice de 
dicționar, care intră în vorbirea curentă. 
Dincolo de litera lor se deosebesc vizibil 
semnificații esențiale. Cuprind într-însele 
un efort colectiv, pe scara întregii țări, 
pentru îndeplinirea sarcinii trasate de 
partid cu privire la. crearea acestei noi 
ramuri industriale a metalurgiei neferoa
se ; demonstrează grija neabătută pentru 
valorificarea largă și deplină a bogățiilor 
noastre naturale ; dovedesc capacitatea 
de organizare și experiența colecti
velor noastre din construcții, care în nu
mai doi ani fac din proiecte de anver
gură o realitate vie.

Din Apuseni la Olt. O punte trainică. 
O voință care se împlinește. Și, înainte 
de toate, o perspectivă de larg orizont.

Ion MÂRGINEANU 
Ștefan ZIDÂRIJÀ 
Foto : M. Andreescu
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materiale, teoria relativității dezvă
luie forme concrete ale legăturii 
dintre spațiu, timp și mișcare. La o 
reflectare mai profundă a realității 
fizice ajunge însă Einstein în anul 
1916, cînd elaborează teoria genera
lizată a relativității potrivit căreia 
între spațiu, timp și materia în miș
care există o strînsă legătură. Por
nind de la idei care reprezintă un 
admirabil exemplu de îndrăzneală 
și profunzime a gîndirii științifice, 
el a arătat că însuși modul de re
partiție a materiei în Univers de
termină proprietățile spațiului și 
timpului. Aceasta se manifestă prin 
abaterea proprietăților spațiului de 
la cele atribuite de geometria eu
clidiană — geometrie ce corespunde 
noțiunii abstracte, lipsită de reali
tate fizică, de spațiu vid — și prin 
modificarea duratei proceselor fizi
ce în prezența maselor grele. O se-

obiective de existență a materiei. 
Existența obiectivă a spațiului și 
timpului, independent de formele și 
stările materiei în mișcare, constituie 
o expresie a caracterului absolut al 
spațiului și timpului. Relativitatea a- 
cestora constă numai în manifestarea 
diferită, în cadrul unor relații obiec
tive diferite, a unor proprietăți ale 
lor. De fapt, însăși denumirea de 
teorie a relativității reflectă numai 
un aspect al concluziilor acestei teo
rii și anume, relevarea caracterului 
relativ al unor noțiuni și mărimi 
care, anterior, fuseseră considerate 
absolute. Pe de altă parte însă, a- 
ceeași teorie stabilește noțiuni cu ca
racter absolut care reunesc pe cele 
relative ca laturi a căror despărțire 
se prezintă diferit față de sisteme de 
referință diferite. Din acest punct de 
vedere apare întemeiată părerea, a- 
proape unanimă, că teoriei relativi-

Principiul relativității admis pen
tru toate fenomenele fizice — 
inclusiv cele electromagnetice — 
împreună cu principiul constan
ței vitezei luminii au impus 
revizuirea noțiunilor fizice de spa
țiu și timp, înlăturîndu-se astfel 
contradicția dintre cele două princi
pii în cadrul reprezentărilor clasice 
despre aceste noțiuni. Odată stabi
lite noile concluzii referitoare la 
spațiu și timp este de așteptat să se 
constate o serie de rezultate, cu ni
mic mai puțin surprinzătoare, în ce 
privește fizica vitezelor mari. Meca
nica, în primul rînd, este aceea care 
ne oferă unele surprize. Principiul 
relativității fenomenelor mecanice, 
formulat de Galilei cu 300 de 
în urmă și verificat de legile 
Newton, este în concordanță cu 
țiunile de spațiu și timp proprii
zicii nerelativiste. Cum se împacă a- 
ceastă stare de lucruri cu teoria re
lativității ? Răspunsul dat de Ein
stein este cît se poate de firesc. Le
gile lui Newton, valabile cu o foar
te bună precizie în limitele vitezelor 
mici față de cea a luminii, verifică 
în primă aproximație principiul re
lativității al lui Einstein, în cadrul 
unor reprezentări aproximative des
pre spațiu și timp. Marele savant a 
arătat că mecanica corpurilor cu vi
teze mari are la bază aceleași legi 
enunțate de Newton, însă noțiunile 
fundamentale ale acesteia trebuie a- 
bordate într-o lumină nouă. Astfel, 
pentru ca legile mecanicii să cores
pundă principiilor teoriei relativită
ții trebuie să se admită că masa ori
cărui corp, considerată în mecanica 
clasică independentă de starea lui, 
depinde de viteza cu care el se de
plasează. Masa unui corp crește o- 
dată cu viteza lui în așa fel, încît 
oricare ar fi forța aplicată și oricît 
ar acționa aceasta, corpul nu poate 
atinge viteza maximă în Univers — 
viteza luminii. O altă concluzie im
portantă a teoriei relativității se re
feră la relația dintre masă și ener
gie. Valoarea energiei unui corp este 
egală cu produsul dintre masa cor
pului și pătratul vitezei luminii. A- 
ceastă relație a fost generalizată de 
Einstein ia orice formă a materiei în 
mișcare, ea căpătînd astfel o semni
ficație deosebită în fizică.

Relevînd dependența de mișcare 
a unor caracteristici spațiale și tem
porale ale proceselor și corpurilor

Tensiunea aplicată 
pentru accelerarea 

unui electron 
(în volți) într-un 
accelerator liniar

Viteza electro
nilor în km/sec 

(calcul clasic)

Viteza electronilor 
în km/sec (calcul 

relativist)

Creșterea masei 
electronului în miș
care față de masa 

lui în repaus

0 0 0 1
1000 18 800 18 760 1,0019

10 000 59 400 58 700 1,0193
100 000 187 800 164 800 1,262

1 000 000 594 000 283 000 2,87
10 000 000 1 878 000 299 210 13,8

100 000 000 5 940 000 299 996 195

Tabelul de mai sus arată că prin mărirea tensiunii de accelerare, 
după legile mecanicii clasice, viteza electronului ar crește nelimitat ; in 
realitate, potrivit mecanicii relativiste, oricît s-ar ridica tensiunea, viteza 
electronului nu poate depăși viteza luminii, de 300 000 km/sec. Totodată, 
se poate observa că masa electronului la viteze apropiate de viteza lu
minii crește foarte mult.

Prima parte a articolului a apărut în 
„Scînteia“ nr. 6265 din 23 mai.

rie de observații astronomice și, în 
ultimul timp, chiar unele experien
țe făcute în laborator au confirmat 
cu precizie ipotezele și concluziile 
lui Einstein. Tezele fundamentale 
ale materialismului dialectic privi
toare la formele de existență ale 
materiei în mișcare — spațiul și 
timpul — capătă astfel o strălucită 
ilustrare fizică.

Dependența însușirilor concrete ale 
spațiului și timpului față de dife
rite forme și stări ale materiei în 
mișcare exprimă relativitatea o- 
biectivă a spațiului și timpului. 
Dezvăluirea caracterului relativ al 
spațiului și timpului nu presupune 
însă deloc că acestea nu sînt forme

tății ar fi mai potrivit să i se spună 
„teoria fizică a spațiului și timpu
lui“. De altfel, ceea ce l-a preocupat 
pe Einstein nu a fost numele pe care 
îl va purta teoria lui, ci conținutul 
ei, fructificarea deplină a genialelor 
sale idei în folosul științei și progre
sului. Perseverența în căutarea ade
vărului științific, dorința de a stră
bate cu mintea dincolo de hotarele 
cunoașterii din epoca sa au caracte
rizat întreaga viață a lui Einstein. 
„Există — spunea el — o pasiune de 
a înțelege, așa cum există o pasiune 
pentru muzică... Această pasiune, 
care a existat în mine dintotdeauna, 
nu s-a domolit niciodată.“

Nerecunoașterea caracterului o-

Cercetări recente, efectuate cu 
ajutorul microscopului electronic, au 
dus la descoperirea în celula ner
voasă a unor structuri necunoscute 
pînă în prezent. Este vorba de com
plexe de granule de acizi nucleici, 
amplasați pe pereții unor cavități, a- 
șezate la intervale regulate.

In aceste formații, după părerea 
oamenilor de știință, rămîn fixate 
durabil anumite variații de excitare 
electrică. Aceste variații care repre
zintă „informații" transmise creieru
lui de către organele de simț, deter
mină în celulele creierului modificări 
structurale chimice (asemănătoare 
întrucîtva cu acelea ce se produc în 
iodura de argint sub influența unde
lor electromagnetice ale luminii). în 
interiorul celulei, fenomenul de fixa
re a excitărilc-r art, ioc cu aiutorul 
acizilor nucie-.cj. wi ar fi purtători 
ai depunerilor structurale, ai înma-

0 La Oxford a fost experimen
tată 
unui 
mon 
dacă 
este
o substanjă provenită de la 
lăcuste — dezvoltarea ei este 
similară cu aceea provocată 
de giberelină. Invers, dacă lar
velor de lăcustă li se injec
tează giberelină obținută de la 
mazăre, se obține năpîrleala 
lor, efect identic cu acela al 
ecdisonei.

posibilitatea înlocuirii 
hormon vegetal cu hor- 
animal. S-a constatai că. 
tulpina de mazăre pitică 
injectată cu ecdisonă —

© Specialiști din R.S.S. Gruzină 
au realizat un tip de aparat 
pentru sudarea metalelor greu 
fuzibile, la care este utilizat 
un fascicol de electroni. Su
darea se efectuează în vid cu 
ajutorul unui „tun" electronic. 
Primele instalații de acest fel 
au fost puse în fabricație la 
Tbilisi.

© O metodă extrem de sensibilă 
pentru detectarea și măsura
rea cantitativă a unor urme 
infime de elemente a fost ela
borată la Universitatea din 
California. Metoda se bazează 
pe utilizarea unor acceleratori 
nucleari și transformarea cu 
ajutorul lor a atomilor stabili 
ai elementelor în atomi radio
activi, ușor detectabili.

® Ingineri polonezi au elaborat 
un aliaj de aluminiu, în com
poziția căruia se află zinc, 
magneziu, fier, o cantitate 
mică de crom etc. După trata
mentul termic, noul aliaj se 
comportă ca și un o(el cu 
conținut redus de carbon, dar 
are o greutate mult mai re
dusă.

gazinăiilor, care reprezintă memoria. 
Acest lucru apare cu atît mai vero
simil cu cît și acizii nucleici din 
cromozomi sînt purtători ai unor 
informații cu privire la „planul de 
construcție" al organismelor nou 
născute.

în cadrul cercetărilor, maimuțe de 
experiență au fost supuse la o ră
cire puternică ce a dus la completa 
oprire a funcțiilor creierului, encefa- 
lograma lor ne mai evidențiind nici 
un fel de biocurenți. După reîncălzire, 
maimuțele nu uitaseră lucruri învă
țate înainte. O pierdere a memoriei 
se produce însă totdeauna ca urma
re a distrugerii celulelor nervoase.

Fixarea chimică a memoriei ar 
prezenta, după cum consideră cer
cetătorii, două aspecte. Ar exista o 
„memorie de lungă durată", formată 
din majoritatea celulelor creierului, 
pe cînd restul ar servi ca „memorie 
de scurtă durată". Din acest motiv 
oamenii în vîrstă își aduc bine a- 
minte de întîmplări din trecut, în 
timp ce evenimente mai recente ei le 
uită ușor, memoria de scurtă durată 
fiind epuizată. „încărcarea" memo
riei ar pune astfel probleme speciale 
atît medicilor cît și pedagogilor.

Pe Pămînt omul trăiește în condiții 
bine definite în ce privește presiu
nea atmosferică, temperatura, com
poziția chimică a aerului, gravitația,' 
radiația naturală etc. La recentele 
lucrări ale Comitetului internațional 
de cercetări spațiale (C.O.S.P.A.R.), 
întrunit la Florența, au fost discutate, 
între altele, și rezultatele cercetărilor 
în legătură cu influența factorilor 
cosmici asupra organismelor vii și a 
omului.

După cum relatează ziarul francez 
„La Nation", cu acest prilej s-a re
levat că „elementele biologice", adi
că culturile de microorganisme, 
muștele, plantele, semințele etc., care 
au călătorit pe bordul unor sateliți 
artificiali, au prezentat unele modi
ficări importante : schimbarea, ca e- 
fect al accelerației și vibrațiilor, a a- 
ranjării cromozonilor ; procese anor
male de divizare a celulelor ; crește
rea mai rapidă sau mai lentă a unor 
vegetale : răsucirea ramurilor la 
unele plante din cauza imponderabi
lității. etc. Modificările structurale 
constatate pun multe probleme în 
fața oamenilor de știință.

Zborurile celor zece cosmonauți 
sovietici și americani au furnizat 
date importante cu privire la supor
tarea de către organism a accelera
ției, imponderabilității etc. Ele au a- 
rătat că un om bine antrenat suportă 
noile condiții de viață. Ce se întîm- 
plă însă în timpul și după efectua
rea unui zbor de lungă durată, mai 
ales că s-a constatat apariția unor
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Acest scafandru-robot, construit în S.U.A., are „misiunea" de a semnala 
automat existența unor zăcăminte de țiței sub fundul mării
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Cheile Argeșului

In apropiere de CăpățînenI

SFATUL MEDICULUI

Constantin VREJOIU 
lector la Facultatea 
de fizică a Universității 
din București

biologia spațială

biectlv al relativității spațiului și 
timpului duce la concluzii idealiste, 
la negarea a însuși caracterului lor 
obiectiv. Aceasta provine deseori din 
confundarea coordonării obiective a 
fenomenelor în raport cu corpurile 
materiale, cu „coordonarea subiec
tivă“ de către observatori „atașați“ 
sistemelor de referință. Asemenea 
confuzii au dus pe unii fizicieni ca 
A. Eddington, J. Jeans și alții la de
naturarea idealistă a conținutului 
teoriei relativității, conținut în rea
litate profund materialist-dialectic.

Rezultate fundamentale ale fizicii 
relativiste ca variația masei cu vi
teza, relația dintre masă și energie 
au o importanță deosebită în studiul 
particulelor de mari energii și în 
problemele energiei nucleare. In le
gătură cu aceste relații există diferi
te speculații idealiste, mai vechi sau 
mai noi, care încearcă să substituie 
energia materiei. în esență, adepții 
„energetismului modern“, între care 
P. Jordan și I-I. Bondi au căutat, ca 
pe baza unei interpretări eronate, să 
emită teorii despre „dispariția“ ma
teriei, despre „crearea" ei. Relația 
lui Einstein nu exprimă însă așa-nu- 
mita „echivalență dintre masă și 
energie“ ci legătura dintre aceste 
două însușiri ale materiei în mișca
re reflectînd unitatea dialectică din
tre materie și mișcare.

Fizica a cunoscut o largă dezvoltare 
din momentul în care au fost aplicate 
consecvent principiile teoriei relati
vității. Un salt calitativ în fizica teo
retică modernă l-a constituit îmbi
narea teoriei relativității cu teo
ria cuantelor, devenind astfel po
sibile aprofundarea studiului struc
turii materiei, dezvăluirea unor 
proprietăți și procese specific re- 
lativist-cuantice. Aplicarea prin
cipiilor relativității în studiul pro
ceselor fizice microscopice a dat 
posibilitatea unor fizicieni cunos- 
cuți, ca P. Dirac, W. Heisen
berg și W. Pauli, să inițieze noi 
cercetări teoretice pentru elucidarea 
problemelor nucleului și particulelor 
elementare. Explicarea structurii 
fine a spectrelor, prevederea exis
tenței unor particule elementare, 
studiul proceselor la energii mari 
constituie doar cîteva din roadele 
ideilor lui Einstein, care au contri
buit la dezvoltarea fizicii moderne.

Prin succesele și profunzimea re
prezentărilor ei despre realitatea o- 
biectivă, teoria relativității consti
tuie una dfntre cele mai strălucite 
cuceriri ale gîndirii omenești, confe- 
rindu-i creatorului ei, Albert Ein
stein, un loc de seamă în rîndul 
marilor deschizători de drumuri 
știință.

ARSES 
ÎN SUS

Paralel cu panglica de argint a Arge
șului, de cîfiva ani urcă spre izvoarele 
sale și panglica netedă de asfalt a unei 
șosele. Ea este o invitație urmată de tot 
mai mulți amatori de excursii, căci în a- 
fara frumosului peisaj care îi incintă de-a 
lungul drumului, ei au ocazia să cunoas
că o dată ajunși la țintă două „minuni". 
Una veche de cînd lumea : mărețele chei 
prin care Argeșul iese din sfrînsoarea 
munților, Alfa în curs de înfăptuire prin 
hărnicia omului : un munte de beton care 
va schimba sălbăticia locurilor în izvor 
de lumină și va aduce accentul unui su
perlativ în frumusețea locurilor.

De-a lungul drumului avem ocazia să 
poposim și în alte locuri interesante pen
tru îmbogățirea cunoștințelor noastre. A- 
proape de Pitești putem vizita Muzeul 
de la Golești, instalat într-un conac de
clarat monument de arhitectură veche ro- 
mînească, muzeu cu patru secții valoroa
se. Piteștiul ne invită și el să-l cunoaștem 
sub noul aspect — de important centru 
industrial și de oraș modern. O plimbare 
în „Trivale", frumosul parc natural al ora
șului, va fi, de asemenea, binevenită.

La Curtea de Argeș, vechiul oraș de 
scaun al domnilor Țării Romînești, pu
tem vedea ruinele curții domnești con
struită în secolul XIV. Ruinele bisericii 
Sin Nicoară, construcție din jurul anului 
1300, și biserica episcopală, cu dantelă
ria sculpturilor de piatră care i-a dus 
faima în lume, merită a fi și ele văzute 
ca și fîntîna care materializează frumoa
sa legendă populară a meșterului Ma- 
nole. Ajunși la capătul drumului după ce 
vom vizita și „Cetatea lui Țepeș", cu zi
duri care de șase veacuri înfruntă timpul, 
vom putea cunoaște clocotul marelui 
șantier al hidrocentralei de pe Argeș.

Potecile ce duc din Cheile Argeșului 
spre mărețele creste ale Făgărașului in
vită pe amatorii de drumeție să pătrundă 
mai departe în tainițele munților. Drumu
rile sînt lungi, ce-i drept, dar cabanele 
de la Bîlea, Podragul și Negoiul sînt 
bucuroase de oaspeți.

tulburări ale aparatului cardiovascu
lar și ale vederii î Uneori cosmo- 
nauții au trecut într-o stare neobiș
nuită de euforie, au resimțit defec
țiuni de ortostatică, adică nu s-au 
putut menține pe picioare după ce 
au stat vreme îndelungată culcați 
sau pe scaun, în cabina navei. 
Faptul că în numeroase cazuri celu
lele din „elementele biologice" au 
crescut mai repede decît pe Pămînt 
ridică întrebarea : nu cumva și omul 
se va dezvolta și va îmbătrîni mai 
repede decît pe sol? Sînt probleme 
la care trebuie să dea răspuns noua 
știință a biologiei spațiale.

„in
La conferința pentru folosirea ma

șinilor de informații și comandă în 
automatizarea complexă a industriei 
petrolului și chimiei, care a avut loc 
în U.R.S.Ș., s-a prezentat o comuni
care despre posibilitățile de utilizare 
a unei noi mașini electronice — „Ze- 
nit-2". Această mașină poate contro
la și regla 80 de parametri semna- 
lizînd automat, pe cale optică și a- 
custică, devierea de la nivelul stabi
lit a oricărui parametru sau even
tuale deranjamente în funcționa
rea instalațiilor. Ea înregistrează în 
cifre orice abatere și revenire la sta
rea normală a proceselor controlate. 
La apelul operatorului mașina mo
difică automat parametrii indicați, 
rezultatul putînd fi citit pe un ta
blou. Cu ajutorul noii mașini pot fi 
automatizate procesele de extracție 
a țițeiului, de transport, depozitare 
și prelucrare a produselor petroliere 
și gazelor naturale.

Cercetarea cîmpului 
magnetic terestru

Două grupuri de oameni de știință, so
vietici și francezi, au început să efectueze 
o experiență de „ascultare" simultană a 
cîmpului magnetic terestru în puncte o- 
puse ale globului pămîntesc : în localita
tea Sogra din regiunea Arhanghelsk și pe 
insula Kerguelen, situată în apropierea 
Antarctidei. După cum se știe, prin aces
te două puncte geografice trece aceeași 
linie de forjă magnetică. Planul sovieto- 
francez „Sogra—Kerguelen" prevede 
studierea oscilațiilor cîmpului magnetic 
provocate, după cum se presupune, de 
fluxuri de protoni cu energie de cîteva 
milioane electronvolți. Acer's fluxuri ar 
prezenta pericol pentru zborurile cosmo- 
nauților în spațiul circumterestru.

Oscilațiile cîmpului magnetic de la un 
pol la altul a| Pămîntului durează doar
1— 2 secunde. Totodată, în perioade de
2— 3 minute fluxuri de protoni încon
joară întregul glob pămîntesc în direcție 
orizontală. Aceste mișcări lasă pe magne- 
togramă urme asemănătoare unui șirag de 
perle. Descifrarea acestor înregistrări ar 
putea duce la explicarea unor fenomene 
care, după părerea oamenilor de știința, 
își au originea în inima centurilor de ra
diații din jurul Pămîntului.

® ROLUL COLESTERINEI © EFECTELE ULEIURILOR VEGETALE 
© CÎNTARUL - BAROMETRUL GURMANZILOR SI SEDENTARILOR

Acum 10—15 ani, ateroscleroza era 
considerată un apanaj aproape ine
vitabil al vîrstei înaintate șl o 
boală ereditară. Cercetările din ul
tima vreme au arătat că ea poate 
lipsi la un mare procent de bătrîni, 
apărînd însă la tineri de 20—30 ani, 
fără a fi condiționată de ereditate. 
Boala se produce prin depunerea de 
grăsimi și colesterină, sub forma u- 
nor plăci slăninoase, în peretele in
tern al arterelor, determinînd îngro- 
șarea și întărirea acestor vase, pier
derea elasticității lor (sclerozare). 
Ateroscleroza se localizează în gene
ral pe aortă și arterele inimii (ar
terele coronare), dar ea poate afecta 
și vasele care irigă alte părți ale 
corpului, cum sînt creierul, mem
brele inferioare etc. întrucît vasele 
se strîmtează, iar cele mici se pot 
astupa, irigarea unor organe devine 
insuficientă sau chiar imposibilă, 
determinînd tulburări de gravitate 
diferită, după sediul leziunilor (an- 
gină pectorală, infarct miocardic, 
congestie sau apoplexie cerebrală cu 
paralizii, endarterită a membrelor 
inferioare etc).

în majoritatea cazurilor ateroscle
roza este precedată sau însoțită de 
o creștere simțitoare a conținutului 
de colesterină din sînge. în mod 
normal, această substanță, care face 
parte din grupul grăsimilor (lipide), 
intră în alcătuirea sistemului ner
vos, servește ca materie primă pen
tru formarea membranelor celulare, 
a sărurilor biliare, a unor hormoni 
și a provitaminei D, dar creșterea 
el în exces (hipercolesterinimia) este 
semn de boală.

Studiile întreprinse pe plan mon
dial au arătat că ateroscleroza se 
află în strînsă dependență de con
dițiile de trai și, în primul rînd, de 
alimentație. Este astăzi aproape 
unanim admis că ea poate să apară 
la orice vîrstă, determinată fiind de 
tulburarea metabolismului grăsimi
lor din organism. La baza acestor 
tulburări se poate găsi fie un dez
echilibru alimentar cantitativ sau 
calitativ, fie o dereglare neuroendo- 
crinică sau ambele simultan.

Îndreptîndu-și atenția îndeosebi 
spre produsele alimentare atrăgătoa
re prin aspectul lor, omul este 
tentat să consume cantități ce 
depășesc nevoile sale. Acestea con
țin de obicei într-un volum mic ca
lorii multe, iar cu cît dieta este mai 
bogată în asemenea produse „con
sistente" cu atît este mai mare ris-

cui depășirii nevoilor energetice ale 
organismului.

La dezechilibru pot ajunge nu nu
mai gurmanzii, ci și persoanele cum
pătate, ale căror trebuințe energe
tice sînt mici, deoarece duc o viață 
mai mult sedentară, sau cele ale că
ror condiții de muncă se schimbă, 
prin reducerea considerabilă a efor
tului muscular și implicit a cheltuie
lii de energie. Sub influența deprin
derilor alimentare formate anterior, 
omul continuă însă să îngere cam 
aceeași cantitate de hrană și astfel 
se rupe echilibrul nutrițional. Con
secința este stocarea unui surplus 
de calorii care determină îngrășa- 
rea, iar obezitatea, însoțită de creș
terea conținutului de colesterină în 
sînge, este o etapă 
aterosclerozei.

Studiile efectuate 
țări pe colectivități 
diferită au scos în 
că nivelul colesterinei din sînge este 
cu atît mai ridicat și complica
țiile aterosclerozei 
grave, cu cît dieta 
gată în grăsimi, 
însă că nu orice fel 
același efect. Spre 
cele de pește, inclusiv conservele de 
pește (sardelele, scrumbiile etc), 
grăsimile de origine animală și, în
deosebi, untul determină creșterea 
concentrației de colesterină din sîn
ge. In schimb, uleiurile vegetale, ob
ținute din floarea-soarelui, dovleac, 
susan, soia și, mai ales, cel din ger
meni de porumb, consumat în a- 
ceeași cantitate, face să scadă nive
lul crescut al colesterinei. Aceste u- 
leiuri previn hipercolesterinimia nu 
numai cînd sînt singure în dietă, ci 
și cînd reprezintă 75 sau chiar nu
mai 50 la sută din totalul aportului 
de grăsimi din alimentație. Efectul 
lor este însă cu atît mai redus cu 
cît proporția în care se află în rația 
totală de grăsimi este mai mică.

Influența diferită a grăsimilor a- 
supra colesterinei se datorează fap
tului că nu toate au aceeași compo
ziție, efectul favorabil depinzînd de 
natura acizilor grași care intră în al
cătuirea lor și de raportul dintre ei. 
Acțiunea favorabilă a uleiurilor ve
getale este determinată de conținu
tul lor în acizi grași polinesaturați, 
care nu pot fi sintetizați în corp. 
Trebuie reținut că sub influența ae
rului, luminii, supraîncălzirii, pierd 
o mare parte din capacitatea 
lor de a reduce nivelul coles-

premergătoare

în peste 20 de 
cu alimentație 

evidentă faptul

cu atît mai 
este mai bo- 

S-a constatat 
de grăsimi au 

deosebire de

terinei și pot deveni dăunători or
ganismului. Așa se întîmplă, dacă la 
gătit uleiul este încălzit pînă la fu- 
megare (pentru prăjeli) sau de repe
tate ori, ca la prepararea gogoșilor.

Dat fiind că cea mai mare parte 
din colesterină se formează în or
ganism, aportul ei prin hrană are o 
importanță minimă la persoanele ti
nere, care dispun de o bună reglare 
neuroendocrină a proceselor meta
bolice. Altfel se prezintă însă lucru
rile la bolnavi cu ateroscleroză, ia 
care ingerarea chiar a unor canti
tăți moderate de colesterină pro
voacă o creștere simțitoare a conți
nutului ei din sînge.

Un lucru principal este evitarea 
obezității. Cîntarul trebuie să fie ba
rometrul sedentarilor și al gurman
zilor. Cantitatea totală de grăsimi 
este indicat să nu depășească 20—25 
la sută și aceea de dulciuri (care tot 
duce la formarea de grăsimi) de 10 
la sută din valoarea calorică a die
tei. Pentru o dietă de 3 000 calorii 
pe zi aceasta înseamnă cam 70—80 
g grăsimi și aproximativ aceeași 
cantitate de zahăr (inclusiv cel aflat 
în diferite preparate). Este recoman
dabil ca cel puțin jumătate din to
talul grăsimilor ingerate să provină 
din uleiuri vegetale.

La persoane cu un procent ridicat 
dc colesterină în sînge se impune 
atît micșorarea valorii calorice a 
dietei și renunțarea la alimentele 
bogate în colesterină (creier, gălbe
nuș, de ou etc), cît și reducerea la 
minimum a grăsimilor de origine a- 
nimală (smîntînă, unt, mezeluri, car
ne și brînzeturi grase etc.). în aceste 
cazuri, utilizarea uleiului de floarea- 
soarelui sau mai de grabă a celui din 
germeni de porumb, precum și a le
gumelor și fructelor (proaspete sau 
conservate) și a orezului, care sînt 
lipsite de colesterină, constituie baza 
tratamentului dietetic al ateroscle
rozei. Laptele, cu procent redus de 
grăsimi, contribuind, prin conținutul 
său în proteine, săruri minerale și 
vitamine, la apărarea organismului 
împotriva unor factori dăunători din 
mediul extern, este recomandabil să 
fie folosit mai ales sub formă de 
iaurt slab. în cazuri avansate se im
pune stabilirea de către medic a u- 
nor diete speciale, individualizate.

Se înțelege că măsurile de preve
nire și tratament trebuie conjugate 
cu un regim corect de muncă și o- 
dihnă, plimbări în aer liber, exerci
ții fizice moderate.

Prof. univ. dr. lancu GONȚEA
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Din laborator in producție
Colectivul Institutului Chimigaz din Me

diaș aduce o contribujie valoroasă la chi
mizarea gazului metan. Printre realizările 
cercetătorilor acestui institut se numără 
obfinerea în faza industrială a acidului 
cianhidric și a produselor derivate din 
el. Sticla organică, de exemplu, are o lar
gă întrebuințare în industria bunurilor de 
consum, în construcții, aviație etc. De a- 
semenea, acrilonitrilul, alt derivat, consti
tuie materia primă de bază pentru obți
nerea fibrelor sintetice de tip melană, 
înlocuitor al linei, iar polimerii și copoii- 
merii acrilifi au utilizări în multe domenii 
de activitate : apret permanent în indus
tria confecțiilor, pigmenți în imprimerie, 
materiale de finisaj al pieilor etc.

F i r u i de b © r a n g i «

Brigadierele sericicole din comuna 
Dăbuleni, regiunea Oltenia, exami
nează dezvoltarea viermilor de 

mătase

Creșterea viermilor de mătase este o 
ocupație pe cit de frumoasă pe afît de 
rentabilă. Anul trecut sericicultoarele din 
comuna Dăbuleni, raionul Corabia, au ob
ținut, din 22 kg sămînță de viermi de mă

Ocroîitorii pădurii

In colaborare cu specialiștii din indus
tria bunurilor de consum, cercetătorii 
institutului au obținut din gaz metan fre- 
oni (agenfi necesari în industria frigori
fică din țara noastră). Agenții frigorifici, 
sintetizați din derivații clorurați ai meta
nului, înlocuiesc aproape complet produ
sele de import.

Cercetătorii din institut s-au ocupat și 
de realizarea unor sorturi superioare de 
negru de lum, cu rezistență deosebită. 
Se pun la punct tehnologiile pentru obți
nerea alchilaminelor, asigurindu-se astfel 
produse intermediare pentru sinteza ier- 
bicidelor.

Constantin CĂPRARU

tase, 47 tone gogoși de mătase, pentru 
care au încasat peste 1 800 000 lei. Anul 
acesta a fost contractată o cantitate de 
sămînță și mai mare. Munca a fost mai 
bine organizată. In cele 9 brigăzi serici
cole ale celor 3 gospodării colective din 
comună lucrează un mare număr de te
mei. Acum, în plin sezon sericicol, acti
vitatea principală constă în hrănirea la 
timp a viermilor de mătase.

Singura hrană a viermilor de mătase 
este frunza de dud. Iar viermii proveniți 
din cele peste 24 kg sămînță contractată 
au nevoie de o cantitate de cîteva zeci 
de tone de frunze. Plantații de dud sînt 
destule. Culegerea frunzelor nu este o 
îndeletnicire grea. O fac atît cei mari cît 
și cei mici.

Brigadierele sericicole Margareta Gale, 
Fica Coteț și Gheorghifa Glăvan au în a- 
cesfe zile puține clipe de răgaz. Ele veri
fică permanent temperatura șt umiditatea 
camerelor de creștere, veghează ca vier
mii de mătase să fie hrăniți rațional și 
fac pregătiri pentru creșterea unei noi 
serii. Au și începu» să culeagă recolta 
nouă, bogată de gogoși. Anul acesta 
și-au luat angajamentul de a livra 60 de 
tone gogoși de mătase. Este un angaja
ment pe care speră chiar să-l depășească. 
Titlul de fruntașe pe țară, obținut anul 
trecut, le obligă. Și ele se străduiesc să-l 
păstreze și în acest an.

Radu APOSTOL

INFOR
CONGRESUL NAȚIONAL 

DE CHIRURGIE

Vineri au continuat, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne, lucrările 
celui de-al XI-lea Congres național 
de chirurgie. Delegați romîni și 
străini, invitați la congres au pre
zentat peste 30 de comunicări și re
ferate privind hemoragiile digestive 
superioare. Lucrările continuă.

SESIUNEA 
CONSILIULUI INTERVIZIUNI1
între 26 și 29 mai a avut loc la 

București cea de-a 18-a sesiune a 
Consiliului interviziunii din cadrul 
Organizației internaționale de radio 
și televiziune. La sesiune au parti
cipat delegați ai televiziunilor din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, U.R.S.S. 
și R. P. Romînă. în cursul sesiunii 
s-a căzut de acord asupra listei e- 
misiunilor care vor fi schimbate în 
trimestrul III al anului 1964, precum 
și asupra altor hotărîri.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A UNIUNII ZIARIȘTILOR 

BULGARI

Vineri a sosit in Capitală o dele
gație a Uniunii Ziariștilor bulgari, 
condusă de Ilia Kiulovschi, vicepre-

Consfătuire privind recondiționarea pieselor de schimb 
la tractoare și mașini agricole

Secția de mecanizare a Consiliu
lui Superior al Agriculturii a orga
nizat la Galați o consfătuire la care 
s-au prezentat referate și comuni
cări privind procedee de recondi- 
ționare a pieselor de schimb la trac
toare și mașini agricole.

Participanții au vizitat expoziția 
de piese recondiționate, organizată 
în incinta uzinei de reparații Ga
lați. Printre piesele expuse se pu
teau vedea: pompe de apă și pompe 
de injecție, distribuitoare hidrauli
ce executate de uzina de reparații 
din Galați, tamburi de frînă, axe 
hidraulice executate de uzina de

M A T I I
♦

ședințe al Uniunii Ziariștilor bulgari 
și redactor-șef al ziarului „Otecest- 
ven Front“ care, la invitația Uniu
nii Ziariștilor din R. P. Romînă, ne 
va vizita țara timp de două săptă- 
mîni. Pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost întâmpinați de Mircea Ră- 
dulescu, membru în comitetul de 
conducere a Uniunii Ziariștilor din 
R.P. Romînă, redactor-șef al ziarului 
Romînia Liberă, de ziariști din Capi
tală, precum și de reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria.

★

în Capitală s-au încheiat lucrările 
sesiunii științifice a Institutului de 
studii și cercetări hidrotehnice 
(I.S.C.H.) aparținînd Comitetului de 
Stat al Apelor. Referatele susținute 
de specialiști și discuțiile au dezbă
tut probleme referitoare la studiile 
necesare realizării construcțiilor hi
drotehnice și exploatării lor. La se
siune au prezentat comunicări și oas
peți de peste hotare. Participanții la 
lucrări au luat parte la un schimb 
de experiență la stațiunile experi
mentale hidrologice din Conțești și 
Voinești și la cea de hidroameliorații 
și geotehnică de la Moara Domneas
că.

(Agerpres)

reparații Sibiu, arbori cu came 
executați de uzina de reparații 
Iași etc.

Numeroși participant la discuții 
au arătat în cuvîntul lor importan
ța recondiționării pieselor de schimb, 
angajîndu-se să mărească sortimen
tele de piese recondiționate.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Qentral din seara zilei 

de 29 mai 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

32 66 83 28 15 20 38 33 3 77
Premii suplimentare : 79 11 2
Fond de premii : 764 118 lei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„PARADIS TROPICAL Șl GRIJI"

Sub titlul de mai sus ziarul elvețian 
„Die Tai“ publică un articol despre situa
ția teritoriilor din Antile.

Franța este pe cale să descopere a 
doua oară posesiunile sale în Antile. In 
1626, Richelieu a fost acela care a 
împlîntat steagul francez în Martinica și 
Guadelupa, iar în 1964, aceste două insule 
sînt scoase din procesul mondial a1 deco
lonizării și declarate, categoric, pămint 
francez. Totuși în acești peste 300 de an 
s-a spulberai legenda farmecului tropical 
al acestor insule. Martinica și Guadelupa 
ca departamente franceze fac parte din 
Piața comună ca și Baden-Württemberg 
(unul din cele 10 landuri ate R.F.G.) cu 
unica diferență că economia lor s-a opri! 
la mercantilismul lui Colbert din secolul 
17 și.reflectă încă, în trăsăturile lor funda
mentale, caracterul exclusiv al „pactului 
colonial" care prescria coloniilor să-și li
vreze producfia numai metropolei și să-și 
acopere nevoile numai cu importuri din 
metropolă.

Expresia economică a acestui sistem 
este limitarea la cîteva produse ; în căzu' 
Antilelor în principal trestie de zahăr, 
banane și ananas. Acest sistem impune 
posesiunilor, față de metropolă, o depen
dentă totală. In anul 1964 nu se ma' 
poate înfelege de ce populația din Marti
nica și Guadelupa trebuie să-și satisfacă 
cererea de zahăr cubic, suc de ananas, 
apă minerală, pește și alte produse ali
mentare prin importuri din metropolă.

O altă rămășiță a sistemului colonial 
din trecut este concentrarea crasă a pu
terii economice în mîinile creolilor albi 
(creol înseamnă a fi născut pe insule), 
care în Martinica reprezintă aproximativ 
3 la sută din populație, dar posedă 74 
la sută din terenurile cultivate, furnizează 
trei sferturi din producția trestiei de za
hăr, întreaga producție de ananas și, în 

GREVE ÎN IZRAEL DE PESTE HOTARE

afară de aceasta, controlează 90 la sută 
din distilarea romului. Acești aproximativ 
3 000 de „Békés” din Martinica și-au păs
trat întreaga putere pe care o dețin din 
secolu1 al 18-lea dincolo de toate convul- 
siunile revoluției franceze și ale decoloni
zării. Ei formează pătura suprapusă din 
Antilele franceze, care se izolează mai 
mult din motive sociale decît rasiale.

Aceleiași teme îi este consacrat un 
articol în ziarul „Die Andere Zeitung" : 
Aceste „provincii de peste mări" din care 
face parte și insula Réunion, situată nu 
departe de Africa, sînt considerate de
partamente, păr)i integrante ale terito
riului sfatului francez. In realitate, ele 
sînt colonii cu o administrație colonială, 
cu exploatare și reprimare colonială.

Formal, aceste departamente de peste 
mări au aceleași drepturi și îndatoriri po
litice ca departamentele din metropolă. In 
realitate, lucrurile stau însă altfel. Depar
tamentele de peste mări se numără prin
tre regiunile cele mai slab dezvoltate din 
lume. Nivelul de trai al populației active 
este atît de scăzut încît nu se poate 
face o paralelă cu departamentele din 
metropolă. Aici nu se plătesc aceleași 
salarii și muncitorii nu se bucură de ace
leași avantaje sociale ca în metropolă. 
Salariile ș' ajutorul familial sînt mult mai 
reduse. Dacă autoritățile vorbesc des
pre „expansiunea economică a departa
mentelor", ele nu se referă niciodată și 
la departamentele de peste mări. Dacă 
în metropolă sînt adoptate legi, ele poar
tă, de obicei, mențiunea „cu excepția de- 
parlamentelor de peste mări" sau „apli
carea lor în departamentele de peste 
mări va fi reglementată prin decrete spe
ciale".

In insula Réunion își exercită domina
ția trusturile zahărului și băncile Și ul
timele alegeri cantonale s-au desfășurat 
în Réunion sub presiune . aproape în 
toate circumscripțiile electorale, opoziția 
n-a fost admisă în localurile de vot pen
tru’ a participa la controlul și numărarea 
voturilor. Toate buletinele introduse în 
urnă au fost considerate voturi în favoa
rea U.N.R. Semnificativ este faptul că 
ministerul de interne nu publică rezulta

tele alegerilor din departamentele de 
peste mări, ci doar numele candidaților 
care au fost aleși sau realeși.

Guadelupa — „insula apei frumoase" 
— are o suprafață de 1 780 km p și 
282 500 de locuitori. Ea este posesiune 
franceză din 1626. „Compagnie des 
Isles", constituită de Richelieu, a avut 
sarcina să populeze această insulă a za
hărului și bananelor. Ea a adus în insulă 
sclavi negri. Vasele cu sclavi din Nantes 
au adus în Guadelupa negri răpiți din 
Africa, In seco'ul al XlX-lea, în Guadelupa 
au fosf colonizați cu for(a și indieni. Scla
via a fost abolită în 1848, iar în 1946, co
lonia a devenit o provincie franceză.

De ani de zile, populația din Guade
lupa revendică un nou statul. Ea nu cere 
independență; ci doar autonomia internă. 
La ultimele alegeri cantonale, aproape 
toți reprezentanții autonomiștilor au fost 
realeși.

Martinica este o insulă mai mică. Su
prafața ei este doar de 1 100 km p, iar 
numărul locuitorilor de 300 000. Ea este 
posesiune franceză din 1635. Martinica a 
cunoscut o dezvoltare similară cu cea a 
insulei Guadelupa. Și populația din Mar
tinica cere o autonomie internă. Expo
nentă mișcării pentru „autonomia internă" 
sînt persecutați. In decembrie, anul tre
cut, la Paris a avut loc un proces împo
triva unui grup de tineri intelectuali din 
Martinica, iar 5 dintre ei se mai află in 
închisoare. Ce crimă au comis ei ? Au 
cerut autonomie internă pentru Martinica.

Guyana este situată pe continentul 
sud-american, spre nord de Brazilia. Ea 
are o suprafață de 90 000 km p, dar nu
mai 38 000 de locuitori, din care 18 000 
în capitala Cayenne. Guyana este cea 
mai săracă dintre „provinciile de peste 
mări", deși dispune de bogății care pol 
fi prospectate și exploatate. Aici nu s-a 
întreprins însă nimic asemănător. Timp 
îndelungat, pînă în 1946, Guyana a trăit 
de pe urma „bagnard-zilor" — celor 
condamnați la muncă silnică — care au 
fost deportafi la Cayenne și pe „Insula 
Dracului", așezată în fata acestei locali
tăți

Balanja de plăți a Guyanei este cata
strofală ; unir export de 3 milioane franci 
în 1962 îi corespunde un import de 52 
milioane (rinei. în Guyana, mizeria este 
mult mai mare decît în Martinica.

Cu un grup de lucrători silvici care au 
pregătit acțiunea de combatere chimică 
a omizilor am străbătut pădurea de stejar 
care se întinde la poalele munților Gur- 
ghiului. O parte a acestei păduri — cir
ca 50 ha — este însemnată în hărțile sil-’ 
vice ca monument al naturii avînd nume
roși arbori seculari. In apropiere se gă
sește o poiană a narciselor și ceva mai 
departe parcul dendrologic din Gurghiu 
cu peste 120 de specii de arbori. Toate 
acestea sînt obiective bine cunoscute Ș» 
de turiști. Dincolo de frumusețile naturale, 
de atraefia pe care o exercită, pădurea 
de. stejar ceje întinde aci pe o suprafață 
de 2 300 ha are și o mare valoare eco
nomică.

In comparație cu altele, această pădu
re a dat mai mult de furcă silvicultorilor. 
Pămînful fiind compact argilos, apa pro
venită din precipitații băltește, provoacă 
greutäfi în dezvoltarea vegetației. Pen
tru a evacua surplusul de apă s-au exe
cutat o serie de lucrări de drenaj. Anul 
acesta pădurea a fost și atacată de dău
nători. Suprafața infestată a fosf împăr

Finalde Campionatelor 
republicane de box

Stadionul Republicii din Capitală va 
găzdui astăzi finalele Campionatelor re
publicane de box la sfîrșitul cărora vor 
fi cunoscuți cei 10 campioni ai țării. 
In centrul atenției spectatorilor se si
tuează întîlnirea de la cat. grea în care 
campionul țării Vasile Mariuțan pri
mește replica fostului campion euro
pean la cat. semigrea, Gheorghe Negrea. 
Iată programul complet al finalelor (în 
ordinea celor 10 categorii) : C. Ciucă- 
N. Gîju ; N. Puiu-P. Covaliov ; P. Va- 
nea-C. Buzuliuc ; 1. Cîrciumaru-M. Vi- 
șinescu ; 1. Mihalik-I. Dinu ; C. Nicu- 
lescu-I. Covaci ; V. Mîrza-I. Olteanu ; 
I. Monea-N. Tudor ; M. Nicolau-Șt. Co- 
jan ; V. Mariuțan-Gh. Negrea.

Propuneri pentru acordarea titlului 
de „Maestru emerit al sportului"

La Federația romînă de fotbal s-au 
primit propuneri pentru acordarea 
titlului de „Maestru emerit al spor
tului“ unor fotbaliști care s-au dis
tins în activitatea sportivă. Federa
ția romînă de fotbal a examinat a- 
ceste propuneri și recomandă să se 
acorde acest titlu următorilor spor
tivi : Apolzan Alexandru, Călinoiu 
Valeriu, Bone Tiberiu, Ene Alexan
dru, Voinescu Ion, Zavoda Vasile, 
Constantin Gheorghe, Nunweiller 
Ion, Macri Dumitru. In conformita
te cu indicațiile Biroului Consiliului 
general al Uniunii de cultură fizică 

țită în cîteva zone de supraveghere și de 
combatere.

finind seama de experiența anilor tre- 
cuți, colectivul de muncă de la ocolul sil
vic s-a pregătit din timp: s-au făcut revi
zuirea utilajelor și instruirea muncitorilor, 
s-a urmărit apariția dăunătorilor, pentru 
a combate omizile la vîrstă cît mai fra
gedă, cînd au o rezistență redusă la in
secticide. In cîteva ore, cu ajutorul apa
ratelor au fost curățate omizile pe o su
prafață de peste 20 de hectare. S-au fă
cut apoi cercetări amănunțite în diferite 
părți pentru a verifica succesul acțiunii.

Lupta, nu s-a șfjrșit însă. . Au intrat in 
funcțiune „vînălorii" înaripați, păsările. 
Sînt perioade cînd un pifigoi mănîncă 
zilnic omizi înfr-o cantitate ce depășește 
de trei ori greutatea corpului său. De a- 
ceea și în această pădure au fost instalate 
zeci de cuiburi artificiale, creîndu-se con
diții pentru înmulțirea acestor păsări. 
Distrugînd larvele, ele sînt aliatul principal 
al omului în munca de combatere a dău
nătorilor pădurii.

Lorand DEAKI

Carnet
Programul echipelor 
noastre de volei

După cum se știe în programul Jocu
rilor Olimpice de la Tokio figurează o 
disciplină sportivă nouă — jocul de vo
lei. întrecerile de volei sînt programate 
între 11 și 23 octombrie la Tokio și Yo
kohama. In turneul masculin participă 10 
formafii : R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S,, R. S. Cehoslovacă, Olanda, 
S.U.A., Brazilia, Japonia, R.A.U. și 
Coreea de sud, iar în cel feminin 6 for
mafii : Japonia, U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R.P.D. Coreeană și Brazi
lia.

Echipa masculină a R. P. Romîne, cam-

și sport, recomandările Federației 
romîne de fotbal se supun opiniei 
publice, pentru a-și spune părerea 
asupra lor. După examinarea păre
rilor și observațiilor primite, federa
ția va definitiva lista candidaților la 
titlul de „Maestru emerit al sportu
lui“ și o va supune spre aprobare 
Biroului Consiliului general al 
U.C.F.S. Cei care doresc să-și spu
nă părerea asupra acestor propuperi 
sînt rugați să scrie Federației romî
ne de fotbal, str. Vasile Conta 16, 
București, pînă la 1 iulie a.c.

(Agerpres)

îndrumare concretă 
în cunoștință de cauză
(Urmare din pag. I-a) 

răspunderea membrilor și candidați- 
ior de partid în rezolvarea sarcini
lor pe care le au. Cei mai mulți din
tre activiștii noștri folosesc metode 
bune în munca de îndrumare a or
ganizațiilor de partid. In această 
privință însă au existat și mai exis
tă unele neajunsuri. Pînă nu de 
mult, unii membri ai biroului Comi
tetului orășenesc de partid Focșani 
se substituiau organizațiilor de 
partid din întreprinderi și instituții, 
mergînd pînă acolo că le întocmeau 
planuri de muncă, referate și dări de 
seamă pentru adunările de partid 
etc. Asemenea metode folosesc și u- 
nii instructori ai Comitetului orășe
nesc de partid Tecuci, ai Comitetu
lui raional de partid Bujoru și 
alții. Se înțelege că acest stil de 
muncă este greșit, nu stimulează 
activitatea birourilor organizațiilor 
de bază. Biroul comitetului regional 
de partid, comitetele raionale și oră
șenești din regiunea noastră se vor 
strădui să îmbunătățească metodele 
de muncă, încît sarcinile mari eco
nomice, politice și social-culturale să 
fie duse la îndeplinire prin organi
zațiile de partid din întreprinderi și 
instituții și nu peste capul lor.

în cuvîntarea rostită la Conferin
ța organizației de partid a ora
șului București, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej atrăgea atenția că 
organizațiile de partid trebuie să îm
bine preocuparea pentru sarcinile

olimpic
pioană europeană, va înfîlni în ordine ur
mătoarele echipe : U.R.S.S., Brazilia,
R. A.U., Olanda, Coreea de sud, R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, Japonia și
S. U.A. Echipa feminină - țării noastre va 
juca în ordine cu U.R.S.S., Japonia, Bra
zilia, R.P.D. Coreeană și R. P. Polonă.

La un antrenament 
ai luptătorilor

La Centrul de antrenament din Parcul 
„23 August" se antrenează luptătorii din 
lotul olimpic, lată ce ne-a declarat antre
norul emerit Ion Corneanu : „Sporti
vii luptă cu un adversar 10 mi
nute, cu o pauză la cinci minute. După 
epuizarea acestui program, prin rotafie, 
sportivii luptă, din minut în minut, cu un 
alt adversar. Alături de aceste antrena
mente „tari” au loc și altele, de studiu 
al tehnicii luptelor, în care se pune ac
cent deosebit pe aplicarea corectă a unor 
procedee tehnice, pe cizelarea și adapta
rea, pentru fiecare sportiv în parte, a sti
lului corespunzător de luptă.

Luptătorii de la „libere" au fost în 
U.R.S.S. ; un alt lot de luptători a fost 
în R. P. Bulgaria. De asemenea Cernea și 
Bularca s-au deplasat în R. D. Germană. 
Sportivii japonezi ne vor fi oaspefi și ne 
vom înfîlni cu ei de patru ori : de două 
ori la „libere” și de două ori la „clasi
ce". Ne vom mai încerca forfele în ca
drul concursului international al R. P. Ro
mîne și în cadrul Jocurilor Balcanice". 

economice concrete, Imediate, cu re
zolvarea obiectivelor de perspectivă. 
De aceea, paralel cu îndrumarea 
activității economice curente, comi
tetul regional a cerut organizațiilor 
de partid și conducerilor întreprin
derilor să se ocupe sistematic de 
pregătirea cadrelor care să mînùias- 
că cu pricepere mașinile și utilajele 
noilor unități industriale, aflate în 
construcție. în școlile Combinatului 
siderurgic din Galați și în alte în
treprinderi cu care acesta colaborea
ză se pregătesc de pe acum lamina
tori, forjori, mecanici și alți munci
tori.

în munca de îndrumare și sprijin 
diferențiat al organizațiilor de partid 
din întreprinderile regiunii noastre 
au fost obținute unele rezultate. Ar 
fi greșit însă să nu vedem lipsurile 
care mai există în această privință. 
Mai sînt cazuri cînd nu se cunoaște 
situația concretă din fiecare între
prindere, se dau indicații și îndru
mări generale, care nu țin seama 
de specificul fiecărui loc de muncă, 
îmbunătățindu-și continuu stilul și 
metodele de muncă, comitetul regio
nal, comitetele orășenești și raiona
le de partid din regiunea Galați vor 
reuși să ajute mai eficient organiza
țiile de partid, încît să crească com
petența lor în conducerea activității 
economice, în mobilizarea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor la 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și 
guvernului.

In cîteva rînduri
® Echipa de lupte clasice a R. D. Ger

mane susține astăzi a doua întîlnire de la 
sosirea în țara noastră. Echipa oaspete va 
întîlni la Lugoj selecționata R. P. Romîne. 
Din echipa tării noastre vor face parte, 
printre alții, Gh. Szabad, N. Martinescu, 
Gh. Popoviçi, I. Țăranu, V. Bularca și I. 
Cernea. în primul meci, disputat la Timi
șoara, echipa secundă a țării noastre a în
vins cu 4,5—3,5 puncte echipa R. D. Ger
mane.

O Astăzi pe stadionul Dinamo amatorii 
de fotbal bucureșteni vor avea prilejul să 
urmărească un interesant cuplaj. De la 
orele 15,30, Steaua va întîlni Petrolul 
Ploiești, în continuare desfășurîndu-se parti
da Dinamo București-Progresul. Acest ioc 
începe la orele 17,15.

Tot astăzi, pe velodromul Dinamo, de la 
orele 16 se desfășoară concursul de ciclism- 
pistă pentru „Cupa Dinamo” la care parti
cipă cei mai valoroși alergători bucureșteni.

9 Cea de-a 4-a ediție a competiției in
ternationale de haltere „Cupa Dunării” a 
început vineri în orașul iugoslav Liubliana, 
cu participarea echipelor Austriei, R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovace, R.P. Romîne, R.P. 
Ungare și R.S.F. Iugoslavia. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate în prima zi : categoria 
cocoș i 1. Nagy (R.P.U.) 310 kg ; 2. Panait 
(Ș.P.R.) 305 kg; 3. Țanev (R.P.B.) 290 kg ; 
categoria pană : 1. Foeldi (R.P.U.) 347,5 kg; 
2. Petkov (R.P.B.) 337,5 kg; 3. Tom 
(R.P.R.) 312,5 kg; categoria ușoară : 1. Ota- 
hal (R.S.C.) 375 kg; 2. Babacev (R.P.B.) 365 
kg ; 3. F. Balaș (R.P.R.) 360 kg.

© în cel de-al treilea meci contînd pen
tru semifinalele competiției de fotbal 
„Cupa orașelor tîrguri“ Real Saragossa a 
învins cu scorul de 2—0 (1—0) pe F.C. 
Liège-

O La Berlin a continuat concursul interna
țional de scrimă Proba de floretă pe echipe 
a fost cîștigată de echipa U.R.S.S. — 42 
victorii, urmată de R. P. Polonă — 41 vic
torii, R. P. Romînă — 33 victorii și R. P. 
Ungară. La sabie pe primul loc a terminat 
echipa R. P. Ungare care în meciul decisiv 
a întrecut cu II—5 formația U.R.S.S. Echi
pa romînă s-a clasat pe locul 5.

0 în semifinalele turneului international 
de tenis de la Paris italianul Nicola Pie- 
trangeh l-a învins cu 4—6 ; 6—3 ; 6—4 ; 
6—4 pe suedezul Lundquist, iar Manuel 
Santana (Spania) a dispus cu 8—6 ; 6—4 ; 
3—6 ; 2—6 ; 6—4 de francezul Pierre Dar
mon.

Sub acest titlu, ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau” publică o cores
pondentă din Ierusalim in care se arată:

„Cetățeanul izraelian trăiește înfr-un fel 
de idilă involuntară. Problema neplăcută 
a impozitului pe venit esfe pentru el, cel 
pufin momentan, rezolvată.: functionary 
fiscali sînt în grevă ; și dacă nu ar fi 
vorba de o somafie de piață din partea 
Ministerului de Finanțe, orice altă soma- 
fie nu i-ar parveni. Căci funcționarii poș
tali sînt; de asemenea, în grevă... nu o 
grevă totală, ci o grevă cu parola „lu
crează încet" și cu rezulfatul că numai o 
cincime din corespondenta intrată par
vine destinatarului. Ministerul Poștelor se 
declară necompetenf de a interveni, în- 
trucît aplanarea conflictului revine sindi
catului, iar sindicatul n-a putut iniția tra
tative timp de o săptămînă deoarece șe
ful secției respective avea gripă.

Intre timp, numai în orașele Ierusalim. 
Tel-Aviv și Haifa s-au adunai circa frei 
milioane de scrisori și colete poștale, 
care nu sînt sorfafe. Bineînțeles că a- 
ceasta duce la perturbări serioase în 
viața economică ; în special firmele de 
export au de suferif de pe urma nefunc- 
ționării poștei. Creșterea de patru ori a 
numărului de convorbiri telefonice cu 
străinătatea este numai unul din simpfo- 
mele greutăților provocate de aceasfă 
situație.

Adînca neliniște care a pus sfăpîn're 
pe serviciile publice din aproape toate 
domeniile duce mereu la noi întreruperi 
în muncă de durată mai lungă sau mai 
scurtă. O grevă de avertisment a ingine
rilor de la radio a izolat Izraelul de res
tul lumii timp de două ore. Pasagerii 
sosiți pe aeroportul Lod și în portul 
Haita și-au putut prelua bagajul, spre

„CONFLICTUL AUTOMOBILELOR"

Ziarul francez „Le Monde" relevă în 
articolul de mai jos unele aspecte ale 
contradicțiilor dintre firme din industria 
automobilistică din Italia și din alte țări 
membre ale Piefei comune :

„Guvernul italian așteaptă cu nerăbdare 
discuția ce se va deschide foarte curînd 
la Bruxelles în legătură cu nota de pro
test pe care el a adresat-o Comisiei Pie
ței comune împotriva concurenței unor 
anumite firme franceze și vest-germane 
de automobile.

Acuzația este netă : aceste compani 
au adoptat măsuri care le îngăduie să 
anuleze noile taxe instituite de autorită
țile italiene asupra automobilelor noi, 
taxe stabilite „conform recomandărilor 
chiar ale acestei comisii pentru a micșora 
deficitul balanței de plăți a țării". Ofe
rind cumpărătorilor diverse prime, în spe
cial sub forma bonurilor de benzină sau 
a aparatelor de radio, se pare că firmele 
vizate au încălcat într-adevăr legea. O 
circumstanță agravantă o constituie fap
tul că ele au recurs la publicitatea în zia
re pentru a informa publicul că avantajele 
propuse reprezintă o înlăturare totală sau 
parțială a majorărilor, inclusiv a suprata
xei de înmatriculare.

plăcuta surprindere, fără control — func
ționarii vamali erau în grevă. In spitale, 
pacienții au trebuit să fie spăla)i de me
dici, deoarece infirmierele erau în gre
vă. Acum au anunțat o grevă medicii, iar 
pacienții speră că infirmierele nu vor 
trebui, la rîndul, lor să preia rolul me
dicilor. Profesori și mecanici de loco
motivă, tehnicieni și magistrați amenință, 
de asemenea, cu încetarea lucrului dacă 
revendicările lor nu sînt acceptate.

Aceste greve provin toate din ace
leași motive : de doi ani salariile sînt 
înghețate” în timp ce costul vieții creș

te. Astfel, în cei doi ani la Tel-Aviv 
chiria s-a ridicat cu 80 la sulă. Izbucnirea 
nemulțumirii a devenit acută în urma ra
portului unei comisii guvernamentale, a 
cărei sarcină era să găsească un sistem 
unitar de salarizare pentru toți funcțio
narii publici. Pînă acum existau nume
roase asemenea sisteme. Această haraba
bură trebuia descurcată și fiecare urma 
să fie încadrat potrivit funcției, cunoștin
țelor și pregătirii, în același sistem.

Primii care au protestat au fost func
ționarii de stat cu studii superioare — 
medici, juriști, membri ai corpului didac
tic, ingineri — care se temeau că vor 
pierde anumite privilegii. Dar și încadra
rea funcționarilor fără studii de speciali
tate a dus la asemenea conflicte, încît 
toate recomandările comisiei guverna
mentale par problematice.

Cu totul neputincios s-a dovedit a fi 
„Histadruth"-ul (confederația sindicală) 
care n-a putut nici împiedica, nici aplana 
grevele. în unele cazuri, asociații profe
sionale au și amenințat că vor ieși din 
„Histadruth". Nici statul nu poate privi 
mai departe cu brațele încrucișate aceas
tă prăbușire a autorității „Hisfadruth"-ului 
și, pentru a se pune la adăpost de nemul
țumirile salariaților, încearcă, după cum 
se vorbește, să introducă un arbitraj o- 
bligatoriu între patroni și salariați în caz 
de conflicte de muncă cu funcționarii, 
ceea ce în mod practic ar însemna renun
țarea la serviciile sindicatului oficial de
venit neputincios".

Considerînd inadmisibile aceste proce
dee comerciale între țări participante la 
Tratatul de la Roma, (prin care se înfiin
țează Piața comună — n.r.), guvernul ita
lian cere ca ele să fie condamnate, iar 
firmele străine de automobile să mențină 
normele în vigoare aplicate firmelor ita
liene. Guvernul italian a informat, de ase
menea, Parisul și Bonnul pe căi diplomati
ce normale, dîndu-le de înțeles că dacă 
nu va avea cîștig de cauză el va lua în 
considerare, pentru a proteja piața auto
mobilului, invocarea „clauzei de salvgar
dare" prevăzută în statutele Pieței comu
ne, care poate să se exprime prin stabi
lirea provizorie a unei contingentări sau 
prinir-o majorare a taxelor vamale.

Aceste preocupări în legătură cu piața 
automobilului se adaugă la preocupările 
inspirate de situația generală a comerțu
lui exterior italian. In primele trei luni ale 
anului în curs, importurile s-au ridi
cat pînă la suma de 1 300 miliarde 
de lire, înregisfrînd o creștere de 22,6 
la sută în comparație cu perioada cores
punzătoare din 1963, în timp ce exportu
rile au atins 825 miliarde de lire, cu o 
sporire de numai 12,1 la sută. In pri
vința automobilelor, importurile au cres
cut de peste 3 ori. Mergînd într-un 
asemenea ritm, deficitul balanței de plăți 
la sfîrșiful lunii decembrie ar fi de 1 900 
miliarde de lire. Demersul guvernului ita
lian la Bruxelles frebuie privit în aceasfă 
lumină".

Sosirea
Sui Waiter Ulbricht 
la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al P.C.U.S., Prezidiului 
Sovietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la 29 mai a so
sit la Moscova, într-o vizită de stat, 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane. 
El este însoțit de activiști cu munci 
de răspundere în aparatul de partid 
și de stat, de reprezentanți ai parti
delor democratice, care fac parte 
din Frontul Național al Germaniei 
democrate. La aerodromul Vnu
kovo oaspeții au fost întîmpinați de 
N. S. Hrușciov, Leonid Brejnev și 
de alți conducători de partid și de 
stat. N. S. Hrușciov și Walter Ul
bricht au rostit cuvîntări.

In aceeași zi, W. Ulbricht a făcut 
o vizită la Kremlin lui N. S. Hruș
ciov. La convorbirea dintre cei doi 
conducători au fost de față activiști 
de partid și de stat din R.D.G. pre
cum și I. Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. și alte 
persoane oficiale. De asemenea, W. 
Ulbricht a făcut o vizită la Kremlin 
lui L. Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem și guvernul U.R.S.S. au 
oferit un prînz în cinstea lui 
W. Ulbricht. Cu acest prilej 
șeful guvernului sovietic a rostit o 
cuvîntare.

15© de ani de la nașterea 
hi Taras Sevcenko
l ucrările Forumului internațio
nal al oamenilor de cultură 
consacrat acestei aniversări

KIEV 29 (Corespondentul Ager
pres, S. Podină, transmite) : La 29 
mai au început lucrările Forumu
lui internațional al oamenilor de 
cultură consacrat aniversării a 150 
de ani de la nașterea marelui poet 
ucrainian Taras Sevcenko. Poetul 
Mikola Bajan, președintele Uniu
nii Scriitorilor din R.S.S. Ucrainia- 
nă și președintele Comitetului gu
vernamental jubiliar „Sevcenko“, 
deschizînd lucrările, a vorbit despre 
viața și opera lui T. Sevcenko. 
Dramaturgul Aleksandr Kornei- 
ciuk, președintele Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucrainiene, a citit 
mesajul adresat Forumului de că
tre N. S. Hrușciov, iar P. T. Troni- 
ko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainiene a ci
tit mesajul adresat de Consiliul de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainiene. Criti
cul Leonid Novicenko a prezentat 
apoi raportul „Sevcenko și lumea 
contemporană“ după care Pavel 
Er?°W director adjunct al 
U.N.E.S.C.O., a adus salutul acestei 
Organizații internaționale. La tribu
nă au urcat apoi scriitori sovietici și 
oaspeți de peste hotare pentru a a- 
duce omagiul lor vestitului poet 
ucrainian.

Din partea delegației de scriitori 
romîni, prezenți la Forum, a luat 
cuvîntul acad. Mihaj Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor Hjn 
R.P. Romînă. El a oferit președinte
lui Comitetului guvernamental jubi
liar „Sevcenko un volum cuprin- 
zînd opera poetică a lui Sevcenko 
tălmăcită în limba romînă.
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Viu interes pentru realizările Romîniei
EXPUNEREA LUI GH. GASTON MARIN LA INSTITUTUL PENTRU PROBLEME EXTERNE DIN WASHINGTON

Primirea delegației
R. P. Romine de către 
primul ministru ad-interim 
al Indiei

În Parlamentul indian

In cercurile opiniei publice ame
ricane și chiar peste hotare este 
bine cunoscută asociația din Was
hington a „Institutului pentru pro
bleme externe“, a cărei activitate 
este similară cu cea a asociației 
„Council on Foreign Affairs" din 
New York, unde la începutul aces
tei săptămîni Gheorghe Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a făcut o expunere despre 
dezvoltarea economiei R. P. Romîne.

„Washington Institute of Foreign 
Affairs" are ca scop studierea și 
cunoașterea problemelor internațio
nale contemporane prin intermediul 
expunerilor, schimburilor de păreri, 
discuțiilor în jurul mesei rotunde, 
seminariilor, la care participă atît 
membrii săi cît și, ca invitați ai in
stitutului, oameni de stat, personali- 

..tăți ale vieții politice și economice 
■din alte țări. Această asociație, con
stituită în august 1961, are în com
ponența sa membri marcanți ca 
Dean Acheson, Christian Herter, Loy 
Henderson, John McCloy, Livingston 
Merchant, Harry Truman, Walter 
Lippmann, Sterling Cole, Herbert 
Hoower, George Allen, James Byrnes 
și alții.

Conducerea asociației și-a mani
festat dorința de a oferi membrilor 
săi posibilitatea să cunoască mai în
deaproape realitățile din țara noa
stră, și, în acest scop, a invitat pe 
șeful delegației guvernamentale ro
mîne, Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
să facă o expunere la sediul institu
tului. întâlnirea la care au participat 
delegația romînă și numeroși membri 
proeminenți ai asociației, a avut loc 
joi după-amiază în salonul de recep
ție al sediului.

Loy Henderson, fost secretar de 
stat adjunct, președinte al asociației, 
a ținut o cuvîntare introductivă, în 
care a făcut o scurtă prezentare bio
grafică a șefului delegației romîne și 
a apreciat ca fiind de bun augur 
faptul că pentru prima dată repre
zentanți ai unei țări socialiste se în
tâlnesc cu membrii acestei asociații. 
El a exprimat speranța că relațiile 
dintre Statele Unite și Romînia vor 
merge spre o continuă dezvoltare.

In ampla sa expunere, Gheorghe 
Gaston Marin a trecut în revistă 
cîteva momente istorice importante 
din lupta poporului nostru pentru 
independență națională și progres

social, înfățișând apoi asistenței ta
bloul dezvoltării Romîniei în anii de 
după cel de-al doilea război mon
dial. Arătînd că în țara noastră este 
asigurată o dezvoltare constantă, ar
monioasă, a tuturor ramurilor econo
miei, el a prezentat date elocvente 
care ilustrează ritmul rapid al pro
cesului de industrializare, creșterea 
continuă a nivelului de trai, realiză
rile din domeniile construcției de 
locuințe, asigurărilor sociale, învăță- 
mîntului.

Referindu-se la comerțul exterior 
al țării noastre, șeful delegației ro
mîne 
țiilor 
nale, 
rește 
toate 
social, pe baze reciproc avantajoase, 
fără discriminări.

Vorbitorul a expus în continuare 
politica de coexistență pașnică pro
movată de țara noastră, amintind 
unele inițiative ale R.P. Romîne pe 
plan internațional, printre care pro
punerea de transformare a Balcani
lor într-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare, și propunerea de a promo
va în rîndurile tineretului ideile de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare.

Vorbind despre dezvoltarea relații
lor din ultimii ani între țara noastră 
și Statele Unite, șeful delegației ro
mîne a arătat că în prezent există 
posibilități și perspective favorabile 
ca ele să fie lărgite în viitor, atît în 
ce privește schimburile economice 
cît și în alte domenii. El a declarat, 
printre altele, că tratativele bilatera
le de la Washington se desfășoară 
într-o atmosferă bună, sînt construc
tive și reflectă dorința ambelor părți 
de a se găsi căi și mijloace pentru a 
întreprinde noi pași spre extinderea 
relațiilor dintre cele două state.

Asistența a ascultat cu mult inte
res și atenție expunerea, la încheie
rea căreia au aplaudat și felicitat pe 
orator.

A urmat o largă discuție, în cadrul 
căreia Gheorghe Gaston Marin și 
membri ai delegației guvernamenta
le romîne au răspuns la numeroa
sele întrebări puse de membrii aso
ciației. In cadrul acestor discuții vii, 
degajate, membrii asociației s-au a- 
rătat impresionați de forța economi
că a Romîniei, de faptul că este în 
măsură astăzi să facă investiții atît

a vorbit despre lărgirea rela- 
noastre comerciale internațio- 
subliniind că R.P. Romînă do- 
dezvoltarea schimburilor cu 
țările, indiferent de sistemul

Corespondență din Geneva

PROPUNERI UTILE PENTRU ȚĂRILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Comisiile de lucru ale Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare au adoptat in ultimele 
zile o serie de hotărîri primite cu in
teres în cercurile de la Palatul Na
țiunilor, care le apreciază ca pozitive 
și în spiritul lărgirii comerțului in
ternațional, reciproc avantajos și 
fără discriminări.

Una dintre acestea este inspirată 
de propunerea R. P. Romine, privind 
importanța )i eficacitatea acorduri
lor comerciale pe termen lung pen
tru stabilitatea și dezvoltarea schim
burilor economice internaționale, la 
care au aderat în calitate de coau
tori Indonezia, R. P. Ungară, Mexic 
și Republica Congo (Leopoldville).

In această hotărîre se recomandă 
lărgirea utilizării acordurilor comer
ciale pe termen lung între state a- 
vînd niveluri de dezvoltare diferite 
sau sisteme economice și sociale di
ferite, adaptarea de către părțile in
teresate a diferitelor tipuri de acor
duri pe termen lung la condițiile și 
interesele lor specifice, studierea de 
către organismele internaționale a 
ameliorării conținutului, tehnicii și 
eficacității acestei forme de comerț.

Propunerea Romîniei a fost larg 
sprijinită de tinerele state indepen
dente, care au subliniat însemnăta
tea ei in combaterea uneia din cele 
mai negative tendințe manifestate in 
comerțul exterior. Este vorba despre 
instabilitatea și deteriorarea, în de
favoarea țărilor în curs de dezvolta
re. a raportului de schimb, adică a 
raportului între prețurile materiilor 
prime exportate de aceste țări și 
prețurile produselor finite impor
tate.

Dutele citate în comisii de diferiți 
delegați arată că numai în perioada 
1953—1961 sporirea prețurilor la pro
dusele industriale cu 10 la sută și 
reducerea în același timp a prețuri
lor materiilor prime cu 9 la sută, au 
determinat scăderea cu 7 la sută a 
puterii de cumpărare a țărilor în 
curs de dezvoltare. Semnificative 
sînt și cifrele care arată că pentru 
a spori cu 1.6 la sută volumul valo
ric al exporturilor sale, între anii 
1959—1961. Ghana a trebuit să vîndă 
o cantitate de mărfuri cu 45 la sută 
mai mare. Or, comerțul exterior 
este o sursă principală de venituri 
bugetare pentru țările în curs de 
dezvoltare, venituri cu care ar putea 
micșora actualul decalaj față de ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
industrial. O idee despre ce înseam
nă în prezent acest decalaj este dată 
de faptul că, în timp ce în țările in
dustrializate volumul valoric al pro
ducției industriale pe cap de locui
tor este de 420 de dolari pe an, în 
statele în curs de dezvoltare acest 
indicator atinge abia 25 de dolari.

Practica schimburilor economice

dintre state a dovedit că acordurile 
comerciale pe termen lung pot asigu
ra părților contractante o stabilitate 
a prețurilor mărfurilor care formea
ză obiectul acordului și deci a înca
sărilor din comerț. S-a văzut, de a- 
semenea, că aceste acorduri contri
buie la îndeplinirea programelor 
sau planurilor economice ale țărilor 
in curs de dezvoltare, la crearea ba
zei pentru acordarea de credite pe 
termen lung și la adaptarea expor
tului la cerințele pieței importatoa
re. Aceste considerente au și făcut 
de altfel ca propunerea Romîniei să 
fie adoptată joi de Comisia a V-a cu 
o majoritate de voturi (63 pentru, 15 
abțineri și un vot contra).

In explicația dată votului, repre
zentantul Algeriei a ținut să felicite 
delegația țării noastre atît pentru 
conținutul propunerii, cit și pentru 
spiritul constructiv în care a purtat 
discuțiile în vederea realizării unui 
acord. Importanța recomandărilor 
Romîniei a mai fost subliniată de 
reprezentanții R. S. Cehoslovace, 
Franței, Greciei, Noii Zeelande.

O altă hotărîre adoptată este 
legată de proiectul de recoman
dări prezentat comisiei a treia 
de 14 țări, printre care și Ro
mania. Propunerea acestui grup de 
state, din care mai fac parte Alge
ria, Bulgaria, Ceylon, Cuba, Ungaria, 
Indonezia, Mongolia, Nigeria, Polo
nia, R.A.U., Cehoslovacia, Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia, prevede ca 
cooperarea financiară și tehnică fur
nizată țărilor în curs de dezvoltare, 
atît în cadrul programelor bilaterale 
cît și al programelor multilaterale 
să fie îndreptată în direcția întăririi 
independenței lor economice și poli
tice Prin urmare, ajutorul financiar 
și tehnic dat statelor în curs de dez
voltare nu trebuie să formeze obiec
tul unor condiții de ordin politic, e- 
conomic, militar sau de alt gen.

In scopul realizării acestui obiec
tiv, autorii propunerii amintite reco
mandă ca rata dobînzii la creditele 
acordate să nu depășească 3%, iar 
sumele primite de țările industriali
zate sub formă de rambursare a cre
ditelor să fie folosite la cumpărarea 
de mărfuri din statele în curs de 
dezvoltare și, în special, la achizițio
narea de mărfuri produse de între
prinderile astfel finanțate. Din prac
tica internațională a statelor în curs 
de dezvoltare s-a putut constata că 
dobînda plătită de ele pentru credi
tele primite depășește, în unele ca
zuri cu mult nivelul de 3%.

Discuțiile, ca și comentariile pe 
marginea propunerilor, la care Ro- 
mînia este coautoare, scot în evi
dență faptul că acestea au în vedere 
aspecte ce interesează în mod deose
bit țările în curs de dezvoltare.

de
a-

de importante în toate domeniile, 
sprijinul pe care statul nostru îl 
cordă țărănimii în dezvoltarea pro
ducției agricole, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai.

Profesori universitari aflați în a- 
sistență au manifestat interes față de 
dezvoltarea științei și învățămân
tului în țara noastră, de condițiile 
create pentru cercetări științifice în 
institute și laboratoare. Mulți dintre 
cei prezenți au remarcat interesul 
opiniei publice americane față de 
vizita delegației guvernamentale ro
mîne și reacțiile favorabile din pre
sa de aici față de această vizită.

La sfârșit, cei prezenți au mulțumit 
pentru expunere și pentru discuțiile 
interesante, arătînd că ele au servit 
la o mai bună cunoaștere a Romî
niei, la favorizarea viitoarelor con
tacte și legături.

Vizita delegației romîne a prile
juit și alte manifestări ale intere
sului larg al opiniei publice ame
ricane pentru realizările din R. P. 
Romînă. Astfel, joi la prînz dele
gația guvernamentală romînă, con
dusă de Gheorghe Gaston Marin, a 
făcut o vizită la sediul redacției zia
rului „Washington Post" unde s-a 
întîlnit cu d-na Chaterine Graham, 
proprietara ziarului, cu membri ai 
conducerii redacției și principalii 
membri ai redacției. In cadrul în
tâlnirii, conducerea ziarului, unul 
din cele mai mari din S.U.A., a ma
nifestat un mare interes în a cu
noaște date detaliate despre dezvol
tarea Romîniei și relațiile ei ctt Sta
tele Unite. Satisfăcând această do
rință, delegația noastră a avut, cu 
membrii redacției o largă discuție în 
cadrul căreia a răspuns la numeroa
sele întrebări privind dezvoltarea e- 
conomică și politica externă a Ro
mîniei, contribuția ei pe plan inter
național în vederea căutării și găsi
rii căilor potrivite care să ducă la 
o mai bună înțelegere și apropiere 
între popoare, la consolidarea păcii. 
Discuțiile, care au avut loc timp de 
aproximativ două ore, s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

Ieri, vineri, au continuat tratative
le între delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Romîne și Statelor Unite.

DELHI 29 (Agerpres). — La 29 
mai delegația Republicii Populare 
Romîne condusă de Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a partici
pat la funeraliile lui Jawaharlal 
Nehru a fost primită de primul mi
nistru ad-interim al Indiei, Gulza- 
rilal Nanda. Conducătorul delegației 
romîne a transmis în numele con
ducerii Consiliului de Stat și gu
vernului R. P. Romîne, condoleanțe 
în legătură cu pierderea eminentu
lui om de stat indian J. Nehru.

CERERI DE ELIBERARE 
A DEȚINUȚILOR POLITICI 
DIN VENEZUELA
Mesajul filozofului 
Bertrand Russell

Liviu RODESCU
Washington, 29 mai.

Situația coloniilor 
portugheze din nou 
in discuția O.N.U.

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
legătură cu faptul că luna viitoare 
Comitetul special al O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației pri
vind acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale va relua în 
discuție situația din coloniile portu
gheze de pe continentul african, gu
vernul Portugaliei se străduiește să 
convingă opinia publică și pe secre
tarul general al O.N.U., U Thant, că 
situația din aceste colonii nu suscită 
nemulțumirea populației băștinașe. 
In acest sens, el a adresat secreta
rului general al O.N.U. o nouă invi
tație de a vizita Angola și Mozam- 
bicul „pentru a studia situația la 
fața locului" Se știe însă că, în luna 
ianuarie, U Thant a mai respins o 
invitație a guvernului portughez, de- 
clarînd că o vizită în aceste teritorii 
nu ar putea servi la nimic.

IN PREAJMA CONFERINȚEI 
PRIVIND FEDERAȚIA 
ARABIEI DE SUD

29LONDRA 
Fisher, secretar 
rul pentru 
wealthul și 
Britanii, a plecat în Federația Ara- 
biei de sud. El a declarat că va avea 
un schimb de vederi cu conducători 
ai diferitelor partide politice asupra 
conferinței privind viitorul constitu
țional al _federației, care se va des
chide la 9 iunie la Londra și că va 
vizita regiunea Radfan, unde se des
fășoară operațiuni militare împotri
va forțelor populare răsculate.

(Agerpres). — Nigel 
de stat la Ministe- 

relațiile cu Common- 
pentru colonii al Marii

- •

,x. 
rw
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Soldați din forțele armate ale Ara- 
bieî de sud bombardînd cu 
fiere 
bwa, 
află

grotele din strîmtoarea 
regiunea Radfan, unde 

pozițiile luptătorilor din 
burile răsculate

mor- 
Ra- 

) se 
tri-

DELHI 29 (Agerpres). — La 29 
mai Camera Populară a Parlamen
tului indian a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care își exprimă 
regretul profund în legătură cu în
cetarea din viață a lui Jawaharlal 
Nehru. Totodată, în această rezolu
ție deputății își afirmă hotărîrea de 
a continua să militeze pentru obține
rea păcii în lumea întreagă, în
tărirea unității naționale și pros
peritate, înfăptuirea principiilor 
cărora și-a consacrat viața Nehru.

O rezoluție similară a fost adop
tată și de Camera Superioară a 
Parlamentului — Consiliul statelor.

VIZITA ÎN U.R.S.S. A DELEGAȚIEI
DE ACTIVIȘTI Al

MOSCOVA 29 Corespondentul A- 
gerpres transmite: Delegația de ac
tiviști ai P.M.R., condusă de tova
rășul Chivu Stoica, care vizitează 
Uniunea Sovietică pentru a studia 
experiența P.C.U.S. în domeniul con
ducerii industriei, a vizitat în cursul 
zilei de vineri uzinele constructoare 
de mașini „Ordjonikidze“ și uzinele 
de automobile de mic litraj din Mos
cova. Oaspeții au fost conduși de to
varășii A. P. Rudakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., V. S. Frolov, șef de

Producția industrială mondială
A fost dat publicității anuarul statistic al 0. N. U. pe 1962

P.M.R
secție a C.C. al P.C.U.S. și de alți 
activiști de partid. Delegații au luat 
cunoștință de munca organizațiilor 
de partid și realizările coiectivelor 
acestor întreprinderi.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
romîni au făcut o scurtă vizită la 
Pavilioanele construcții de mașini 
și industrie chimică de la expoziția 
permanentă a realizărilor economiei 
naționale a Uniunii Sovietice.

CARACAS 29 (Agerpres). — Prin
tre ultimele mesaje de adeziune pri
mite de Comitetul pentru eliberarea 
deținuțiloi- politici din Venezuela se 
numără și cel al cunoscutului filozof 
englez Bertrand Russell, în care se 
spune : „Toți cei ce respectă liber
tățile cetățenești trebuie să se opu
nă arestării de parlamentari și con
ducători politici ai opoziției din Ve
nezuela. Este alarmant că peste 5 000 
de persoane sînt deținute pentru de
licte politice în această țară. Nu pot 
crede că se va ajunge la realizarea 
vreunui scop constructiv pe caïea 
represiunilor împotriva celor ce sus
țin schimbări radicale în condițiu- 
nile sociale din Venezuela“. Printre 
miile de deținuți politici se numără 
senatorii Pompeyo Marquez, Jesus 
Faria și Luis Emiro Arrieta, depu
tății Gustavo Macchado, Jesus Ma
ria Casai, vicepreședinta Camerei 
deputaților, Domingo Alberto Ran
gel, Guillermo Garcia Ponce și Si
mon Saez Merida.

Cuvîntarea

NEW YORK 29 (Agerpres). Luînd 
cuvîntul la New York, la un dineu 
al Asociației tinerilor democrați, pre
ședintele S.U.A., Johnson, a lansat 
chemarea de „a începe de pe acum 
munca pentru a asigura o mare vic
torie" a democraților în alegerile pre
zidențiale din noiembrie. Totodată, 
el a cerut sprijinul pentru a duce 
la bun 
de John 
nai s-a 
mului, 
functului președinte.
dăugat că administrația democrată 
va continua căutarea căilor spre 
pace. Agenția Associated Press men
ționează că această cuvîntare a pre-

sfîrșit activitatea începută 
Kennedy, spunînd că perso- 
dedicat îndeplinirii progra- 
politicii și principiilor de- 

Johnson a a-

ALGER. Un purtător de cuvînt al 
ambasadei franceze la Alger a anun
țat că, în conformitate cu acordurile 
de la Evian, pînă la mijlocul lunii 
iunie trupele franceze vor fi retrase 
de pe teritoriul Algeriei cu excepția 
unui număr de tehnicieni care vor 
rămîne la bazele de la Mers el Kebir, 
Colomb Bechar și Reggane. El a ară
tat, în același timp, că Franța își re
zervă dreptul de a menține trupe la 
baza de la Colomb Bechar. După cum 
s-a mai anunțat, președintele Ben 
Bella a făcut cunoscut că guvernul 
algerian intenționează să înceapă tra
tative cu guvernul francez în vederea 
evacuării trupelor franceze de la 
toate bazele de pe teritoriul algerian.

VIENA. La 29 mai, la Viena, a 
avut loc deschiderea festivă a celui 
de-al 15-lea Congres al Uniunii poș
tale universale, la care participă 500 
de delegați reprezentînd 125 de țări. 
Din partea Republicii Populare Ro
mîne participă o delegație condusă 
de Grigore Marin, adjunct al mi
nistrului transporturilor și telecomuni
cațiilor. La deschiderea lucrărilor 
Congresului, președintele Austriei, 
Schärf, a rostit o cuvîntare de salut.

NICOSIA. Intr-un interviu acordat 
radioteleviziunii grecești, președintele 
Ciprului, Makarios, s-a pronunțat 
pentru prelungirea mandatului forței 
O.N.U. în Cipru pentru a putea su
praveghea în continuare aplicarea 
hotărîrilor Consiliului de Securitate. 
Makarios a subliniat că guvernul ci
priot va continua eforturile ca Cipru 
să se bucure de o adevărată indepen
dență, iar cetățenii insulei, pe baza 
autodeterminării, să-și poată alege ei 
înșiși viitorul lor.

NEW YORK 29 (Agerpres). — La 
New York a fost dat publicității 
anuarul statistic al O.N.U. pe anul 
1962. Potrivit anuarului, producția 
industrială mondială a crescut cu 7,4 
la sută în raport cu cea a anului 
1961, ea fiind de două ori mai mare 
decît cea din 1950. în perioada 1950— 
1962 — se arată în anuar — pro
ducția industrială a U.R.S.S și 
a țărilor Europei răsăritene a 
crescut cu 375 la sută, a țărilor

FRANKFURT PE MAIN 29 (Ager
pres). — Vineri a continuat procesul 
celor 22 de foști SS-iști, membri ai 
gărzii și medici din fostul lagăr de 
concentrare de la Auschwitz. După 
cum transmite agenția U.P.I., la șe
dință a fost audiat martorul Wla
dyslaw Fejkiel, președintele Univer
sității din Cracovia (Polonia), fost 
deținut în lagăr. Potrivit declarații
lor lui Fejkiel, unul dintre acuzații 
aflați în boxă, Josef Klehr, se lăuda 
că devenise „un adevărat artist al 
morții“. Martorul a subliniat că în 
cursul experiențelor medicale săvîr- 
șite pe deținuți se făceau uneori 
așa-zise „greșeli“, care provocau 
imediata moarte a lor. Martorul a 
mai ârătat că Klehr injecta pe deți
nuți în inimă cu diferite substanțe 
toxice pentru a-i ucide.

★
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La 28 mai, președintele Johnson a 
convocat o ședință comună a membri
lor guvernului și consiliului națio
nal al securității pentru a comemora 
amintirea lui John Kennedy, care în 
această zi 
de ani. Cu 
Johnson a 
ședință, el 
lington unde a depus o coroană la 
mormîntul lui John Kennedy.

panama Rezultatele 
alegerilor prezidențiale

PANAMA 29 (Agerpres). — La 
Panama au fost date publicității vi
neri rezultatele alegerilor preziden
țiale. Comisia electorală a declarat 
ales în funcția de președinte al Re
publicii Panama pe Marco Aurelio 
Robles, care a întrunit 130 154 de 
voturi, în timp ce adversarul său, 
Hildebrando Nicosia, a obținut 
119 786 de voturi.

Imediat după comunicarea rezul
tatelor Hildebrando Nicosia a depus 
un recurs comisiei electorale prin 
care cere anularea alegerilor și îl 
acuză pe Robles de fraudă electo
rală.

140 la
mon-

Pieței comune cu 
Valoarea exporturilor 

atins cifra record de 141 
exporturile de

membre ale
sută.
diale a 
miliarde de dolari,
utilaje și de mijloace de transport 
reprezentînd 41,8 la sută. Producția 
de petrol brut a crescut cu 8 la sută, 
față de cea înregistrată în anul 1961, 
cea de cărbune — cu 2 la sută, iar 
cea a textilelor sintetice a crescut 
de 32 ori față de cea din 1948. Popu
lația globului a atins la jumătatea 
anului 1962 cifra de 3 135 000 000, 
fiind cu 25 la sută mai numeroasă 
decît în 1955.

ședintelui face parte dintr-o serie 
de discursuri ce vor fi pronunțate 
la întruniri ale partidului democrat, 
organizate în vederea alegerilor pre
zidențiale.

de la Frankfurt pe Main
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urma să împlinească 47 
acest prilej, președintele 
rostit un discurs. După 
a plecat la cimitirul Ar-

SEUL 29 (Agerpres). — Studenții 
sud-coreeni ai școlilor superioare 
din Seul au adoptat ieri dimineață o 
notă către guvern, în care precizea
ză hotărîrea lor de a recurge la for
ță dacă guvernul nu le acceptă cere
rile pînă la miezul nopții de 29 spre

30 mai. Printre altele, ei cer înlătu
rarea corupției din aparatul admi
nistrativ, pedepsirea polițiștilor care 
au pătruns în universități și școli 
pentru a-i reprima pe demonstranți, 
eliberarea imediată a colegilor lor 
arestați. In fotografie : demonstrație 
a studenților pe străzile din Seul.

S CU R T E BI R I
Germană. De asemenea, vor fi discu
tate și probleme privind comerțul Est- 
Vest.

RIO DE JANEIRO. Poliția din Rio 
de Janeiro l-a arestat pe Jose Anselmo, 
fost subofițer în marina braziliană și 
unul din conducătorii mișcării marina
rilor brazilieni în favoarea proiectelor 
inițiate de fostul președinte Joao 
Goulart. Anselmo se refugiase la am
basada Mexicului, pe care a părăsit-o 
acum cîteva zile. El a fost însă găsit 
și arestat de poliție.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că 
la 28 mai a sosit la Cairo Jânos Pe
ter, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, într-o vizită oficială de 
opt zile.

DJAKARTA. In capitala Irianului 
de vest — Sukarnapura — a sosit re
prezentantul Organizației Națiunilor 
Unite, Rols Bennet, care urmează să 
verifice îndeplinirea hotărîrilor O.N.U. 
în problema Irianului de vest. Cu a- 
cest prilej, guvernatorul Irianului de 
vest a arătat într-o declarație că în 
anul care a trecut de cînd teritoriul 
se află sub conducerea guvernului 
indonezian au fost obținute realizări 
importante în lichidarea consecințelor 
celor 130 de ani de dominație olan
deză.

TOKIO. La Tokio a avut loc o de
monstrație studențească în semn de 
protest împotriva reluării tratativelor 
japono-sud-coreene. 700 de polițiști au 
intervenit pentru a-i împrăștia pe de
monstranți. In cursul ciocnirilor, mai 
mulți polițiști și studenți au fost ră
niți.

BAGDAD. Abdel Mutaleb al Ha- 
șimi, fostul comandant adjunct al 
„gărzii naționale“ baasiste din Irak, a 
fost arestat. După expulzarea sa, în 
urma evenimentelor din luna noiem
brie 1963, cînd la putere a venit ac
tualul regim în frunte cu președinte
le Aref, Hașrmi s-a reîntors în Irak

BONN. Ministrul comerțului al 
S.U.A., Luther Hodges, a început azi 
la Bonn convorbiri cu cancelarul Lud
wig Erhard și cu ministrul economiei 
în guvernul federal vest-german, Kurt 
Schmücker. In cadrul convorbirilor 
vor fi discutate posibilitățile de extin
dere ale exportului american în R. F. sub un nume fals. EI este cunoscut ca

unul din colaboratorii apropiați ai lui 
Saadi, reprezentant al aripii extremiste 
a partidului Baas, expulzat și el din 
Irak.

BERLIN. La invitația președintelui 
Camerei Populare a R.D.G., Johannes 
Dieckmann, președintele Senatului 
Ceylonului, Thomas Amarasuriya, a 
sosit la 28 mai la Berlin într-o vizită 
de opt zile.

MADRID. Agenția France Presse 
anunță că ministrul afacerilor exter
ne al Franței, Couve de Murville, care 
face o vizită oficială în Spania, a a- 
vut ieri întrevederi cu ministrul de 
externe spaniol, F. M. Castiella, și cu 
generalul Franco, în cursul cărora 
s-au abordat probleme privind situa
ția internațională și chestiuni de in
teres comun pentru cele două țări.

LIMA. Supraviețuitori ai tragediei 
de la stadionul național din Lima, in- 
terogați la spitalele unde se află in
ternați, au declarat că excesiva canti
tate de gaze lacrimogene lansată de 
polițiști a dus la sporirea considera
bilă a numărului victimelor. Judecă
torul care anchetează cazul a infor
mat că au fost lansate 18 grenade cu 
gaze lacrimogene și că acestea „au 
dezlănțuit tragedia“.

DALLAS. Jack Ruby, asasinul lui 
Lee Harvey Oswald, a înscenat un 
nou „acces de demență“ în celula sa 
din închisoarea din Dallas. La în
ceput și-a sfărîmat ochelarii, iar apoi 
a spart becul de iluminat. Gardianul 
a intervenit, liniștindu-1. Se pare că 
Ruby se străduiește să justifice prin 
purtarea sa afirmațiile apărătorilor și 
avocaților lui că ar fi bolnav mintal, 
pentru a scăpa de pedeapsa capitală 
— executarea pe scaunul electric.

NAIROBI. Jomo Kenyatta, primul 
ministru al Kenyei, a anunțat joi, în 
urma ședinței guvernului, că inten
ționează să procedeze la revizuirea 
constituției înainte de sfîrșitul acestui 
an. Kenyatta a precizat că prin aceas
ta se va urmări întărirea organelor

centrale ale puterii de stat și redu
cerea împuternicirilor adunărilor re
gionale.

LONDRA. William Bundy, secre
tar de stat adjunct al S.U.A. pentru 
problemele Extremului Orient, care a 
sosit la Londra din însărcinarea pre
ședintelui Johnson, a avut o serie de 
întrevederi cu ministrul englez al afa
cerilor externe, Richard Butler, și cu 
alte oficialități britanice, privind 
probleme ale situației din sud-estul 
Asiei. William Bundy, care intențio
na să stea la Londra cîteva zile, și-a 
întrerupt vizita, plecînd vineri pe ca
lea aerului la New Delhi, unde se va 
întîlni cu secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk.

MANILA. Hussein Zulficar Sabri, 
consilierul președintelui Nasser pen
tru probleme externe, a sosit la Ma
nila într-o vizită oficială de patru 
zile. El a avut o întrevedere cu Li- 
brado Cayco, ministrul afacerilor ex
terne provizoriu al Filipinelor. S-a 
anunțat că va avea o întrevedere și 
cu președintele Macapagal.

PARIS. O delegație a femeilor fran
ceze l-a vizitat pe ambasadorul Gre
ciei la Paris cerînd punerea în liber
tate a 9 femei deținute în închisorile 
din Grecia pentru convingerile lor 
politice.

CANBERRA. 120 000 de muncitori 
australieni de la întreprinderile de 
stat din statul Victoria au declarat 
vineri o grevă de 24 de ore, cerînd 
sporirea salariilor. Greva a paralizat 
aproape în întregime activitatea ca
pitalei statului Victoria — Melbourne.

SAN JOSE. In cadrul unui miting 
la San Jose, secretarul Federației na
ționale a asociațiilor progresiste, Al
berto Jaen, a subliniat că greutățile 
economice prin care trece poporul 
costarican continuă să crească. Vom 
putea pune capăt înapoierii noastre, 
a spus el, numai dacă vom face co
merț cu toate țările și vom lichida do
minația monopolurilor străine.
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