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CONTRACTE in toată tara
Se dezvoltă transportul feroviar

marfă

DIN ACTIVITATEA 
ÎNTREPRINDERILOR 
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feroviare, precum 
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s-au
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și a organizării 
circulației trenuri- 
călătoji, pînă în 

transportat 1 500 000 
prevederile
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In fiecare săptămînă, în fiecare zi 
Uzinele, mari și mici, constructoare 
de mașini, metalurgice sau de altă 
natură își trimit unele altora ori 
șantierelor produse finite și semi
finite colaborînd la dezvoltarea pro
ducției. O foarte deasă rețea de co
municații s-a statornicit între ele, pe 
calea contractelor economice. Ne-am 
obișnuit să apreciem activitatea unei 
întreprinderi și nivelul de înțelegere 
a
au ajuns oamenii ei după fe
lul cum aceștia se preocupă și 
participă conștient la îndeplinirea 
nu numai a volumului de producție, 
dar și a angajamentelor de coopera
re. Ducînd lucrurile mai departe 
este necesară, poate, sublinierea că 
în afară de cerințele pe care le ex
primă în esență contractele de co
laborare și cooperare, ele sînt tot
odată și o cale de formare a simțului 
și de exersare a ochiului în perspec
tiva activității întregii țări.

La construirea tractoarelor, auto
camioanelor, locomotivelor Diesel- 
electrice și a multora dintre mașini
le și agregatele romînești de cea mai 
înaltă tehnicitate participă, după 
cum se știe, zeci de întreprinderi, 
fiecare cu partea sa consecutivă 
bine delimitată. Nu din dorința cui
va de a antrena cît mai mulți con
structori la marca unui produs, ci din 
motive întemeiate care țin de profi
lul, posibilitățile, tehnologia și expe
riența unei uzine. O încetinire a lu
crării respective, o nerespectare a 
graficului de livrări la Reșița, bună
oară, se face puternic simțită la Cra
iova sau în altă parte. Nimic nu ră- 
mîne fără urmări. Văzînd lucrurile 
sub acest important aspect al lor, 
este îmbucurător cînd afli că în pri
mele luni ale acestui an multe din 
marile unități industriale construc
toare de mașini și-au îndeplinit, în 
mare și în detaliu, angajamentele de 
contract. Este cazul uzinelor din Re
șița, al uzinei „24 Ianuarie“ din Plo
iești, „Progresul“-Brăila, „Grivița 
Roșie“ din Capitală și altele. Totoda
tă, trebuie spus că nu în toate unită
țile furnizoare există această situație 
pozitivă în ce privește respectarea o- 
bligațiilor de livrare. Din volumul 
de contracte ce le reveneau pe trei 
luni, uzinele „23 August“ și „Vulcan“ 
au rămas datoare cu un număr în
semnat de comenzi. Dacă ar fi vorba 
de -șurubUri și piulițe, mai treacă- 
meargă, deși nici aceasta nu este în
găduit. Dar cînd îți arunci privirea 
pe contractele nerealizate, lucrurile 
se schimbă. Sînt la mijloc motoare 
Diesel, utilaje pentru industria chi
mică, pentru cracarea țițeiului, pen
tru siderurgie și alte produse de 
acest fel.

Motoarele, utilajele pentru chimie, 
petrol ș' siderurgie sînt prin ele în
sele de mare însemnătate pentru e- 
conomie. Este greu de presupus că 
acest adevăr elementar rămîne pen
tru careva o chestiune de neînțeles. 
Se vor auzi poate și voci spunînd : 
;,Dar noi am depășit producția glo
bală cu atît, producția marfă cu atît“. 
însă îndeplinirea aceasta „pe global’ 
trebuie să includă realizarea fiecărei 
sarcini contractuale. Undeva, un șan
tier n-a primit ’a vreme utilajul — 
și aceasta înseamnă pierdere ; o uzi
nă așteaptă motoare de mare tre
buință — și lucrurile trebuie văzute 
cu toată răspunderea. Marile combi
nate și complexe în construcție la 
Tg.Mureș, Slatina, Turnu Măgurele, 
Craiova și în alte locuri, ca și uzi
nele care se reutilează din mers și 
se dezvoltă, au grafice de lucrări 
bine sincronizate, o producție orga
nizată în flux. Nu este îngăduit ni
mănui să le creeze perturbații sau 
stagnări în montaj și fabricație prin 
nelivrareă utilajelor la datele din 
contract.

Auzim de multe ori că o nouă uni
tate industrială a intrat în sfera 
producției industriale cu mult îna
inte de termen, că produce peste 
plan. Fiecare se gîndește cu plăcere 
nu numai la oamenii acelui șantier, 
dar și la colectivele întreprinderilor 
care au trimis la vreme utilajele și 
mașinile. Este finalizarea unui efort 
colectiv, o contribuție pe scara între-

intereselor generale la care

gii țări. O caracteristică a fabricației, 
la noi, este aceea că la construcția 
unor agregate de bază, la echiparea 
unei uzine noi sau în dezvoltare 
conlucrează multe întreprinderi mari 
și mici din cele mai diferite sectoare. 
Denotă și o răspundere sporită, ală
turi de necesitatea incontestabilă de 
a lucra toate ca un singur organism. 
Să ai sentimentul datoriei împlinite 
nu numai prin realizarea globală a 
planului întreprinderii, dar și prin 
contribuția concretă la dezvoltarea 
altor ramuri ale economiei, la înde
plinirea planului de stat pe ansam
blu. Această problemă are însemnă
tate hotărâtoare și locul ei este în 
centrul atenției și activității organi
zațiilor de partid din industrie, a 
conducerilor administrative, a sindi
catelor.

Sîntem la mijlocul anului. S-au 
rezolvat o mare parte din sarcinile 
pe anul în curs. Dar momentul este 
prielnic și unei analize făcute cu 
seriozitate. Fie din situațiile în
tocmite, din controlul pe teren 
sau din sesizările venite la ministe
re, direcțiile generale știu care 
întreprinderi nu au livrat șan
tierelor sau altor uzine utilajele și 
mașinile ce le reveneau ca sarcină 
în cadrul planurilor de cooperare. 
Către aceste întreprinderi se aș
teaptă să fie îndreptate, în perioada 
imediată, sprijinul concret și con
trolul eficient din partea ministere
lor și altor organe tutelare. Nu nu
mai o livrare în grafic a utilajelor de 
trebuință — aceasta n-ar fi decît o 
treabă pe jumătate — dar și de o e- 
xecuție ireproșabilă, de o calitate 
înaltă, care să asigure atingerea pa
rametrilor tehnici și economici din 
proiecte la scurtă vreme după in
trarea în producție a noilor unități 
industriale.

Planul pe trimestre are în une
le locuri o eșalonare în crește
re, în funcție de aplicarea măsurilor 
tehnice și organizatorice preconiza
te. O dată cu ritmicitatea se pune 
deci și problema executării grabnice 
a contractelor nerealizate la timp. 
Procedează cu mult simț practic a- 
cele organizații de partid care, ana- 
lizînd desfășurarea întrecerii socia
liste, dau indicații comitetelor sindi
catelor de a stimula luarea de anga
jamente și în direcția îndeplinirii 
înainte de termen a comenzilor de 
cooperare. E timpul ca toate între
prinderile să aibă asemenea iniția
tive.

Sînt, desigur, și alte aspecte ale te
mei în discuție. încă n-a fost înlătu
rat peste tot obiceiul de a asalta pla
nificarea judicioasă a producției, u- 
zina, cu comenzi devenite urgente 
peste noapte, deși se știa despre ele 
de multă vreme. Sînt și acum bene
ficiari care-și fac ei înșiși greutăți 
nedepunînd, cînd trebuie, comenzile 
și documentația aferentă. Uzina de 
construcții metalice și mașini agrico
le de la Bocșa, de pildă, are de con
struit pentru petrol-chimie, mine și 
energie electrică, transporturi și tele
comunicații o seamă de produse de 
însemnătate, pentru a fl livrate în 
trimestrul IV. Cu toate acestea, nici 
pînă acum mulți dintre beneficiari 
nu au depus comenzile și documen
tația. Nu-i o practică de natură să 
ducă la o producție eficientă.

Problema îndeplinirii îndatoririlor 
contractuale este un teren important 
al controlului de partid. Este un lu
cru de seamă ca toate cadrele res
ponsabile, întregul colectiv dintr-o 
întreprindere să înțeleagă bine că 
planul de stat pe ansamblul econo
miei naționale se realizează cu efor
turi comune, cu participarea fiecărui 
colectiv și, în primul rînd, prin res
pectarea necondiționată a obligații
lor contractuale. Organizațiile de 
partid, a căror competență în condu
cerea economiei a crescut și crește 
considerabil, au datoria să vegheze 
cu stăruitoare atenție și la graficele 
îndeplinirii obligațiilor concrete de 
cooperare, care sînt — subliniem a- 
ceasta — parte integrantă și de greu
tate în planul de producție al fiecă
rei întreprinderi.

în cursul acestui an, rețeaua noas
tră feroviară a fost înzestrată cu 30 
de noi locomotive Diesel-electrice și 
cu peste 2 000 vagoane de marfă și 
refrigerente. Ca urmare a dotării 
parcului cu noi locomotive și va
goane, a modernizării instalațiilor

Debite spo
In acest an debitul de apă al orașu

lui Iași va crește cu circa 30 000 mc 
zilnic. în acest scop se lucrează la a- 
menajarea celei de-a doua surse de ali
mentare din Prut și la construcția de 
noi decantoare. Lucrări de îmbunătă
țire a alimentării cu apă se execută și 
în alte localități din țară. Recent a fost 
terminată forarea unor noi puțuri și 
construcția unor stații de captare și 
pompare în Lunca Jiului, care vor face 
ca debitul de apă în orașul Craiova să 
fie mărit cu circa 7 000 litri în 24 de

mai judicioase 
loi de 
prezent 
tone de 
planului.

rite de apă
se execută la

Termocentrala Luduș-Iernut din Regiunea Mureș Autonomă Maghiară. In fotografie, ansamblul termocen
tralei și al turnurilor de răcire cu tiraj forțat Foto : V. Moldovan

ore. Lucrări asemănătoare
Tg. Jiu, Calafat, Tr. Severin. In cartie
rul Țiglina din Galați sînt în curs lu
crări de mărire cu cca. 10 000 mc pe 
zi a debitului de apă, iar în cartierul 
Brăilița se fac pregătiri pentru extin
derea rețelei de conducte de aprovizio
nare cu apă potabilă. Lucrări de îm
bunătățire a alimentației cu apă se exe
cută în acest an și în orașul Cluj, pre
cum și în localitățile Sîngeorz-Băi, Nă- 
săud, Turda, Aiud, Bistrița, Huedin din 
regiunea Cluj. (Agerpres)

Adunare 
consacrată 
Zilei aviației

In cadrul manifestărilor consacrate Zilei 
aviajiei R. P. Romîne, vineri după-amiază, 
în sala de festivități a Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, a avut loc 
o adunare. Ing. Trăian Rogojan, directorul 
Direcției transporturilor aeriene, a vorbit 
despre însemnătatea acestei zile. 1n cadrul 
adunării a fost înmînată diploma și medalia 
de „Navigator milionar” unui număr de 
50 pilofi, radiotelegrafiști, mecanici și în
soțitoare de bord.

UN IMPORTANT

gospodăria de stat Urleasca

Execută prașila a lll-a
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In re

giunea Iași, colectiviștii, 
din gospodăriile agricole de stat și 
mecanizatorii din S.M.T. 
atenție deosebită executării la timp 
și în bune condiții a lucrărilor de în
treținere a culturilor. Pînă acum, 
cele mai bune rezultate au fost obți
nute de gospodăriile de stat din cele 
două trusturi Gostat existente în re
giune (Iași și Bîrlad), care, zilele a- 
cestea, au terminat de executat pra
șila a Il-a la toate culturile. In a- 
ceste unități se lucrează acum la 
efectuarea prașilei a 111-a. In Trustul 
Iași au fost prășite pentru a treia 
oară peste 5 400 ha cu porumb boa
be și siloz, cele 1 000 ha însămînțate 
seu* floarea-soarelui și 70 hectare cu 
cartofi, iar în Trustul Bîrlad, 900 ha 
cu porumb și 466 ha cu floarea-soa
relui:

lucrătorii

acordă o

Muncitorii din această gospodărie 
obțin succese importante în executa
rea lucrărilor agricole. Pentru ca 
ele să se desfășoare la timp, să fie 
de cea mai bună calitate, condu
cerea gospodăriei a întocmit un plan 
de campanie care cuprinde terme
nele de executare a lucrărilor de în
treținere a culturilor prăsitoare, de 
recoltare și de însilozare a furajelor.

O deosebită atenție se acordă cul
turii porumbului. Folosind din plin 
timpul prielnic și capacitatea de 
lucru a mașinilor, mecanizatorii au 
terminat prașila a doua pe întreaga 
suprafață cultivată cu această 
plantă, adică pe 2 900 hectare. Pe 
2 220 hectare ei au executat și pra
șila a treia.

Asigurarea unei baze furajere în- , 
destulătoare constituie o preocupare 
de zi cu zi a conducerii gospodăriei.

Lucerna de pe cele 310 ha, îngri
jită bine și recoltată la timp (foto
grafia de sus) a dat la prima coasă 
peste 10 000 kg masă verde la hec
tar. Tractoriștii Gheorghe Geantă 
și Nicolae Nemțeanu s-au evidențiat 
la strînsul acestei culturi.

Îngrijit cu atenție și îngrășat su
plimentar griul, de pe cele 3 075 
hectare, se dezvoltă bine. Consiliul 
gospodăriei a luat toate măsurile 
necesare pentru strîngerea lui la 
timp. Toate cele 68 de combine ți 
27 prese de balotat paie au fost re
parate din timp de harnicul colec
tiv de mecanici, conduși de ingine
rul Cornel Butnaru. Calitatea repa
rațiilor, constatată cu ocazia verifi
cării mașinilor înainte de a fi trimi
se în secții (fotografia de jos), este 
bună.

La întreținerea culturilor
In raioanele de cîmp ale regiunii 

Ploiești colectiviștii și mecanizato
rii au terminat prașila a doua la 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr, 
iar la porumb această lucrare se 
efectuează pe ultimele suprafețe. 
Numeroase unități agricole socia
liste au executat pe mari suprafețe 
cea de-a treia prașilă.

★
în părțile centrale și sudice din 

regiunea Oltenia prașila a doua la 
porumb este pe terminate și se exe
cută în prezent cea de-a treia pra
șilă. în raioanele Calafat și Corabia 
această lucrare s-a făcut pe mai 
mult de jumătate din suprafața 
cultivată. De asemenea, colectiviștii 
lucrează de zor pentru terminarea 
prașilei a treia la sfecla de zahăr, 
care s-a și realizat pe 90 la sută 
din suprafață, iar la floarea-soare
lui, pe mai mult de jumătate.

(Agerpres)

INSTANTANEE

PETB0SENI
KM. 2

Uzinele „Timpuri Noi" din Capitală. S-a montat un nou lot de compresoare destinate Industriei petroliere Foto Gh. Vințilă

Ștefan ZIDĂR1ȚÂ

...Ne apropiem, dinspre Lupeni, de 
orașul Petroșeni. Pietrele de kilometraj 
rămîn in urmă una după alta. Pefroșeni 
— 6 km, 4 km, 3 km. In dreptul co
vorului asfaltat, neted ca în palmă, ză
rim o tăblifă : „Stafie auto" și cîfiva 
oameni in așteptare. In vecinătate, 
blocuri de locuințe cit vezi cu ochii. 
In balcoanele multora dintre ele au și 
înflorit petuniile, mușcatele... Petroșe- 
niul ne-a ieșit in înfimpinare mai îna
inte decit ne așteptam. El se reco
mandă prin construcțiile care se întind 
ca un braf 'n prelungirea orașului.

La doi pași de stafia auto, o altă 
piatră de .kilometraj. Pe una din latu
rile ei se poate citi „Petroșeni — 
2 km". Locatarii din cartierul „Aero
port" nici măcar n-o mai iau in sea
mă. Ei locuiesc în blocurile care se 
văd în fotografia alăturată și nicide
cum la marginea orașului. Piatra res
pectivă a rămas aici ca o relicvă, măr
turie a hotarelor orașului de ieri. Ea 
nu mai induce în eroare pe nimeni. Și 
apoi, cine are numai grija de a măsu
ra, șterge și scrie din nou distanțele 
pe care dezvoltarea orașelor le infir
mă mereu. In ultimii doi ani, drumul 
care duce spre oraș a fost scurtat cu 
doi kilometri. Cartierul nou însumea
ză peste 1 700 de apartamente, 
acest an se vor mai adăuga alte 
blocuri cu 640 apartamente.

In inima orașului Petroșeni, cu un 
In urmă putea fi văzut un panou. Dacă
in loc de a-l scoate, gospodarii ora
șului l-ar fl adus la zi, el ar fl trebuit

1n
15

an

Recent, Consiliul ---------- täte, iar apoi în
de Stat al Repu- Al- VOiTINOViC! tr-un membru fo-
blicii Populare președintele Tribunalului Suprem lositor al acesteia. 
Romîne a emis un ' ai R. p. Romîne ............. ”
Decret prin care ,__
sînt grațiați de 
restul pedepsei ce aveau de executat 
un număr însemnat de deținuți con
damnați pentru infracțiuni contra 
securității statului. Măsurile de pu
nere în libertate a celor grațiați sînt 
în curs de efectuare. Decretul de 
grațiere urmează . altor decrete si
milare emise în cursul anilor 1962— 
1964 și va fi, la rîndul său, urmat 
de noi grațieri, astfel îneît pînă la 
cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării țării nu vor mai exista practic 
în Romînia deținuți pentru infrac
țiuni politice.

Grațierile acordate reprezintă o 
mărturie grăitoare a forței de 
nezdruncinat a orînduirii noastre so
ciale și de stat. Profundele trans
formări înnoitoare petrecute în ul
timele două decenii — victoria so
cialismului în toate sectoarele eco
nomiei naționale, avîntul industriei 
și agriculturii, înflorirea culturii, ri
dicarea sistematică a nivelului de 
trai — au schimbat din temelii în
fățișarea, țării.

Schimbările în structura economi
că a țării au determinat transfor
mări corespunzătoare în structura 
societății, în natura claselor sociale. 
Desființarea claselor exploatatoare 
a dus la consolidarea definitivă a 
regimului democrat-popular. înche
ierea colectivizării agriculturii a ri
dicat pe o treaptă mai înaltă alianța 
muncitorească-țărănească, temelia de 
neclintit a puterii populare. Unitatea 
moral-politică a întregului popor în 
jurul partidului și guvernului re
prezintă o puternică forță a progre
sului social. Niciodată în decursul 
istoriei sale, Romînia n-a avut o 
orînduire atît de trainică ca puterea 
populară, care se bucură de spriji
nul întregului popor.

Dezvoltarea conștiinței socialiste 
a-maselor, noua atitudine față de 
muncă, față de stat și îndeplinirea 
îndatoririlor sociale își găsesc reflec
tare în continua întărire a legalității 
socialiste, a respectului față de le
gile statului nostru. Un 
caracteristic ultimilor ani îl consti
tuie reducerea încălcărilor de lege și 
a faptelor antisociale. Intr-un șir de 
domenii, răspunderea penală este 
treptat înlocuită prin răspunderea 
disciplinară ; cresc rolul și forța de 
înrîurire a opiniei publice în com
baterea faptelor antisociale.

în același timp, scopul principal 
al legislației noastre penale este 
transformarea infractorului într-un 
element neprimejdios pentru socie-

fenomen

în atingerea aces
tui scop, în ultimii 
ani au fost adu

se modificări importante legilor pe
nale, însc.riindu-se o serie de preve
deri printre care: înlocuirea.priva
țiunii de libertate prin muncă, po
sibilitatea eliberării înainte de ter
men a persoanelor condamnate care 
prin muncă și comportare dovedesc 
că s-au îndreptat, posibilitatea eli
berării condiționate și altele.

Marile prefaceri politice, sociale și 
economice înfăptuite în anii puterii 
populare, entuziasmul cu care po
porul nostru dă 
de desăvîrșire a 
liste elaborat de 
nat transformări 
celor oameni care au săvîrșit in
fracțiuni împotriva securității sta
tului. Realitatea ilustrează în mod 
convingător superioritatea noii orîn- 
duiri sociale, forța de. neclintit, a 
statului socialist, devotamentul po
porului față de cauza construirii so
cialismului. Viața a spulberat ire
mediabil speranțele deșarte ale ace
lora care, în țară și dincolo de ho
tare, mizau pe întoarcerea roatei is
toriei.

Tocmai tăria de nezdruncinat a 
orînduirii noastre a permis adopta
rea importantului act politic de stat 
— grațierile acordate de Consiliul 
de Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne. Persoanele care beneficiază de 
grațiere au săvîrșit în trecut'grave 
încălcări ale legilor țării, pentru 
care au primit sancțiunile corespun
zătoare. Acum statul democrat- 
popular le dă posibilitatea să ștear
gă prin muncă cinstită vina lor față 
de popor.

în scrisorile trimise organelor de 
stat, numeroase persoane eliberate 
din locurile de detențiune își expri
mă recunoștința pentru grațierea ce 
le-a fost acordată și hotărîrea de a 
se încadra cinstit în muncă, de 
a respecta riguros legile țării, de a 
contribui la dezvoltarea economică 
și la înflorirea patriei. Intr-adevăr, 
aceasta este o datorie de conștiință 
a fiecăruia dintre ei, pe care sînt 
chemați să o îndeplinească prin fap
te, printr-o activitate folositoare so
cietății. în același timp, organele lo
cale de stat au sarcina de a înlesni 
persoanelor care beneficiază de pre
vederile Decretului de grațiere să 
se reîntoarcă la o muncă construc
tivă.

Decretul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne constituie 
o manifestare a umanismului pro
priu orînduirii noastre.

viată programului 
construcției socia- 
partid au determi- 
și în conștiința a-

Ca un braț tînăr al orașului Petroșeni se întinde cartierul „Aeroport
să corecteze multe cifre. In dreptul 
locului unde scrie „locuinje", rubrica 
ar trebui să cuprindă noi cifre. Piatra 
de kilometraj de la intrarea în cartie
rul „Aeroport" a rămas statornică la 
locul ei ; dimensiunile, fața orașului 
s-au schimbat. In 1963, de pe panoul a- 
mintit se putea afla despre construcția 
în Valea Jiului a 7 000 de apartamen
te. Acum,,. Peste 9 000 de apartamen
te au împodobit Valea Jiului în anii 
puterii populare; în 1964 prevederile 
de plan arată că vor fi ..predate „la

cheie* încă 1 666 de apartamente. A- 
cestora li se adaugă angajamentul 
constructorilor de a construi în plus 
față de plan în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
încă 226 de apartamente.

Cifre sînt multe. Și ele se adună 
mereu. Oricum, dacă panoul 
repus la vechiul loc, în dreptul rubri
cii ,,locuințe", se cere să fie consem
nată o cifră care să le înmănuncheze 
ca Intr-un buchet pe toate celelalte.

Constantin MORARU

va fi
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Materialele noi de constricție
• Polimeri, mase plastice, rășini ® Arta plastică 
invitată la „șevaletul" proiectantului

20 BE AHI BE LA MOOTEA 
LOI ȘTEFAN PLAVĂJ

în condițiile societății socialiste, 
arhitectura nouă se îmbină în mod 
armonios cu elementele prețioase 
ale tradiției arhitecturale ale po
porului nostru și creează, în con
strucțiile noi, pe lingă confort și 
funcționalitate, aspectul arhitectu
ral care să exprime clar optimis
mul și dragostea de viață, simțul 
pentru frumos.

în asigurarea unei mari varietăți 
arhitectonice a construcțiilor de lo
cuințe un rol important au, după 
cum s-a dovedit în practică, mate
rialele de construcții.

Prin măsurile luate de partid și 
guvern s-au creat condițiile nece
sare și baza materială de producție 
a unei game largi de materiale, cu 
caracteristici superioare, pentru 
elemente de construcții și rezistență, 
izolații, instalații electrice, obiecte 
tehnico-sanit.are, finisaje, acoperișuri.

Am să mă refer aici la unele ma
teriale care pot, după părerea mea, 
să fie mai larg utilizate, să aducă o 
prospețime și varietate în ansam
blurile pe care le construim. între 
materialele noi, un loc important 
ocupă polimerii și masele plastice. 
Ele oferă un domeniu vast de apli
cații. Materialele noi de construcții, 
în special cele pe bază de polimeri 
și mase plastice, pot înlocui, în 
mare măsură, materialele clasice 
(cimentul, oțelul de armare a beto
nului, lemnul și alte materiale). Ele 
asigură, Jn afară de aspectul diferit 
și plăcut al blocurilor și apartamen
telor, micșorarea greutății proprii a 
construcțiilor, creșterea gradului de 
confort, scurtarea duratei de execu
ție și reducerea costului lor.

Sigur că noile sisteme constructive 
cu materiale noi, îndeosebi cele pe 
bază de polimeri și mase plastice, 
pun probleme deosebit de impor
tante pentru arhitect. Dar ele pre
zintă posibilități mari și o gamă vas
tă de soluții în tratarea 'plsstieii con
strucțiilor, a confortului, a ornamen
tației și deeprațiunii artistice croma
tice. Se poate afirma, fără a greși 
cîtuși de puțin, că arhitectura face 
sau trèfoiiie să fie pregătită pentru o 
adevărata coțitură în principiile de 
concepție în consțrucții. /

Există posibilități largi în acest 
sens. Dispunem în prezent de o va
rietate mare de materiale noi care 
se produc ; sortimentul lor se va 
lărgi simțitor într-o perspectivă a- 
propiată. Esențial este ca proiectan- 
ții să prevadă çu mai mult curaj, 
inițiativă și simț estetic introduce
rea noilor materiale asigurînd încă 
de la proiectare un cadru mai larg 
de utilizare a acestora. Nu există 
nici un temei pentru reținerea care 
se mai face simțită pe alocuri în ce 
privește extinderea materialelor 
noi. S-a confirmat în practică că 
prin folosirea lor se pot rogliza lu
crări cu durabilitate și confort ridi
cat, construcții și ansambluri arhi
tectonice cu aspecte decorative de 
deosebită valoare, fără a se depăși 
indicii economici prevăzuți.

LOCUINȚELE Șl MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
în cursul ultimilor ani, Direcția 

de sistematizare, arhitectură și pro
iectare a construcțiilor-Cluj a ela
borat proiecte pentru mai multe an
sambluri, cuprinzînd de la 600 pînă 
la 5 000 de apartamente, complexe 
studențești, sanatoriale și altele, în 
majoritatea lor realizate sau în 
curs de execuție. Aceste ansam
bluri, amplasate în orașele Cluj, Dej, 
Turda, Gherla și în alte centre din 
regiune, proiectate în general de 
arhitecți tineri, s-au încadrat armo
nios în caracterul peisajului local, 
formînd în ambianțele de șes sau 
de deal, pe maluri de rîuri, ansam
bluri atractive, cu o structură clară 
a unităților funcționale. Consider de 
altfel că una din caracteristicile 
tradiției noastre arhitecturale este 
respectul pentru ambianța înconju
rătoare, folosirea acesteia la întrea
ga ei valoare.

Desigur, alegerea unor amplasa
mente ce asigură posibilități optime 
folosirii cadrului natural contribuie 
de la bun început la asigurarea va
rietății. La Cluj s-a construit un 
complex studențesc format din :• 8 
cămine și o cantină. Proiectele că
minelor repetîndu-șe, s-ar părea că 
ansamblul devine monoton. Repeta
rea poate duce la monotonie, dar, 
în cazul, de față, prin așezarea clă
dirilor pe un versant plantat, cu o 
frumoasă perspectivă spre Valea 
Someșului, repetarea aceluiași tip 
de construcție nu este deloc supă
rătoare. Aceasta tocmai din pauza 
folosirii judicioase a terenului de
nivelat și a vegetației existente.

Aparent, industrializarea lucrări
lor de copșțrucții și folosirea îp se
rie â proiectelor tip pe terenuri 
lipsite de un relief variât și de o 
vegetație bogată generează in final 
aspepte monotone și aride ale unor 
ansambluri. Spun aparent, depyrece 
printr-o rltmare și alternare cores
punzătoare a diverselor tipurj de 
blocuri (bară. lamă, punct, cu înăl
țimi diferite etc.) și a grupurilor 
formate din acestea, prin intercala
rea unor fîșii sau zone plantate se 
pot crea și în aceste condiții incinte 
atractive și plăcute. Secretul se află 
și aici în studierea amănunțită la 
fața locului, a cadrului natural 
existent, găsirea unor soluții efici
ente în vederea îmbogățirii acestui 
cadru natural pentru a putea fi uti
lizat mai bine. Cu cîțiva ani în 
urmă, la Cluj a stîrnit o vie discu
ție alegerea malului Someșului pen

Evident, introducerea și extinde
rea noilor materiale nu se pot face 
oricum. Socotesc că la alegerea sti
lului, a materialelor de fațadă, a 
cromaticii și plasticii construcțiilor, 
proiectantul și arhitectul trebuie să 
țină seama înainte de toate de spe
cificul local și de condițiile de ex
ploatare și aero-climatice. în unele 
localități, cum sînt cele din Valea 
Jiului sau din alte bazine carboni
fere, în cartierele vecine căilor fe
rate, este indicat să se aibă în ve
dere condițiile atmosferice atunci 
cînd se aleg culorile și nuanțele de 
culoare — pastel, pentru a evita de
gradările sau murdărirea fațadelor, 
care apoi se curăță cu mare greu
tate. Proiectantul ca și arhitectul 
trebuie să vadă în spațiu cum vor 
arăta după execuție și în exploatare 
construcțiile și ansamblurile pe 
care le realizează, pentru ca astfel 
să interpreteze și să aplice de la în
ceput concepția, soluțiile de func
ționalitate și estetice cele mai po
trivite.

Materialele noi de construcții și ■ 
folosirea lor în alcătuirea și execu
ția diferitelor elemente de construc
ții creează, după părerea mea, posi
bilitatea de realizare a programului 
de construcții de locuințe la nivelul 
exigențelor sporite ale oamenilor 
muncii. Pentru executarea de fun
dații, stîlpi, pereți, planșee și aco
perișuri se folosesc betoane monolite 
sau elemente prefabricate. Cimentul 
alb și cel colorat au luat o mare 
utilizare la lucrările de finisaj și 
decorative. Progresele sînt evidente 
și în folosirea altor materiale noi, 
eficiente. Dar nu se poate spune că 
s-a făcut totul.

Consider ca foarte utilă extinde
rea folosirii betoanelor ușoare și, 
în consecință, dezvoltarea produc
ției și întrebuințarea pe scară mai 
mare a agregatelor din tuf vulcanic, 
ponce, diatomit, argilă expandată, 
granulit și mai ales zgură de furnal 
expandată care este un agregat 
ușor. Din aceste materiale sé pot 
obține betoane ușoare rezistente și 
termo-izolante și betoane ușoare cu 
calități de izolare fonică pentru pe
reții exteriori, pereții despărțitori, 
panouri mari, plăcile de acoperiș 
etc. Aceste materiale au eficiență 
termică, indici tehnico-economici 
ridicați și caracteristici superioare 
betoanelor obișnuite sau altor mate
riale clasice — densitate specifică 
aparentă de 2—2,5 ori mai mică, 
coeficient de izolare termică de 4,5 
ori mai bun, preț de cost cu 10—15 
la sută mai redus. De asemenea, ar 
trebui intensificată folosirea betoa
nelor celulare ușoare termoizola- 
toare, pe bază de ciment, cenușe de 
termocentrale și silico-calcare, a be
toanelor autoclavizate.

Chiar și pe șantiere se pot lua 
unele măsuri pentru îmbunătățirea 
aspectului clădirilor. Spre exemplu, 
la prepararea betoanelor și morta
relor se pot folosi ca adaus pig
menți de colorare, realizîndu-se di
ferite nuanțe de culoare și un as
pect variat al suprafeței — lucios, 

tru construirea unui complex de 
blocuri cu 4—6 nivele. Unii erau de 
părere că această alegere nu este 
cea mai fericită, ținînd cont și de 
faptul că dealul care se ridică în 
apropiere este ros de ape și în bună 
măsură lipsit de vegetație. Această 
soluție a fost totuși adoptată. Para
lel cu construcția blocurilor s-a tre
cut la amenajarea pantei dealului ; 
au fost executate lucrări de conso
lidare și de drenare a apelor flu
viale pentru a nu permite erodarea 
în continuare a solului, terenul a 
fost. înierbat, ș-au plantat arbuști 
și pomi. Acum, această parte a ora
șului nostru și-a schimbat mult în 
bine înfățișarea.

Un mare ansamblu de locuințe, cu 
circa 3 000 de apartamente, a fost 
amplasat în continuare pe malul 
Someșului, dar mai în sus, sub pă
durea Hoia. Aici ș-au și dat în fo
losință pînă acum blocuri çu pesté 
1 000 de apartamente și se constru
iesc în ritm intens altele noi. Con
dițiile naturale deosebit de favora
bile din această zonă au fost folo
site din plin de arhitecții noștri. 
Dispoziția și alternarea unităților 
de locuit sînt astfel concepute pen
tru a se înscrie armonios în relieful 
înconjurător, să se completeze re
ciproc pu ambianța geografică și ur
bană. La poalele dealului s-au ridi
cat blocuri „punct“ cu 9 etaje, care 
permit pătrunderea verdeței, iar pe 
malul rîului s-au amplasat blocuri 
înalte, de culoare deschisă (alb- 
galben) ; oglindindu-se în luciul 
apei, acestea dau, împreună cu ver
dele intens al pădurii, efecte plă- 
cpțe, odihnitoare.

Utilizarea cît mai bună a specifi
cului local, a mediului înconjurător 
s-a bucurat de atenție și în celelalte 
orașe și centre muncitorești din re
giune unde s-au construit și se con
struiesc bjocuri de locuințe. Dealul 
Florilor din Dej. de pildă, n-a fost 
ales întâmplător pentru construcția 
unui nou cartier de circa 1 000 de 
apartamente, în curs de execuție. 
S-au avut în vedere de la început 
relieful și plantațiile existente, cît 
și alternarea a două tipuri de 
blocuri —- bară și punct. în felul 
acesta s-a obținut o bună corespon
dență între spațiile libere și cele 
construite, oferind din mai toate a- 
partamentele o perspectivă a văilor 
și dealurilor înconjurătoare.

Fără îndoială că, în ce privește 
dispoziția blocurilor și compunerea 
unităților de locuit, nu se poate da 

mat etc. La fel, pentru obținerea 
unor efecte artistice decorative su
perioare în interioarele încăperilor 
se pot adăuga în masa de mortar sau 
tencuială agregate colorate, granule 
transparente de polistiren, bronz de 
metal.

Mult mai mult ar trebui făcut 
pentru extinderea pardoselilor din 
materiale cu polimeri. Acestea se 
pot confecționa fie direct pe șan
tier, din masă de șpaclu sau din 
mortar de ciment cu poliacetat de 
vinii, fie în fabrici și apoi montate 
pe șantier. La noi în țară se pro
duc covoare din P.V.C. cu suport 
textil și cu un strat de fonoizolare, 
precum și covoare de lignolit, în 
culori diferite, plăcute la aspect.

După părerea mea, sînt condiții să 
se utilizeze într-o mai mare mă
sură și plăcile de lemn stratificat, 
fibrolemnoase și cele aglomerate din 
așchii de lemn. Aceste materiale 
s-au dovedit ca foarte prețioase și, 
finisate cu polimeri fenolici și me
lamină, capătă rezistențe sporite, 
avînd aspecte decorative variate. Și 
în ce privește finisajele cu materiale 
pe bază de polimeri și mase plas
tice — tencuieli și mortare, zugră
veli, vopsitorii, placaje și tapete — 
există largi posibilități care se cer 
mai din plin valorificate în înfru
musețarea noilor ansambluri de lo
cuințe. Cred că poate fi extinsă și 
folosirea placajelor ceramice, a mo
zaicurilor ceramice sau de sticlă co
lorată. Combinate, ele dau lucrări 
de înalt nivel estetic și decorativ.

Nu este însă suficient ca șan
tierele să aibă la îndernînă mate
riale noi de construcție. Important 
este ca pretutindeni să se asigure 
confecționarea și aplicarea materia
lelor prin respectarea întocmai a 
tehnologiei indicate. Aici iirtervine 
calificarea, pregătirea tehnică a 
muncitorilor de pe șantiere. Cursu
rile de ridicare a calificării, schim
burile de experiență au un cuvînt 
greu de spus în privința înarmării 
constructorilor cu cunoștințe cores
punzătoare introducerii și aplică
rii materialelor noi.

Se mai ridică o problemă. Nu de 
puține ori se pierde timp și se iro
sesc forțe cu fel de fel de experi
mentări în aplicarea unor noi ma
teriale. Se impun, după părerea 
mea, cercetări și experimentări con
tinui în domeniul materialelor de 
construcții, al structurii lor, dar nu 
experimentări la nesfîrșit asupra 
unor materiale încercate, aplicate pe 
un șantier sau altul, ci o muncă de 
perspectivă, dirijarea eforturilor spre 
folosirea materialelor eficiente.

Cîteva cuvinte despre plastica 
monumentală care are un rol im
portant în evitarea monotoniei și a 
uniformizării la ansamblurile de 
locuințe. Pictorii și sculptorii noș
tri au făcut, ce-i drept, multe 
lucruri bune în acest domeniu, a- 
firmîndu-și capacitatea lor crea
toare. Sînt necesare însă, după pă
rerea mea. eforturi mai mari, o co
laborare mai strînsă între artiștii 
plastici și arhitecți și proiectanți. 
Ornamentarea fațadelor cu basore
liefuri, pictură murală, fresce sau 
panouri, mozaic ceramic sau alte 
decorații cromatice cu conținut 
din tradiție, folcloric, din munca

o rețetă bine stabilită, existînd o 
multitudine de posibilități de așe
zare în funcție de condițiile locale, 
de mediul înconjurător. Tocmai aici 
trebuie să intervină ochiul și fante
zia arhitectului, capacitatea sa de a 
concepe lucrurile în ansamblu. A- 
ranjarea blocurilor de locuințe tre
buie să aibă o logică funcțională, o 
motivare bine întemeiată ținînd 
cont atît de specificul locului cît și 
de căile de acces, de unitățile de 
deservire, de cartierele și construc
țiile vecine.

Sînt situații cînd relieful înconju
rător nu-ți oferă cele mai bune con
diții pentru construirea de noi locu
ințe. în asemenea situații, cadrul 
natural trebuie îmbogățit de mîna 
omului, prin crearea de plantații și 
zone verzi. Nimic nu este mai urît 
decît un complex de locuințe care 
se ridică pe un teren arid, uscat, 
expus norilor de praf aduși din 
cartiere încă neamenajate. Un ase
menea aspect poate fi întîlnit la 
Cîmpia Turzii. în partea de nord a 
acestui oraș s-a construit un cartier 
ce se întinde pe 50—70 hectare. Din 
nefericire terenul este lipsit aproape 
complet de o zonă verde. Ar fi deci 
necesară plantarea unor arbori orna
mentali mai ales că aci vor continua 
și pe viitor construcțiile de locuințe.

După părerea mea, deoarece ma
joritatea localităților au schițe și 
detalii de sistematizare se poate 
trece din timp, cu ani înainte, la 
plantarea zonelor verzi de protecție 
din jurul viitoarelor unități de 
locuit. Astfel, s-ar putea crea, gru
puri de plantații chiar în viitoarele 
incinte.

Desigur, încadrarea construcțiilor 
noi în mediul înconjurător, îmbinată 
într-o concepție echilibrată, cu ac
cente ingenios repartizate, încă nu 
este suficientă pentru asigurarea 
unui nivel corespunzător privincl 
toate cerințele de prezentare ire
proșabilă a noilor ansambluri. 
Considerării că trebuie promovate 
acele metode de finisaj care să sa
tisfacă atît cerințele estetice și 
funcționale și, în același timp, să nu 
contravină metodelor industriale de 
construcții. Vor trebui urgent stu
diate și aplicate finisajele în beton 
aparent, lucru practicat curent în 
unele țări. Turnarea blocurilor de 
locuințe în cofraje glisante, o cuce
rire însemnată a constructorilor din 
țara noastră, se pretează foarte bine 
la acest gen de finisaj.

Maria COVACI
candidat în științe Istorice

între nuferi

Attâ și tehnică Foto : Gh. VinJilȘ

Lucrări
constructivă a poporului nostru, dau 
efect artistic, de înveselire și uma
nizare a construcțiilor, contribuind 
totodată la educația artistică a ma
selor largi în afară de aceasta se 
evită încărcarea cu stîlpi sau co
loane grele la exterioare sau cu alte 
decorații de acest gen la inte
rioare. Este hecesară, prin urmare, 
coordonarea eforturilor artistice 
respective pentru tratarea cores
punzătoare a ansamblurilor arhi
tecturale Ar fi util în acest .sens 
ca atît Comitetul Fondului Plastic 
cît și întreprinderile salé să mobi
lizeze mai activ pe artiștii și spe
cialiștii săi în dezvoltarea și reali
zarea lucrărilor de artă plastică în 
construcții la un nivel superior.

Dr. Constantin STOICA 
din I.P.C.M.C.

Credem că va trebui reanalizată 
de organele competente și pusă la 
punct o asemenea problemă cum 
este simplificarea tehnologiei pro
iectării, îndeosebi a conținutului 
formal al proiectelor. Aceasta ar 
permite arhitecților o mai intensă 
concentrare asupra problemelor de 
fond în privința concepției de 
ansamblu, dar mai ales asupra 
problemelor tehnice de detaliu 
care vin în contact direct cu lo
catarul, condiționînd în mare mă
sură în afară de aspect și confortul 
apartamentului.

Pentru folosirea în condiții supe
rioare a cadrului natural, a mediu
lui din jur, socotesc că este necesar 
ca proiectarea de locuințe tip să 
fie ridicată la un mai înalt, nivel es
tetic și, de asemenea, să ofere o 
gamă mai largă de variante. în a- 
cest fel, arhitecții poț alege soluțiile 
cele mai optime, care să valorifice 
din plin peisajul local.

După părerea mea, un rol deose
bit îl au în agrearea ansamblelor 
constriicțiile comerciale și unită
țile culturale. Ele trebuie să de
vină într-adevăr centre dp atrac
ție pentru locatari} noilor blocuri. 
Se pare că, în această privință, pro
iectele tip existente pentru școli nu 
corespund întrutotul cerințelor, de
oarece nu contribuie la punerea 
în valoare a ansamblelor în care 
sînt așezațe. De exemplu, școala tip 
cu 16 săli de clasă are orientarea 
obligatorie a claselor spre sud și 
sud-est și o fațadă mai puțin agrea
bilă spre latura de nord ; în unele 
cazuri apgașță fațadă rpgi puțin 
reușită apare spre artere principale, 
Ar fi necesare deci 2—3 tipuri pen
tru fiecare categorie de dotare din 
acest gen pentru a se puțea alege 
cel mai convenabil. în armonie cu 
restul ansamblului. în prezent se 
simte nevoia de a șe elabora și pro
iecte tip de unități comerciale.

Desigur, cele expuse aici nu pot 
epuiza un domeniu atît de vast al 
proiectării și execuției. Vor fi nece
sare permanent analize compara
tive, discuții, schimburi de experi
ență între regiuni și peste hotare.

Arhitecții din cadrul D.S.A.P.C.- 
Cluj, stimulați de realizările obți
nute, se vor strădui să răspundă în 
continuare cu lucrări din ce în ce 
mai valoroase sarcinilor complexe 
din domeniul construirii și recon
struirii orașelor din regiune, creînd 
ansambluri atrăgătoare, îmbinînd la 
nivelul cel mai înalt posibil arta cu 
tehnica.

Arh. Ștefan GONOS 
director tehnic al D.S.A.P.C.-Cluj

Planul editorial al Societății de 
științe • matematice din R. P. Romînă 
prevede apariția unor interesante lu
crări menite să informeze cititorii des
pre ultimele noutăți științifice din țară 
și de peste hotare. Vor apare astfel 
„Probleme actuale de matematică" 
(volumele II și III), cuprinzînd prele
geri, conferințe și expuneri prezenta
te în perioada 1962—1963 de acade
micieni și profesori universitari de 
specialitate. în acestea sînt expuse 
noi date în legătură cu biomatema- 
tica, teoria probabilităților și statis
tica matematică, probleme moderne 
de astronomie, teoria integralei, dife
rite metode de deducere a ecuațiilor 
cu derivate parțiale etc.

Se mai află sub tipar lucrări des
pre cibernetică, aplicații ale trigono- 
metriei sferice, geometrie și altele.

Societatea de științe matematice 
scoate și reviste de specialitate, ca 
„Mathematica", „Gazeta matematică", 
„Buletinul de matematică" (în limba 
franceză), în care se publică articole 
semnate de oameni de știință din țara 
noastră și de peste hotare. Aceste pu
blicații sînț trimise în aproximativ 50 
de țări în cadrul schimbului reciproc 
de publicații de specialitate.

(Agerpres)

ÎEÂHEaî
TEATRE. — Teatrul de Operă și Ba

let al R. P. Romîne: (la Sala Palatului 
R. P. Romîne): BĂRBIERUL DIN SE
VILLA — (orele 19,30); (la Sala operei): 
GISELLE (orele 19,30). Teatrul „C.
I. Notțara“ (Sala din Bd. Maghe-
ru): CARIERA PE BROADWAY -
(orele 19,30); (Sala Studio): ZIZI ȘI... 
FORMULA EI DE VIAȚA — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): CO
MEDIA ERORILOR — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești (la Tea- 
țrpl de vară din parcul „Herăstrău“): 
BĂIAT BUN, DAR... CU LIPSURI - 
(orele 19,39). Teatrul sàtiric-mpzical ,,C. 
Țănaspl! (la grădina „Boema”): Șl BĂ
IEȚII ȘI FETELE — (orele 20,15). Tea
trul „Țăndărică“ (Sala din Str. Acade
miei): EU Și MATERIA MOARTĂ — 
(orele 20,30). Circul de stat: FORMULA 
MAGICĂ (orele 20).

CINEMATOGRAFE. — Madame Sans- 
Gene — film pentru ecran panoramic: 
Patria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Cei 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii): Republica (9; 12,45; 16,30; 20,30).
București (8,45; 12,30; 18,15; 20), Excelsior 
(9; 13; 17; 21), Griviță (8; 12; 16; 20), Me
lodia (9; 12,45; 16,30; 20,15), Modern (9,45; 
13,30; 17,15; 20,45), Patinoarul „23 Au
gust“ (Bd. Muncii — orele 21), Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 21,15), 
Grădina „Doina“ (Str. Doajrmei nr. 9 — 
orele 21), Volga (orele 10). Cerul și mo
cirla: Carpați (10; 12; 14; 16), Festival (9; 
12; 15; 17; 19; 21), Grădina „Festival" (Pa
sajul „Eforie” — orele 20,15), Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Stadionul „Dina
mo“ (Șos. Ștefan cel Mare — orele 21). 
Seara prietenilor filmului: Carpați (ore
le 19). Omul din fotografie: Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21; Ia grădi
nă — orele 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; la grădină — orele 20,30). Lumea 
comică a lui Harold Lloyd: Victoria (9,30:
II, 15; 13,15; 15; 17; 19; 21), Luceafărul (16;

Se împlinesc 20 de ani de la 
moartea lui Ștefan Plavăț, erou al 
clasei muncitoare. S-a născut la 24 
aprilie 1913 în compna Eșelnița, raio
nul Orșova, în familia unor țărani 
Sărapi, Rămas orfao KlÎPi 3 ÎOst 
nevoit să întrerupă liceul și să intre, 
în octombrie 1927, la școala de uce- 
nipi G.F.R. Timișoara — secția tim
purie. Aici, Ștefan Plavăț și-a găsit 
dascăli în muncitorii comuniști care 
l-au înconjurat cu dragoste. Cu ajur 
torul lor a înțeles Plavăț necesitatea 
de a lupta cu hotărîre pentru inte
resele clasei muncitoare din carp fă
cea parte. După terpiinayga uceniciei 
lucrează ca tîmplar la Atelierele 
C.F.R. Timișoara. în scurt timp este 
ales în comitetul sindicatului din 
ateliere. Ca să-l „cumințească“, 
direcția atelierelor l-a mutat o 
vreme „disciplinar“ la un ate
lier de zonă. Plavăț păstrează însă 
legătura cu sindicatul de la C.F.R. 
Timișoara și desfășoară și aici mun
că pe linie sindicală. în acești an'i el 
participă cu însuflețire la acțiunile 
desfășurate de sindicat și U.T.C., ia 
parte la acțiunile întreprinse de A- 
jutorul roșu.

în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial, Plavăț revine la Ti
mișoara. Teroarea și exploatarea se 
înăspreau mereu și, o dater cu aces
tea, creștea și ura poporului împo
triva dictaturii fasciste și a hitle- 
riștilor. în acei ani ș-a împlinit do
rința cea mai arzătoare a lui Ștefan 
Plavăț : a fost primit în rîndurile 
Partidului Comunist din Romînia. 
în toamna anului 1940 a fost cooptat 
în conducerea organizației de partid 
de la Atelierele C.F.R. Timișoara.

Din adîncă ilegalitate, punîndu-și 
la fiecare pas viața în primejdie, 
comuniștii participau și mobilizau 
muncitorii la acțiuni împotriva ma
șinii de război hitleriste. In curtea 
atelierelor vagoanele zăceau de
montate. Dintre cele care erau to
tuși reparate, multe se întorceau 
grabnic înapoi pentru că li se a- 
prindeau osiile. Grupul de comu
niști condus de Plavăț desfășura ac
țiuni de sabotaj pentru a împiedica

INEMAbTELEVIZIUNE
18; 20; la grădină — orele 20,15), Lira 
(10,30; 15; 17; 19;'la grădină — orele 
20,30). Harakiri — cinemascop: Central 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Limuzina 
neagră — cinemascop: Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continua
re; 16; 18,15; 20,30). Locotpnent Cristina: 
Union (15; 17; 19; 31). Program de filme 
pentru copii: Doina (orele 10). Scrisoare 
de la o necunoscută: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Anotimpuri: Giulești
(15,45; 18; 20,15). Qivitoq; în grădina zoo
logică: Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). Cei pa
tru călugări: Înfrățirea între popoare (10; 
16; 13,15; 20), Arța (14,30; ip.15; 19; 21,15; 
la grădină — orpie 20,15), ripregsca (16: 
18,15; 20,30). Pompierul atomic; Cultural 
(15; 17; 19; 21), Giulești (9; 11; 13). Am 
ajuns și rege: Feroviar (10; 12; 14,30;
16,30; 18.3Q; 20,30), Tonjis (10; 12; 14; 16,30; 
16,30; la grădină — orele 29,30), Miorița 
(10; 12; 14; 1(1; 18,15; 20,30), Frații corși- 
cani — cinemascop: Dacia (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Coientina (10; 12,30; 15), 
Crîpgași (16; 18,15; 20,30), Bucegi (10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19; la grădină — orele 
20,30). Nu se poate fără dragoste: Bu- 
zești (16; 18). Cauze drepte — cinema
scop: Unirea (11; 16; 18,15; 20,30; la gră
dină — orele 20,15), Popular (10,30; 16: 
18,30; 21). Zile de fior și rîs: Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Adesgo (15; 17,30; 
20). Cascada diavolului: Vitan (16; 18;
20). Dragoste lungă de-o seară; Munca 
(16; 18,15; 20,30). Totul despre Eva: Mo
șilor (15; 18; la grădină — orele 20,30). 
Kalolan: Cotroceni (16; 18; 20). Un suris 
în plină vară: Viitorul (15; 17; 19; 21). 
Un om care nu există: Volga (14,30; 16,30: 
18,30; 20,30), Drumul Sării (16; 18; 20). Li
turghia de Ia miezul nopții — cinema
scop: Progreăul (15,30; 18; 20,15). Dezră- 
dăclnații: Pacea (16; 18; 20). Imblînzito- 
rii de biciclete — cinemascop: Cosmos 
(16; 18; 20). Aventurile unui tînăr — ci
nemascop: Ferentari (10; 15; 18; 20,45).
Viață sportivă: Grădina „Modern“ (Str. 

trimiterea de locomotive și vagoane! 
pe front.

în toamna anului 1942 au fost a- 
restați și judecați mai mulți comu
niști de la C.F.R. Timișoara, printre 
care și Ștefan Plavăț. Neputînd a- 
duce dovezi, completul de judecată 
a fost obligat să-1 achite.

în primăvara anului 1944, forțele 
patriotice, conduse de P.C.R., înfăp- 
tuiau pregătirile pentru răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste. Partidul 
a intensificat activitatea de organi
zare a formațiunilor patriotice de 
luptă. Pe baza indicațiilor conduce
rii partidului. Comitetul regional 
P.C.R. Banat a trecut la înființarea 
unui grup de partizani care să acțio
neze în munții Carașului. Lui Ștefan 
Plavăț i s-a încredințat comanda po
litică a detașamentului de partizani 
„Mărăști“. Lăsîndu-și copilul în lea
găn, el a pornit spre munți la înde
plinirea sarcinii de partid, cu cre
dința fermă în victoria forțelor 
antihitleriste. Patrioții aveau sar
cina de a acționa pe liniile fe
rate Reșița — Timișoara, Timișoa
ra — București, precum și la barajul 
de la Văliug. Dar jandarmeria, co
poii siguranței și ai Gestapoului au 
reușit să prindă de veste despre 
existența grupului de partizani de pe 
Semenic. Ca urmare a unei trădări^ 
în zorii zilei de 18 iunie 1944 jandar
mii au înconjurat locul unde se aflau 
partizanii. Cu sacrificiul vieții sale^ 
Plavăț a acoperit retragerea tovară
șilor săi. în urma luptei inegale, Ște
fan Plavăț a căzut eroic pentru cau
za nobilă a eliberării patriei.

în aceste zile, cînd poporul nos
tru se pregătește să întîmpine cu 
entuziasm cea de-a 20-a aniversare 
a eliberării de sub jugul fascist, a- 
mintirea lui Ștefan Plavăț și a celor
lalți luptători care și-au jertfit viața 
în lupta pentru libertatea și inde
pendența patriei, pentru socialism, 
ne este vie și scumpă. Ea va rămîne 
neuitată în inimile oamenilor mun
cii din patria noastră.

11 Iunie nr. 75 — orele 20,15). îndrăgos
titul: Grădina „Vitan“ (Calea Dudești — 
orele 20,30). Rosita: Grădina „Buzești” 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). 
Agatha, lasă-te de crime!: Coientina 
(17,30; 20; la grădină — orele 20,30). Apar
tamentul: Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Tonomatul lui 
Așchiuță. 19,30 — Povestirea „întoarce
rea lui Robin Hood“. 20,00 — Muzică
populară romînească. 20,45 — Iii fața hăr
ții. 21,00 — Magazin muzical — transmi
siune de la Sofia. 21,30 — Comici vestiți 
al ecranului. In încheiere — buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fost călduroasă 

și frumoasă pu perul schimbător mai 
mulț senip. Izolat în vestul țării au că
zut averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul a spflat slab pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
sud-eșțic. Temperatura la orele 14 oscila 
între 3? grade la Săcyeni și 23 grade la 
Mangalia, In București: Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat în general 
slab din sud-est. Temperatura maximă 
a fost de 30 grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 21, 22 și 23 iunie a. c. In 
țară : Vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil. Izolat vor cădea aver
se însoțite de descărcări electrice, mal 
ales în nord-vestul țării. Vînt slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în ușoară scădere în Ardeal și 
staționară în celelalte regiuni. Minimele 
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar 
maximele între 24 și 34 grade. In Bucu
rești : Vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil. Vînt slab din sectorul 
sud-vestic. Temperatura în creștere 
ușoară.
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S..F0C11I ds cară aș vrea sâ-ți 
Vorbesc acum era mic și ardea 
unde nici nu te gîndești : sus, pe a- 
coperișul uzinei, pe un col) de hală 
rămas ca prin minune în picioare. 
Iar noi, cei care stăteam în jurul lui, 
eram băieți tineri mai toți și-aveam 
iei de iei de meserii ; unii dintre 
noi erau strungari, alții electricieni, 
alții lăcătuși sau turnători. Dar asta 
nu mai conta atunci, în zilele ace
lea reci și umede ale toamnei lui 
1344. Eram salahori cu toții, indife
rent de meserie. Dezgropam și sco
team mașini din molozul bombar
damentelor și mîncam în pauza de 
la unsprezece aceeași și-aceeași 
ciorbă de fasole, în cîte-un un
gher, unde nu ploua, stînd la niște 
mese mari și lungi, de scînduri, 
vorbind și rîzînd în răstimpuri, 
pentru că împotriva oricărei logici, 
atmosfera din uzină nu era apăsă
toare, cu toate că o duceam greu ; 
efectele războiului abia acum se ve
deau în toată goliciunea lor, rămî- 
nînd să se alieze cu marile încercări 
și greutăți din anii următori, din 45, 
46 și 47.

^31 să revin la focul de care 
•vif lam să-ți vorbesc, pentru că a 
foèt foarte interesant și mi-a rămas 
adînc întipărit în minte, nu focul

propriu-zis, ci atmosfera din jurul 
lui, ceea ce s-a întîmplat acolo a- 
tunci, în dimineața aceea de no
iembrie, urîtă și friguroasă. Focul 
era mititel, cum ți-am spus, un foc 
de vreascuri, de scînduri și de 
sfărîmături făcute gata de bombar
damente. Iar noi, cei care stăteam 
în jurul lui, formam o echipă de în
treținere. Cel mai bătrîn dintre noi 
era Constantin Tudor, iar cel mai 
tînăr era Zaharia Ordean, ucenic 
și el, prin anul III sau IV, și mare 
meșter la bancuri și la șotii. Ii 1- 
mita grozav pe toți directorii uzine
lor, pe „comandantul' căminului și 
pe unii dintre pedagogi. Și-atunci 
tot cam așa au început discuțiile, 
în răstimpul cît am stat în jurul 
focului, să ne încălzim, cu glume 
de-ale lui. Și cu rîsete. Și-apoi s-a 
ajuns la altele, la lucruri mal gra
ve, fără nici o pregătire, fără nici 
un artificiu, firesc, așa cum se în- 
tîmplă uneori în viață. Cineva din
tre noi a întrebat deodată de ce 
venim la lucru, cu atîta conștiincio
zitate, cu toate că nu ne lucrăm 
nici unul dintre noi meseria pe 
care o avem, nu știm niciodată, de 
la o chenzină la alta, cîți bani o să 
luăm și cu cît o să mergem acasă.

— în afară de asta, a mai spus 
el, în uzină nu mai există career! 
și nu ne mai amenință nimeni, cu 
amenzile ori cu vîna de bou 1...

Povestirea face parte din ciclul „Din 
scrisorile tovarășului I. J“.

Desen de Mihu VULCĂNESCV

Șl-atunci de ce venim noi aici, zi 
de zi, să stăm în frig și-n ploaie 
și să scormonim molozul ?... Am 
putea să n-o facem, dac-am vrea 1_. 
Și noi 1...

în jurul focului s-a făcut liniște.
Constantin Tudor și-a dres glasul, 

a mai pus niște surcele în foc, a- 
poi s-a întors către noi și ne-a luat 
la întrebări, spunîndu-ne că ches
tiunea aceasta este foarte impor
tantă și că trebuie, îi musai, să vor
bim mai mult despre ea.

— Ei, ia s-auzim 1 i-a spus el lui 
Zaharia Ordean. Ce crezi tu, măi 
glumețule, despre problemele as
tea ?...

— Păi, cum să zic eu, a spus 
Zaharia, străduindu-se să fie se
rios, să nu-1 supere pe bătrîn — 
noi venim la lucru pentru că nu 
putem sta așa, cu mîinile în sîn 1... 
Ne-am învățat să lucrăm, și-a
cum 1...

— Dar tu ? l-a spus bătrînul al
tuia.

Pe urmă încă unuia și încă u- 
nuia, ca la școală. „Dar tu ?.,. Dar 
tu ?... Ce crezi ?..." Și răspunsurile 
au fost destul de felurite, repetînd 
în esență ceea ce spusese Zaharia 
Ordean. „...Noi sîntem muncitori și 
de-aia venim la lucru 1... Asta-i 
viața noastră 1... Și uzina, noi am 
ținut-o în picioare 1... Și-acum, dacă 
nu produce, înseamnă că numai 
noi o putem face să producă din 
nou 1... Și-o s-o facem 1... Chiar 
dacă nu vor domnii directori 1... 
Fiindcă ei nu prea vor !... De-aia-și 
bat joc de noi, la salariu 1... De-aia 
nu ne plătesc munca 1...'

Bătrînul a ascultat toate vorbele 
astea, cu foarte multă seriozitate, 
cîntărindu-le, apoi a întrebat din 
nou de ce venim, totuși, la lucru, 
acum cînd nu ne mai amenință nici 
carcerile, nici amenzile, cînd nu ne 
mai forțează nimeni.

— Ce-ați spus voi îi adevărat, 
într-un fel 1... Dar numai într-un fel, 
pentru că noi nu sîntem cai, să 
mergem înainte din obișnuință 1... 
Și să lucrăm numai pentru că 
n-avem ce face 1... Noi...

— Noi, nea Costică, a spus un 
băiat de pe margine, cel mai pri
căjit dintre noi — sîntem munci
tori și tocmai de-aia venim Ia lu
cru, pentru că nu ne mai împinge 
nimeni din urmă 1... Pentru c-am 
scăpat de career! și de bătăi 1... 
Pentru că...

— Asta-i problema 1 a spus nea 
Costică bucuros. De-aia venim noi 
la lucru 1... Pentru că de-acum în
colo noi, muncitorii, o să fim me
reu în frunte 1... Și-o să punem în 
picioare uzinele astea 1... Pe urmă 
o să le mărim 1... Și-o să facem al
tele, noi, zeci și sute 1... Și-ntr-o 
bună zi...

Bătrînul a dat din mînă, necăjit.
— Eh, fir-ar a dracului de trea

bă 1 a mai spus el. Că nu-s eu 
meșter la cuvîntări... Nu pot să vă 
arăt și vouă viitorul care ne stă-n 
față... Da-1 văd, să știți 1... Cum mă 
vedeți și cum vă văd eu pe voi 1...

Am plecat apoi la lucru, fără 
să-1 aprobăm și să-l înțelegem toți 
și-ntru totul pe Constantin Tudor, 
pe nea Costică. Această aprobare, 
înțelegerea aceasta adevărată și 
adîncă, a venit cu timpul, cum era 
și firesc, și-acum ori de cîte ori mă 
duc la uzină, ori de cîte ori văd o 
uzină nouă -— îmi amintesc de 
vorbele lui nea Costică Tudor, care 
nu era, într-adevăr, mare orator, 
dar care cunoștea totuși ceva mai 
de preț, mai presus decît ar fi pu
tut să fie o asemenea însușire. Și 
de focul acela îmi amintesc și 
dacă n-aș fi un adversar înveterat 
al vorbelor mari, aș spune că de 
fapt din asemenea focuri s-au născut 
luminile de azi, luminile care strălu
cesc deasupra noilor uzine. Dar 
uite că am și spus lucrul acesta 
și-mi pare rău într-un fel, și-ntr-alt 
fel îmi pare bine, mult mai mult, 
pentru că adevărul e adevăr și nu 
trebuie ocolit niciodată...

Ion LÄNCRÄNJAN

Portretul unui prieten
Zilele acestea mi-am reîntîlnit un vechi 

prieten. Eram in Uzina „Steaua roșie" din 
București. M-a condus prin halele uzinei, 
dindu-mi explicajii bogate mai ales în 
ceea ce privește tema în discufie, cea a 
calificării. In timp ce vorbea și-mi arăta 
mașini, piese, descria cu lux de amănunte 
oamenii pe care mi-i prezenta, în minte 
îmi reveneau imagini și întîmplări.

Manea Marin... Era în urma mea la ca
talog și-l invidiam pentru asta, mai ales 
în timpul examenelor, cînd trebuia să 
intru printre primii. II fin minte 
bine : era firav și dîrz, foarte în
grijit, chiar meticulos cu lucrurile lui. Un 
timp am stat în aceeași bancă. Mai tîr- 
ziu ne-am pomenit în clase diferite, des- 
părfifi de una din primele litere ale al
fabetului. Dar locuiam in apropiere, în 
același cartier. Ne adunam aproape zi de 
zi un pumn de băieji la el acasă. îl ru
gam să ne ajute la rezolvarea exercițiilor 
și problemelor de matematică ori fizică.

Marinică vădea încă de pe-atunci „pa
tima meseriei". Casa lui pîrîia și scîrjîia 
de fot fel.ul de aparate de radio cu ga
lena. Ca un adevărat meșter „drege-stri- 
că" întinsese peste tot fire, cabluri, mon
ta, demonta, desfăcea din nou în bucăfi 
fot ce finea cît de cît de domeniul tehnicii.

După terminarea clasei a 7-a, Marini
că s-a înscris la Școala profesională și a 
învățat ' temeinic meseria de frezor. A 
fost repartizat la „Steaua roșie", unde 
făcuse și practica.

— De cînd lucrezi aici, Marinică ?
La „Steaua" ? De-afunci..., de nouă 

ani. De ce mă-ntrebl ?
— Așa... A trecut ceva timp. Te-ai 

schimbat mult.
In fafa mea surîde un flăcău înalt, lat 

in umeri, un atlet.
— Faci sport ?
— Mai mult fotbal I, zice el. Atletism, 

printre picături. Fotbal, da : în echipa 
uzinei. Și tenis de masă.

— Totuși trebuie să recunoști că în 
ceea ce privește sportul Aurelia fi-a luat-o 
cu mult înainte.

Marin Manea încuviințează cu plăcere: 
sora lui, Aurelia Sîrbu, este o cunoscută 
atletă, campioană republicană și balcani
că la pentatlon, în urmă cu "cîtva timp, 
campioană republicană la 80 metri gar
duri.

★
Oamenii de la „Steaua roșie" sînt cu- 

noscufi ca excelenfi meseriași. Strungari, 
frezori, rabotori, turnători, lăcătuși, ei au 
întinse cunoștințe profesionale. Uzina 
produce mașini diferite (betoniere, cu

amestec forțat, graifere, vinciuri, macara
le pionier, macarale-fereastră, poduri 
rulante, pînă la 15 tone, ș.a.). In compa
rație cu întreprinderea moștenită de la 
Wolf, „Steaua roșie" de acum dă o pro
ducție de 7—8 ori mai mare. Secretarul 
de partid al uzinei, tovarășul Marin Mi- 
rea, îmi atrage atenția asupra grijii ma
nifestate de organizația de partid și de 
conducerea administrativă ca produsele 
„Stelei" să fie realizate ia nivelul tehni
cii avansate.

Această grijă permanentă de a fine 
pasul cu tehnica cea mai modernă, vizi
bilă și în agregatele uzinei, în mare mă
sură reutilată, se traduce, între altele, în 
atragerea muncitorilor, mai ales a tinere
tului la cele cinci cursuri de ridicare a 
calificării (peste 120 de cursanfi).

De îndată ce sosește în uzină, tînărul 
absolvent al școlii profesionale simte aju
torul colectivului, al muncitorilor cu ex
periență. Prietenul meu, Marin Manea, 
mi-a făcut cunoștinfă cu un strungar de 
la seefia a ll-a, pe nume Mocanu și tot 
Marin.

Despre tovarășul Mocanu, prietenul 
meu îmi spusese că e unul din munci
torii cu experienfă care se preocupă 
mult de tineret.

— Mda, zice simplu Mocanu. E aici un 
băiat de care mă ocup mai mult, îl știi 
tu, Marinică, e vorba de Ion Raiciu, Are 
17 ani, a ieșit de curînd lucrător, Nu 
prea se fine de treabă. Uneori lipsește 
nemotivat, înfîrzie. Altminteri îndemîna- 
tic ! îl ajut să-și ascută corect cuțitele, să 
monteze piesele, să le prelucreze cum 
se cuvine și-l obișnuiesc cu ordinea ope
rațiilor. Mai stau de vorbă cu el, așa, în 
general să văd ce are de gînd, ce e în 
capul lui. Gîndul meu e. să fac om se
rios din el. Poate deveni un muncitor 
bun.

Mocanu e membru de partid. Oameni 
ca el.se află mulfi la „Steaua roșie", 
muncitori cu o calificare înaltă, care nu 
se uită că vor pierde minute prefioase din 
timpul lor (și deci din cîștigUl lor) aju- 
fînd un tînăr, ci vin la mașina acestuia 
arătîndu-i o dată și încă o dată. Și nu nu
mai : „fă așa", „pune piesa așa", ci se 
îngrijesc de educafia lor pe locul de pro
ducție, îi învață să-și iubească munca.
Așa se explică rezultatele bune obținute 
în produejie de cei tineri. Alături 
de „fruntașii maturi" ai uzinei cu- 
noscuți șl stimați de întregul colectiv, 
cum sînt : Constantin Vifelaru, Victor

Dornea, Ion Tamara, Andrei Megheri, au 
primit titlul de cinste tinerii : Nicolae La
zăr, Grigore Ungureanu, Florea Dobre, 
Al. Marin.

— Uite, mi-a arătat prietenul meu Ma
rin Manea, la frezele astea două am lu
crat eu...

In dreptul fiecărei freze, un stegulef 
de „evidențiat", Lazăr Nicolae, cel care 
lucrează acum aici, explică justifieîn- 
du-se : „Sînt moștenite de la Marinică. 
Nu era păcat să fie luate de aici ?*

în aceeași încăpere am fost plăcut 
impresionat de un amănunt : așezat la 
vedere un angajament anunța că brigada 
lui Mihai Vișan s-a angajat să depășeas
că planul cu 15 la sută în cinstea zilei de 
23 August. în apropiere, plasată cît se 
poate mai discret, diploma de fruntașă 
obfinută de brigadă.

Nu întîmplător întrerup mereu portre
tul lui Marin Manea, vorbind despre uzi
nă și despre oamenii de aici. în tot 
timpul vizitei la „Steaua roșie" el a în
cercat să abată discuția de la persoana 
sa, la problemele întregii uzine, îmi fă
cea cunoștință cu noi și noi muncitori, 
îmi punea la rîndul lui întrebări.

Ar fi avut totuși ce să-mi povestească 
despre el ! De la alfi oameni din uzină 
ca și din propozițiile lui zgîrcife am reu
șit să întregesc cu alte cîteva trăsături 
acest portret, Ultimele luni ale anului 
1963 au fost bogate în evenimente în
semnate pentru Marin Manea : a terminat 
liceul seral, a devenit candidat de partid, 
și a reușit la examenul de admitere la 
Politehnică I Aflu că este și șeful grupei 
913 seral.

în uzină Marin Manea se bucură de 
dragostea și prețuirea tuturor. Ufemișfii 
din seefia a ll-a l-au ales secretar, iar 
conducerea administrativă l-a numit teh
nolog. In noua muncă experiența anilor 
de producție îi e de mare folos, ca și la 
facultate.

Drumul urmat de el este frumos șl sem
nificativ, asemănător multor biografii de 
tineri ai anilor noștri. Ei pornește de a- 
colo, de lîngă mașină, unde muncitorul 
ridică fruntea și își cunoaște bine mun
ca ; e în stare să-fi deseneze un întreg 
agregat pentru a-fi arăta concret unde 
va fi situată rotifa neînsemnată pe care 
tocmai a scos-o din strung !

Peste puțină vreme începe sesiunea 
de examene a celor de la seral. îți urez 
mult succes, prietene /

llie CONSTANTIN

Nicolae HILOHI1

Plecăm în tabără (stingă)

Sonia Bărceanu PETRAȘCU :

Brigadier fruntaș (dreapta)

Formația de dansuri a Fabricii de 
confecții șl tricotaje București

în-

de întins rufe, 
și sistemul de 
Pasagerii stau

Cînd cobori cu avionul prin Le 
Bourget, în față ți se întinde un 
cîmp de lalele. Pare că dincolo de 
clădirea aeroportului s-a amenajat 
un alt teren de aterizaj căptușit cu 
petale sau cu lanuri de grîu roșu. 
Dacă vrei, ți se poate părea că toate 
<zr,’ște flori ți-au fost aduse în 
tîL, inare. E mai bine, cred, să intri 
în Varis prin Le Bourget. Orly-ul e 
mare și te poate zăpăci ca o intrare 
prea spectaculoasă. Dar aici, la Le 
Bourget, ți se pare că intri prin gră
dina din spatele casei, acolo unde 
stau uneltele vieții domestice, sapa, 
grebla, frînghia 
Este înviorător 
aero-auto-servire. 
de o parte și de alta a benzii rulante 
ca să-și recunoască valizele, le în
carcă și le auto-transportă pe căru
cioare cu rotile. Dați-mi voie să des
chid aici o paranteză subiectivă și 
să recunosc că îmi place imaginea 
acelei doamne conservată bine și 
ambalată cu artă în blană și biju
terii, care își împinge singură un 
cărucior cu multe cuiere de piele 
prin holul aeroportului, pe sub ușile 
care se deschid singure, cînd te afli 
la trei pași în fața lor.

E poate bine să pătrunzi în Paris 
prin grădina din spatele casei și 
pentru că drumul de la aeroport în 
centru dă lucrurilor o gradare mal 
firească. In centru vezi catedrala 
Nôtre-Dame, înnegrită de fum, albi
tă de ploi, pe care acest geniu con
troversat care se numește patină a 
transfigurat-o; și biserica Madeleine, 
albă și imaculată pentru că domnul 
Malraux a pus s-o spele cu jeturi 
puternice (ca și pe alte monumente), 
după o luptă estetico-edilitară destul 
de viforoasă pe tema pro sau contra 
patină. In centru sînt Arcul de Triumf 
și Luvrul șl Panteonul și coloana 
Vendôme și toate celelalte frumu
seți de care sînt pline cărțile de 
școală și Larousse-ul. Dar pînă să 
ajungi în centru treci pe sub poduri 
neistorice, pe străzi necelebre, fără 
coloane și fără statui. Copiii ies de 

la școală; gospodinele au în coșuri 
legături de praz și pîini lungi și sub
țiri, în fața bistrourilor sînt așezate 
măsuțe mici, cîte-o călugăriță pe bi
cicletă își strecoară printre automo
bile coiful măreț, alb și scrobit, tu
rismul din fața ta poartă o plăcuță: 
„dacă puteți să citiți ce scrie aici, 
înseamnă că sînteți prea aproape"
— și viața îți apare nemonumenta
lă, neprotocolară, neepocală, simplă 
și laborioasă, așa cum este întot
deauna viața în grădina din spatele 
casei.

In general, parizienii nu cunosc 
Parisul turiștilor, nu merg la Folies 
Bergère, își bat joc de strip-tease și 
nu urcă în turnul Eiffel ca să vadă 
panorama. „Ați urcat în turn? Tre
buie să fie grozav... Odată, cînd 
aveam 10 ani, într-o duminică, mama 
a vrut să mă ducă, dar s-a certat 
cu tata și n-au mai mers. Iar pe 
urmă... pe urmă n-am mai avut 
timp..." N-am avut timp. N-am timp. 
N-o să am timp — sînt de-altfel cî
teva din frazele care trebuie trecute 
în cărticelele cu expresii uzuale pen
tru uzul turiștilor. Programul începe 
la nouă cu un ceas de pauză pentru 
sandvișul și cafeaua de la prînz. 
La șase-șapte cînd se iese de la lu
cru, ziua e aproape terminată. Ca
fenelele sînt pline, dar toată lumea
— mai ales femeile — sînt în criză 
de timp. Criza de timp și avatariile 
vieții moderne sînt de altfel subiec
tele preferate și cînd vrei să înnozi 
o discuție cu un parizian nu mal e 
nevoie de introducerile stîngace des
pre vreme (o să fie un sezon ploios? 
o să avem o vară secetoasă ?), ci 
este suficient să întrebi: cum vă îm- 
păcați cu ritmul vieții pariziene? 
Una din piesele cele mai discutate 
din stagiunea asta, „La preuve par 
quatre' a lui Felicien Marceau își 
datorează succesul în primul rînd 
faptului că pune o asemenea între
bare. François Perrier apare pe sce
nă într-un automobil de copil și 
joacă scena „ambuteiajului*,
ce este pentru circulație cam ceea —zări, duminica toată lumea e cuprin- .Chippendale.

FRANȚA
ce este pentru medicină încurcătura 
de mațe. Sala aplaudă firește pentru 
că Perrier este grozav, dar mai ales 
pentru că aici se apasă pe un nod 
vital și se pune în discuție una din 
problemele favorite ale parizianu
lui. Intr-un ambuteiaj — spune 
Perrier — individul e suprimat. „In 
momentul acela pe trotuar, la 10 me
tri de tine poate să fie oricine: fe
meia vieții tale, patria în pericol, A- 
cademia în adunare solemnă — și 
nu poți să faci nimic. Absolut nimic. 
Intr-un ambuteiaj nu exiști... Iată 
viața, noastră... Prima etapă: să ai 
telefon. A doua etapă: să scoți tele
fonul din priză. Prima etapă: să al 
o mașină. A doua etapă: s-o lași în 
garaj și să iei metroul. Prima etapă: 
să bei cafea. A doua etapă: să bei 
cafea decafeinizată sau ceva care 
este negația cafelei. Prima etapă: să 
pui tonomatul. A doua etapă: să in
stalezi un tonomat, cum s-au insta
lat de curînd în Statele Unite, unde 
bagi o fisă și ai un disc de liniște...* 

In afara Parisului lumea nu pare 
să se gîndească Ja discuri de liniș
te. Duminica mai ales, orașele și o- 
rășelele mi s-au părut că sînt cu
prinse de un fel de serenitate pa
triarhală. La Cordes, băieții joacă 
bile pe sub castani. Pe la porțile 
caselor mari de piatră stau pe scău
nele bătrîne îmbrăcate în negru, cu 
mustăți și cu mîinile noduroase a- 
tîrnînd în poală. Parcă sînt portrete 
de la expozițiile de fotografii. In 
grădina publică de la Castres, prin
tre boschetele tăiate geometric, prin
tre copacii aranjați cu rigla șl com
pasul se plimbă recruții cu șepci 
roșu închis. Ca-n toate orașele de 
provincie sărbătoarea, după masă, 
perechile ies la plimbare cu copii în 
cărucioare și cu copii fără cărucioa
re, care ca toți copiii din lume vor 
înghețată. Pe malul Garonel, 
scăunele pliante, cu șepcile trase 
pe ochi stau pescari răbdători ca 
toți pescarii din lume și ca în toată 
lumea lîngă pescari stau coteii și 

ceea -, chibiții atotștiutori. Prin aceste așe-

pe

să de o toropeală sărbătorească. 
Numai muzele nu vor să ațipească. 
La Toulouse, lîngă biserica mare din 
centru, un pictor ambulant desenea
ză febril cu crete colorate, pe tro
tuarul de la intrare : un Isus Cris
tos care seamănă cu Rossanno 
Brazzi, o țigancă ochioasă, cu gene 
foarte lungi și sîni neverosimil de 
proeminenți, o panoramă a Toulou- 
se-ului. Acum pictorul lucrează la 
portretul lui Baudelaire. Sub dese
ne, ca o legendă comună, stă scris : 
„Aveți bunătatea și priviți schițele 
acestea. Dacă credeți că au ceva 
interesant, aruncați o monedă în 
cutia alăturată, pentru artist. Mul
țumesc".

îmi place mult acest „mulțumesc* 
care apare mereu, la trei-patru cu
vinte, ca virgulele într-un roman. U- 
neori — e adevărat — această vor
bă pare un gest reflex. Dar cînd oa
menii practică delicatețea, chiar nu
mai dintr-o pornire automată — mi 
se pare prevestitor de bine și multe 
anunțuri le citesc cu îneîntarea cu 
care se citește marea literatură: 
„Soneria s-a stricat. Vă rog să bateți 
în ușă dar nu prea tare ca să nu 
deranjați vecinul. Mulțumesc". „In 
această regiune sînt gaze inflama
bile. Vă rugăm să nu fumați. Mulțu
mesc". „Vă rugăm să lăsați acest 
loc tot așa de curat cum ați dori 
să-l găsiți dv. Mulțumesc". „Florile 
din acest oraș sînt puse sub ocroti
rea publicului. Mulțumesc". Mulțu
mesc... mulțumesc... mulțumesc...

Turistul vizitează Franța cu psiho
logia unei cămile care trebuie să 
înghită cît mai multe catedrale și 
castele. Mai tîrziu, acasă, el este dis
pus să rumege filmul călătoriei răs
foind albume și ilustrații, dar cît este 
în exercițiul meseriei sale de turist 
nici o secundă nu trebuie pierdută. 
Ghizii se execută cu o mare preci
zie profesională: „construcția caste
lului a început în anul... a fost re
construit în anul... Sala are 20 m. 
lungime... atîta lățime... atîta înălți
me... observați inițiala regelui... em
blema casei... inelul favoritei... bi
serica este construită în stil roman... 
capela în stil gotic... fereastra în 
stilul renașterii italiene... scaunul în 
stil directoire... în stil rococo... în stil 

în stil...* Vizitatorii

urmăresc concentrați, din cînd în 
cînd dau din cap aprobator sau scot 
acel sunet de uimire dulce și naivă, 
pe care scriitorii îl notează cu : țțț 1 
țțț 1 Dar cînd te întorci acasă, cînd 
în cap încep să ți se învălmășească 
nu numai anii ci și secolele, și favo
ritele regilor, de undeva din fundul 
memoriei istoria începe să vină spre 
tine cu imagini simple și purificate. 
Atunci trecutul nu te mai sperie cu 
grandoarea construcțiilor, cu parti
cularitățile stilurilor, cu hectare de 
tapițerii lucrate 1 m p pe an. Atunci, 
fiecare fost turist devine în mare 
taină și pe cont propriu, filozof. Pe 
Loara, la Amboise, au început 
războaiele religioase și de dante
latele creneluri ale castelului 
despre care istoria ’ arhitecturii 
scrie că este „leagănul renașterii 
franceze" au fost agățate în 1560 
ștreanguri pentru hughenoți. Cîtă 
grație 1 Cît sîngel La Chenonceau 
este unul dintre cele mai originale 
castele ale Franței. Este un castel 
construit pe o apă curgătoare, ca 
o imensă și fastuoasă locuință la
custră. Aici a trăit Diana de Poitiers, 
care după moartea soțului său n-a 
mai lepădat toată viața culorile do
liului: alb și negru. Regele a iubit-o 
și tot palatul este decorat în culori

Paris. Champs Elysées văzut de pe Arcul de Triumf

le acestei văduvii neconsolate: alb 
și negru. Dar regele moare înaintea 
iubitei, deși era cu douăzeci de ani 
mai tînăr decît ea și regina pune 
stăpînire pe palat. Pe-o parte a apei 
rămîne grădina Dianei. Dar pe cea
laltă, Caterina de Medicis orînduieș- 
te o grădină în stil italian și peste 
secole cele două rivale rămîn me
reu concurente pe malurile Chere- 
ului, în două grădini care-și dispu
tă și azi întîietatea: o grădină ă la 
française și o grădină à l’italienne... 
Istoria are prin urmare și ironie șl 
umor ca și ghidul nostru care ne 
povestea că Ludovic al XIV-lea a 
luat toate operele de artă de la 
Chenonceau, dar cum era un rege 
foarte generos, care nu lua nimic pe 
degeaba, a trimis în schimb un re
gesc portret al său, cu-o ramă imen
să, străjuită de un vultur, căci vul
turul era singura viețuitoare care 
putea să privească, fără să fie orbi
tă, un rege-soare.

Dacă atingi un microb de ciumă, 
te-mbolnăvești de ciumă. Atunci cum 
poți să crezi că nu ți se întîmplă 
nimic dacă atingi atîți atomi de fru
musețe, dacă mergi pe valea Loa
rei, de la Orleans în jos și stai la 
miezul nopții -în grădina Villandry- 
ului, luminată de reflectoare și de 

lună și asculți cîntecele truverilor pi
curate după tehnica stereofoniei; sau 
dacă te înfunzi cu mașina în lanuri
le de grîu și de maci și ajungi la 
casa unde s-a născut Rabelais — la 
Devinière — și urci treptele de piatră 
roase la mijloc în dreptul pașilor și 
te-ascunzi în pivnița casei ca o peș
teră neagră peste care a crescut un 
pui de prun, și dacă te întinzi la 
umbră și privești curtea năpădită de 
urzici și bălării și gardul rupt și du
lăul care moțăie și pătulul în care 
zac acum cercuri ruginite, o mașină 
de tuns iarba și un bidon gol' pe 
care scrie Esso Motor; sau dacă 
mergi la Saché, pe pajiștea verde 
sub streașină pădurii de stejari se
culari la care se uita Balzac cînd 
scria „Crinul din vale"; sau dacă 
bați la poarta din La Béchellerie și 
treci prin aleea de carpeni și prin
tre răzoarele de varză și salată și 
intri în pavilionul în care lucra A- 
natole France și-i privești fotografii
le îngălbenite și ochelarii rotunzi și 
colecția de chei și respiri adînc, cu 
voluptate, ca pe un parfum fin mi
rosul mucezit și stătut al cărților pe 
care le-a citit și în mijlocul cărora 
a scris. Da 1 Dacă pui mîna pe un 
bolnav de scarlatină toți spun că 
iei scarlatina și dacă bei lapte ne- 
fiert toți strigă: iei febră aftoasă 1 
Dar nimeni nu spune ce ți se întîm
plă dacă pui mîna pe zidul zgrun
țuros, roșu, sever șl măreț al cate
dralei din Albi, dacă treci seara pe 
sub turlele catedralei de la Tours, a- 
colo unde piatra pare lucrată cu 1- 
glița, unde marmura își pierde pon
derea ca un cosmonaut șl se înalță 
în văzduh ca un fum. Anghinarea 
dă alergie. Dar ce dă copacul acelq 
fantastic din curtea palatului episco
pal din Tours, care trăiește acolo de 
peste o sută de ani sub pseudonimul 
cedru din Liban, dar care este fără 
îndoială patriarhul copacilor de pe 
această planetă ? Seara cînd te duci 
și-1 vezi luminat din unghiuri sa
vante, ca la teatru, cînd stal sub 
coroana-i uriașă, începi și tu să te 
simți măreț și ești gata să-ți uiți 
sfiiciunea și să strigi în gura mare: 
oameni buni, oameni buni, lăsați-vă 
iradiațl de frumusețe și înțelepciunel

jEcaferlna OPROIU
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In anul 1946, o cantitate mică de 
izotopi radioactivi ai carbonului, cu o 
activitate de 0,001 curie, a fost folosită 
în cercetări medicale. Era prima uti
lizare în scopuri pașnice a energiei a- 
tomice. Modesta sursă de radiații de 
acum 18 ani este astăzi mult depășită : 
recent, a fost realizată o sursă de radio- 
cobalt cu .o activitate de 250 000 curie. 
Și, totuși, deși radioizotopii sînt pre- 
zenți în numeroase domenii de cerce
tare științifică, utilizarea lor se află încă 
la începutul ei; din numărul celor cu- 
noscuți, se folosește doar a zecea parte.

Cînd s-a inventat microscopul, oame
nii de știință au văzut cu uimire des- 
chizîndu-se în fața lor o lume nouă. 
Aceeași este uimirea astăzi, cînd izo
topii radioactivi ne îngăduie să „pri
vim“ în' „adîncimea" unor materiale, să 
cercetăm structura lor, să urmărim fe
nomene greu controlabile, la care parti
cipă cantități extrem de mici de sub
stanță. Deoarece' radioactivitatea nu 
este influențată nici de temperatură, 
nici de presiune, pot fi studiate. cu a- 
jutorul ei procese care se petrec la tem
peratura oțelului topit sau la cea a ae
rului lichid, la presiuni foarte ridicate 
sau în vid înaintat, procese care se 
desfășoară foarte rapid sau extrem de 
lent. Sutele de izotopi radioactivi cu- 
noscuți astăzi produc radiații diferite 
ca natură, energie și durată, fiind uti
lizabile pentru scopurile cele mai di
verse.

Una dintre aplicațiile importante re
prezintă jojele cu radioizotopi, dispozi
tive ce cuprind, în principiu, o sursă de 
radiații, adică un radioizotop închis în
tr-un conteiner, un detector de radiații 
și o instalație electronică pentru trans
formarea semnalului sesizat de detector 
în semnal electric, optic sau acustic. 
Jojele relatează, după gradul de absorb
ție sau împrăștiere a radiației, care este 
compoziția, starea, densitatea, grosimea 
materialului examinat. Ele pot servi, în 
cele mai diferite procese tehnologice, 
ca indicatoare de nivel, presiune, pozi
ție, viteze de scurgere etc.

Iată un exemplu din siderurgie. In 
procesul de laminare s-a reușit recent 
să se măsoare cu o precizie de +0,1 
mm, la o temperatură de 1 000° C, gro
simea unor table de oțel, late de pînă 
la 4 metri și groase între 5—50 mm, fo- 
losindu-se drept jojă o mare cameră de 
ionizare, sursa radioactivă fiind co-

® Temperatura oțelului topit sau a aerului lichid nu 
constituie o piedică ® Martori oculari ai calității 
produselor ® Peregrinările atomului sub observație 
® Pasteurizarea și sterilizarea alimentelor © Izo
topul anunță pompierii

balt-60, de 0,5 curie. In industria hîr- 
tiei, jojele asigură menținerea uniformi
tății în masa hîrtiei, în cea chimică 
— a foilor de mase plastice. în indus
tria petrolului, ele îngăduie determina
rea continuă chiar și a unor cantități 
infime de sulf în produse. Urmărind și 
permițînd reglarea diferitelor elemente 
ale unor procese tehnologice, jojele cu 
radioizotopi pot conduce la automati
zarea acestor procese.

Alt gen de aplicații ale izotopilor ra
dioactivi se bazează pe ionizarea gaze
lor sub acțiunea lor. Foarte sensibile și 
sigure în funcționare sînt, de pildă, de
tectoarele de fum, folosite ca averti
zoare de incendiu și care îngăduie sta
ției de pompieri să țină sub observație 
o zonă întinsă. Aceste avertizoare cu
prind două camere de ionizare, una în
chisă, iar a doua deschisă pentru at
mosfera exterioară, sursele utilizate 
fiind americiu-241, cu o activitate de 
64 microcurie. în camera închisă există 
un curent de ionizare constant, pe cînd 
în cea deschisă el variază în funcție de 
compoziția atmosferei; din această di- • 
ferență rezultă semnalul care este 
transmis instantaneu, permițînd pom
pierilor să intervină fără întîrziere. în 
Anglia, în ultimii 3 ani au fost detec
tate, pe această cale, în fază incipientă, 
peste 500 de incendii, astfel îneît în 
80 la sută din cazuri nu s-au produs 
decît pagube neglijabile.

Ionizarea gazelor își găsește aplicare 
și în paratrăznetele moderne, în apara
tele de măsurare a vidului etc. Ioniza
rea se află și la baza cromotografiei 
gazoase, cu numeroase aplicații în in
dustria cărbunelui, chimică, sticlei, tex
tilă, alimentară etc. Cu ajutorul ei 
poate fi determinată, între altele, pre
zența metanului în gazul de mină, a 
acetilenei și a altor hidrocarburi în in
stalațiile de producere a oxigenului etc. 
O aplicație interesantă este și „suflajul 
ionic“. Cu ajutorul acestui procedeu, 
folosit în industria automobilelor din 
S.U.A., se obține îndepărtarea prafului 
sau a firelor de bumbac de pe suprafe
țele metalice înainte de vopsire.

Pe modificarea intensității radiațiilor 
radioactive, atunci cînd străbat anumite

materiale, se bazează gamagrafia, care 
continuă să se dezvolte îndeosebi în 
industria metalurgică. Permițînd con
trolul nedistructiv al materialelor, ga
magrafia prezintă și alte avantaje: 
posibilitatea efectuării operațiilor pe te
ren, chiar și în locurile unde nu există 
alimentare cu energie electrică ; con
trolul unor piese de forme speciale sau 
al unor piese puține, care pot fi expuse 
radiațiilor un timp mai îndelungat, po
sibilitatea controlului atît între diferi
tele etape ale procesului tehnologic, cît 
și asupra produsului finit. Cu ajutorul 
unei noi metode gamagrafice, puse la 
punct recent, poate fi verificată, de 
pildă, mai rapid decît înainte, coroziunea 
țevilor de la cazanele centralelor ter
moelectrice, fără oprirea acestora. Pot 
fi cercetate astfel dintr-o dată, pînă la 
14 tuburi din cazan, sesizîndu-se chiar 
și coroziuni de 0,1 mm și evitîndu-se 
defectarea inopinată a cazanelor. In ma
joritatea țărilor costul controlului ga- 
madefectoscopic revine la aproape jumă
tate din cel cu instalațiile X, determi- 
nînd o reducere simțitoare a rebuturilor.

Utilizați ca trasori, izotopii radioac
tivi permit urmărirea drumului compli
cat al atomilor în numeroase procese 
fizice, chimice și biologice. Incorporați 
în materialul studiat, atomii radioactivi 
își semnalează mereu prezența, oricare 
ar fi peregrinările lor. Poate fi urmărit 
astfel pînă și atomul care, într-o reac
ție chimică, se mută de la o moleculă 
la alta. Cazurile în care pot fi utilizați 
trasorii radioactivi sînt foarte numeroa
se, practic nelimitate, dar ele nu au 
căpătat aplicație curentă decît în rela
tiv puține cazuri. A dat rezultate po
zitive utilizarea trasorilor în studiul 
uzurii pieselor mecanice, al ungerii, în 
studiul proprietăților farmacologice ale 
unor substanțe. Ca substanță marcată 
și utilizată ca trasor pot servi apa, 
produsele petroliere etc., semnalînd 
scurgerile subterane din conducte ; no
roiul de foraj pentru determinarea pier
derilor în găurile de sondă etc.

Introducerea direct în masa unui pro
dus, sub formă de izotopi radioactivi, a 
energiei necesare unei reacții a des
chis în fața chimiștilor posibilitatea

obținerii unor produși noi, cu pro
prietăți superioare, necontaminați de 
substanța catalizatoare. Iradierea sub
stanțelor a determinat într-adevăr anu
mite progrese în chimie, s-au gă
sit însă destul de repede posibilități 
de realizare a unor produse echivalen
te, prin procedeele mult mai ieftine ale 
chimiei clasice. S-a constatat, de pildă, 
că trecerea fibrelor textile sintetice 
printr-o atmosferă de ozon conduce la 
reacții similare cu cele obținute prin 
iradiere. Este deci recomandabil să se 
recurgă la metodele, chimiei radiațiilor 
numai cînd acestea sînt rentabile.

Iradierile pot determina modificări 
esențiale ale structurii substanțelor, in
clusiv a celor vii. Pe aceasta se ba
zează utilizarea lor pentru sterilizare, 
ceea ce a condus la modificări substan
țiale în anumite procese tehnologice. 
Un exemplu interesant îl constituie se
ringile din polistiren, sterilizate, prin 
iradiere și care, datorită prețului de 
cost scăzut, o dată folosite se aruncă. 
Controlul bacteriologic al seringilor 
se face prin plasarea unui exemplar 
foarte contaminat în fiecare lot și ve
rificarea acestuia după iradiere. Toto
dată, ca măsură de precauție, pe eti
cheta fiecărei seringi se lipește un ma
terial special de culoare galbenă, care 
după iradierea cu doza prescrisă devine 
de un roșu aprins.

O aplicare de perspectivă sînt pas- 
' Uzarea alimentelor cu

O aplicare de pi 
teurizarea și sterili  ________ —
ajutorul radiațiilor. Pasteurizarea prin
iradiere a alimentelor se bazează pe 
utilizarea unor doze mici de radiații și 
duce la prelungirea de 3—4 ori a du
ratei de conservare, obținute în prea
labil prin răcire. Sterilizarea prin ira
diere, la rîndul ei, se face cu doze 
relativ mari, fără a se mai proceda la 
o prealabilă congelare. Sterilizate în a- 
cest fel, produsele din carne de porc, 
vită, pasăre etc., pot fi păstrate timp 
îndelungat la temperatura camerei. Re
zultatele obținute în Uniunea Sovietică, 
S.U.A., Franța, Canada etc. par să în
dreptățească utilizarea acestor metode 
pe scară industrială.

Radioizotopii pot fi folosiți și în „ba
terii nucleare“, bazate pe transformarea 
în energie electrică a energiei termice 
produse prin dezintegrarea izotopului 
respectiv. Se cere 
să fie închise în 
tente, să suporte 
șocuri mecanice 
etc., pentru ca

însă ca aceste baterii 
capsule foarte rezis- 
temperaturi ridicate, 

puternice, coroziune 
în orice situație s-ar 

afla — foc, explozie, ciocniri — să nu 
permită împrăștierea materialului ra
dioactiv. Au fost realizate capsule de 
acest gen, care rezistă la 500° C cît și la 
acțiunea corosivă a apei marine apro
ximativ 300 de ani. Bateriile cu pu
teri de pînă la 25—50 wați funcțio
nează fără întrerupere, între 138 de

Mireasma florilor — 
o problemă stereochimică

Profesorul Scherchen, cunoscut diri
jor la Scala din Milano, a realizat 
un aparat amplificator de sunete. 
Âvînd forma unui glob și fiind pre
văzut cu 32 de difuzoare, aparatul 
contribuie la rezolvarea unor pro
bleme de acustică în marile săli de 

concerte

o Un orologiu atomic, 
stare să indice timpul cu pre
cizia de o milionime de se
cundă pe zi, a fost realizat — 
pe baza izotopului radioactiv 
taIiu-295, la Neuchâtel, în El
veția. Se lucrează Ia alt orolo
giu care va funcționa cu pre
cizia unei zecimi de milionimi 
de secundă pe zi, ceea ce în
seamnă că diferența de o se
cundă întreagă va deveni obser
vabilă după... 30 de mii de ani.

Incîntat de mireasma unui buchet 
de trandafiri, cercetătorul își pune 
o serie de întrebări : care este 
natura mirosului? Care este baza o- 
biectivă a senzației subiective de 
miros ? Răspunsul încearcă să-l dea 
„știința mirosurilor“ — osmologia, 
încă destul de incomplet dezvoltată.

O teorie emisa de un grup de cer
cetători ai Universității din Oxford 
se bazează pe o ramură a chimiei — 
stereochimia, care studiază legătura 
dintre structura, forma și proprietă
țile molectilelor. Acțiunea diferen
țiată a. moleculelor asupra organului 
olfactiv ar fi determinată de forme
le diferite ale acestora.

Potrivit explicației stereochimice 
toate mirosurile sînt rezultatul com
binării a șapte mirosuri fundamen-

tale : camforat, tămîios, floral, men- 
tolat, eterat, picant și putred, detec
tate de șapte tipuri corespunzătoare 
de receptori olfactivi. Aceste miro- ■ 
suri fundamentale corespund la șap
te forme și structuri diferite ale mo
leculelor. Astfel, mirosurile camfo
rat, tămîios, floral, mentolat și ete
rat sînt date de molecule avînd res<- 
pectiv forme de sferă, disc, disc cu 
o serie de prelungiri. Excepție fac 
moleculele ce produc mirosurile pi
cant și putred, ale căror forme sînt 
variabile, dar a căror trăsătură ca
racteristică este dată de sarcina e- 
lectrică; moleculele ce corespund mi
rosului picant au o sarcină pozitivă 
și o mare afinitate pentru electroni, 
caracteristică opusă celei a molecu
lelor ce produc mirosul de putred.

• Specialiști sovietici au creat 
o instalație înzestrată cu un 
tun electronic și o cameră vi
dată în care pot fi realizate, Ia 
temperaturi de cîteva mii de 
grade, pelicule extrem de fine, 
reprezentînd rezistențe electri
ce abia vizibile. Se deschid ast
fel perspective noi în radioteh- 
nică, deoarece într-un bloc de 
mărimea unei cutii de chibri
turi vor putea fi plasate tot 
atîtea piese cît cuprinde o ma
șină electronică de calcul 
proporții nu prea mari.

de

deo S-a dovedit că undele 
frecvență foarte joasă, Ia utili
zarea cărora se renunțase în 
1920, după experiențe efectuate , 
de Marconi, sînt singurele unde 
radio-electrice care se pot pro
paga prin păturile înalte ale 
atmosferei, fără a suferi defor
mări, chiar dacă au loc furtuni 
magnetice. S-a propus utiliza
rea lor pentru transmiterea de 
mesaje importante, pentru ghi
dajul navelor și avioanelor.

® In R. S. Cehoslovacă a fost 
construit un dispozitiv pentru 
developarea rapidă a filmelor. 
Noul dispozitiv developează 
2 000 m de film pe oră, utilizînd 
un revelator la o temperatură 
mai ridicată, care stropește sub 
presiune filmul ce rulează. 
Avantajele noii metode constau 
în micșorarea cantității de re
velator folosit și dimensiunile 
mici ale dispozitivului. Filmele 
developate prin această metodă 
trebuie să aibă însă un strat 
fotosensibil rezistent Ia tempe
raturi ridicate.

O descoperire cu totul întimpla- 
toare a unui inginer francez — re
latează revista „Science et Vie“ — 
a pus pe specialiști în fața unui fe
nomen inexplicabil încă. Este vorba 
de un pendul, la care izvorul ener
giei necesare întreținerii oscilațiilor 
constituie o enigmă. Pendulul în 
cauză nu are în construcția sa nimic 
deosebit: un cilindru de material 
plastic suspendat de plafonul unei 
pivnițe printr-un fir de nylon lung de 
aproape doi metri. Scos din poziția 
sa de repaus, pendulul își încetează 
oscilațiile după aproximativ douăzeci 
de minute. Dacă însă, de o parte și 
de alta a pendulului în repaus se a- 
șează două recipiente conținînd o 
substanță oarecare sub formă de gra
nule (nisip, pilitură de fier etc) și 
orientate în direcția nord-sud — spre 
surpriza tuturor — pendulul începe 
să oscileze fără a fi scos din poziția 
sa de repaus printr-o intervenție din 
exterior. Mișcarea pendulului conti
nuă timp de ore întregi, încetînd u- 
neori, dar totdeauna reîncepînd de 
la sine.

Fenomenul prezintă cîteva trăsă
turi curioase. în general pendulul își 
începe singur mișcarea la miezul 
nopții sau la ora 1 dimineața, pe
rioada sa satisface legea obișnuită 
a pendulului simplu, dar amplitudi
nea este supusă unei reguli curioa
se: ea este mai mare noaptea decît 
ziua, iar norii exercită o anumită in
fluență, micșorînd-o. Fenomenul, 
foarte evident în pivnița în care a 
fost observat prima dată, este inexis
tent într-o pivniță vecină dar se re-

găsește într-una mai depărtată. Cîm- 
pul electric sau cel magnetic nu in
fluențează desfășurarea procesului 
de oscilație a pendulului și deci 
cauza acestor oscilații nu poate fi 
de natură electromagnetică.

După cum relatează aceeași 
vistă, fizicieni și matematicieni
supus pendulul buclucaș unui studiu 
amănunțit, dar nimeni pînă acum nu 
a găsit o explicație.

re
an
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Doi zoologi de la Universitatea 

Harvard (S.U.A.), relatează ziarul 
vest-german „Die Welt“, au demon
strat că limunul (limunus molucca- 
nus), un mic animal marin, strămo
șul scorpionului, dispune de un al 
treilea ochi care percepe razele ul
traviolete. Acest ochi este format 
din două globuri oculare, conținînd 
50—80 de celule vizuale. Prelungiri
le nervoase ale acestora se unesc 
într-un cordon nervos, aflat în legă
tură cu creierul. Zoologii presupun 
că organe senzitive de acest gen ar 
fi destul de răspîndite în lumea ar- 
tropodelor.

Ochiul sensibil la razele ultravio
lete percepe, firește, alte lucruri de- 
cît cele pe care le vede ochiul nos
tru. O dovedesc fotografii ale ceru
lui făcute cu filme sensibile la ra
diații ultraviolete. Pe acestea se ob
servă constelații necunoscute pe 
care ochiul nostru, înarmat chiar cu 
cel mai puternic telescop, nu le-a 
putut descoperi. Pînă în prezent, nu 
s-a lămurit încă dacă ochiul sensi
bil la raze ultraviolete are vreo în
semnătate în viața limunului. Fapt 
este că el reprezintă o specie care 
a apărut încă acum multe milioane 
de ani. De atunci a evoluat foarte 
puțin, iar cel de-al treilea ochi con
stituie probabil o rămășiță din pe
rioada cînd păturile superioare ale 
atmosferei, sărace încă în ozon și 
oxigen, nu au putut filtra razele ul
traviolete ale Soarelui și acestea au 
pătruns nestingherite pînă la Pă- 
mînt.

• Cutremurele din Pacific sub
• Case antiseismice

La 185 km sud-vest de Point Arena 
(California-S.U.A.) urmează să fie in
stalată la adîncimea de 3 km, sub 
fundul Oceanului Pacific, o stație 
seismică automată. înregistrările 
privind undele seismice care se pro
pagă prin platoul submarin, care este 
ținut astfel sub permanentă observa
ție, vor fi transmise prin cablu către 
o stație de observație terestră.

★

în apropierea Moscovei, la Institu
tul de cercetări pentru elemente de 
construcție, a fost instalată, într-un 
hangar uriaș, o platformă de 24 mp 
care poate fi supusă unor puternice 
vibrații și șocuri. Pe, această platfor
mă se construiesc dase „antiseismi
ce" avînd un sfert din dimensiunile 
reale. Supuse, pe platformă, u- 
nor cutremure artificiale de gradul

„Raduga", construilă în
sează pe pernă de aer, cu viteza de HO km pe oră. Ea poate trece in 
viteză mare prin ape puțin adinei, peste bancuri de nisip și chiar să se 
ridice pe țărm. Se construiește in prezent un vas de acest tip pentru 50 

de călători

este o ambarcațiune care se depla-

se

zile (sursele cu poloniu-210) și 86 de 
ani (cu plutoniu-238). Surse nucleare de 
energie electrică ca acestea au fost uti
lizate pentru echiparea unor sateliți ar
tificiali, pentru asigurarea funcționării 
unor stații meteorologice automate.

Recent, la Viena, a avut loc o sesiune 
științifică organizată de zâgenția inter
națională pentru energia atomică, la 
care au participat 59 de specialiști din 
29 de țări. Cu acest prilej s-a examinat 
în ce măsură și-au găsit aplicație radio
izotopii în industrie, s-au evaluat econo
miile care rezultă din utilizarea lor, s-au 
schițat căi pentru difuzarea mai rapidă 
a noilor metode în industrie. Din ra
poartele prezentate a reieșit că econo
miile anuale, realizate pe scară mondi
ală, ca urmare a folosirii radioizotopilor 
se ridică în prezent la peste 250 mili
oane de dolari; că pe ramuri industria
le, raportat la producția globală a ra- 
murei respective, se pot realiza econo
mii anuale de 1—3 la sută; că este foar
te puțin probabilă apariția unei satura
ții în acest domeniu, chiar și în țările 
industriale cele mai dezvoltate.

Izotopii radioactivi și-au făcut intra
rea și în industria noastră; de utili
zarea lor beneficiază industria construc
toare de mașini, petrolieră, chimică, a 
cimentului, sticlei, lemnului, celulozei 
etc. Se dezvoltă aplicațiile în medicină, 
agricultură, silvicultură. Faptul că s-a 
organizat în țară prepararea unui întreg 
sortiment de radioizotopi, producția a- 
paraturii necesare pentru detectarea și 
măsurarea radiațiilor, cursuri de specia
lizare etc., a condus la introducerea u- 
hei serii întregi de aplicații în industrie. 
Cadrul lor poate fi însă lărgit prin 
colaborarea tot mai strînsă dintre 
institutele de cercetări și întreprinderile 
industriale, concretizîndu-se în elabora
rea de noi tipuri de aparate la un înalt 
nivel tehnic, prin multiplicarea și gene
ralizarea, pe scară largă, a aparatelor și 
metodelor care și-au găsit justificarea în 
practică.

Ing. C. C. ILIESCU
Candidat în științe tehnice 
Secretar științific 
al Institutului de fizică atomică
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BE PE VALEA
Printre numeroasele stațiuni bal- 

neo-climaterice ale țării noastre, un 
Ioc de frunte îl ocupă cele trei sta
țiuni de odihnă și tratament din Va
lea Oltului: Călimănești-Căciulata, 
Govora, Olănești. Ele au luat o 
mare dezvoltare în anii puterii 
populare. în 1963 au fost găzduiți 
aci aproape 70 000 de oameni ai 
muncii, iar în acest an vor veni 
peste 73 000.

Datorită așezării geografice, Căli
mănești, Govora și Olănești sînt lo
calități cu un climat dulce, cu ierni 
blinde și veri răcoroase, fără va
riații bruște de temperatură, ferite 
de curenți puternici de aer. într-un 
cuvînt, un climat favorabil trata
mentelor balneo-sanatoriale în tot 
cursul anului. Experiența acumulată 
de-a lungul anilor arată că factorii 
naturali de tratament existenți în 
aceste stațiuni exercită o acțiune 
binefăcătoare asupra organismului 
bolnav.

Cele trei stațiuni au numeroase 
elemente comune în privința posi
bilităților terapeutice, dar și unele 
particularități care le diferențiază. 
Cel mai important factor de trata
ment îl constituie apa minerală, cu 
o mineralizare foarte variabilă, care 
permite o prescriere diferențiată, a- 
vînd în vedere, pe de o parte, ele
mentele componente ale izvoarelor, 
proporția lor, gradul lor de disocia
ție, iar pe de altă parte, particulari
tățile individuale ale bolnavului.

Apele minerale în aceste stațiuni 
se administrează în diferite moduri, 
pe care le enumerăm mai jos.

Cura de băut. își găsește o largă 
întrebuințare la Olănești și Călimă
nești. Izvoarele minerale se reco
mandă în îmbolnăvirile cronice gas
tro-intestinale (gastrite, gastro- 
duodenite, stările după rezecție gas
trică, colite, enterocolite) ; boli he- 
pato-biliare (colecistită, hepatită, 
dischinezii biliare, colecistită calcu- 
loasă, stările după colecistectomie), 
boli ale rinichilor și căilor urinare 
(litiaza renală, nefrita cronică, pre
cum și diabetul zaharat, guta etc).

OLTULUI
O altă modalitate sub care se uti

lizează apele minerale o constituie 
cura externă (băile minerale). Ele își 
găsesc 'aplicații în reumatismul cro
nic articular și extraarticular, în 
poliartroze, spondiloze, nevralgii, 
dermatoze cu prurit, psoriazis, urti- 
carie, arterioscleroză etc.

A treia formă o reprezintă aero
solii și pulverizațiile, cu bune rezul
tate în bolile cronice ale căi
lor respiratorii superioare (rinită, 
rinofaringită, bronșită). De curînd 
se folosesc și aerosolii cu ultrasu
nete, care permit o dispersare foar
te fină și uniformă a particulelor. 
Cu asemenea aparatură sînt dotate 
toate stațiunile. La Govora se apli
că așa-zisa pneumoterapie, adică 
utilizarea în scop terapeutic a aeru
lui comprimat și rarefiat în inspi
rații și expirații, procedeu indicat în 
emfizemul pulmonar, bronșita cro
nică, dilatațiile bronhice.

Irigațiile reprezintă încă o mo
dalitate de întrebuințare a apelor 
minerale. Se găsesc instalații spe
ciale în toate stațiunile. Pe această 
cale se tratează metroanexitele cro
nice, cervicitele etc. La Olănești a- 
pele minerale se administrează și 
sub formă de injecții cu izvorul 7, 
cu rezultate bune în boli alergice.

Pe lîngă apele minerale se folo
sește o terapie asociată formată din: 
electroterapie (băi galvanice, ultra
scurte, magnetodiaflux etc.). Și hi- 
droterapia se aplică pe o scară lar
gă. La Olănești și Călimănești s-au 
dat în folosință instalații moderne 
de hidroterapie din 1961, cu o capa
citate de tratament mare, putîn- 
du-se efectua sute de proceduri zil
nic (fricțiuni, împachetări, dușuri, 
afuziuni, băi de acid carbonic, băi 
cu bule de aer, băi de plante medi
cinale etc.) indicate în stări de aste
nie, insomnie, stări nevralgice, va
rice etc. Din terapia asociată mai 
menționăm întrebuințarea energiei 
radiante, furnizată de spectrele de 
iradiere emise de corpurile incan
descente (solux, ultraviolete) indica-

cura 
bal- 
die- 
tra-

te în afecțiuni ale aparatului loco
motor, lombosciatică, artroze, ne
vralgii etc. La Govora se aplică așa- 
zisul nămol de Govora, indicat în 
reumatismul cronic și artroze.

în toate cele trei stațiuni, 
hidrominerală și tratamentul 
near se asociază cu alimentația 
tetică corespunzătoare bolilor
täte. Dat fiind numeroasele cațefio- 
rii de îmbolnăviri ce se pot trațî' .în 
aceste stațiuni, se pregătesc z'.-.nic 
6—8 diete, fiecare tip de regim’ali
mentar fiind adecvat unor anumite 
boli.

Și pentru copiii care suferă de ur
mări după hepatita epidemică, fexis- 
tă în stațiunile de pe Valea Oltului 
mijloace de tratament balneo-fizio- 
terapic. La Călimănești a luat ființă 
un sanatoriu de copii în anul 1958, 
care dispune în prezent de 120 de 
locuri. La Govora, sanatoriul are o 
capacitate de 112 locuri, iar la Olă
nești — de peste 50 de locuri. Aceste 
sanatorii funcționează în tot timpul 
anului. Aici se desfășoară și o acti
vitate instructiv-educativă 
cursuri, lecții, 
excursii etc.

Prescrierea unui anumit izvor de 
apă minerală sau a anumitor proce
duri are la bază o serie de conside
rente de specialitate, utilizarea lor 
fiind strict individualizată. Ca atare, 
e de la sine înțeles că alegerea sta
țiunii, a izvoarelor de ape minerale, 
a tipului de tratament balnear tre
buie să țină cont exclusiv de indi
cațiile medicale și să nu se facă din 
proprie inițiativă sau din auzite. 
Necesitatea respectării stricte a re
comandărilor medicale este indis
pensabilă pentru obținerea unui re
zultat bun și, mai ales, pentru pre
venirea eșecurilor sau agravărilor în 
timpul tratamentului, cu atît mai 
mult cu cît unele îmbolnăviri nu au 
indicație pentru tratament balnear 
sau au chiar contraindicație. Firește 
că în asemenea cazuri folosirea 
neștiințifică a tratamentului balnear 
poate duce la agravarea bolii.

prin
proiectări de filme.

Dr, Nicolae BALTĂ ț 
candidat în științe medicale

Se mai întâmplă uneori,

Ordinea de sosire în stație

▼1 se pare câ rochița vă îngrașă,

valea rîului Tehucan, la 
de Mexico, unde au fost 
așezări preistorice la 

suprapuse, au lost scoase

și Ia urcarea în autobuz
Desene de Nell COBAR

— Dacă
bațl-o la oglinda aceasta.»

6, 7 sau 8, se poate cerceta rezisten
ța caselor la zguduiri seismice de 
gradul respectiv. Delegați ai orașului 
iugoslav Skoplje (distrus de un cu
tremur de gradul 8) au asistat recent 
la efectuarea unor experiențe de a- 
cest gen, în vederea cunoașterii de 
tipuri recomandabile de clădiri pen
tru reconstruirea orașului lor.

Un străbun 
al porumbului

Porumbul, din cauza formei pe care 
o are știuletele, nu se poate înmulți 
singur, nu-și poate împrăștia semin
țele. Dar această graminee este șl 
singura plantă de cultură căreia nu 
i s-au găsit în natură formele anteri
oare. Se știe doar că porumbul fuse
se cultivat în America încă înainte 
de debarcarea lui Columb. Cu prilejul 
unor cercetări arheologice, efectuate 
recent în 
200 km sud 
descoperite 
nouă nivele 
la iveală și resturi vegetale, prezen- 
tînd succesiv forme tot mai primitive 
ale porumbului, pînă la o formă an
cestrală : o mică plantă sălbatică cu 
o singură inflorescență pe un ax fra
gil, avînd atît flori masculine cît și 
feminine. Ea purta un spic de 3—4 
cm, cu vreo 50 de boabe, mult mai 
puțin îngrămădite decît la porumbul 
de astăzi, și care se puteau împrăș
tia cu ușurință.

Oglinzile unor magazine de confecții
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întoarcerea în Capitală 
guvernamentale romine

Vineri seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația guvernamentală ro- 
mînă, condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care a dus tratative cu 
guvernul S.U.A. asupra unor pro
bleme ce interesează ambele gu
verne.

Cu același avion, împreună cu de
legația din care a făcut parte, a so
sit Și Petre Bălăceanu, ministrul 
R. P. Romîne în S.U.A.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
Alexandru Bîrlădeanu și Gogu Ra
dulescu, vicepreședinți ai Consiliului

care a vizitat S. U. A.
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi- 
nistrql afacerilor exțerne, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Roman Mol
dovan și Sergiu Bulgacpff, prim- 
vicepreședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale.

Au fost de față John P. Shaw, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE 
C. Ä.E.R. PENTRU AGRICULTURĂ

Lucrările Reuniunii 
educării tineretului

Joi după-amiază și vineri au con
tinuat lucrările Reuniunii interna
ționale de experți în problemele e- 
ducării tineretului. La punctul 1 al 
ordinei de zi „Tineretul în fața ma
rilor probleme ale conțemporanei- 
<&ții“ au luat cuvîntul experții : E. 
Maouad (Liban), Al. Bălăci (Romî- 
nia), Z. Elhabashy, (R.A.U.), M. Zre- 
lek (Iugoslavia), A. Segrouchni (Ma
roc), I. Samb (Senegal), H. Sfar (Tu
nisia), M. Lankasek (Cehoslovacia),

privind problemele

K. Ishii (U.I.S.), A. Baghli (Algeria), 
V. N. Oriol (U.R.S.S.), E. Korșunova 
(O.N.U.), R. Pinel (F.M.T.D.) și P. 
François (U.N-E.Ș.C.O). Vorbitorii, 
pornind de la experiența pe care o 
au în domeniul educației tineretu
lui, au dezbătut aspecte privind si
tuația și comportarea tinerilor față 
de problemele fundamentale ale lu
mii contemporane.

Lucrările Reuniunii conținuă.
(Agerpres)

La Leipzig — Marckleelșprg (R.D. 
Germană) a avut loc cea de-a 
XVII-ș ședință a Comișiei perma
nente G.A.E.Iț. pentru agriculțură.

La ședința comisiei au participat 
delegații din partea R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P, Mongple, R. P. Pplpne, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S. Par- 
ticipanții la ședință au lugt parte la 
deschiderea celei de-a XII-a expo
ziții agricole a R.D.G. și au vizitat 
pavilioanele expoziției.

La ședința comisiei, delegațiile 
au făcut schimb de experiență în 
problemele perfecționării conduce
rii producției agricole, în problemele 
economiei, organizării și planificării 
agriculturii, au făcut schimb de in
formații privind cele mai noi reali
zări ale științei și practicii agricole și 
privind măsurile luate în țările res
pective pentru intensificarea agri
culturii. Au fost adoptate recoman
dări privind dezvoltarea continuă a 
schimbului de informații în legă
tură cu realizările tehnico-științi- 
fice și experiența înaintată în do
meniul agriculturii și silviculturii, 
și s-a aprobat planul de colaborare 
în acest domeniu.

Comisia a aprobat măsurile ce o 
privesc în legătură cu îndeplinirea 
hotărîrilor celei der-a Xll-a ședințe 
a Comitetului Executiv al Consiliu

lui, îndreptate spre lărgirea conti= 
nuă a colaborării țârilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul agriculturii.

Cpnducățorii delegațiilor au in
format Comisia asupra mersului e- 
laborării în țările lor a consideren
telor preliminare privind dezvolta
rea agriculturii în perioada anilor 
1966—1970 și asupra desfășurării 
lucrărilor pregătitoare în legătură 
cu coordonarea planurilor în direc
ția sporirii producției agricole în 
următorii cinci ani.

Analizînd rezultatele încercărilor 
internaționale ale mașinilor agri
cole și mijloacelor chimice pentru 
protecția plantelor, efectuate în ță
rile membre ale C.A.E.R. în anul 
1963, comisia a adoptat recoman
dări în legătură cu folosirea rezul
tatelor acestor încercări. Comisia a 
aprobat planul încercărilor interna
ționale ale mijloacelor chimice pen
tru protecția plantelor pe anul 1965.

De asemenea comisia a adoptat 
recomandări privind îmbunătățirea 
activității în domeniul producției dp 
semințe și material săditor pentru 
silvicultură, precum și în legătură 
cu lărgirea colaborării țărilpr în 
acest domeniu.

Ședința pomisiei s-a desfășurat 
în spirit de prietenie frățească și în
țelegere reciprocă.

IN CAPITALĂ

Sesiuni ale Federației Mondiale
a oamenilor de

între 22—27 iunie vor avea loc în 
Capitală sesiuni ale Comitetului exe
cutiv și Comitetului editorial al Fe
derației mondiale a oamenilor de 
știință.

în legătpră cu această importanta 
manifestare științifică internaționa
lă, acad. Athanase Joja, președintele 
Asociației oamenilor de știință din 
R. P. Romînă, a declarat redactoru
lui Agenției romîne de presă, Leon 
Talpă :

Federația Mondială a oamenilor de 
știință a fost înființată în anul 1946, 
la inițiativa unor savanți cu renume 
Fnondial și, în special, a regretatului

:of. Frederic Joliot Curie. Țelul fe
derației este promovarea continuă a 
cercetării științifice, stabilirea unor 
contacte cît mai strînse între oame
nii de știință din lumea întreagă, în 
vederea folosirii științei pentru ridi
carea generală a nivelului de trai și 
nu în scopuri destructive.

în decursul anilor tot mai mulți 
oameni de știință s-au alăturat aces
tei organizații, încît ea reprezintă 
astăzi o organizație internațională 
cu caracter democratic și care se 
bucură de un deosebit prestigiu în 
lumea întreagă.

Actualul președinte al Federației 
este prof. Cecil Frank Powell, lau
reat al Premiului Nobel, savant ale 
cărui lucrări în domeniul fizicii nu
cleare, în special cele legate de par
ticulele denumite mesoni, au contri
buit în mod substanțial la dezvolta
rea acestei ramuri a fizicii.

Din conducerea Federației mai fac 
parte, între alți oameni de știință cu 
renume mondial, prof. John Bernal, 
cunoscut fizician și luptător activ 
pentru pace, care este și președinte

știință
al Consiliului Mondial al Păcii, acad. 
I. Oparin, ale cărui lucrări în dome
niul biologiei și biochimici sînt cu
noscute și apreciate în lumea în
treagă ; prof. Chou Pei-yuan, fizician 
de frunte, și alții.

F.M-O.S. editează, între altele, și 
publicația „Lumea Științifică“, care 
apare în șase limbi și este coordo
nată de un comitet editorial, format 
din oameni de știință. Articolele pu
blicate în revistă relatează despre 
cele mai noi cuceriri din diferite do
menii ale științei.

Consiliul executiv și Comitetul 
editorial ale F.M.O.S. se întrunesc pe
riodic pentru a rezolva problemele 
legate de activitatea organizației.

Țara noastră este afiliată de mai 
mulți ani la F.M.O.S> prin Asociația 
oamenilor de știință din R. P. Ro
mînă. Participarea activă la viața 
Federației și prestigiul de care șe 
bucură oamenii noștri de știință au 
făcut ca reprezentanți ai științei ro- 
mînești să facă parte atît din Consi
liul executiv cît și din Comitetul edi
torial. în țara noastră se tipărește, de 
altfel, și ediția franceză a publicației 
„Lumea Științifică“.

Faptul că acum sesiunile acestor 
organisme au loc în țara noastră tre
buie considerat ca o apreciere a 
științei romînești. Ca organizatoare, 
Asociația oamenilor de știință din 
R. P. Romînă se va strădui să asi
gure condiții optime bunei desfășu
rări a lucrărilor. Oamenii de știință 
care ne vor vizita țara cu acest pri
lej vor avea posibilitatea să cunoas
că realizările obținute de poporul 
romîn în toate domeniile, iar contac
tele personale cu colegii romîni vor 
contribui la un util schimb de expe
riență. (Agerpres)

INFOR
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL JL D. VIETNAM
Vineri dimineața a sosit în Capi

tală Hoang Tu, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R. D. 
Vietnam la București. La șpsire, în 
Gara de Nord, ambasadorul Hoang 
Tu a fost întîmpinaț de Dionisie Io- 
nescu, ambasador, directorul Proto
colului din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Au fost de față membrii Am
basadei R. D. Vietnam la București, 
în frunte cu Le Van Chat, însărcina
tul cu afaceri ad-interim, 51 Șefii u- 
nor misiuni diplomatice acreditați la 
București.

PENTRU DEZVOLTAREA 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ÎNTRE R. P. ROMÎNĂ.
ȘI R. S. F. IUGOSLAVIA

Intre 15 și 18 iunie au avut loc 
la București discuții între delega
țiile administrațiilor aeronautice ale 
R. P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia cu 
privire la unele modificări ale ane
xei referitoare la acordul privind 
transporturile aeriene încheiat între 
cele două țări în 1956. și alte proble
me legate de îmbunătățirea exploa
tării serviciilor aeriene. In urma 
discuțiilor, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, s-au 
semnat documentele corespunzătoare 
care dau posibilități mai largi pentru 
dezvoltarea transporturilor aeriene 
între cele două țări.

REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ 
A APICULTORILOR

Consiliul director și Comisia inte
rimară ale Federației internaționale 
a asociațiilor de apicultură — Api- 
mondia — au ținut zilele acestea o 
ședință de lucru în Capitală. Au fost 
adoptate noul statut al Federației 
internaționale a asociațiilor de api
cultură (după un proiect elaborat de 
Asociația crescătorilor de albine din 
R. P. Romînă) și regulamentul con
greselor internaționale de apicul
tură. S-a constituit Consiliul execu
tiv al Federației internaționale a a- 
sociațiilor de apicultură format din 
reprezentanți ai Austriei, Franței,

MATH
•

Italiei, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ro
mîne, Scoției, Statelor Unite ale A- 
mericii și Suediei. Consiliul director- 
și Comisia interimară au aprobat 
programul de desfășurare a lucră
rilor celui de-al XX-lea Congres 
internațional de apicultură jubiliar 
care va avea loc la București în 
anul 19ß5, precum și organizarea cu 
acest prilej a primei expoziții-țîrg 
de apicultură.

★

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
apariție a revistei „Știință și tehni
că“ a avut loc vineri, în sala de 
marmură a Casei Scînteii, o ședință 
festivă. Au participat reprezentanți 
ai C.C. U.T.M., Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice, Uniunii ziariștilor, profe
sori, colaboratori și cititori ai re
vistei. Pentru contribuția adusă la 
educarea științifică a tineretului a 
fost acordată revistei „Știință și 
tehnică“, „Diploma de onoare“ a 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor. Au fost, de ase
menea, distinși cu diplome de onoa
re membri ai colegiului și membri 
ai colectivului redacțional.

(Agerpres)

internaționalele
de gimnastică ale R.P.Romine

Cea de-a 7-a ediție a campionate
lor internaționale de gimnastică 
ale R. P. Romîne a început vineri 
în Sala sporturilor din Constanța. 
Participă gimnaști și gimnaste din 
Frânta, R. P. Ungară, Norvegia, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Romînă, în con
cursul masculin, după disputarea 
exercițiilor impuse, conduce repre
zentantul nostru F. Orendi cu 55,95 
puncte, urmat de A. Kadar (R.P.R.)
— 55,55 puncte și francezul Fou- 
qupux — 55,40 puncte. La feminin, 
în frunte se află Sonia Iovan (R.P.R.)
— 37,70 puncte, urmată de Elena
Leuștean (R.P.R.) — 37,60 puncte,
Maria Tressel (R.P.U.) •— 37,55 punc
te. Astăzi se desfășoară exercițiile 
liber alese.

Campionatul 
republican de oină

In Capitală și în (ară continuă sä 
se desfășoare jocurile din primele e- 
tape ale campionatului republican de 
oină, ediția 1964, la care s-au în
scris peste 300 de echipe. Această 
competiție se dispută în 4 etape ; res
pectiv faza raională, regională, inter- 
regiuni și etapa finală. Echipele de 
oină din orașul București au fost îm
părțite în două serii și se întrec sis
tem turneu, tur și retur. In seria I, 
campioana republicană pe 1963, for
mația C.P.B., a susținut o serie de 
jocuri cu echipele C.F.R.-B.T.A. și 
A. S. Otopeni, pe care le-a întrecut 
cu 12—4 și respectiv 14—3. Seria a 
Il-a este dominată de echipa Dinamo- 
Băneasa, care a cîștigat toate jocu
rile disputate pînă în prezent.

Fotbal

Etapa a 24-a a categoriei A
Duminică va avea loc cea de-a 

24-a etapă a campionatului catego
riei A de iotbal. Pe stadionul „23 Au
gust' din Capitală spectatorii vor 
urmări mult așteptatul cuplaj inter- 
bucureștean cu meciurile: Progre- 
sul-Steaua (ora 16,15) și Dingmo-Ra- 
pid (ora 18). Intîlnirea dintre cele 
două formații bucureștene Dinamo și 
Rapid, care de mai multe etape se 
întrec pentru locul de onoare al cla
samentului, constituie și derbiul 
campionatului. Meciuri echilibrate șe 
desfășoară și în țară : Farul Con- 
stanța-Steagul Roșu Brașov; Petrolul 
Ploiești-C.S.M.S. Iași ; Știința Cluj- 
U.T. Arad; Știința Timișoara-Crișul 
Oradea și Dinamo Pitești-Siderurgis- 
tul Galați. Partida dintre Dinamo și 
Rapid va fi transmisă în întregime la 
radio, pe programul I, cu începere 
de la ora 18. Totodată se vor trans
mite alternativ aspecte din repriza a 
doua a întîlnirilor : Dinamo Pitești- 
Siderurgistul, Petrolul-C.S.M.S. Iași și 
Farul-Steagul Roșu.

ȘTIRI CULTURALE
Vineri seara, în sala mică a Pala

tului R.P.R. a avut loc un concert 
Richard Strauss, f prezentat de Fi
larmonica de stat George Enescu, cu 
ocazia aniversării a 100 de ani de 
la nașterea compozitorului. în pro
gram au figurat lucrări instrumen
tale și vocale la care și-au dat con
cursul : Martha Kessler, mezzoso- 
prană, Radu Aldulescu, violoncel, 
Ladislau Konya, bariton, Miron 
Soarec, pian, Varujan Cozighian, 
vioară, George Popovici, violă, și 
Alfons Capitanovici, violoncel.

★

în sala „Victoria“ din Iași a avut 
loc vineri după-amiază vernisajul 
expoziției de pictură contempo
rană engleză.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof. univ. Gavril Istrate, 
președintele Comitetului regional 
Iași pentru cultură și artă, a vor
bit James Dalton Murray, amba
sadorul Marii Britanii în R. P. Ro
mînă. La vernisaj au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
stat, profesori din institutele de în- 
vățămînt superior din localitate, ar
tiști plastici, alți oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

★

în cadrul programului de schim
buri culturale, științifice și tehnice 
dintre R. P. Romînă și Franța, vi
neri seara a avut loc la cinemato
graful „Republica“ din Capitală uți 
spectacol de gală cu filmele „Adieu 
Philippine“ și „Sillages“, Au parti
cipat Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Du
mitru Popeșcu și Virgil Florea, vice
președinți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni de artă 
și cultură, un numeros public. Au 
fost, de asemenea, prezenți la spec
tacol însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Franței la București, Jean- 
François Noiville, membri ai amba
sadei și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres) 
LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara zi
lei de 19 iunie a. c. au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

21; 7; 17; 42; 19; 36; 4; 13; 64; 59. Premii 
suplimentare: 66; 53; 14. Fond de premii: 
656 057 lei.

La București au avut loc vineri fu
neraliile tovarășului Mihai Gh. Bu
jor, militant de frunte al mișcării 
muncitorești revoluționare din Româ
nia, vechi și devotat luptător pentru 
cauza socialismului.

în cursul dimineții, mii de bucu- 
reșteni au adus un ultim omagiu, 
trecînd prin fața catafalcului de la 
șecțiul Consiliului Local al Sindica
telor. Pe un perete drapat în catifea 
roșie se afla portretul îndoliat al lui 
M. Gh. ' Bujor. Dedesubtul lui e- 
raü rînduite coroane de flori depuse 
din partea C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat, Marii Adunări Naționa
le. Consiliului Central al Sindicate
lor, C.C. al U.T.M., Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., Institutu
lui de istorie a partidului, Comite
tului foștilor deținuți antifasciști, 
Federației Internaționale a Rezis
tenței.

Membri ai C.C. al P.M.R., membri 
ai Consiliului de Stat, deputați în 
Marea Adunare Națională, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, acti
viști de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești au făcut de gardă. 
Erau de față membri ai familiei to
varășului M. Gh. Bujor.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Apostol, Ștefan 
Voitec, Gheorghe Stpica, Gheorghe 
Vasilichi, Alexandru Șencovici, Flo
rian Dănălache, Ion Popescu-Puțuri, 
Ion Pas, Paul Niculescu-Mizil, Cor
nel Onescu. Apoi, după un moment 
de reculegere păstrat la catafalc, ei 
au prezentat condoleanțe familiei 
tovarășului M. Gh. Bujor.

în sunetele marșului funebru, si
criul cu corpul defunctului purtat pe 
umeri de tovarășii care au făcut ul
tima gardă, esțe așezat pe carul mor
tuar drapat în roșu.

O companie cu drapel îndoliat și 
muzică dă onorul.

în fruntea cortegiului mortuar sînt 
purtate portretul îndoliat al defunc
tului, pernițe roșii pe egre se află 
înaltele ordine și medalii ale R. P. 
Romîne cu care partidul și guvernul 
au distins pe tovarășul M. Gh. 
Bujor.

Defunctul a fost condus pe ultimul 
său drum de familia sa, de membri 
ai C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de numeroși vechi 
militanți ai mi... tarii muncitorești, 
de activiști de partid, ai organizații
lor de masă și obștești. Urma apoi 
compania de onoare, fanfara milita
ră și numeroși oameni ai muncii.

De-a lungul arterelor orașului, pe 
care le străbătea cortegiul funerar 
în drum spre Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, mii și 
mii de oameni, cu capetele descope
rite au adus un ultim salut Iții 
M. Gh. Bujor.

La ceremonia funebră, care a avut 
loc la monument, au luat cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Vasilichi, Ștefan 
Voitec, precum și Renato Bertolini, 
secretar al Federației Internaționale 
a Rezistenței.

A încetat să bată inima tovarășu
lui M. Gh. Bujor, militant de 
frunte al mișcării muncitorești revo
luționare din Romînia, vechi și de
votat luptător pentru cauza socialis
mului — a spus tovarășul Gh. Vasi
lichi în cuvîntul său.

încă din tinerețe — a arătat vor
bitorul — M. Gh. Bujor se alătură 
mișcării muncitorești din Romînia, 
remareîndu-se la el trăsăturile mili
tantului revoluționar. El desfășoară 
o activitate neobosită pentru organi
zarea și dezvoltarea mișcării munci
torești din țara noastră, pe care a 
slujit-o fără preget pînă la sfîrșitul 
vieții sale. Apărînd interesele mase
lor muncitoare, M. Gh. Bujor a spri
jinit lupta pentru întărirea mișcării 
sindicale din țara noastră. Lui îi a- 
parține mult cunoscutul manifest 
„Către concentrați și rezerviști“, în 
care vibra protestul împotriva repre
siunilor sîngeroase, precum și solida
ritatea clasei muncitoare cu țăranii 
răsculați în 1907, manifest care a pă
truns în satele și cazărmile Romî- 
niei, chemînd pe ostași să nu tragă 
în frații lor țărani. Neuitate vor râ- 
mîne cuvintele înflăcărate ale tova
rășului M. Gh. Bujor în acele zile de 
mari lupte ale țărănimii : „Arătați 
pretutindeni pe dușmanul adevărat și 
— dacă va fi nevoie și dacă va fi cu 
putință — dați-vă de partea răscu- 
lațiloi- ca să luptați contra acestui 
dușman. Niciodată gloanțele voastre 
în pieptul țăranilor asupriți".

Vorbitorul a evocat în conținuare 
activitatea tovarășului M. Gh', Bujor 
după refacerea Partidului social
democrat din 1910. în anii premer
gători primului război mondial, cît 
și în timpul acestuia, el se situează 
pe poziții înaintate, condamnînd 
războiul imperialist, fiind unul din 
organizatorii marilor acțiuni anti
războinice din această perioadă.

Aflîndu-se în sudul Rusiei, în 
timpul și după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, tov. M. Gh. 
Bujor desfășoară o intensă activitate 
în rîndurile muncitorilor și ostașilor 
romîni care se aflau acolo pentru a 
se organiza în unități înarmate în 
scopul apărării Revoluției prole
tare.

La sfîrșitul anului 1919, M. Gh. 
Bujor se întoarce în țară unde de
pune cu energie sporită o vie acti
vitate organizatorică și publicis
tică în vederea transformării par
tidului socialist în partid comu
nist. Activitatea sa revoluționară 
trezește ura autorităților regimului 
burghezo-moșieresc care îl aruncă 
între zidurile celei mai odioase în
chisori — Dofțana, apoi în închi
soarea Jilava și în lagărul de la Tg. 
Jiu.

După victoria insurecției din au
gust 1944, tovarășul M. Gh. Bujor 
desfășoară o activitate politică și ob
ștească neobosită. A fost deputat și 
membru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, membru al Consiliu
lui Științific al Institutului de Isto
rie a Partidului. Ca președinte al 
Comitetului foștilor deținuți antifas
ciști și membru al Consiliului Ge
neral gl Federației Internaționale a 
Rezistenței a dus o muncă perseve
rentă pentru organizarea asociației, 
luînd parte la numeroase întîlniri 
internaționale ale luptătorilor din 
rezistența antifascistă.

Prin încetarea din viață a tova
rășului M. Gh. Bujor, vechi și devo
tat membru al partidului nostru, care 
și-a închinat ani îndelungați de 
vjață pentru cauza clasei munci
toare, a socialismului, pierdem pe 
unul din cei mai stimați militanți ai 
mișcării muncitorești din Romînia. 
Figura sa luminoasă va rămîne pen
tru totdeauna în memoria oameni
lor muncii din patria noaștră, care 
îi aduc astăzi un ultim omagiu.

în încheiere, vorbitorul à spus : 
Tovarășe Bujor, ți-a fost dat să te 
odihnești alături de cei cu care ai 
lupțat în timpurile grele pentru cau
za clasei muncitoare, a poporului ro
mîn — alături dp Frimu și Ștefan 
Gheorghiu. Lupța pentru care te-ai 
sacrificat va fi continuată cu aceeași 
hotărîre și spirit de sacrificiu pînă 
la victoria deplină a comunismului 
de către întregul nostru popor sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Luînd cuvîntul, Renato Bertolini 
a spus: Tovarășe Bujor, îndeplinim 
astăzi o dureroasă datorie însoțin- 
du-te pe ultimul tău drum.

Sintern întristați deoarece tu ești 
dintr-ai noștri, tu ai luptat întreaga 
ta viață pentru binele patriei și al 
omenirii.

Am fi vrut să te vedem încă mulți 
ani la postul tău de luptă — a spus 
în continuare vorbitorul — dar boa
la te-a răpit afecțiunii aior tăi, în 
momentul culegerii fructelor lungii 
lupte duse pentru progresul politic 
și social.

Luptătorii din Rezistență, victime
le nazismului și fascismului din în
treaga Europă își închină drapelele 
în bernă, pentru a te saluta o ulti
mă dată.

Odihnește-te în pace scumpe to
varășe, a spus în încheiere Berto
lini — fii asigurat că vom urma 
exemplul și vom continua lupta pen
tru ca marile idealuri ale păcii și 
libertății, cărora ți-ai consacrat în
treaga viață, să poată triumfa.

Cu profundă durere și respect în 
același timp — a spus tovarășul 
Ștefan Voitec în cuvîntul său — a- 
ducem astăzi din partea Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn, a Consiliului de Stat 
și a Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, ultimul 
salut tovarășului M. Gh. Bujor, ace
luia care timp de peste șase dece
nii a fost un militant de frunte al 
mișcării muncitorești revoluționare 
din Romînia.

Studentul protestatar de la sfîrșitul 
veacului trecut, participant la cercu
rile socialiste, publicistul revoltat 
contra împilării burghezo-moșierești, 
s-a apropiat neșovăitoi- de mișcarea 
muncitorească, a cărei luptă conti
nuă după trădarea așa-zișilor ge
neroși, a crescut în rîndurile acestei 
mișcări și s-a călit ca un vajnic 
luptător pentru cauza socialismului, 
pentru interesele vitele ale poporu
lui romîn.

Tovarășul Ștefan Voitec a înfăți
șat amplu activitatea revoluționară 
a lui M. Gh. Bujor, evocînd principa
lele momente ale vieții sale de luptă. 
Referindu-se la procesul din martie 
1920 — vorbitorul a spus în conti
nuare : M. Gh. Bujor sublinia cu 
demnitatea proprie revoluționaru
lui : „Convingerile mele rămîn 
neclintit^ și în acest ceas su
prem. Sînt sigur că poporul ro
mîn nu se va putea îndruma spre 
progres decît dacă va porni pe căi
le socialismului“. Ani îndelungați el 
înfruntă temnițele regimului bur
ghezo-moșieresc și, izolat într-o ce
lulă la Doftana, este supus unui re-

gim de distrugere sistematică fizică 
și morală. în culegerea de versuri 
„Zăbrele“ stihuite în închisoare, cel 
căruia îi aducem azi un ultim omagiu 
și-a așternut, cu patos revoluționar 
și poetic, crezul său de luptă fără 
contenire. Pline de semnificație sînt 
ulțimele versuri ale . ultimei poezii 
dinaintea eliberării sale :

„Și-acum, o steag, șub tine revin 
și-mi reiau «cui, / Să te slujesc ca-n 
vremea trecută, cu tot focul, / Să 
merg (lin nou la luptă sub faldurile 
tale, / Ca-n ziua cuceririi victoriei 
finale, — / Cînd munca liberată va 
fi (țe Capital, / Să fîlfîi triumfal 1“

Visul, năzuința sa fierbinte și-au 
găsit întruchiparea în anii revolu
ției populare, ai construirii socialis
mului, în lupta victorioasă și efortul 
constructiv al poporului romîn sub 
conducerea încercatului nostru 
partid.

După 23 August 1944 cu toată 
yîrsta înaintată el își dă cu prisosin
ță contribuția la numeroase și im
portante acțiuni obștești, social-po- 
litice și culturale, puse în slujba re
voluției, a făuririi socialismului în 
patria noastră. Cel care cu ani în 
urmă militase cu perseverență pen
tru unitatea forțelor muncitorimii a 
spluțat cu însuflețire unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare și apoi 
realizarea deplinei unități muncito
rești sub steagul marxist-leninist al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Ales deputat în mai multe legisla
turi și în prezidiul Marii Adunări 
Naționale, tovarășului Bujor i se în
credințează în anul 1961 președinția 
de vîrstă a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, cu 
prilejul constituirii noii legislaturi. 
Mulțumind în cuvîntul său pentru a- 
ceastă înaltă cinstire — a subliniat 
vorbitorul — el împărtășea, cu adîn- 
că emoție, întregii reprezentanțe a 
poporului romîn, marea fericire ce-1 
sțăpînea pențru epocalele izbînzi so
cialiste ale poporului nostru, izbînzi 
ce i-a fost dat să le trăiască cu 
bucurie și mîndrie.

„îmi aduc aminte — spunea tova
rășul M. Qh. Bujor — de anul 1903 
cînd am pășit sfios, timid, într-o 
mică încăpere, modestă și ea, priză
rită într-o uliță ascunsă din Iași, a- 
colo unde se țineau ședințele Cercului 
de studii sociale. Puțini erau acolo, 
precum erau puțini și în celelalte 
cîțeva orașe în care flacăra socialis
mului nu fusese stinsă: la București, 
la Galați, la Ploiești și în alte loca
lități. Puțini am fost atunci ș£ iată 
că astăzi, după atîția ani, mă găsesc, 
eu timidul de odinioară, începătorul 
în ale luptei socialiste din 1903, mă 
găsesc președinte de vîrstă al Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne. Această evoluție 
simbolizează pentru mine și, desigur, 
pentru oricare altul, uriașul pas îna
inte pe care l-a făcut mișcarea mun
citorească din Romînia și, totodată, 
uriașul pas pe care l-a făcut, în a- 
celași timp cu această mișcare so
cialistă și apoi comunistă din Ro
mînia, întregul popor romîn“.

Romînia zilelor noastre, a victo
riei depline a socialismului, la ale 
cărei temelii stau și munca, străda
nia, jertfa ta tovarășe Bujor, ? este 
satisfacția împlinită a anilor tăi' de 
îndelungată și statornică luptă.

Figura ta luminoasă, activitatea ta 
atît de nobilă vor trăi adine în me
moria noastră și veșnic va fi păs
trată amintirea ta, de noi toți, cei 
care te-am cunoscut, de toți cei care 
vor afla despre lupta, străduința și 
făptuirile tale în slujba poporului, 
a Patriei, a socialismului.

Ție, veteran al mișcării muncito
rești, militant credincios al partidu
lui nostru, a spus în încheiere to
varășul Ștefan Voitec, îți aducem, 
prin înfăptuirile poporului înscrise 
în bilanțul a douăzeci de ani de la 
victoriosul August 1944, prinosul 
dragostei și recunoștinței noastre, a- 
sigurîndu-te aci, în fața criptei tale, 
că le vom dezvolta și că le vom ri
dica pe culmile socialismului și co
munismului pentru care ai luptat în
treaga ta viață.

Adio, scumpe tovarășe Bujor !
★

în sunetele marșului funebru, si
criul cu corpul neînsuflețit al tova
rășului M. Gh. Bujor a fost de
pus într-una din criptele de la baza 
hemiciclului Monumentului, alături 
de Ștefan Gheorghiu și I. C. Frimu.

Răsună salvele trase de compania 
de onoare și acordurile solemne ale 
Internaționalei.

Condoleanțele Ambasadei U. R. S. S.
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, I. K. Jegalin, a trimis to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
o telegramă în care se spune : „în 
numele colectivului de colaboratori 
ai Ambasadei U.R.S.S. în R. P. Ro
mînă și în numele meu personal ex
prim condoleanțe sincere în legătu-

ră cu decesul tovarășului Mihai Gh. 
Bujor, militant de seamă al mișcării 
muncitorești din Romînia, partici
pant la evenimentele revoluției din 
Rusia din anii 1917—1919, luptător 
dîrz pentru cauza socialismului în 
Romînia“. (Agerpres)

In cîfeva rîndurl
• Turneul internațional de fotbal de Ia 

Paris s-a terminat ou victoria echipei bel
giene Anderlecht care a învins în finală 
cu 5—2 (2—0) pe Borussia Dortmund. 
Meciul dintre F.C. Santos și Reims s-a 
soldat cu un rezultat de egalitate : 1—1.

O După disputarea partidelor întrerupte 
(Smîslov—Vranesici 1—0 ; Rossetto—Stein 
0—1 ; Gligorici—Bilek 1—0 ; Gligorici— 
Reshevski remiză), olasamentul turneului 
interzonal de șah de la Amsterdam îna
intea ultimelor două runde se prezintă 
astfel : 1—2. Spasski, Smîslov (U.R.S.S.) 
16 puncte ; 3—5. Tal, Stein (U.R.S.S.), 
Larsen (Danemarca) 15,5 puncte ; 6. 
Bronstein (U.R.S.S.) 15 puncte ; 7—8. Iv- 
kov (Iugoslavia), Portisch (R.P.U.) 16

puncte ; 9—11. Gligorici (Iugoslavia), Dar- 
ga (R.F.G.), Reshevski (S.U.A.) 12,5 punc
te etc.

• Finala competiției de rugbi pentru 
„Cupa chalange Beguere“ a fost cîștigată 
de echipa Beziers care a învins în fina
lă cu 6—3 pe Stade Montais din Mont 
de Marsan.

• In cea de-a doua zi a concursului 
atletic internațional de la Copenhaga, cu
noscuta campioană sovietică Irina Press a 
obținut în proba de pentatlon 4 959 punc
te — cea mai bună performanță mondială 
a anului. Alte rezultate : 200 m : Hijima 
(Japonia) 21“6/10 ; Lungime femei : Irina 
Press 5,94 m ; Suliță ; Krupinski (R. P. 
Polonă) 70,25 m, In parcul „23 August" din Capitală
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scoală în Katanga de nord Tratativele sovieto-daneze
pitala Albertville controlată de răsculați

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — 
/tiri sosite vineri la Leopoldville a-* 
nunță că. în capitala provinciei Ka- ■ 

’tanga de nord, Albertville, ä izbucnit 
£> răscoală împotriva guvernului cen
tral congelez și orașul este controlat 
în prezent de răsculați. Mesajele sosi
te prin radio sînt destul de confuze 
astfel încît, după cum transmit agen
țiile occidentale de presă, este greu 
să se cunoască situația reală. Potri
vit acestor mesaje, autoritățile pro
vinciei, precum și Jason Sendwe, 
președintele Katangăi de nord, ar fi 
fugit și se află într-o tabără a jan
darmeriei congoleze. Un avion care 
a plecat din Leopoldville nu a putut 
să mai aterizeze pe aeroportul .din 
'Albertville întrucît acesta, după 
cum a declarat pilotul, este ocupat 
de răsculații înarmați care au tras 
focuri de armă asupra • aparatului. 
Potrivit agenției France Presse, gu
vernul central congolez a ordonat ca

întă-

care 
nu a 
apre-

a-

patru avioane să plece de urgență în 
acest oraș pentru a transporta 
riri militare.

Situația extrem de confuză 
domnește în Katanga de nord 
permis pînă în prezent să se
cieze cărei fracțiuni politice aparțin 
răsculații din capitala acestei pro
vincii. Agenția Associated Press 
mintește că în luna mai o răscoală
asemănătoare a izbucnit la Albert
ville, răsculații fiind membri ai tri
bului Baluba, adversari ai președin
telui Katangăi de- nord Sendwe. 
Răscoala a fost înăbușită după 32 de 
ore de trupe ale armatei naționale 
congoleze, în cursul luptelor fiind 
ucise peste 200 de persoane. Potrivit 
agenției France Presse se crede că 
noua răscoală a izbucnit în semn de 
protest împotriva represiunilor de
clanșate de autorități după eveni
mentele din luna mai.

DEZBATERILE DIN CAMERA COMUNELOR
LONDRA 19 (Agerpres). — In șe

dința de joi noaptea a Camerei Co
munelor mai mulți deputați labu
riști, printre care liderul adjunct al 
partidului George Brown, au decla
rat că partidul laburist intenționea
ză să naționalizeze din nou industria 
metalurgică și alte sectoare ale eco
nomiei, dacă va obține victoria la a- 
legerile parlamentare din toamna 
acestui an. George Brown a mențio
nat posibilitatea naționalizării trans
porturilor orășenești și a societăților 
de alimentare cu apă potabilă.

După cum se știe, industria meta
lurgică a Marii Britanii a fost națio
nalizată în anul 1949 de guvernul 
laburist. Cînd conservatorii au reve
nit la putere în 1953 ei au vîndut 
din nou particularilor fabricile na
ționalizate.

COPENHAGA 19. Trimisul' spe
cial Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : în capitala Danemarcei au 
continuat tratativele dintre delega
ția sovietică condusă de N. S. Hruș-- 
ciov și membri ai guvernului dânez.

în :după-amiaza aceleiași zile 
N.S. Hrușciov și persoanele care îl 
însoțesc au -făcut vizite la expoziția 
daneză de mașini agricole și animale 
îngrășate, situată în apropiere . de 
Copenhaga-și-la sediul Uniunii sțu-

Au fost discutate o serie de. prob Ie- denților danezi. Șeful guvernului 
o ofio n • rriorir in noroiul A ntflo-me privind marirea volumului 

schimburilor comerciale - dintre.* '•■.îuçmuii ■ai 'guvv/Aniuux cixvc vxxvxa—
U.R.S.S. și Danemarca, précum' ,șu Htăți. în timpul prînzului N. ’S.’ 
probleme ale situației internaționa- Hrușciov și J. O. Krag au rostit 
le. toasturii - .

■ sovietic a oferit • la. hotelul .„Angle- ‘ 
terre“ un prînz la care au participat

• membri-ai guvernului și alte ofici'a-

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorii R. P. Romine 
in Italia

ROMA 19 (Agerpres). — Amba
sadorul R. P. Romîne la Roma, Mi
hai Marin, a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Republicii 
Italiene, Antonio Segni.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele A. Segni s-a 
întreținut cordial cu ambasadorul 
R. P. Romîne.

Lucrările Congresului P.M.U.P.

Problema cipriotă: în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 19 (Agerpres). — Joi 
după-âmiază în cadrul dezbaterilor 
din Consiliul de Securitate privitoare 
la problema Ciprului, primul care 
a luat cuvîntul a fost reprezentant 
tul Turciei, Orhan Eralp, care s-a 
pronunțat în favoarea prelungirii 
mandatului forțelor O.N.U. în Ci
pru. El a declarat că Turcia, „are 
dreptul, pe care și-l va menține și în 
viitor, să întreprindă o acțiune în 
Cipru în cazul cînd celelalte mijloa
ce nu vor da roade“.

Reprezentantul Ciprului, minis
trul afacerilor externe, Kyprianu, a 
declarat că primejdia de interven
ție armată din partea Turciei re
prezintă problema principală care 
trebuie să fie examinată de Consi
liu. El a respins încercarea de a se

în cercurile cele mai largi ale opiniei publice este condamnată poli
tica de apartheid promovată de guvernul rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane, cerîndu-se acestuia să înceteze persecuțiile și să elibereze pe toți 
deținuții politici.

pune la îndoială dreptul guvernului 
cipriot de. a întări apărarea insulei, 
pentru a respinge orice agresiune. 
„Republica cipriotă— a spus Kypria
nu — nu va accepta îngrădirea drep
turilor sale legitime și va respinge 
uneltirile oare pun în primejdie su
veranitatea, independența și integri- 
tateâ ei teritorială“.

★

ANKARA 19 (Agerpres). — Cu 
200 de voturi pentru și 195 contra, 
Adunarea Națională a Turciei a a- 
cordat vineri premierului Inönü vo
tul de încredere privind continua
rea politicii turce în problema Ci
prului.

Imediat după obținerea votului de 
încredere, — relatează Associated 
Press — premierul Inönü a avut o 
ședință cu membrii guvernului pen
tru a discuta problema eventualită
ții demisiei sale, întrucît consideră 
drept „nesatisfăcător“ rezultatul vo
tului. într-o declarație făcută cores
pondenților de presă, Inönü a pre
cizat că nu a luat încă nici o hotă- 
rîre în ce privește demisia guvernu
lui.

24 DE ANI DE LA ÎNCEPUTUL 
REZISTENȚEI FRANCEZE

PARIS 19 (Agerpres). — La mo
numentul luptătorilor din Rezis-1 
tență, de la Mont-Valerien,. de lin
gă Paris, a avut loc la 18 iunie o 
adunare cu prilejul împlinirii a 24 
de ani de la începutul Rezistenței 
franceze împotriva ocupației fascis
te. La această adunare au luat par
te președintele de Gaulle, membri ai 
guvernului și numeroși luptători din 
Rezistență.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că vineri au 
continuat lucrările celui de-al 4-lea 
Congreș al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Au luat cuvîntul J-an 
Mitrega, ministrul minelor și ener
geticii, general de divizie W. Jaru
zelski, șeful Direcției Politice Gene
rale a Armatei poloneze, și alți de
legați. Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al- C.C. al 
P.M.U.P.,' a prezentat raportul „Mo
dificări în’ Statutul P.M.U.P.“.

Congresul a fost salutat de Herta 
Kuusinen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Finlanda.

★
VARȘOVIA 19. Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite: 
în cursul zilei de vineri, o serie

de delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești participante la cel 
de-al 4-lea Congres al P.M.U.P. au 
fost invitate să viziteze Tîrgul inter
național de la Poznan. Delegații P.C. 
Bulgar, P. C. din Cehoslovacia, 
P.S.U.G., P. C. Italian, P.M.R. și 
P.C.U.S. au vizitat timp de cîteva 
ore pavilionul și standurile R.P. Po
lone, țara gazdă, precum și ale altor 
țări socialiste, printre care și pavi
lionul Oficiului de informații teh- 
nic-comercial al R.P. Romîne.

în aceeași zi, delegația P.M.R. s-a 
întors la Varșovia și a participat la 
spectacolul de operă dat în cinstea 
oaspeților la congers. S-a prezentat 
opera poloneză „Curtea groazei" de 
Stanislaw Moniuszko.

„Avintul construcțiilor din Rominia"
Relatările unui ziar american

Răspunsul guvernului sovietic 
la cererea lui SuvannaFumma

MOSCOVA 19 (Agerpres). — A- 
’genția T.A.S.S. anunță că guvernul 
sovietic a răspuns cererii adresate 
de prințul Suvanna Fumnia guverne
lor S.U.A., Angliei, Franței și 
U.R.S.S. de a i se acorda ajutor mi
litar. în răspuns se arată că guver
nul sovietic se pronunță cu hotărîre 
împotriva acordării de ajutor mili
tar Laosului la cererea uneia din 
grupările politice din această țară 
și condamnă în același timp măsu
rile militare prin care unele țări 
încalcă suveranitatea și neutralita
tea Laosului. Guvernul sovietic 
este de părere că interesele națio
nale ale Laosului și reglementarea 
pașnică a situației din țară ar re
clama, în primul rînd, reluarea tra
tativelor dintre forțele politice din 
Laos și restabilirea activității gu
vernului de coaliție. Desen de V. TIMOC

ÎNCHEIEREA sesiunii economice 
PREGĂTITOARE A CELEI DE-A DOUA 
CONFERINȚE AFRO-ASIATICE

GENEVA 19 (Agerpres). — După 
cum informează agenția China NOuă, 
la Geneva a luat sfîrșit sesiunea e- 
conomică pregătitoare a celei de-a 
doua conferințe afro-asiatice. în co
municatul dat publicității se arată 
că reprezentanții țărilor afro-asiati- 
ce și-au expus cu acest prilej păre- 
rileasupra principiilor și mijloacelor 
de dezvoltare a economiilor lor na
ționale. Comunicatul se referă, de a- 
semenea, la rezultatele Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, subliniind ’ importanța 
angajamentului reprezentanților ță
rilor afro-asiatice „de a folosi toate 
mijloacele posibile pentru sporirea 
contactelor și consultărilor între ele, 
precum și cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare“. Este apreciată, totodată, 
valoarea acordului referitor la stabi
lirea unui mécanism internațional 
permanent în domeniul comerțului și 
dezvoltării.

Delegația de constructori 
și energeticieni 
sovietici primita 
de președintele Johnson

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
O delegație de constructori și ener
geticieni sovietici, condusă de I. T. 
Novikov, vicepreședintele Consiliu
lui de minișțri al 'U.R.S.S-, și pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
problemele construcțiilor, a fost pri
mită la Casa Albă de L. Johnson, 
președintele S.U.A., D. Rusk, secre
tar de stat și de S. Udall, ministrul 
de interne al S.U.A.

Agenția TASS arată că vizita în 
S.U.A. a delegației timp de trei săp
tămâni a fost folositoare. Specialiștii 
sovietici au vizitat o serie de mari 
obiective energetice și șantiere, au 
luat cunoștință de munca , organiza
țiilor de proiectare, s-au întîlnit cu 
specialiștii americani, au făcut 
schimb de experiență.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Sub titlul „O . expoziție care arată 
avintul construcțiilor în Romînia“, 
ziarul „Washington Post“ a publicat 
un articol în care se referă la expo
ziția „Arhitectura în Republica 
Populară Romînă“, deschisă în S.U.A. 
„Romînia este angajată într-un avînt 
furtunos de construcții — scrie zia
rul. Industrializarea acestei țări nu 
duce la desfigurarea vechilor sale 
orașe, așa cum s-a întîmplat în 
urmă cu 100 de ani cu fabricile, că
ile ferate și depozitele de mărfuri 
din țările occidentale.. Romînia de
pune toate eforturile pentru a evi
ta,'cu ajutorul unei planificări ur

Azi se deschide
Conferința la nivel înalt 
de la Tokio

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
ÎN MUNȚII PENINSULEI KOLA e-

bane pe plan local și regional, car
tierele sumbre de cocioabe din Lon
dra și Pittsburg. Noi cartiere ■’ 
mari, majoritatea construite în ul
timii cîțiva ani, se ridică atît în o- 
rașe cît și în localitățile rurale, pe 
vremuri adormite. ' Accentul acestei 
expoziții nu se pune pe o arhitec
tură spectaculoasă ci pe aparta
mente și case simple și viabile, în 
mare măsură prefabricate, constru
ite în jurul unor spații verzi,1 cen
tre comerciale, școli, terenuri spor
tive. Această arhitectură nu este 
sumbră. Sînt clădiri bine proiectate, 
cu o înfățișare veselă“.

SCURTE ȘȚțRI

Tratative economice 
ungaro-suedeze

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Nepsza- 
badsag“, la invitația Camerei de co
merț a R. P. Ungare, a sosit la Bu
dapesta un grup de oameni de afa
ceri suedezi, conducători ai Comite
tului de promovare a comerțului 
ungaro-suedez. Tratativele ce au loc 
în prezent între reprezentanții co
merțului suedez și ungar vor fi con
tinuate toamna în. Suedia.

★

Delegația de experți unguri în do
meniul agriculturii, condusă de Ke- 
seru Janos, locțiitor al ministrului 
pentru problemele agriculturii,, face 
o călătorie de studii în Olanda, după 
o vizită similară, de două săptămîni 
în Anglia.

TOKIO 19 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că astăzi la 
Tokio ' se va deschide Conferința la 
nivel înalt între Indonezia, Filipine 
și Federația Malăyeză. Această hotă
rîre a fost luată în cadrul ședinței de 
vineri a miniștrilor afacerilor exter
ne ai celor trei state. Pe ordinea de 
zi a conferință! figurează examina
rea situației actuale a relațiilor celor 
trei state și studierea unor propuneri 
pentru reglementarea pașnică a pro
blemelor ivite după crearea Fede
rației Malayeze.

0 DEZMINȚIRE A MINISTERULUI
DE EXTERNE BRITANIC

LONDRA 19 
cum relatează 
Londra al agenției United Press In
ternational, Ministerul de externe 
britanic a dezmințit joi ö știre pu
blicată în ziârul „Daily Express“, 
potrivit căreia' Anglia va consimți 
să nu mai vîndă autobuze Cubei, 
în- schimbul- sprijinului american 
pentru dreptul Angliei de a rămîne 
în Aden. Potrivit corespondentului, 
la Ministerul de externe britanic 
s-a •afirmat că știrea respectivă nu 
corespunde realității.

(Agerpres). — După 
corespondentul la

cu diametrul de șase metri. Gura puțului 
coboară pînă la aproape 600 de metri — 
înălțimea a două turnuri Eiffel puse unul 
pesfe altul. Minereul aruncat aici se 
scurge jos, apoi, pe două ramificații, do
tate cu deschizătoare 'și închizătoare 
pneumatice ajunge în vagoanele bascu
lante. Concomitent pot fi încărcafe două 
vagoane’ care stau în tunel pe linii para
lele.

Multe neajunsuri |e-a creat schimburilor 
de mineri apa. Uneori ieșeau la suprafață 
uzi pînă la piele. Dar toate obstacolele au 
fost îndepărtate. La 27 mai construcția 
puțului a fost terminată. Constructorii mi
neri au scos în total 15 mii de metri cubi 
de rocă pietroasă, au așezat și apoi au 
scos 24 de mii de metri pătrați de schelă 
metalică cu care s-a consolidat puțul.

_,w, ... ____ _______ Multe transformări suferă minereul de
piedici de netrecut —troiene de zăpadă, apațifă înainte de a ajunge pe pămîntu- 
prăpăstii abrupte, perdele dese de ceafă, 
Atunci oamenii au hofărîf să construiască 
dinspre vale î 
tunel de cale ferată, iar de sus să îl stră
pungă vertical și să arunce apatîta prin a- 
ceste puțuri direct în vagoane. Cu trei 
ani în urmă, pe platou a fost urcat și 
montat primul excavator. A început o lup
tă grea cu forțele naturii. Recent, am avui 
ocazia să fiu acolo tocmai în zilele cînd 
constructorii și minerii sărbătoreau în mod 
solemn victoria — darea în exploatare a 
primei linii de producție a minei de 
mare altitudine „Țentralnîi“.

Pe platoul Rasvumciorr nu există vară, 
260 de zile pe an aici este iarnă,'cu ge
ruri de 30 de grade și viscole, iar timp 
de 100 de zile e toamnă rece, Nu știu ce 
anotimp am nimerit. în ajun, aici era 
un viscol înțepător, iar acum rafalele vîn- 
tului aruncă în față stropi reci. Iarna se 
poate ajunge pe munte numai cu vehi
cule speciale și asta nu întotdeauna. In 
același fel sînt transportați oamenii la 
mină. De la căminul unde stau muncitorii, 
pînă la turnul de extracție nu sînt mai 
mult dè doi kilometri. Dar au fost zile 
cînd schimburile de mineri străbateau a- 
ceastă distanță prin viscol și troiene în 
trei ore,'

Stăm chiar pe marginea puțului. La ni
velul pămintulyi se află un inel de beton

Jl

Reproducem, cu unele prescurtări, re
portajul publicat în ziarul ,,Pravda“ sub 
semnătura lui V. Smirnov, despre con
struirea minei de apatită de pe platoul 
Rasvumciorr, situat la 1 000 metri înăl
țime în munții Hibin (peninsula Kola).

Uriașele zăcăminte de minereu de apa- 
fită ies aproape la suprafața platoului.- 
Dar natura își păzește bogățiile cu gelo
zie. In calea oamenilor ea a pus multe

rile colhoznice sub formă de îngrășămint. 
___ ________ _ Dar în primul rînd el trebuie obținut, 
în interiorul muntelui un smuls din pămîntul rece al Kolei.

De undeva, din ceață, răzbat lovituri 
surde care cutremură pămîntul. Acolo se 
află o carieră a minei sub cerul liber. Ne 
oprim înainte de a ajunge la marginea 
abruptă a carierei. Nu te poți apropia mai 
mult, la fel cum nu poți păși pe margi
nea unui ghețar din Antarctida — se

poate surpa. Jos duduie excavatoare 
lectrice puternice. La sf'wșitul lunii mai aici 
a fost efectuată prima explozie. Din ca
rieră s-a desprins o uriașă bucată de pia
tră, mai bine de 100 de mii de tone de 
minereu de apatită. Acum mașinile de fo
raj pregătesc o nouă explozie,

încă în acest an va intra în funcțiune 
un nou . puf de minereu, apoi un al 
treilea. Mina „Țentralnîi” 
mai mare din Hibin. Ea va 
milioane tone de apatită pe an — o trei
me din întregul minereu extras de între
prinderile combinatului „Apatit”. A fost 
terminat și forajul puțului pentru lift. în 
curînd se va termina și înzestrarea lui cu 
mecanisme și atunci minerii, și construc
torii nu vor mai merge la mină pe dru
mul anevoios de munte. Trenul îi va duce 
în interiorul muntelui prin tunel,- .iar de 
aici ei se vor ridica cu ajutorul liftului di
rect pe platou. Ca într-o clădire cu 200 
de etaje I

Mina „Țentralnîi” a dat primele tone 
de apatită. A fost pus în funcțiune încă un 
obiectiv chimic important. Aceasta a a- 
vut loc la 11 iunie 1964.

Din vale se vede bine' marginea înză
pezită a muntelui. Acolo se mișcă și acum, 
una după alta prin ceafa’çleasâ, îr\ ciuda 
rafalelor vîntului pătrunzător, basculantele 
încărcate cu apatită. Acolo, pe asprul pla
tou Rasvumciorr a fost săvîrșită o faptă 
eroică de muncă. Faptă în numele patriei, 
în numele construirii comunismului.

” va’ deveni cea 
produce 12

autoritățile din metropolă, restabilește de 
fapt administrarea directă de către Ma
rea Britani© a unui teritoriu a cărui in
dependență promisă a fost amînată de . 
mai multe ori.

Recurgerea la procedeul clasic, care 
constă în eliminarea „agitatorilor și ex
tremiștilor", constituie mărturia unui eșec. 
Eșec în măsura în care guvernatorul în
cercase în cursul ultimelor săptămîni să 
obțină colaborarea primului ministru, 
doctorul Cheddi Jagan, și a miniștrilor 
săi. Trebuie să amintim că doamna Ja
net Jagan, sofia primului ministru și mi
nistru de interne, a demisionat în urmă 
pu două săptămîni întrucît nu à dorit, • 
după cît se pare, să participe la. operația 
polițienească pregătită de guvernator,

Inițiativa guvernatorului lovește mai 
ales în P.P.P. și prin intermediul acestui 
partid, în guvernul condus de Cheddi 
Jagan. După importanța personalităților 
arestate, mai ales a lui Benn, „mîna

VJ

dreaptă” a primului ministru, care dusese a orașului sau sfatului,: bazine de înot,
o campanie viguroasă în scopul amînă- biblioteci, parcuri, terenuri de joc sau de
rii alegerilor fixate pentru toamna anului golf etc. Cgrțea Supremă a arătat în
viitor de conferința constituțională, in- mod clar că asemenea bariere din cauza
tenfia devine clară. Se știe ca această 
consultare urmărește să favorizeze coali
ția adversarilor lui Cheddi Jagan. Pe de 
altă parte, arestarea mai multor deputați 
din P.P.P. contribuie ca acest partid să 
treacă de la situația majoritară la o situa
ție minoritară, ceea ce în mod evident 
exclude posibilitatea convocării parla
mentului.

Doctorul Jagan, după un tumultuos con
siliu de miniștri, a protestât „împotriva 
încălcării drepturilor constituționale și a 
drepturilor omului,..” El a respins orice 
idee cu privire la demisia sa, conside- 
rînd că un asemenea gest ar face jocul 
opoziției precum și al britanicilor hotărîți 
— după cum afirmă el — să elimine 
prin forță Partidul progresist al poporu
lui de la putere.

biblioteci, parcuri, terenuri de joc sau de

DUPĂ DEPĂȘIREA „FILIBUSTERULUI7/

Săptămîna’ trecdtă', Senatul Statelor U- 
nite „a marcat, după cum scria ziarul en
glez „Times", un eveniment deosebit, vo- 
tînd sfirșiful. fflib'usterului care a pus pie-, 
dici în calea adoptării legii pentru drep- 
furile civile". Filibusterul, practică con- 

ARESTĂRILE DIN GUYANA BRITANICĂ M 0 5 d e™

Ziarul francez „Le Monde” comentea
ză situafia din Guyana britanică.

Fără îndoială Duncan Sandys, minis
trul Commonwealth-ului și al coloniilor, 
va explica curînd în Camera Comune
lor hotărîrea de a autoriza pe guverna
torul Guyanei britanice să exercite îm
puternicirile excepționale prevăzute de 
ordonanța Consiliului de Miniștri din 29 
mai ,1964. Această ordonanță, care- insti-

MOSCOVA. Vineri a plecat în In
donezia o delegație a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. condusă de Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

ACCRA. La Winneba (Ghana), în 
sala de expoziții a Institutului ideo
logic „Kwame Nkrumah“, s-a deschis 
expoziția de fotografii „R.P.R. în ima
gini". Cu același prilej, a fost organi
zată o gală de filme romînești.

MONTEVIDEO. Un număr de 10' , 
senatori și 23 de deputați ai Congre-, 
sului național din Uruguay au adresat 
un apel juntei militare din Ecuador, 
cerînd eliberarea lui Pedro Saad, fost 
senator, secretar general al Partidului 
Comunist din Ecuador.

BUDAPESTA. T.A.S.S. anunță că 
o . delegație de activiști ai P.C.U.S. 
condusă de V. I. Poliakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a sosit la Budapesta. 
Ea va vizita Ungaria pentru a .studia 
experiența P.M.S.U. în domeniul a- 
griculturii. .

VARȘOVIA. Agenția. P.A.P. anunță 
că la Varșovia a fost semnat , un pro
tocol care prelungește durata-acordu
lui : de colaborare tennico-științifică 
dintre R. P. • Polonă și R. P. Chineză. 
Protocolul se referă la schimbul re
ciproc de specialiști și documentație 
științifică în domeniul industriei chi
mice, carbonifere și în alte ramuri ale 
industriei.

WASHINGTON. .Președintele Lyn
don Johnson și primul ministru al Ja
poniei, Hayato Ikeda, au inaugurat 
cablul telefonic transpacific construit 
între Hawai și Extremul Orient. Le
gătura telefonică Japonia-Hawai se 
făce’prinfr-un cablu submarin coaxial, 
de un tip nou, permițînd stabilirea de 
128 circuite telefonice și telegrafice 
simultane.

CAIRO. La 18 iunie, în R.A.U. s-a 
sărbătorit împlinirea a opt ani de la 
evacuarea trupelor engleze din Egipt. 
Cu acest prilej la Cairo a avut loc o 
paradă. Posturile de radio din R.A.U. 
au transmis un discurs al președinte
lui Nasser, consacrat acestei aniver
sări.

BRIONI. Președintele . R.S.F. Iugo- ' 
slavia, Iosip Broz Tito, a primit vi- ) 
heri pe Zakaria Mohieddin, vicepre
ședintele Republicii Arabe Unite, care 
se -află într.-o vizită oficială în Iugo
slavia.

ALGER. într-un articol publicat în 
săptămînalul ' ;,Revolution Africaine“ 
Abdelaziz Zerdani, membru al Comi
tetului Central al F.L.N. din Algeria, 
arată că țara sa ar trebui să stabileas
că relații diplomatice cu R. D. Ger
mană.

rasei sînt '_ neconstituționale, iar pro
iectul de lege declară că toate locurile 
acestea trebuie să fie accesibile pentru 
toate persoanele, indiferent de rasă sau 
religie.

Proiectul de lege declară că în toate 
obiectivele care se construiesc cu fonduri 
federale (spitale, școli etc.) nu trebuie să 
se înfăptuiască discriminarea. Dacă una 
din agenjiile federale constată că în 
locurile respective are loc discriminare 
rasială,'ea poate, lua măsuri pentru a pune 
capăt, acestor practici.

Proiectul de- lege interzice discrimina
rea din cauza rasei, sexului sau religiei în 
politica de angajări, concedieri sau avan
sări. Legea se va aplica imediat 
tuturor companiilor din comerjul intersta
tal care au o sută de salariafi sau mai 
mult, iar peste 3 ani ea se va aplica tu
turor companiilor care au 25 de salariafi 
sau mai mult.

Noua comisie federală pentru folosirea 
echitabilă a brațelor de muncă va accep
ta și judeca toate plîngerile în legătură 
cu aceasta. Comisia va amina hotărîrile 
ei pentru- o perioadă limitată, pentru ca 
legile statale cu privire la același subiect 
să poată fi aplicate. în cazul cînd munca 
de persuasiune a comisiei este ineficien
tă, persoanele împotriva cărora se înfăp
tuiește discriminarea pot intenta proces 
în fața Curții federale. Curtea federală 
tre'buie să stabilească existenfa discrimi
nării, precum și .măsurile ce urmează a fi 
luate, Proiectul de lege autorizează pe 
ministrul justiției să. intenteze procese în 
scopul 'dë a pune capăt segregării în șco
lile publice. Legea autorizează de aseme
nea. alocarea unor fonduri federale pen
tru a ajuta localitățile să înfăptuiască 
măsurile pentru desegregarea rasială.

Funcționarii însărcinați cu aplicarea 
drepturilor civile declară deseori că nu 
pot .obține o judecată echitabilă în fața 
unor anumite iribunale și nu pot dobîndi 
ca unii judecători în procesele federale

de vot, al serviciilor publice, al școlilor 
publice-și al localurilor unde oamenii se 
duc pentru a mînca, a dormi și a se 
distra. In prezent, cei mai mulți senatori 
sînt de acord că există o majoritate cla
ră în favoarea propunerilor fundamentale 
conținute in proiectul de lege cu privire 
la drepturile civile. Ei nu sint tot atît de 
■siguri însă că aceeași . -majoritate există 
și cu privire la toate detaliile.

Proiectul de lege , va împiedica pe 
funcționarii însărcinați cu înregistrarea să 
supună pe negrii care doresc să voteze 
în alegerile’federale, unor . probe mai 

___  ... --------- -------------------- --------- Severe â)'* privire la știința lor de'carte, 
bjle,a fost folosit timp de 12Q de ani de- 'decît' probele- la care sînt supuși albii, 
acei care încercau să blocheze adoptarea Legea va interzice respingerea cererilor
unor TegI ce nu le erau .,pe plac, Supri- pe baza" unor greșeli minore, lipsite de
marea .acestui .procedeu anacronic a dés-'. însemnătate,- -făcute în cererile de înre- 
chis acum calea pentru votarea legii‘cu gișfrare. Legea declară că orice per-

este-cazul-în-■? finului acestui proiect de lege reprodu-, cu știință de carte.
cern un articol din ziarul, american jjhe ' Proiectul de lege declară că nici unul
Washington Posf”tJ . ’ j dintre locurile de deservire publică nu să intervină pentru blocarea proceselor

. In ultimele trei luni,.Jn. Serial s-au rostit poate refuza un client din cauza rasei sau neechitabile. Proiectul de lege autorizea- 
religiëi, dacă mărfurile pe care le des- . ză efectuarea apelurilor către tribunalele 
face . fac parte din comerțul interstatal, superioare în cazul cînd judecătorul unui 
Sfera de aplicare a legii nu cuprinde 
micile pensiuni și cluburile particulare.

O persoană căreia i s-a refuzat să fiel 
servită poate intenta proces în fața 
Curții federale. Cu permisiunea acestei 
'curți, ministrul de justiție poate interveni 
pentru a-i da ajutor'. '!

Negrii arată că lor li se interzice acce-

fuie starea de urgență, permite guverna
torului să acționeze din.proprie. inifiafi-Ț __  ___  _____r__ __
vă, fără a se consulta cu consiliul de mi-1' privire la: drepturile civile. Despre cort-- sbană care are -6 clase este..considerată 
niștri guyanez, așâ. cunr < 
timpuri normale.

Folosind efectul surprizei, trupele -bri
tanice, împreună cu unitățile poliției- lo
cale au arestat recent 30 de personalități 
politice și membri ai adunării naționale, 
printre care Brindley Benn, prim-miniștru 
adjunct și președinte al partidului gu
vernamental, Partidul Progresist al Po
porului (P.P.P.), Bhagwan,, .președintele 
organizației de tineret al P.P.P., Lall, con
ducătorul sindicatului muncitorilor agri
coli, și ■ Downer,, un alt membru :al'ȚP.P.P.

.Intervenția- guvernatorului, - sugerată de

aproape 8 .milioane.de cuvinte în legă
tură cu un proiect de lege enunțat- în 
aproximativ 15 000 de cuvinte. în mij
locul acestor. exerciții oratorice, obiecti
vele fundamentale ale proiectului , de 
lege cu privire la drepturile civile a- 
proape că s-au. pierdut,din vedere.

Scopurile lui sînt foarte clare ' și des
tul de simple. Proiectul de lege urmă
rește săse pună capăt discriminării-ra
siale'în angajări,în domeniul dreptului

proces federal refuză să ia în considerare 
jurisdicția, în situații cînd sînt implicate 
asemenea discriminări. în prezenf, în ca
zul cînd' judecătorul refuză, nu există po
sibilitatea de apel.

Acestea, sînt domenj.ile principale în 
iivym «.am va,ivi U »a iiiiviiiv» owe- car» încearcă să intervină- proiectul de 

' sul1 la unele1 servicii‘care sînt proprietate lege -a drepturilor civile.

Flâcâri și fum deasupra orașului 
japonez Niigata, mult incercat de 
uriașul cutremur de pâmînt, care 

a avut loc zilele trecute
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