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RECOLTAREA CEREALELOR
a timp și fără pierderi

tn. sudul tării combinele au intrat lanurile de orz și de grîu. Nu ste mult timp recoltatul cereale- • va începe și în regiunile mai rdice. Sînt zile de muncă încor- tă deoarece strîngerea la timp și •ă pierderi a recoltei trebuie să se bine cu întreținerea în cele mai ne condiții a culturilor prășitoare, itul și depozitatul furajelor, exe- ;area arăturilor de vară etc. istă toate condițiile ca aceste Iuti să fie făcute în termenele bilite. Muncitorii din gospodăriile stat, colectiviștii și mecanizatorii dobîndit de-a lungul anilor o ex- iență bogată în această privință ; icultura noastră dispune astăzi de număr sporit de tractoare, com- e, prese de balotat paie și alte șini. Este necesar însă ca printr-o îeinică organizare a muncii să se ;ure folosirea deplină a utila- >r.tatorită sprijinului primit dir> tea statului, aplicării pe - i largă a compl□tehnice, nume :ole socialiste 0 ducții bune. R depus a ti ta ir nsă de pe . cî 
i a evita r a scuturare, ăriile de sta podăriilor c eparat mai loacele met te în cam’ ica pînă îr tru a se ;; a utilajea fost ■ afară de etajelor torii au 5 temei’ binelor e mart 'ășuraj orga’ cadru iliste ținut colgof dire a. ;uri organ»— -1, s-a stabilit ca 1 -uv. er-o unitate să lv reze la un ,^c, anurile care se oc mai repede, .uprafețele delir .täte zilnic, care aproximativ egale cu norma de li. Astfel, inginerii pot să efec- e un control operativ asupra caii recoltatului, iar defecțiunile înlăturate mai repede. Grupu- de combine vor avea la dispo- cîntarele și sacii necesari, vor îsoțite de camioane, remorci și țe pentru transportul imediat, mers, al recoltei, paielor și ple- Pentru 3—4 grupe de combine prevăzut cîte un atelier mobil, strat cu tot ceea ce este nece- pentru remedierea grabnică a cțiunilor. Asemenea măsuri au luate și în alte regiuni.□spodăriile colective, cu spri- 1 specialiștilor, și-au întoc- planuri de lucru în oare I prevăzut forțele S.M.T. și ale lodăriei, termenele de executare icrărilor, sarcinile ce revin bri- lor și echipelor. O dată început dtatul, trebuie urmărit în per- tență îndeplinirea prevederilor >tor planuri, spre a putea lua uri operative pentru folosi- rațională a utilajelor, scur- :a perioadei de lucru. Este ortant în această privință ca e stațiunea de mașini și trac- e și unitățile deservite să exis- > legătură cît mai strînsă. Orice îcțiune în ce privește utilizarea toacelor mecanice să fie rezolva- »perativ.xperiența anilor trecuți a arătat evitarea pierderilor este condi-

La Tulcea s-au construit în ultimii ani blocuri de locuințe care înnoiesc peisajul orașului. In fotografie : 
o parte a orașului văzută din avion
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Recoltatul cerealelor la G.A.S. Giarmata, regiunea Banată, între altele, de începerea la a recoltatului. Sarcini de mare mdere în această privință revin aliștilor. Ei sînt chemați ca în te zile să urmărească perma- c stadiul de coacere a cerealelor pe această bază, să indice mentul începerii secerișului în :are tarla. In felul acesta com- îele vor putea fi folosite mai de- eme decît în cazul cînd s-ar tepta coacerea întregii suprafețe altivate cu cereale. Se va cîștiga .mp prețios și, bineînțeles, pier- lerile vor fi minime. Cele mai bune rezultate s-au obținut atunci cînd combinele au fost concentrate pe terenurile plane, ușor mecanizabile, cînd ele au fost reglate cu grijă, în așa fel îneît să nu rămînă spice netăiate sau boabe în spic. Iată de ce aceste măsuri vor trebui extinse cît mai mult. Acolo unde nu sînt condiții pentru folosirea combinelor, recoltarea trebuie să înceapă în faza de pîrgă. folosindu-se în acest scop toate mijloacele de care dispun gospodăriile colective. Pe măsură ce se termină recoltatul pe o tarla sau într-o unitate agricolă, mașinile să fie îndrumate operativ acolo unde mai există cereale de recoltat.O deosebită atenție se cere dată organizării treierișului. Pentru a se evita pierderile, este necesar ca recolta să fie transportată grabnic din cîmp la arii, iar snopii să fie clădiți în șire cu cea mai mare grijă. Este de datoria consiliilor agricole să îndrume gospodăriile colective să-și amenajeze din timp ariile, să le amplaseze în așa fel îneît să se evite transportul snopilor la distanțe prea mari, să înceapă treie- rișul în cel mai scurt timp și să-și organizeze bine munca, astfel ca batozele să funcționeze din plin încă din primele zile.Gospodăriile colective au încheiat cu statul contracte pentru vînzarea de cereale. Aceasta constituie pe de o parte principalul lor izvor de venituri bănești, iar pe de altă parte, contribuie la aprovizionarea tot mai bună a populației cu produse agricole. Iată de ce îndeplinirea la timp, pe măsură ce se recoltează cu combinele sau se treieră cu batozele, a sarcinilor izvorîte din aceste contracte constituie o îndatorire de seamă pentru fiecare gospodărie colectivă. în această privință un rol important îl are folosirea rațională, cu 
(Continuare în pag. Il-a)
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La G.Ä.S. Sălcuța, regiunea Bucu
rești, după recoltatul cerealelor pă- 
ioase se execută arături. Aci vor li 
cultivate 120 ha cu porumb Iurajer

In lanuri
Cele 5 gospodării de stat și 51 de 

gospodării colective din raionul Fău- 
rei cultivă peste 44 573 hectare cu 
păioase. La indicația cadrelor tehnice 
o parte din gospodăriile colective au 
trecut la recoltatul păioaselor. Pînă 
în prezent ele au recoltat o suprafa
ță de 1 451 hectare cu grîu și 146 
hectare cu orz. O dată cu recoltatul 
păioaselor s-a trecut la eliberarea 
terenului de paie, în vederea execu
tării arăturilor și însămînțarea cul
turilor furajere. (De la Petru Verigă, coresp. voluntar).
Pe primele 
suprafețePLOIEȘTI (coresp. „Scînteii*). — Numeroase gospodării colective și gospodării de stat din regiunea Ploiești au început recoltatul orzului și griului. In raionul Buzău, primii care au început recoltatul au fost membrii gospodăriei colective din Cos- tești. Rezultate bune la seceriș au fost obținute și în raionul Mizil. Gospodăriile agricole colective din Ful- ga de Jos, Smîrdanu și Pitulicea au început recoltatul griului, iar cele din Baba Ana, Inotești și Mizil seceră orzul.
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începe practica studențilorîn uzine și fabrici, unități agricole socialiste, pe marile șantiere de construcții au început să sosească primele grupuri de studenți care vor efectua practica în producție. Peste 29 000 de tineri din facultăți cu profil tehnic și economic, precum și din universități și institute pedagogice, participă în această perioadă la procesul de producție, studiind, sub îndrumarea specialiștilor, cele mai moderne procedee tehnologice și aplicînd cunoștințele teoretice însușite la cursuri și seminarii.
A 
înconjurul țarii in autocar

Amatorii de drumeție vor putea 
să facă înconjurul țării cu autoca
rul. Excursia, organizată de O.N.T. 
„Carpați" București, durează 8 zile și are următorul itinerar : Bucu
rești—Titu—Golești—Pitești — Rm. 
Vîlcea—Călimănești, se va trece a- 
poi prin Turnu Roșu, Sibiu, Sebeș, 
Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Sime- 
ria, Cluj, Bistrița, Cîmpulung-Mol
dovenesc, Suceava, Iași, Vaslui, Bîr- 
lad, Tecuci, Galați, Buzău, Urziceni și de aici la București. Turiștii vor 
vizita cu acest prilej o serie de mo
numente istorice' și așezăminte de 
cultură — muzeul de la Golești, mă
năstirea Cozia, muzeul Bruckenthal, 
Castelul Huniazilor, parcul dendro- 
logic din Simeria, Grădina Botani
că din Cluj, mănăstirile Humorului 
și Agapia, Humulsștii lui Creangă etc. 
Plecările în acest tur al țării se fac 
în zilele de 18 și 25 iulie ; 1, 8, 15, 
22 și 29 august ; 5, 12 și 19 sep
tembrie.

ün milion de spectatori
SATU-MARE (coresp. „Scînteii"). — 

S-au împlinit de curînd 10 ani de la în
ființarea Teatrului de stat din Satu-Mare. 
Repertoriul său a cuprins opere ale dra
maturgiei clasice universale, romînești și 
contemporane. în cei Î0 ani, Teatrul de 
stat din Satu-Mare a pus in scenă 70 pre
miere, care au însumat 2 400 spectacole 
urmărite de aproape un milion de spec
tatori. Teatrul și-a cîșfigat aprecierea a 
numeroși spectatori.

Închiderea cursurilor 
h Universitatea tehnicăAseară a avut loc festivitatea de închidere a cursurilor Universități! tehnice de pe lingă Consiliul local al sindicatelor din București. Timp de un an, ingineri și tehnicieni din uzine, fabrici, de pe șantiere, institute de cercetări și proiectări din Capitală au frecventat cursurile de tehnologia construcției de mașini, sudură și construcții sudate, energetică industrială, turnătorie, forjă și tratamente termic,e.- construcții, finisaj textil. Prelegerile au fost ținute de cadre didactice din învățămîntul superior, candidați în științe tehnice, ingineri cu înaltă calificare din uzinele bucureștene. Au fost prezentate cele mai noi procedee tehnologice în domeniul respectiv, însoțite de proiecții de film și demonstrații practice în întreprinderi.
PREZENTAREA SCRISORILOR
NOUL AMBASADOR AL R. 0.Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit marți pe ambasadorul extraordinar și pleni-

PRINTRE CONSTRUCTORII DE UTILAJ CHIMIC

Pre Z 'fîi® ritmică
livrare ritmică

© COMENZILE PENTRU ȘANTIERELE INDUSTRIALE LIVRATE 
DUPĂ GRAFIC SAU ÎNAINTE DE TERMEN • INIȚIATIVE 
Șl MĂSURI ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI DE BUNĂ CALITATE

Sîntem la Uzina mecanică de utilaj chi
mic din București. Cînd am intrat în în
treprindere ne-a atras atenția următorul 
fapt : pe două dispozitive de agitare, a- 
bia ieșite din secții, se aplicau plăcuje 
cu denumirea întreprinderii. E ultima o- 
perajie din ciclul de fabricajie al acestor 
produse. Ele au fost gata cu 4 zile îna
inte de termen. Tot înainte de termen, la 
28 iunie, colectivul uzinei și-a realizat și 
planul semestrial la producția globală. 
La produefia marfă planul a fost îndepli
nit în proporfie de 105,8 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a sporit în aceeași 
perioadă cu 3,3 la sută fa)ă de preve
deri.

. îndeplinirea înainte de termen a pla
nului semestrial are pentru colectivul a- 
cestei uzine bucureștene o dublă sem
nificație. Aici se execută multe comenzi 
destinate diferitelor șantiere ale industriei 
chimice. Privind sarcinile care le revin 
în acest domeniu prin prisma intereselor 
generale ale economiei, mefalurgișfii 
uzinei și-au făcut un titlu de cinste din 
a livra la termen sau chiar mai. înainte 
comenzile pentru șantierele combinatelor 
și uzinelor aflate în construcfie la Cra
iova, Turnu Măgurele, Slatina și Oradea. 
Ei au întins astfel o punte peste timp, 
sprijinind pe constructori și montori în 
grăbirea execuției și punerii în funejiune 
a noilor obiective industriale.

Din uzină au fost expediate. în acest 
an spre diferite șantiere numeroase uti
laje : schimbătoare' de căldură, coloane 
de distilare, filtre de anumite dimensiuni, 
buncăre și colectoare — utilaje perfec
ționate, de un înalt nivel tehnic. Bene

SOLEMNITATEA DE LA CONSILIUL DE STAT
• _■ ■■ ._________________________ !     ihotimiiiiii  

0 ÎNALTĂ PREȚUIRE

InMarți, de Ziua învățătorului, a avut loc la Consiliul de Stat solemnitatea înmînării unor înalte titluri și ordine. în marea sală de marmură se aflau învățători și profesori cu o bogată activitate, care au educat numeroase generații, cadre didactice care au contribuit la dezvoltarea învățămîntului în țara noastră.Cei prezenți au salutat cu îndelungi și puternice aplauze intrarea în sală a tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, exprimîndu-și sentimentele de dragoste și recunoștință față de partid și guvern.Erau de față tovarășii Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului.Se dă citire decretelor privind conferirea titlului de „învățător emerit al Republicii Populare Ro- mîne“, „Profesor emerit al Republicii Populare Romîne“, „Ordinul Muncii“ 1 clasa a IlI-a și „Medalia Muncii“ unor învățători și profesori din învățămîntul de cultură generală și din învățămîntul profesional și tehnic. Rînd pe rînd, învățători și profesori primesc de la președintele Consiliului de Stat înaltele distincții. Ei mulțumesc în cuvinte emoționante conducerii partidului și statului, personal tovarășului Gheorghe
DE ACREDITARE DE CĂTRE 

VIETNAM IN R. P. ROMlNÄpotențiar al R. D. Vietnam la București, Hoang Tu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntările 
rostite în pag. a IlI-a).

ficiarii au fost satisfăcuți, atît de calitate 
cît și de faptul că unele comenzi urgente
— cum a fost cazul celor pentru Uzina 
de alumină Oradea — au fost reali
zate înainte de termen. Și cum majorita
tea utilajelor și instalațiilor fabricate sînt 
unicate, aceasta a presupus pregătirea 
din timp a produejiei, asigurarea unui 
decalaj rațional între secții, ateliere și 
locuri de muncă, o ritmicitate desăvîr- 
șită în executarea fiecărui produs, orga
nizarea lucrului pe brigăzi specializate.

— Așa am ajuns să realizăm lună de 
lună tonajul planificat, să ne respectăm 
întocmai obligațiile contractuale, ne spu
ne ing. Dan Negoifă, șeful seejiei I. 
E o problemă căreia îi acordăm întreaga 
atenție. Măsurile luate în ultima vreme 
urmăresc scurtarea cu mult a duratei de 
execuție a fiecărui utilaj, lată cîteva: s-a 
mecanizat valțul de îndoit profile, au fost 
modernizate diferite mașini-unelte și po
dul rulant, s-a introdus procedeul de tă
iere cu jet de plasmă a ojelurilor inoxi
dabile, Pe baza unor asemenea măsuri 
am reușit să reducem cu 10 la sută timpul 
de execujie. Nu ne vom opri însă aici. 
Avem posibilități și rezerve nefolosite 
încă. Am făcut un calcul: la schimbătoa
rele de căldură, de exemplu, putem să 
reducem și mai mult durata de execujie
— și anume cu încă 25 la sută. Ne pro
punem să mai creăm 5 brigăzi speciali
zate pe genuri de lucrări sau loturi de 
produse. Aceasta înseamnă productivitate 
mai înaltă, lucrări de bună calitate. Ne 
gîndim în prezent și la alte măsuri bizu- 
indu-ne pe inijiativa muncitorilor și teh
nicienilor din secjie care, de pe acum, au

timpul solemnității de la Consiliul deGheorghiu-Dej pentru această înaltă prețuire a activității lor.A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej care, din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, a felicitat călduros pe învățătorii și profesorii cărora le-au fost conferite distincții. Arătînd că ele exprimă marea prețuire pe care partidul și guvernul o acordă învățătorimii noastre, corpului di- 'dactic, tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej a spus : „Cine nu-și amintește cu emoție de învățătorul care i-a pus întîia oară condeiul în mînă, l-a învățat să scrie și să citească, în- dreptîndu-i primii pași pe calea științei de carte. Desigur, părinților le este plăcut să se mîndrească cu copiii lor. Dar acela care duce greul, acela care întîlnește și e chemat să modeleze caractere atît de diferite, firi atît de deosebite, este învățătorul.Partidul și guvernul, oare au prețuit întotdeauna activitatea dumneavoastră didactică — a spus în continuare tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej — au convingerea că și în viitor cadrele didactice își vor îndeplini nobila lor misiune : de a pregăti o- mul de mîine, omul societății socialiste, omul societății comuniste. Nu mă îndoiesc că veți fi la înălțimea a-
Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri 

Gheorghe Apostol va face o vizită în AustriaLa invitația vicecancelarului Republicii Austria, Dr. Bruno Pitter- mann, prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, însoțit de vicepreședintele Consiliului de Miniștri,

Șeful de echipă Alexandru Stan, împreună cu muncitorii Vasils Oprea 
șl Iulian Matei, făcînd o ultimă revizie dispozitivelor de agitare

și început să facă diferite propuneri pen
tru a objine realizări și mai mari în 
produejie. Așa .înjelege colectivul nos
tru să răspundă noilor măsuri luate de 
partid și guvern pentru ridicarea nivelu
lui nostru de trai*.

In fiecare secjie, în fiecare atelier al 
uzinei domnește în aceste zile un puternic 
avînt în muncă. Hofărîrea întregului co
lectiv este de a înscrie pe graficele în
trecerii rezultate și mai însemnate în în
deplinirea planului la toți indicatorii și a 
angajamentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. Acest 
lucru s-a desprins și din cele spuse de 
maistrul Anton Stelian, de la atelierul de 
prelucrări mecanice : „Intenționăm ca, în 
următoarele zile, să întocmim un grafic 
pe operafii și muncitori. Este o măsură 
bună care-și va da roadele în objinerea 
unei productivități a muncii mai înalte. 
Nu pierdem din vedere nici calitatea lu
crului, nici problema gospodăririi mai 
bune a metalului. La cele 25 tone de me
tal economisit pînă acum vom adăuga în

Statceste! misiuni. încă o dată, din toată inima, vă felicit“.învățătorii și profesorii prezenți la solemnitate au primit cu căldură și entuziasm cuvintele de înaltă apreciere ce le-au fost adresate.Luînd cuvîntul, învățătorul emerit Teodor Boldea, din Galați, a spus : „Mă uit la șirul lung al celor 40 de ani care au trecut de cînd pășeam pentru prima dată pragul școlii în care urma să lucrez, școală de țară, improvizată, cu pămînt pe jos, avînd doar o singură clasă. Am găsit aici o mînă d copii slabi și prost îmbrăcați, d; avînd în ochi licărul inteligenței f nătoase, al dorinței de a înv; carte“. Amintind în continuare r rile greutăți pe care le întîmpi; odinioară școala și slujitorii ei, bitorul a spus : „Astăzi, eu și c- mei din regiunea Galați, cp de pe întregul cuprins al noastre, lucrăm în condiții ci noi. Localuri sănătoase, clase țioase, laboratoare și atîtea al ne stau la dispoziție. Asemenea co diții de muncă, precum și condițiile de trai ce ne sînt asigurate prin grija partidului, faptul că astăzi învățătorul se bucură de stimă și a- preciere sporesc elanul și pasiunea sa în îndeplinirea nobilei sale mi- 
( Continuare în pag. IlI-a)

Constantin Tuzu, va face o vizită în Austria între 6—11 iulie a. c. A- ceasta constituie răspunsul la vizita făcută de vicecancelarul Austriei în R. P. Romînă în luna aprilie.

curînd altele. Noi ne dăm seama că de 
munca fiecărui colectiv de întreprindere, 
de realizările obținute în creșterea pro
ductivității muncii, în reducerea și mai 
accentuată a prețului de cost depinde 
ca îmbunătățirea salarizării să meargă 
mînă în mînă cu creșterea acumulărilor 
statului, a posibilităților sale de a dez
volta mai departe economia, de a lua în 
viitor și alte măsuri de ridicare a nivelu
lui de trai".

La terminarea scurtei vizite în uzină, 
l-am întîlnit pe Alexandru Stan, șeful unei 
echipe evidențiate în întrecere, de ia ca- 
zangerie. Făcea o ultimă revizie dispozi
tivelor de agitare înainte ca ele să fie 
încărcate în autocamioane. „Se expedia
ză Uzinei de alumină din Oradea. Peste 
cîteva zile urmează altele". In cuvintele 
lui am desprins parcă întreaga preocu
pare a colectivului acestei întreprinderi : 
producție ritmică, livrare ritmică a co
menzilor pentru marile șantiere ale in
dustriei chimice.

PcSre NEDELCU
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Ing. Ion CREJU
șeful șantierului de locuințe 
nr.12 din Iași
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Ing. Florin 1OVIPALE
director tehnic
la întreprinderea orășenească 
de construcții — Galați

Gheorghe BALTĂ
coresp. „Scînteii“

'poare (11,30; 17), Bucegi (10; 16; 
Adină — orele 20,30). Tomls (8,45;
î) 20; la grădină — orele 20,30). 

—Vitan“ (Calea Dudeștl — orele 
dina „Unirea" (Bd. 1 Mai nr.

Cuba ’58: Victoria (10; 
18,15;

Cauze

Deservirea intr-un nou earlier

La Combinatul de celuloză și hiriie din Dej. Se montează stîlpii din beton armat preiabricat (stingă). Sehe 
letul halei de regenerare (dreapta)

,,C. I. Nottara“ (la Teatrul de 
Parcul „Herăstrău"); PEER 
(orele 20). Teatrul „Lucia 

(la Teatrul de vară

Teatrul 
vară din 
GYNT'— 
Sturdza-Bulandra"1 
„23 August”): COMEDIA ERORILOR — 
(orele 20). Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (la Grădina „Boema*’): ȘI BĂIEȚII 
ȘI FETELE — (orele 20,30). Circul de 
stat: O SEARA CU COMICUL KARAN- 
DAȘ — (orele 20).

■■■■■
I

Ucenicie

WBMMHCM8BMMMMMMWBMMMWIII  II' IIDMIiHII Graficele de execuție
și mersul lucrărilor pe B iere

Din veștile sosite la redacție aflăm că, pe majoritatea șantierelor, 
constructorii și montorii depun eforturi susținute pentru a grăbi in
trarea în funcțiune a obiectivelor industriale și pentru a preda la ter
men locuințele prevăzute a fi construite în acest an. Pe alte șantiere 
însă, o serie de deficiențe au făcut ca lucrările să fie rămase în urmă 
față de grafic. Corespondenții noștri din regiunile Cluj, Galați și Iași 
au adresat recent conducerilor unor șantiere întrebarea : „Care este 
stadiul lucrărilor, ce posibilități există pentru grăbirea execuției ?“.

Redăm mai jos răspunsurile primite.

Uitm intens la toate 
obiectivele

în ce privește sta- al construcțiilor, si- însă diferită. Dacăanului, fizic
în prezerat- ne găsim cu planul valoric îndeplinit pe primele 6 luni ale diul tuația este cercetăm graficele observăm că lucrările de construcție a depozitului de bușteni, a cojitoriei, tocă- toriei și silozullui pentru depozitare sînt avansate. Se lucrează la pregătirea cofrajelor I glisante. Glisarea ca și folosirea de prefabricate posten- sionate la construcția estacadelor acoperișului de la hala tocătoriei ne vor permite un r,itm rapid de lucru și deci predarea' pentru montaj la termenul stabilit .în grafic.în hala fierbătoriei se fac pregătiri pentru montaj. Ca să înlesnim executarea montajului, paralel cu lucrările de ridicare a halei de spălare-sortare. un colectiv de ingineri și tehnicieni de pe șantier au adus o ingenioasă proiectului. în locul nolit prevăzută pînă adoptat soluția de a bricate începînd cu lucru ne va permite în hală utilajul greu, fără să mai așteptăm sosirea podurilor rulante ; montajul va putea să înceapă astfel cu circa 4Hala de hîrtie este tant. Prin proiect cu pe șantier 

modificare structurii mo- la cota 29, s-a se folosi prefa- cota 16. Acest să introducem
luni mai devreme.mașini de tras celuloză și obiectivul cel mai impor- aplicarea unei soluții de prefabricase preturnate (piese de tonaj foarte

Recoltarea 
cerealelor

maximum de randament, a autocamioanelor și atelajelor de care dispun unitățile agricole, știut fiind că în perioada de vară volumul transporturilor este foarte ridicat.Paralel cu strîngerea la timp a griului și a celorlalte cereale păioase, oamenii muncii din agricultură trebuie să se preocupe cu aceeași grijă și de asigurarea viitoarei recolte de cereale. în primul rînd este vorba de executarea din vreme a arăturilor, lucrare care și-a dovedit din plin însemnătatea în lupta pentru sporirea producției la hectar. în a- cest an, ca urmare a ploilor căzute în majoritatea regiunilor, sînt create condiții din cele mai favorabile pentru executarea în condiții superioare a arăturilor pe toate suprafețele. Pentru ca ele să fie făcute la timp, o importanță deosebită au organizarea schimbului doi pe un număr sporit de tractoare și eliberarea grabnică a terenurilor de paie, prin folosirea cu întreaga capacitate a preselor de balotat, a colectoarelor de paie și a mijloacelor dc- transport. în funcție de situația concretă din fiecare loc, specialiștilor le revine sarcina să indice mecanizatorilor să are în primul rînd terenurile care urmează să fie însă- mînțate cu culturi furajere sau destinate semănăturilor de toamnă.Executarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole de vară depinde foarte mult de munca desfășurată de organele și organizațiile de partid. Comitetele regionale și raionale de partid au datoria să exercite un control permanent asupra modului cum se efectuează recoltatul, treieratul, aratul etc., să îndrume consiliile agricole, unitățile agricole socialiste să ia toate măsurile în vederea folosirii raționale a mijloacelor existente, astfel ca recoltatul să se termine în timpul cel mai scurt. 

mare) am reușit să ne încadrăm în grafic. Pereții din prefabricate sînt montați, iar elementele de acoperiș sînt pregătite integral. Montajul va începe la data prevăzută.Lucrările la alte obiective nu se înscriu însă în termenele prevăzute în grafice. Probleme deosebite ne pune construcția centralei termice. La 15 martie trebuia să înceapă montajul unui cazan de aburi în aer liber. Termenul stabilit n-a fost respectat. Sînt două cauze: Noi am întîrziat atacarea lucrărilor de terasament, iar uzina „Vulcan“ a livrat cazanul abia în luna mai și a- tunci incomplet. S-a creat astfel o rămînere în urmă de o lună.Lucrările la prima stație de curățire fizico-chimică și biologică a apei au început de curînd iar pentru a doua nu am primit încă proiectul de execuție. Ar trebui ca proiectanții să se gîndească la faptul că întîrzierea trimiterii documentației ne va pune în situația de a ajunge cu lucrările în toamnă și iarnă, într-o zonă inundabilă, ceea ce va crea greutăți în execuție.Atenția noastră este îndreptată a- cum spre înlăturarea rămînerilor în urmă. Avem create condiții pentru a ne încadra în scurtă vreme în termenele stabilite în grafice. Utilajul a început să fie folosit la capacitatea lui. Stația centrală de betoane asigură aprovizionarea ritmică și în cantități suficiente a punctelor de lucru. A fost centralizată și execuția armăturilor. Așteptăm însă un sprijin mai mare din partea furnizorilor de utilaje

Noul cartier Țiglina de la o margine a Galațiului este un adevărat orășel. Locuiesc aici aproape 10 000 de oameni, în mare parte muncitori pe șantierul de construcții al marelui combinat siderurgic. în afară de blocuri s-au înălțat școli, un cinematograf, o policlinică, s-au amenajat spații verzi, un solar pentru cei mai mici cetățeni și un stadion. Urmează la rînd și alte obiective : parcul de cultură și odihnă, orășelul copiilor, velodromul. Pentru deservirea populației din cartier cu mărfuri industriale și alimentare s-a construit un complex comercial cu tor felul de magazine ; alt complex este în construcție.Am vizitat recent magazinele și piața din Țiglina. Ceea ce atrage în primul rînd atenția este curățenia exemplară. Atît în magazinele de desfacere a produselor industriale, cit și în cele alimentare se remarcă preocuparea pentru expunerea atrăgătoare a mărfurilor. In general, ele sînt aprovizionate cu toate sortimentele necesare. La magazinul universal nr. 175, de pildă, în rafturi și pe rastele sînt aranjate cu grijă tot felul de confecții, încălțăminte, țesături, articole de marochinărie, de parfumerie, electrice și jucării. Cumpărătorii sînt serviți cu promptitudine, în mod civilizat. Vînzători ca Eca- terina Petruț, de la articole de parfumerie, Constantin Mihalache, de la încălțăminte sînt exemple demne de urmat în ce privește conștiinciozitatea cu care se îngrijesc de aprovizionarea raioanelor lor, cît și în ce privește solicitudinea manifestată față de cumpărători. Ei notează mărfurile cerute de clienți, dar care lipsesc din magazin. Numai că uneori întreprinderea comerțului cu ri- i dicata de textile-încălțăminte nu se 

rești, „Independența"-Sibiu, Uzinele mecanice Timișoara, Uzina de pompe București și altele. Le':’Cerem să ne trimită utilajul comandat la termen, complet și de bună calitate,
Ing. Petre MOLDOVAN 
șeful șantierului
Combinatului de celuloză 
și hîrtie din Dej

în a-
Unele întîrzierî 
si cauzele lorAnul acesta avem de construit cartierul Socola-Nicolina 755 partamente, un complex comercial și un restaurant. Pînă în prezent, șantierul nostru nu se poate mîndri cu prea multe realizări în predarea apartamentelor, (în treacăt fie spus, aici eșalonarea dării în folosință n-a fost făcută judicios, majoritatea lucrărilor avînd termene de dare în folosință în trimestrele III și IV — n.r.).Cum se explică o asemenea situație ? Din capul locului ar trebui arătat că în primul trimestru al anului am fost nevoiți, din pricina ritmului lent de lucru din 1963, să terminăm unele lucrări restante. De aceea, numai o parte din forțe au putut lucra la cele 4 blocuri pregătite ca front de lucru pentru acest an.Proporțional însă, față de volumul total de lucrări pe care-1 avem de executat, rămînem cu prea multe o- biective de terminat în ultimele luni ale anului. Aceasta și pentru că blocurile din piața gării Nicolina, restaurantul, ca și unele blocuri din microraionul 5 au fost începute mai tîrziu cu cel puțin 30—40 de zile. Sfatul popular nu a eliberat la timp terenul, iar parte din documentație a fost definitivată cu întîrziere. Din cauza tărăgănării de către sfatul popular a eliberării amplasamentului n-am început nici pînă acum construcția blocului B 1 cu 40 de a- partamente. Nu mai vorbim că nici în momentul de față la blocurile din 

ocupă îndeajuns de aprovizionarea magazinelor cu diferite articole de sezon.Condica de sugestii și reclamații consemnează însă atitudini necoreș- punzătoare ale altor vînzători ai magazinului.Am solicitat părerea cîtorva gospodine din Țiglina în legătură cu activitatea magazinelor alimentare.— Sîntem foarte mulțumite de felul cum se servește la „Alimentara“ și la unitățile „Aprozar“ — ne-a spus Victoria Ghețu din blocul 1—7. Ele sînt continuu bine aprovizionate. Doar la centrul de pîine ne pierdem cam mult timp. De aceeași părere au fost și tovarășele Vasilica Munteanu, Cristina Babu și altele. Care să fie cauza? Aici există doar două centre de desfacere a pîinii, la care se creează îndeosebi la ora prînzului, aglomerație. Organele locale ar putea îndrepta lesne această situație, deschizînd noi centre, măsura necesităților.Neîndestulător este în Țiglina numărul centrelor de răcoritoăre doar 3 — acum, cînd vara a intrat în drepturile ei. Și nici acestea nu sînt bine aprovizionate : ele vînd bere și numai rareori citronadă.Există în cadrul complexului și unități ale cooperației meșteșugărești, cărora li se solicită de către populație reparații la ceasuri, aparate de radio, televizoare etc. Și aici locuitorii Țiglinei sînt îndeobște bine serviți. Cîteodată, se mai întîmplă însă ca lucrătorii centrului de reparații radio și televizoare al cooperativei „Avîntul“ să creeze neplăceri clienților atunci cînd este vorba de deservirea la domiciliu. Ar fi necesar ca responsabilul acestui centru să planifice în așa fel munca tehni- 

piața gării Nicolina nu avem finanțarea deschisă.Cu aproape o lună de zile mai tîrziu am început și construcția restaurantului. Aici amplasamentul a fost eliberat după mult timp, iar proiectantul a venit cu schimbări de soluții după ce am turnat fundația : firește, modificările au ținut în “iqc. lucrările.Ca să grăbim ritmul lucrărilor și să scurtăm termenul de dare în folosință am luat în ultima vreme măsuri pentru extinderea mecanizării lucrărilor, organizarea de loturi mari specializate la fundații, montaj și finisaje conduse de ingineri cu experiență. Solicităm însă un sprijin susținut din partea sfatului popular orășenesc în eliberarea terenului unde sînt amplasate diferite blocuri.Se mai ridică o problemă valabilă de altfel și pentru alte șantiere din orașul nostru : întărirea asistenței tehnice- Pe șantierul nostru sînt în prezent numai 6 ingineri, în timp ce în centrala trustului și la grupul de șantiere Iași sînt peste 70 de ingineri și tehnicieni. O mai judicioasă repartizare a cadrelor tehnice pe șantiere ar asigura o îndrumare mai eficientă a lucrărilor, în scopul grăbirii
mai bună organizare 
munciiLa marginea Galațiului se află în plină construcție un complex de industrie alimeptară. El va cuprinde o fabrică de produse lactate, o fabrică de pîine, un depozit comercial etc. O serie de lucrări de la acest complex se desfășoară în ritm susținut. Dar atît pe șantierul fabricii de produse lactate, ca și pe cel al fabricii de pîine, unele lucrări de construcții au rămas în urmă față de grafice.în parte, rămînerea în urmă se da- torește anumitor deficiențe în organizarea muncii pe șantiere, în folosirea utilajelor. Nu mai puțin adevărat este că întîmpinăm greutăți din partea unor întreprinderi furnizoare. întreprinderea de construcții metalice din București nu ne-a livrat nici pînă acum tîmplăria metalică necesară pentru lucrările de la fabrica de produse lactate. Sintern încredințați că, prin aplicarea măsurilor lyate în ultimul timp, vom lichida în scurtă vreme rămînerea în urmă, pentru a începe montajul la termenele prevăzute.Nici pe șantierul fabricii de pîine unele lucrări nu sînt în grafic. în prezent se lucrează cu forțe sporite pentru ca instalarea utilajelor să înceapă la termenul stabilit. Rămase în urmă sînt lucrările de la silozul de făină al fabricii de pîine. Construcția acestuia a fost prevăzută să se execute cu cofraje glisante. Dar cofrajele nu ne-au sosit pe șantier la 15 mai, așa cum am fost, asigurați.Considerăm că printr-o mai bună organizare a muncii și cu sprijinul ministerului tutelar se pot crea condiții pentru grăbirea execuției. Constructorii și montorii noștri sînt hotă- rîți să mobilizeze toate forțele ca lucrările să se încadreze în graficele de execuție stabilite.
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Pe marginea lacului Bucura din munții Retezat

cienilor care merg pe teren, încît clienții să nu fie țintuiți zile întregi acasă în așteptarea lor. Iar reparațiile efectuate să fie de cea mai bună calitate.Mai există și alte deficiențe în deservirea cetățenilor din noul cartier gălățean. In aparență mărunte, ele sînt totuși sîcîitoare. Oficiul poștal, din pricina amplasării într-un spațiu prea mic, este totdeauna aglomerat. Și telefoanele publice sînt destul de puține.Cu mai multă preocupare din partea sfatului popular orășenesc pentru rezolvarea problemelor legate de deservirea oamenilor muncii, toate aceste lipsuri ar putea fi operativ lichidate.
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Numărul pe luna iunie al revistei „Probleme economice“ se deschide cu rubrica „în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei ■noastre“ în care sînt publicate articolele : Premisele economice ale re
voluției populare în Romînia de N. N. CONSTANTINESCU și Efor
tul economic al poporului romîn 
în războiul antihitlerist de V. ANESCU.în continuare sînt publicate articolele : Dezvoltarea pieței interne 
în condițiile reproducției socialiste 
lărgite de C. IACOBOVICI, Rolul 
activității premergătoare proiectării 
în mărirea eficienței investițiilor in
dustriale de E. V. TOPALÄ, Nor
marea consumurilor de materiale de M. SZIGHETI și V. CHIRIAC, 
îmbunătățirea continuă a folosirii 
mijloacelor circulante în industrie de D. COJOCARU și C. COMÄ- NESCU, Creșterea bovinelor — 
mură importantă de producție în 
gospodăriile agricole colective FL. CIOCOIU, Nivelul de trai 
țărănimii muncitoare în perioada 
dintre cele două războaie mondiale de O. PARPALĂ.Rubrica „Din planul Institutului de cercetări economice“ cuprinde ar-

• AUTOBUZELE ORAȘULUI
■>

In orașul nostru transportul în 
comun lasă mult de dorit, ne-a 
scris cititorul Aurel Căibulea din 
Suceava. Autobuzele nu circulă 
după grafic, de cele mai multe 
ori stau la cap de linie 4 sau 5 
autobuze în timp ce pe traseu ce
tățenii așteaptă vreme îndelun
gată.

întreprinderea de gospodărie 
orășenească Suceava ne infor
mează că s-au luat măsurile cu
venite : au fost revăzute și afi
șate graficele de circulație, s-au 
făcut unele reparații autobuzelor 
care nu prezentau o stare tehni
că bună etc.

@ APROVIZIONAREA 
CU BATERII

Corespondentul Ion Toma 
comuna Ciorănești, raionul 
racal, ne-a semnalat că în 
gazinele de specialitate din i raion nu se găsesc baterii 
trice deși sînt foarte mult solici
tate de unii posesori de aparate 
de radio.

Uniunea regională a coopera
ției de consum Oltenia ne răs
punde că sesizarea este înteme
iată. Magazinele nu pot fi apro
vizionate ritmic cu baterii din 
cauză că întreprinderea „Electro- 
banatul"-Timișoara nu livrează la 
termen comenzile. In urma de
mersurilor făcute pentru urgen
tarea livrărilor, s-au primit une
le cantități de baterii electrice, 
care au fost trimise cooperative
lor.

Tot despre aprovizionarea cu 
baterii corespondentul T. Crimu 
din Constanța ne-a scris că nu 
găsește baterii de 9 volți pentru 
aparatele de radio cu tranzistori. 
Direcția de resort din Ministerul 
Comerțului Interior răspunde că, 
în urma măsurilor luate, maga
zinele de specialitate au primit 
cantități suficiente de baterii. 

ticolul Protectionism și liberalism 
comercial de IOSIF ANGHEL și S. SAVA.La rubrica „însemnări" este : publicat articolul Productivitatea mun
cii la întreprinderile „Tehnofrig“ și 
„Unirea“ din Cluj de F. KISS.în cadrul rubricii „Critică și bibliografie" sînt înserate materialele : O cercetare aprofundată a 
creșterii eficienței hiuncii sociale în 
economia națională (E. Dobrescu : Productivitatea muncii sociale) de M. BULGARU ; O contribuție în 
studierea rolului și funcțiilor finan
țelor în dezvoltarea societății (I. Vă- cărel : Probleme ale teoriei finanțelor) de I. RUȘINARU ; Din isto
ria economică a Moldovei (Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 — 1864) de V. BOZGA și T. COȘCODAN.Revista mai publică materia, i 
Sesiunea științifică a Secției de ccd 
nomie agrară a I.C.C.A. de V. C.\L DELA — înserat la rubrica „Infor■ mâții științifice“ și scrisorile primite de redacție din partea Uzinelor „Steagul roșu''-Brașov, întreprinderii „Dacia“-București și întreprinderii „Textila Grivița"-București.

Printr-o scrisoare sosită la re
dacție ni se semnala că drumul 
dintre comunele Cătunu și Ște
fan cel Mare din raionul Găești este impracticabil din cauză că 
de multă vreme nu s-au executat 
lucrări de întreținere.

Sfatul popular al regiunii Ar
geș a luat măsuri prin secțiunea 
de drumuri a raionului respectiv 
pentru repararea acestui drum, 
urmînd ca lucrările să fie termi
nate în curînd.

© PIESE DE SCHIMB PENTRU 
LĂMPILE DE GĂTIT

talere 
gătit 
__

Mo- 
ra-

-Ar fi necesar ca în comerț să 
se găsească unele piese de schimb 
— grătare, gazificatoare, 
etc. — pentru lămpile de 
produse de fabrica „Răsăritul' 
ne-a scris corespondentul P. . 
treanu din comuna Stolnici, 
ionul Costești.

Secția industrie locală a 
tului popular al Capitalei, 
sind justă această propunere, a 
dat dispoziții întreprinderii „Ră
săritul" să ia măsuri pentru a 
produce și a livra unităților co
merciale piese de schimb pentru 
lămpi de gătit.

Intr-o scrisoare primită la re
dacție se arăta că din indicația 
președintelui asociației sportive de 
la Șantierele Navale Galați sa- 
lariații sînt puși să contribuie cu 
o anumită sumă de bani pentru 
susținerea activității sportive din 
întreprindere.

Consiliul local al sindicatelor 
Galați ne răspunde că într-ade- 
văr, în mod abuziv, se reținea 
din salariu această contribuție. 
S-au dat indicații comitetului 
sindicatului de la Șantierele Na
vale să combată asemenea prac-

Madame Sans-Gêne — 
ecran panoramic: Patria 
16,30; 19; 21,15). Asasinul 
telefon: Republica (9,45; 
19; 21,15), Festival (9,30; 
18,30; 21), Grivița (10; 12; 
Modern (10; 12; 15; “
„Festival“ (Pasajul 
20,30), Grădina " 
nr. 75 — orele 20,15), Stadionul ,,Dinamo" 
(Șos. Ștefan cel 
colonei: Carpați 
Capitol (10; 12; 
grădină — orele 
13,30; 15,45; 10;

Șș.12,30; 14,45; 17;
c uuiwÂjh 14; 16 
CAî^^r’nnlnf‘1

film pentru 
(9,45; 12; 14,15; 
din cartea de 

12; 14,15; 16,45; 
11,45; 14; 16,15; 
16; 18,15; 20.30), 

17; 19; 21), Grădina 
„Eforie” — orele 

„Modern" (Str. 11 Iunie

Mare — orele 20,30). Doi 
(10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
14; 16,30; 19; 21,15; la

20,30), Excelsior (0; 11.15: 
20,15), Feroviar (10,15;

19,15; 21,30), Flamura (10; 
18; 20), Grădina „Doina” (Str.

■timnei nr. 9 — orele 21), Arenele Li- 
•■tățli (Str. 11 Iunie — orele 20,45). Cel 

mușchetari — cinemascop (amb- .3 
h* gn^București (10; 15,15;_19), înfrățire

!f.
lsr. 
Grâuu—
21.15) , \ 
143 — o. ‘e 21).
12; 14; 16, 10,15: 20,30), Unirea (16;
20.30) , Munca (16; 10,15; 20,30).
drepte — cinemascop- Central (10,30: 13; 
15,30; 18; 20,30), Moșilor (15,30; 18; la gră
dina — orele 20,30). Frații corsicani — 
cinemascop: J-ymina (9,15; 11.30; 13.45;
15.4 ), Cosmos (14; 16: 18; 20),
” .t_3 August“ (Bd. Muncii —

, st KUlNINildina „Progresul” (Str. Ion 
’■ 'lui de pre; orele 21). zVnacônda: U- 
n 1 onă la h 20,30). Program de fil
in'“' ’ Vil: Doina (orele 10). Cei
pacsat un '1; Doina (11,30; 13,45; 16;
18,15; ’zi),.10), F..-căra (I4„30; 16,30; 18,30;
20.30) . Un ciclu- de filme documentare: 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Fata din casa 
roșie: Giulești (10; 12; 14; 16, 18,15; 20..’0), 
Melodia (10; 12; 14; 16; 18; 20). Kaloi 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Lumea comită 
a lui Harold Lloyd: înfrățirea între po
poare (orele 21), Dacia (9,30; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). A 12-a noapte: Buzeșli (16;
18.15) . Totul despre Eva: Crîngași (15,30;
18: 20,30). Un om care nu există: vitan 
(16; 18; 20), Colentina (15,30; 17,45; 20; la 
grădină — orele 20,30). Cerul și mocirla: 
Miorița (10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30), Arta 
(16; 13,15;. la grădină — orele 20,30). Tînă- 
rul do pe vasul Columb — cinemascop: 
Popular (15; 17; 19; 21). îndrăgostitul:
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,30). Feriga de aur — cinemascop: 
Viitorul (16; 18,15; 20,30), Progresul (15.30; 
18; 20,15). Omul din fotogratie: Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(16; 18; 20), Ferentari (16,30; 18,30; 20,30). 
Domnișoara... Barbă Albastră: Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Aventurile unui tînăr — 
cinemascop: Luceafărul (15; 18; la gră
dină — orele 20,30). Golful Elena: Lira 
(15,30; 18). Viață sportivă: Cotroceni (15: 
17,45; 20,30). Păpușile rîd: Pacea (16; 18;
20). Comedianții: Grădina „Lira” (Cal. 13 
Septembrie nr. 196 — orele 20130). La
crimi tîrzii: Grădina „Buzești" (Str. Bu
zeșli nr. 9—11 — orele 20,30).

Ieri în țară : Vremea a fost instabilă 
în cea mai mare parte a țării și s-a 
răcit în Ardeal. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros în Banat, Ardeal și Mol
dova și au căzut ploi temporare și cu 
caracter de averse însoțite de descărcări 
electrice în toate regiunile', exccptînd 
Dobrogea. Vintul a suflat potrivit, tem
porar tare din sectorul vestic. Cu totul 
Izolat, în sudul țării s-a semnalat trans
port de praf. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila între 32 grade la Viziru, 
Grivița și 12 grade la Oravlța. In Bucu
rești : Vremea a devenit ușor instabilă. 
Cerul a fost variabil, mai mult noros 
după-amiază, cînd au căzut averse slabe 
de ploaie. Vintul a suflat potrivit, tem
porar tare din sectorul vestic. Tempera
tura maximă a fost de 32 gradé.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 iulie a. c. In țară: Vremea se men
ține instabilă în prima parte a interva
lului, apoi se ameliorează treptat. Cerul 
va fi variabil și vor cădea ploi locale, 
sub formă de averse, însoțite pe alocuri 
de descărcări1 electrice. Vint slab, plnă 
la potrivit. Temperatură staționară la 
început; apoi în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 șl 18 grade, iar maxi
mele între 22 și 32 grade. In București 
și pe litoral: Vreme instabilă la început, 
apoi în curs de ameliorare- Çér variabil. 
In prima parte a intervalului vor cădea 
ploi izolate, însoțite ele descărcări elec
trice. Vint slab, plnă la potrivit din vest 
și nord-vest. După o scădere temporară, 
temperatura va crește treptat



MELE

cum

așa frați, încaiere pentru

inginerul inunde bate

T Ä M I N I
Publicăm un fragment din romanul în lucru Memoria pământu

lui" de Ștefan Duca. Romanul înfățișează oameni și fapte din primii 
ani de după constituirea unei gospodării agricole colective, aspecte ale 
muncii pentru întărirea ei organizatorică și economică, ale prefaceri
lor petrecute în conștiința țăranului colectivist.

în fragmentul de față tînărul inginer agronom, sosit în gospodă
rie, unul dintre eroii cărții, ia contact cu realitățile satului în care va 
munci de-acum înainte.

Spre vechea curte moșierească se îndrepta Vaier Borda, însoțit de inginerul agronom. Acesta din urmă, originar din părțile Clujului, își începea adevărata ucenicie. Ocupase pînă atunci un post la raionul Huedin. Avea un nume deosebit, neîntîl- nit prin satele din jur — Pascu Heica.La intrarea în curte se opriră. în timp ce cu vîrful bocancului bătătorea zăpada, Borda îi spuse :— Fiecare sat își are poveștile lui, oamenii lui. Uite, cei de la noi n-au mîncat niciodată pește. Bătrînii spun că apa tăului a fost spurcată. întrebuințau numai trestia și papura. In schimb, sîngeorzenii și vălenii ar mînca pește toată ziua. Au plase, vîrșe, coșuri. Din pricina tăului și a unei părți de pășune s-au și judecat sc 'ele între ele, s-au și bătut o dată. B enii, din satul de peste deal, cumpără păpuriș, că se pricep să împletească coșuri.Heica voise să adauge celor spuse de președinte că iarna nu le-ar strica nici celor din Poarta să împletească coșuri. își aduse aminte apoi că tăul prea e plin de trestiiș și probabil că n-a fost de mult curățat. Borda confirmă.— N-a fost niciodată. S-a rărit și peștele. Vara e plin de lintiță și mătasea broaștei.Intrară în sediu. Inginerul se opri în dreptul hărții atîrnate de perete. O cunoștea amănunțit. Două părți de hotar mai largi, despărțite de un pîrîu, erau hașurate în verde. Se vedeau apoi coastele de deal, dintre care Ciana începuse să fie plantată cu altoi. Viile cuprindeau o fă- rîmă din panta Cărpinișului. loc se furișa, subțire, Valea Inginerul se întrebă : de ce înșirat toate întîmplările Pînă acum, adică de două mîni, președintele mai mult decît să-i fi răspuns amănunțit întrebări. Ieri seara, brusc, se hotă- rîse să-i ceară lămuriri de fond, legate de perspectivele gospodăriei colective. Pînă atunci,' președintele se mulțumise să-i împingă în față registre, grafice, situații, adăugind, ca pe un leit-motiv, că sînt încă la început. Era adevărat că, în două ' - T,—:--------- ---- să
să

în mij- Tăului. mi-o fi astea ? săptă- tăcuse la

’’ăptămîni, Heica avusese răgaz .mble pretutindeni. încercase ciea un calificativ la ceea ce vă- use și înțelesese. Culturile din cîmp îl mulțumeau. Nu depășeau mediile, dar nici nu coborau sub ele. îl îngrijora mai mult sectorul zootehnic și încetineala cu care oamenii se hotărau să planteze pomi pe Ciana, ca și cum n-ar fi avut reușită....Președintele deveni rios.— Bănuiesc de ce să-mi fac vreme pentru azi. Chiar dacă nu mă rugai, trebuia. Mă așteptam ca și dumneata să pleci.— în două săptămîni ?— De la noi din sat și-au luat catrafusele doi inși, n-au stat nici o săptămînă. Doi ingineri. Medicul a rămas. Dar ceilalți doi de ce au învățat agronomie ? Bine, inginera ne-a îndrugat că se mărită. N-aș crede, că e tare urîțică și țîfnoasă. De inginer ne-a părut rău. L-au chemat la Cluj. Nu-i nimic. Și-apoi, dej-aia ți-am înșirat cifre, registre. Ți-ăm spus numai lucruri bune, să nu te sperii. De văzut am înțeles că ai văzut altcum decît ți-am înfățișat eu gospodăria.— Să lăsăm asta, tovarășe Borda. Chiar altcum n-am văzut-o. Normal, trebuia să convocăm consiliul de conducere, dar tocmai pentru a- ceasta simțeam lipsa unei documentări. Am fost pe cîmp, am văzut grădina, viile, livada, am dat ocol tăului,: am intrat în grajduri. Iată, am umjplut un carnet cu note. N-am o- colif nici loturile personale. Și tot,-,s pregătit. Iată harta. Iată o ana- E

încredere îndeodată se-m-ai rugat

ideea că e inginer agronom și un gazetar, căruia, firește, trebu- să-i răspunzi la întrebări. Oricît ti sili, într-un răstimp scurt nu-i

,ză' a solului făcută de raion, ceva, dar multe-mi scapă încă.Vaier Borda dădu din cap, con- firmiînd. Nu înțelegea însă de ce se grăbește inginerul. Ei l-au lăsat a- nume să cunoască singur, fără prea multe explicații, situația gospodăriei. Au făcut-o tocmai plecînd de la nu ie te-a: poți înfățișa totul, așa cum ai dori, și ai mereu impresia că nu ești pe deplin înțeles. Or, Heica e inginer dé meserie. Dacă rămîne, are vreme sä se adîncească în probleme ; dacă ăre de gînd s-o șteargă, drum bun, dale bătută 1 N-are rost să-ți bați gura de pomană. N-a plecat, dar dă semne de nerăbdare, l-a Borda.Turnă un rînd de pahare, Vînd abia în acel moment că adusese pahare mari de apă. îl îmbie pe inginer cu slănină și cu cea- riă, repetînd că oricum ei totuși sînt îh primii ani. N-au decît trei ani de la înființare, la care inginerul observă că trei ani nu-i un răstimp chiai așa scurt.— Așa-i 1 E unul la noi în sat, unul Hălațiu Onisie... Singurul care face coșuri și mai știe să împletească pălării din paie de orz. Asta, în t/nerețe, a fost în America. S-a întors după primul război. A adus cu el un patefon, bani cît să-și cumpere un loc de casă și nevastă cu doi 

ghicitobser- Istode

copii. Ce vreau să spun ? Onisie ăsta știe englezește ca pe apă. Ne-a spus o dată că, adevărat, vorbește el englezește, dar întîi gîndește în limba lui. După aia le potrivește în limba ailaltă.— Adică ? întrebă cercînd să ghicească Borda.Explicîndu-i, Borda se aplecă peste masă, gata să răstoarne un pahar. Iși luă seama și, cu un gest reflex, îl împinse deoparte.— Să punem pe altul în locul lui Onisie. Să-l luăm pe Manoil, înscris de-o lună în gospodărie. Sigur că el gîndește așa cum a gîndit individual. Crezi c-o să poată gîndi, îndată ce îi cerem noi, ca un colectivist ?... Hei, numai fata se preface în femeie într-o noapte. Am zis așa, că el mi-a venit în minte. Da' crezi dumneata că merge așa lesne ? Victor și Sabin Nistor, frați, s-au sfădit, erau o-

e

cu De zisă

H. H. CATÀRGI :

Desen de MIHU VULCĂNESCU

zbîr-uneltele rămase de la bătrîni. Măcar că nu le trebuie. Vezi, așadar, că, pe undeva, pilda asta se lovește. Vorbe știu ei să-nșire, da' întîi le tălmăcesc în legea lor. Directorul școlii zicea că numai atunci cunoști cu adevărat o limbă cînd gîndești de-a dreptul într-însa. Și acum, să-ți istorisesc povestea gospodăriei noastre, așa cum am înțeles-o eu. Cînd m-au ales președinte, poate că oamenii nu bănuiau că și pe mine m-au frămîntat și mă frămîntă, deși mai puțin, aceleași întrebări ca și pe ei. Eu a trebuit să le ascund. Dar de înțeles i-am înțeles. Toader Nistor și Luță Bogdan sînt mai iuți, mai mlădioși ca mine. între cele ce ți-au spus ei și cele ce-ți spun eu, fă-te judecător și alege ce crezi dumneata că-ți e de folos. în iarna aia, clăcile și șezătorile țineau pînă dimineața. Oamenii dormeau ziua și seara iar se strîngeau la un loc. Și tot așa.— Mda, nu era— Ușor ? Acum, cînd am ajuns să rog, fără trei familii, la un loc... Am fost socotiți, și așa sîntem, sat de mijloc. Pot să-ți spun că un sat cum e al nostru, de cîmpie, intră de obicei sărac în gospodărie, chiar dacă ar fi să socotim că avem pă- mînt destul. Mai pune că în primul an am avut o recoltă cam slabă. Și cum îi făcut omul, trebuie să bage cuiva vină. Ani slabi au mai fost. Și încă și mai slabi. Dar acum au pus vina pe gospodărie. A bătut și grindina după deal. Așa că oamenii au

ușor...după trei ani, fim tot satul, mă

înapoi, să se Prima furtună, ceartă într-o căsni-început să dea cruciș la sediu, ar fi cea dintîi cie tînără. Oamenii își aruncă vorbe grele, se învinuiesc și de ceea ce nu se cuvine, părîndu-le mai tîrziu rău. Știi și dumneata că omul, la sfadă, cu cît vede că n-are dreptate, cu atît îi sare țandăra mai iute. Așa și cu oamenii de la noi. Ii luam cu binișorul, le explicam : Stai, măi Gheorghe, că treaba stă așa și nu așa. La lucru ieșeau numai ca să se afle în treabă. Ieșeau și femeile. Flecăreau un ceas-două și-i porunceau brigadierului să le ponteze cu o zi întreagă. Așa am ajuns, măi tovarășe, să ne rămînă porumbul necules. Dă-ți cu socoteala : se făcuseră buruienile cît un stat de om, pămîntul se întărise ca piatra.— Și cum ați rezolvat ?— Ne-am tot întrebat ce să facem. L-am întrebat și pe tovarășul Achim, de la raion. El e de aici, din sat, și cunoaște oamenii. Trebuia cules porumbul ? Trebuia. Noi am zis să chemăm din alt sat să-1 culeagă pe plată. Achim ne-a spus că am greșit. Și era o hărmălaie în sediu și o încurcătură de nu se auzea om cu om. Răgușisem rugîndu-i să se ducă oriunde or ști, să facă ceva. Răspundeau că-i sediul lor și că se simt tare bine în el. Achim ne-a spus : „Ziceți numai că angajați, da' nu angajați." Știi dumneata, 

mul are în el multe apucături copilărești. Cînd au auzit că angajăm culegători și cineva a adăugat că o să le plătim bani și zile-muncă, parcă le-ar fi turnat apă rece pe cap. In dimineața următoare porum- biștea foia de oameni. Pe urmă s-au liniștit. In aceeași toamnă ne-au venit niște tractoriști, și-acum se cheamă că avem brigada noastră permanentă.Inginerul vroia din toată inima să-l urmărească pe Vaier Borda. Probabil, își zicea, au crezut că voi face puțini purici pe aici. Nu s-au îmbulzit cu promisiuni și pînă în ziua aceea n-a fost întrebat dacă-i mulțumit de găzduire. Reținuse numele lui Achim, neam cu Sălăgenii din sat după mamă, acum activist la raion. îl chema Achim Brezan. Se spunea că a fost argat. Și că petrecuse, învinuit pe nedrept c-ar fi dat foc grajdului, cîțiva ani de închisoare, înainte de război. Inginerul își închipuise că întrebările pe care i le-a adresat într-o pauză, la raion, Brezan, sînt întrebări de circumstanță, pe care obișnuit le pune un om noului venit, ca să rupă gheața. Se vede însă că n-au fost de circumstanță, de vreme ce Borda amintise de Achim ca despre unul care e foarte la curent cu ceea ce se petrece în gospodărie. Achim îi promisese că-și va face vreme să stea împreună mai mult de vorbă și-i dăduse de înțeles că nici el nu socotește starea gospodăriei prea satisfăcătoare. Tendințele de justificare cu argumente și plusuri de explicație pot ascunde sentimente de nemulțumire nală. în felul cum Borda situația gospodăriei se ghicea acesta își dă seama de starea reală, dai că încearcă să justifice a- ceastă stare. Și iată-1 pe Borda ur- mînd după o pauză :— In iarna aceea, m-am gîndit serios că nu sînt bun de președinte. N-am destulă autoritate. I-am spus

uneori perso- expunea că

Muncitor

lui Achim. „Adică, zice, ție-ți pare rău că nu te laudă oamenii destul. Fă și tu ca cei din Idiciu. Nici tu animale ca ’urnea, nici tu vie plantată, nici tu livadă. întîi să scoatem bani". Și-au scos bani. în primul și în al doilea an. Vecinii lor au judecat altfel lucrurile. N-au făcut numai comerț cum au făcut cei din Idiciu. După trei ani, președintele Orza s-a pomenit înconjurat de gospodării mult mai tari ca a lui, și membrii gospodăriei au început să se uite și la ce se petrece în satele din jur. I-am spus lui Achim că eu n-am căutat laude. E adevărat. Atunci, zice el, nu trînti ușa să zică lumea că n-ai fi făcut-o dacă lucrurile ar fi ieșit bine. Pe de altă parte nevasta mă tot pisa : De ce mă port frate-său de parc-ar fi un străin ? ce unui alt cumnat i-am șters din lele-muncă ? 11 îmbie pe inginer mai guste un pic.— Am schimbat în iarna aceea un brigadier. Asta ca să vezi ce-s neamurile. Știi dumneata ? Noi am alcătuit la început echipele pe libera lor alegere. S-a ajuns să avem 

Pescarii de larg

Sfefan LUCA

dus, rotită lung de lună, 
de valuri în mișcare 
fost de larg și de furtună !

Dar eu am fost înfr-adevăr pe mare, 
Nava m-a
Pe temelii
Pescar am

llie Constantin

La asfințit

«

chipe botezate „Costinașii", peștii", Bărdășenii".— Pricep.— Pe Bogdan Tunsu-1 știți ?—: Cel de la grajduri ?— Da, ăla. Roșu la față și cit, de gîndești că-i mereu pornit pe rîs. Mînă de aur, nu alta. Ii văduv

și are trei copii. L-am pus brigadier. S-a dovedit slab. Nu fiindcă nu s-ar fi priceput, dar ca să nu se iște vorbe și nemulțumiri, ponta mai mult. Pe urmă a început să încline către rude, să pluseze. Avea ibovnică. Aleia, venea nu venea lucru, ziua-i mergea. Rudele nu ceau nimic. Foloseau și ele, așa închideau ochii. Pînă ce buba spart tocmai acolo unde nici nu așteptam. S-au certat între ele neamurile, învinuindu-se reciproc. Cei care au muncit pe rupte s-au trezit că încarcă în care tot atît cît și cei care au stat cu mîinile-n sîn. Rude, nerude, s-au pus pe ceartă și hai la consiliu. Cercetăm noi și-l găsim vinovat. Intre timp, ibovnica s-a măritat cu un alt văduvoi, din satul vecin. De ciudă, Bogdan al nostru ia creionul și-i șterge zilele-muncă înscrise. Aia însă știa cîte a avut. Și-a venit să-și ia produsele. Tărăboi. Tunsu nu se lasă. „îmi fac autocritica, zice el. Am greșit. Tu n-ai fost la lucru atunci și atunci, cum poți ..pretinde ?" L-a-făcut ca troacă de porci. Sineta părea o femeie a- șezată. Cînd am auzit-o chiuind, m-am crucit. Dracu’ gol. „Nu-i nimic, îi răspunse Tunsu, n-o să mai fiu brigadier și ce 1" L-am sancționat și pe linie de partid. Nimeni n-a zis nimic. L-am trecut la grajduri, că duceam lipsă de îngrijitori. Am reorganizat brigada, și acum să-i auzi cum se strigă dimineața : „Hai mă, a doua", „hai mă, a-ntîia". Nu ca mai înainte : „Popeștii sus, părinte 1'Clip! mărunt din ochi. Inginerul întrebă :— Și tovarășul Brezan te-a convins ?— M-am trezit eu singur. Cu mine s-a întîmplat așa că n-am mai pus la cîntar spusele nevestii. Deși cîte- odată înclinam s-o cred. La ce atîta bătaie de cap ? Ba vezi ce face cu banca, ba gîndește-te la vite, ba că furaju-i pe sponci 1 Ia să stau liniștit acasă și să fac zile-muncă unde m-or da. Ce să-mi bată fiecare în ușă? N-am vrut să plec atunci, tocmai fiindcă nu vroiam să închid ușa cînd era mai greu. Și-apăi, am început să le descurcăm. Am stabilit un asolament, nu ne-am bazat numai pe ce ne da banca, am înjghebat cîteva ateliere și avem să le dăm de lucru oamenilor. Că aici a fost greutatea principală : munca-i adevăratul profesor. Omul se deprinde lesne dacă lucră într-un loc, dacă-1 pui să-și bată nițeluș capul și bagi de seamă și prețuiești ceea ce face el.

CONSTANTIN PAULEJ : Șantier naval

Cicerone Theodorescu

Odihna drea
Se uită, seri la rînd, un muncitor 
Cum marea-și schimbă chipul vrăjitor 
Și-n zorii zilei parcă-n loc de soare 
Un ied, un roșu ied, din valuri sare.

Melodioase plaje, fărmi de rai, 
Tu altă dată nici nu le știai... 
Cărbuni sticlind sau fontă 
Doar ele pentru tine erau

arzătoare, 
soare

poveștiPe-aceste noi tărîmuri de 
Odihna-i dreaptă după ce muncești, 
Iar iedul roșu-al Soarelui-Răsare 
Tfi spune bun venit la el la mare...

Am căutat
De pe catarg, de sus, scormonitor, 
Convoaiele de pești vîslind febrile, 
Migrajii lungi de pescăruși în zbor 1

Adolescența mea orgolioasă 
Timonier s-a vrut ori chiar secund, 
Ea peștilor le ordona să iasă 
Din lumea lor făcută, din străfund.

Doar am plutit pe orizont de mare 
Cu-o nava ancorată lung de lună, 
Pe temelii de valuri în mișcare 
Intre pescari de larg și de furtună.

Tăcerea harnică a lor s-o-nvefe, 
Vreau, cîntecele mele, scufundate 
Pînă la inimă în tinerele, 
Suind cu tîmpla spre maturitate.
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0 PRIVIRE IN CELULA VIE
® ORGANITELE
CA LA UN BURETE • ULTRACENTRIFUGA SEPARĂ COMPONENȚII 
CELULARI 9 ÎN MICA CELULĂ - ȘANTIERE Șl CENTRALE ENERGETICE 
© CONDIȚII ESENȚIALE ALE MENȚINERII VIEȚII

MINUSCULE ORGANE • UN SISTEM CANALICULAR

Celula, forma elementară a materiei vii, există în natură într-o mare diversitate, dar principalii ei consti- tuenți păstrează mereu o uimitoare asemănare. Toate celulele sînt alcătuite din protoplasmă, masa gelatinoasă care constituie substanța ei fundamentală, și toate cuprind organite, formațiuni caracteristice ale protoplasmei. îndeplinind rolul unor minuscule organe. Majoritatea celulelor cuprinde un nucleu, al cărui conținut, protoplasma nucleară, se deosebește de restul protoplasmei, așa-numita citoplasmă. Membrane extrem de fine separă cele două protoplasme între ele, cît și citoplasmă de mediul exterior.Ce se petrece însă în interiorul celulei ? Metodele moderne de investigație, bazate pe ultimele cuceriri ale fizicii și chimiei, au permis oamenilor de știință să dezvăluie numeroase amănunte ale structurii și organizării celulare, să urmărească fenomene biofizice și biochimice cu totul necunoscute acum 10—25 de ani. S-a dovedit că celula, forma cea mai simplă a materiei vii, are un caracter mult mai complex decît s-a bănuit vreodată.Microscopul electronic a scos la iveală că citoplasmă este străbătută de fapt de nenumărate mici canale cu diametrul de circa 60 angstroemi *), care comunică între ele, prezentînd pe alocuri dilatări, unele mai mici — veziculele, altele mai mari — cisternele, cu diametrul pînă la cîteva mii de angstroemi. Prin pori foarte fini, acest sistem canalicular comunică cu exteriorul, îndeplinind rolul unui sistem circulator al celulei. De-a lungul canali- culelor se realizează fără întrerupere schimbul de substanțe între citoplasmă și lichidul din spațiul inter- celular. Suprafața micilor canale, adăugîndu-se la cea a celulei, face să crească enorm suprafața prin care se face acest schimb de substanțe. S-a constatat, totodată, că rețeaua canaliculară sau „endoreticulul“, cum a fost denumită, diferă atît ca formă cît și ca extindere de la o celulă la alta, că ea se modifică și în interiorul aceleiași celule, în funcție de procesele vitale ce se petrec într-un moment sau altul. Aceste procese, la rîndul lor, au fost studiate cu ajutorul atomilor marcați care, datorită radioactivității lor, rămîn vizibili pe tot drumul parcurs. S-a putut urmări astfel deplasarea și transformarea diferitelor substanțe în sistemul canalicular, în citoplasmă și protoplasma nucleară, s-a stabilit care dintre structurile celulei pot fi considerate a avea caracter permanent, care se descompun și se refac la loc, pe ce căi le parvine materialul de construcție. S-a observat că fragmente de molecule sau chiar molecule întregi pot fi luate dintr-o structură pentru a fi utilizate la alcătuirea altei structuri, în aceeașj celulă sau în celulele vecine, și că toate aceste procese se desfășoară cu o viteză uimitoare.Organitele celulare — nucleul, mi- tocondrii. microzomii, aparatul Golgi etc., arătate în schéma alăturată care înfățișează o celulă — înde- : plinesc funcții cu atît mai speciali- ■ zate, cu cît sînt mai diferențiate. ( Microscopia electronică, adîncind cu- : noștințele cîștigate anterior cu ajutorul celei optice, a înlesnit precizarea structurii organitelor. Care este însă compoziția lor chimică, pot fi ele izolate de celulă în vederea unei studieri amănunțite? Printr-o triturare extrem de fină a țesutului cercetat, se procedează la distrugerea celulelor din care este compus, realizîndu- se soluții în care componenții celulari se află în suspensie. Supuse unor rotații cu viteze enorme, la centrifugă sau la ultracentrifugă, se obține se

pararea lor fracționată, potrivit vitezelor succesive realizate și a greutății specifice.S-a descoperit astfel că microzo- mii (denumiți și ribozomi), așezați în celulă îndeosebi în apropierea rețelei canaliculare, conțin o mare cantitate de acid ribonucleic, precum și diferite alte substanțe, în special numeroase enzime (fermenți). Microzo- mii joacă rolul unor „șantiere“ în care, după tiparul reprezentat de acidul ribonucleic și cu ajutorul enzimelor, se sintetizează proteinele caracteristice celulei și necesare organismului respectiv. Substanțele proteice sintetizate sînt, fie depozitate în veziculele reticulului, de unde pot fi zate în exterior, ca produse creție, fie utilizate chiar în în procese de digestie intracelulare.
endo- expul- de se-celulă

organizăriiSchema 
unei celule, după 

actuale.

generale a 
cunoștințele

Separarea și stratificarea prin 
centrifugare a constituențllor ce

lulari ai unul infuzor.

Digestia intracelulară este un fenomen obișnuit la animalele inferioare (protozoare, spongieri, celen- terate etc.), dar ea este specifică și unor celule din corpul animalelor superioare, cum sînt leucocitele, globulele albe ale sîngelui. Aceste celule atacă microparticulele de natură organică pătrunse în organism, le înglobează în corpul lor într-o va- cuolă și le digeră cu ajutorul enzimelor. Fenomenul este de mare însemnătate pentru apărarea organismului împotriva microorganismelor infectante.Celula își încorporează substanțele nutritive și pe alte căi, de pildă, prin „sorbirea“ de mici picături din lichidul extracelular, în care aceste substanțe se află dizolvate. Picătura de lichid este cuprinsă într-o microveziculă, care migrează apoi prin celulă de-a lungul ca- naliculelor. Glucoza, substanță nutritivă de prim ordin, pătrunde în celulă mai ales prin sorbire, trecînd apoi din canalicule în citoplasmă, fiind transformată acolo, cu ajutorul enzimelor în substanțe de rezervă, ca glicogenul. Substanțele acestea pot urma și drumul invers, în sensul că glicogenul depozitat în*) Un angstroem este egal cu un mili- 
micron, deci cu a mia milioana parte din- 
tr-un milimetru.

In procesul electrolizei, apa se descompune in hidrogen și oxigen. Ali
mentată însă cu cele două gaze, o baterie înzestrată cu un dispozitiv 
special, așa-numita „membrană Ionică”, poate furniza curent electric.

TEHNICII

SFATUL MEDICULUI

Practicați înotul

Foto t A. Stocno. *

celulă este degradat în produși mai simpli (glucoză) care sînt trecuți în sistemul canalicular, iar apoi secretați în exterior.Dar nu numai glucoza, ci și celelalte substanțe nutritive introduse în celulă sînt transformate cu ajutorul enzimelor. Enzimele, sintetizate în celulă, își exercită acțiunea și asupra celorlalte materiale produse de celulă. Lizozomii, corpusculi descope- riți relativ recent, reprezintă micro- vezicule pline cu enzime digestive. Unii lizozomi sînt în stare să digere o seamă de materiale' constitutive ale propriei lor celule. Astfel, la unele specii de animale care se dezvoltă prin metamorfoză, lizozomii accelerează distrugerea vechilor organe, inclusiv a organelor din care au luat naștere ei înșiși.Microscopul electronic a înlesnit studierea structurii și precizarea rolului în celulă și a altor organite. Mitocondrii, de pildă, considerați centrale energetice ale celulei, au la periferie o membrană dublă cu grosimea de 100—200 angstroemi ; partea ei exterioară este netedă, pe cînd cea interioară dispune de lamele subțiri, între care se află citoplasmă nestructurată. Cercetările e- fectuate pe mitocondri izolați prin ultracentrifugare au dus la concluzia că, pe lîngă proteine și grăsimi, ei mai conțin enzime, vitamine și săruri minerale. Se consideră că procesele de oxidație și deci de respirație celulară sînt asigurate, în cea mai mare parte, de către enzimele mitocondriale.La numeroasele procese chimice din celulă, enzimele ei participă într-o consecvență și ordine precisă, fiecare la locul și în momentul necesar, ca elemente ale unui sistem complex de autoreglare chimică. A- ceste procese, mult mai numeroase și realizate în trepte succesive mai tnulte decît în cea mai modernă u- zină chimică, sînt corelate pe scara celulei întregi sub forma unui sistem complex de autoreglare chimică. Dar lucrurile nu se rezumă numai la atît. Observăm o continuă autoreglare în care mica celulă urmărește ea însăși realizarea unui regim optim de muncă în vederea menținerii activității sale, deci a propriei vieți în condițiile schimbătoare ale mediului. ~ în raport factorilor substanțe perpetuări și a continuării activității în generațiile următoare. La baza activității ei se află procesele metabolice care se intercondiționează reciproc și care sînt influențate de numeroși factori extracelulari.Știința a reușit să izoleze numeroși componenți ai celulei vii, dar luat în parte nu este însă viu nici unul dintre aceștia. Vie e numai celula, ca formă superioară de mișcare a materiei, și numai ca ansamblu eterogen al tuturor acestor componenți organizați prin care ea își realizează funcțiile vitale. Organizarea și e- terogenitatea sînt condiții esențiale pentru menținera vieții celulare. Cînd dintr-o cauză oarecare celula moare, atunci dispare organizarea ei internă și, totodată, conținutul ei tinde să devină omogen. Organizarea poate fi conservată după moartea celulei prin anumite artificii tehnice de „fixare“, celula însă hu-și va mai îndeplini funcțiile.Ceea ce se cunoaște astăzi sînt doar cîteva aspecte ale funcționării ansamblului pe care îl constituie celula. Au mai rămas invizibili consti- tuenții moleculari ai diferitelor structuri celulare, structurile transparente pentru razele electronice etc. Studiul lor cît și al mecanismelor de autoreglare, foarte complexe și mobile, care stau la baza vieții, constituie- preocupări dintre cele mai interesante ale științei modeme.
Prof. dr. Nistor ȘANTÂ

• In Anglia se experimentează 
în prezent un sistem original 
de stingere a incendiilor. Flui
dul extinctor este gazul de 
eșapament al unui motor cu 
reacție. S-a calculat că într-o 
jumătate de oră ar putea fi 
stins incendiul dintr-o clădire 
cu mai multe etaje, conținind 
circa 100 000 mc de aer.

© Profesorul Iasuo Suehiro de la 
Universitatea din Tokio a fă
cut în repetate rînduri consta
tarea că, în ajunul marilor cu
tremure, apar la țărm, în a- 
propierea locurilor unde se va 
produce cataclismul, pești care 
trăiesc în ocean la mari adîn- 
cîmi. El consideră că acest fe
nomen merită o atentă exami
nare științifică, întrucît ar 
putea conduce la pronosticarea 
cutremurelor.

• La uzina „Electrosignal“ 
Voronej (U.R.S.S.) au fost în
cheiate încercările de labora
tor la un nou tip de televizor. 
Aparatul construit pe bază de 
semiconductori este portabil și 
destinat turiștilor. Dimensiu
nile ecranului sînt de 114 x 90 
mm.

Televizorul portativ „Ogoniok", 
realizat in U.R.S.S.

O Specialiști din R. D. Germană 
au obținut un preparat radio
activ care înlesnește diagnos
ticarea bolilor care au la bază 
insuficiența de proteine. Noul 
preparat conține 
topul radioactiv 
nului.

tritiu, izo- 
al hidroge-Ea își reglează activitatea cu necesitatea combaterii dăunători, obținerea de nutritive, a propriei ei

CREIERUL
In Cleveland (S.U.A.), un grup de 

medici, condus de dr. Robert White, 
a reușit să separe de corp creierul 
unei maimuțe și să-l mențină în 
viață timp de peste 18 ore. In tot 
timpul experienței, electroencefalo- 
graful relata că creierul s-ar afla în
tr-o stare de intensă excitare, acțio- 
nînd asemănător cu unul viu.

Tehnica urmată de dr. White a fost 
următoarea : creierul maimuței a 
fost extras din cutia craniană, păs- 
trîndu-se doar un fragment de os 
care să servească de susținere. Intro
duse într-un aparat complicat, ve
nele și arterele lui au fost conectate 
cu o inimă și un plămîn artificial, 
sîngele utilizat, luat de la alte mai
muțe, fiind menținut într-o circula
ție continuă. In interiorul creierului, 
printr-o serie de ace fine aflate în 
legătură cu electroencefalograful 
s-au măsurat impulsurile electrice de
terminate de activitatea creierului 
izolat. La excitarea unor nervi sen
zoriali, electroencefalograma indica o 
reacție corespunzătoare tocmai în

Țevi dinCoroziunea produce deteriorări importante utilajului tehnologic din rafinăriile de petrol. Din această cauză, în confecționarea utilajului și a aparaturii respective se recurge la utilizarea de oțeluri aliate, metale neferoase sau aliaje de metale neferoase. Totuși, coroziunea nu se întrerupe, ci se atenuează numai.La rafinăria de petrol din Kerson (U.R.S.S.) se prelucrează țițeiuri cu numeroși componenți sulfuroși, care provoacă o puternică corodare, deteriorează mereu instalațiile tubuläre de răcire și condensare a vaporilor

Elveția, seLa Lausanne, în 
fac pregătiri în vederea folo
sirii televiziunii în reglemen
tarea circulației. Pe ecranele 
celor 9 televizoare, instalate la 
postul central, va fi oglindită 
situația la 9 din intersecțiile 
principale, stopurile automate 
fiind reglate în consecință.

Telefonul de buzunar, realizat 
în S.U.A., permite abonatului 
să intre în legătură prin radio 
cu instalația specială, cuplată 
de telefonul său de la domi
ciliu, iar prin acesta cu re
țeaua locală. Raza de acțiune a 
telefonului de buzunar este de 
40 km.

Motonava „Viile de Bordeaux’, 
recent lansată la apă în Fran
ța, are comanda tuturor ma
nevrelor automatizată.

® In Chile vor fi vaccinate mii 
de vite cornute cu vaccin viu 
atenuat împotriva virusului 
febrei aftoase. Vaccinul, care 
conferă o imunitate îndelun
gată împotriva acestei boli, a 
fost preparat de centrul pan
american pentru combaterea 
febrei aftoase, situat în apro
pierea orașului Rio de Janeiro.

• In exploatările forestiere ope
rația de curățire a trunchiuri- 
lor de ramuri cere timp și 
muncă multă. Mașina „Sund", 
construită în Suedia, execută 
această operație în numai 20 
de secunde.

IZOLAT
acea regiune a creierului care, în 
mod normal, ar fi trebuit să înregis
treze senzația reală. Așa, de exem
plu, excitat de un ușor șoc electric, 
nervul optic provoca în creierul mai
muței o activitate electrică identică 
cu senzația vederii.

Seria experiențelor va continua. 
Pe de o parte, se va încerca prelun
girea peste 18 ore a vieții creierului 
izolat, limitată probabil de faptul că 
n-a fost găsit încă un sistem adecvat 
de purificare a sîngelui. Se studiază 
includerea în circuit, pentru înlătu
rarea acestui inconvenient, a unui 
rinichi artificial. Pe de altă parte, dr. 
White este hotărît să afle mai multe 
amănunte în legătură cu ceea ce se 
petrece în creierul izolat de corpul 
maimuței. Se știe că creierul nu re
simte durerea, s-ar putea să fie in
fluențat însă de impulsuri luminoase 
și sonore bruște, care să-l determine 
să transmită mușchilor și membre
lor, cu care nu se mai află în legă
tură, o serie de ordine imposibil de 
efectuat.

grafit sinteticde benzină. Montîndu-se însă în con- densatoarele-răcitoare țevi din grafit sintetic, impregnat cu rășini fenol- formaldehidice, s-a putut obține ca acestea să se afle în exploatare timp de aproape un an, fără să se fi constatat vreo urmă de coroziune.Prin utilizarea țevilor de grafit sintetic se economisește, la o singură instalație de condensare-răcire, circa 18 tone de metal neferos. Țevile respective asigură o rezistență mecanică și termică suficientă, avînd totodată o mare conductivitate mică.

In Munții Hâghimașului

Lunile de vară sînt prin excelență se
zonul practicării sporturilor de apă. Do
rim însă cp aici să ne referim nu la ac
tivitățile sportive de performanță, ci 
doar la folosirea înotului ca mijloc re
creativ, de tonificare a sistemului ner
vos, de corectare a unor anumite defi
ciențe organice sau funcționale, de re
facere a capacității de muncă.

Aerul, soarele, apa, tot mediul în care 
se practică înotul, contribuie la întări
rea organismului, la mărirea rezistenței 
sale la factori nefavorabili ai mediului 
extern — trig, umezeală, ploaie etc — 
cît și la îmbolnăviri, mai ales la cele 
specifice sezonului rece, ca qripa, qutu- 
raiul și altele.

Studiind, la centrele de înot, dezvolta
rea fizică a copiilor care practică îno
tul în mod sistematic (3—5 antrena
mente pe săptămînă de cîte 60 de mi
nute) comparativ cu aceia care vin vara 
să-l învețe abia, s-a putut constata că 
dezvoltarea fizică a copiilor înotători 
este net superioară în ceea ce privește 
falia, greutatea, forța musculară. Dar îno
tul determină nu numai o dezvoltare fi
zică armonioasă, ci și corectarea unor 
deficiențe fizice. Sînt influențate favora
bil de pe urma practicării înotului insu
ficiențe fizice generale în dezvoltare, 
devieri ale coloanei vertebrale (cifoze, 
scolioze, lordoze), diferite sechele (ră
mășițe ale poliomielitei, de dildă), atro
fii musculare etc. Merită toată atenția 
faptul că prin practicarea sistematică a 
înotului în scop terapeutic, unii tineri de-

ficienți au 
zeze chiar 
five. Sînt cunoscute cazuri, ca acela 
sportivului 
după poliomielită, a 
deze o paralizie 
rioare, 
refacă 
venit recordman mondial la înot. Și Jonny 
Weismuller, vestitul interpret al rolului lui 
Tarzan în filme turnate în junglă, a fost 
cîndva un copil rahitic. El a început prac
ticarea înotului în scopuri terapeutice 
pentru ca, după 6 ani de antrenament, să 
obfină recorduri mondiale, iar figura lui 
atletică, armonios dezvoltată, să fie folo
sită în scopuri de reclamă. Tot astfel, 
sportiva sovietică E. Makarova a început 
să practice înotul la 12 ani, fiindu-i pre
scris pentru combaterea unei tulburări 
funcționale a aparatului circulator. La 18 
ani a fost maestră a sportului. Practica 
medicală cunoaște numeroase cazuri ca 
acestea.

Influenfa concretă a înotului asupra 
funcțiilor organismului este evidentă. Doar 
cîteva lecții de înot sînt suficiente pentru 
a mări capacitatea respiratorie cu 600— 
800 cc de aer și a îmbunătăți schimbu
rile respiratorii. Pe aceasta se bazează 
de altfel folosirea înotului în tratamentul 
unor afecțiuni funcționale sau organice 
ale aparatului respirator. Influența asupra 
aparatului circulator se traduce printr-o 
activitate mai economică a inimii (rărirea 
bătăilor cardiace în repaus și posibilitatea 
mobilizării rezervelor circulatorii pentru

ajuns pînă la urmă să reali- 
și însemnate rezultate spor- 

al 
care,australian J. Konrads 

reușit să lichi- 
a membrelor 

4 ani de înot, 
într-atît îneît a de-

iar după 
sănătatea

infe- 
să-și

en efori mai mare). Cît privește efectul 
binefăcător asupra sistemului nervos 
(echilibrarea funefiilor de excitafie-inhibi- 
jie), asupra sistemului glandular (insufici
entă tiroidiană, obezitate etc.), metabolis
mului bazai etc — acestea sînt verificate 
experimental. Activînd metabolismul ba
zai și, implicit, procesele de ardere, îno
tul reprezintă o terapie nespecifică în 
unele tulburări glandulare, alături de me- 
dicație și regimul alimentar. Aceleași 
considerente fac ca înotul să fie reco
mandabil și la vîrstă relativ înaintată.

Influenfa favorabilă a înotului asupra 
organismului se manifestă însă numai în 
condijiile practicării lui sistematice, nioiși 
decum ocazionale. Datele existente ara
tă că înotul practicat numai ocazional și 
fără ca eforturile să fie gradate judicios 
poate crea chiar neajunsuri organismu
lui, în sensul dezvoltării lui unilaterale, 
favorizării hipertensiunii arteriale și apa
riției unor fenomene psiho-fizice nega
tive.

Înotul este admisibil la toate 
firește cu indicațiile metodice 
sexului, vîrstei, anotimpului și 
ritătilor individuale. în practică 
confraindicafii pentru această 
La persoanele cu longevitate 
activitate intelectuală bogată,

vîrstele, 
adecvate 
particula- 
nu există 
activitate, 
mare sau 

„ , înotul a
constituit totdeauna un valoros mijloc de 
menținere a sănătății și refacere a orga
nismului obosit.

Sezonul cald — și deci al înotului — 
este în plină desfășurare. Folosiți acest 
prilej pentru întărirea sănătății, corecta
rea unor deficiențe, organizarea unei ac
tivități recreativ-igienice, pentru odihnă 
activă.

Dr. Ioan DRÂGÀN
Centrul de medicină sportivă- 
București
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Uzinele metalurgice Cugir. Un nou Ici de freze universale gata să fie expediate beneficiarilor

Plenara Consiliului Național al Femeilor

0 delegație a Marii Adunări Naționale a R. P. Romine 
a plecat In R. P. Bulgaria

Ziua internațională 
a cooperației

în ziua de 3 iulie a avut loc plenara Consiliului Național al Femeilor, la care au participat membrele Consiliului Național și Comisiei de cenzori, președinte ale comitetelor regionale ale femeilor, redactori ai publicațiilor pentru femei, invitați din partea Consiliului Central al Sindicatelor și Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Plenara a analizat contribuția ce o aduc comitetele și comisiile femeilor și revista „Femeia“ în desfășurarea unei intense munci politice și cultural-educative în rîndul femeilor de la orașe și a stabilit măsuri corespunzătoare. De asemenea, plenara a dezbătut sarcinile ce revin mișcării de femei din R.P. Romînă în lumina Hotărîrii C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miaiștri al R. P. Romîne cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de salarii în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii. Dezbaterile plenarei au subliniat bucuria și însuflețirea cu care au primit masele largi de femei aceste importante măsuri luate de partid și de guvern, hotărîrea lor de a lupta cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii partidului în vederea desăvîr- șirii construcției socialiste în Republica Populară Romînă.Plenara a adresat o telegramă Co-

!

M ■ a u impresionat 
transformările din Romînia
Declarațiile generalului de divizie Heriberto JaraVineri a părăsit țara noastră generalul de divizie Heriberto Jara, fost ministru al Republicii Mexic, membru în Consiliul Mondial al Păcii, președinte de onoare al Comitetului național pentru apărarea păcii din Mexic. înainte de plecare el a avut o convorbire cu reprezentanți ai presei și Radiodifuziunii romîne, cărora le-a declarat :Am venit în țara dv. pentru a face un schimb de păreri, a strînge relațiile de prietenie și a cunoaște viața Romîniei care mi se pare foarte interesantă și pe care o cunoșteam puțin din publicații. M-au impresionat transformările care au avut loc aici, strădania continuă pentru ridicarea nivelului de viață al întregului popor. Atît în ceea ce privește agricultura, cît și în ceea ce privește industria și planificarea economiei în general, poporul dv. a realizat lucruri remarcabile. Se vede clar că în economia dv. există o planificare inteligentă care vă va duce cu siguranță spre realizarea țelurilor propuse.Vorbind de acțiunile țării noastre pentru dezvoltarea și strîngerea legăturilor de prietenie cu alte popoare, oaspetele a spus : Romînia face pași importanți în ceea ce privește schimburile culturale și legăturile de prietenie cu celelalte popoare. Noi, mexicanii, răspundem bucuroși unor asemenea inițiative.

ȘTIRI SPORTIVE
• LUPTE CLASICE. Ieri, după- amiază, la patinoarul artificial din parcul 23 August, au început întrecerile celei de-a 4-a ediții a turneului internațional al R. P. Romîne de lupte clasice și libere. La ediția din acest an iau parte peste 120 de concurenți din 12 țări.Luptătorii noștri, atît cei de la „clasice“ cît și de la „libere“, au a- vut în prima zi o bună comportare. O surpriză plăcută au furnizat luptătorii din R. P. Mongolă (pentru prima oară prezenți pe podiumurile noastre) foarte rapizi și buni tehnicieni. Ei au cucerit aplauze la scenă deschisă. Astăzi, începînd de la ora 17,00 continuă întrecerile tururilor următoare.
• CICLISM. Pe velodromul Dinamo au început ieri întrecerile concursului internațional de ciclism- pistă la care participă alergători din Belgia, Austria, R.P. Ungară, R.P. Bulgaria și R. P. Romînă. Cursa de eliminare a revenit reprezentantului nostru V. Burlacu. Au urmat în clasament Lang (R. P. Ungară) și Van den Breecke (Belgia). Proba de 1 000 m cu start de pe loc a fost cîștigată de maghiarul Tibor Lendvay în l'12”l/10. V. Burlacu s-a clasat pe locul doi cu 1T2"4/1O. Concursurile continuă astăzi după-amiază. , j 

miletului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, în care se exprimă angajamentele însuflețite ale muncitoarelor, tehnicienelor, inginerelor, colectivistelor, femeilor intelectuale și gospodinelor de a-și intensifica eforturile în vederea obținerii unor noi rezultate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de stat, a unor recolte bogate la ha, în desfășurarea unei rodnice activități obștești pentru buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor patriei noastre. Consiliul Național al Femeilor, Comitetele regionale, raionale și orășenești — se arată în telegramă — își vor îmbunătăți activitatea politică și cultu- ral-educativă în scopul dezvoltării conștiinței socialiste a femeilor, pentru ca acestea să contribuie tot mai activ la îndeplinirea obiectivelor puse de partid în opera de desă- vîrșire a construcției socialiste.Plenara a încredințat Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal că milioanele de femei din țara noastră, împreună cu toți oamenii muncii vor depune întreaga lor putere de muncă, entuziasmul și capacitatea creatoare pentru a întîmpina cu noi realizări glorioasa aniversare a celor 20 de ani de la eliberarea scumpei noastre patrii.

Avem în Mexic un comitet de prietenie cu Romînia. Țara noastră se călăuzește după principiul stimei reciproce și al respectării dreptului la autodeterminare al fiecărui popor, indiferent de regimul său politic și social. Dorim să dezvoltăm relații de prietenie cu toate popoarele. Poziția țării dv. în această privință este salutară și în politica pe care o promovează, ea urmează neabătut aceste principii.în continuare Heriberto Jara și-a împărtășit impresiile despre țara noastră : Am rămas cu amintiri minunate despre frumoasa dv. țară. Am admirat spectacolul grandios pe care îl oferă munții, m-a încîntat Brașovul, unde m-am bucurat de o primire deosebit de călduroasă, ca de altfel peste tot în țara dv.Noi spunem că lucrurile se judecă cel mai bine după rezultate. Despre politica economică, despre procesul continuu de dezvoltare a Romîniei vorbesc edificator bunăstarea și veselia locuitorilor. Poporul dv. mă- nîncă bine, se îmbracă bine, este posesorul unei arte minunate, unei muzici încîntătoare — este un popor fericit. Oaspetele s-a referit a- poi la cîteva probleme privind lupta pentru pace, relevînd contribuția importantă adusă la consolidarea ei de către poporul romîn. (Agerpres)
e GIMNASTICĂ. Selecționatele fe

minine de gimnastică ale Olandei și 
R. P. Romîne au susținut o întîlnire ami
cală în orașul Leyde. Concursul a cuprins 
numai exerciții liber alese și a fost do
minat de gimnastele romîne care au ob
ținut victoria cu 190,65 puncte — 184,30 
puncte. Clasamentul la individual com
pus : 1. Sonia lovan 38,55 puncte ; 2. 
Atanasia lonescu 38,40 puncte ; 3. Emi
lia Liță 38,10 puncte ; 4. Cristina Dobo- 
șan 37,50 puncte ; 5. Elena Leuștean
37,30 puncte ; 6. Wili Gielen (Olanda) 
37 puncte. Sonia lovan s-a clasat pe pri
mul loc la sol, sărituri și bîrnă, în timp 
ce Atanasia lonescu a ieșit învingătoare 
la paralele.

★
Astăzi, cu începere de la ora 18, în sala 

sporturilor Dinamo are loc întîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre echipele 
masculine ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare. Din echipa noastră fac parte F. 
Orendi, A. Kadar, P. Miclăuș, Gh; Tohă- 
neanu și alții.

• FOTBAL. Aseară, la lumina reflectoarelor stadionului Republicii din Capitală, s-a disputat meciul restanță de fotbal : Progresul-Petrolul ’"oiești din cadrul campionatului cat. A. Fotbaliștii bucureșteni au terminat învingători cu 1—0 (1—0) prin punctul marcat în minul 29 de Oaidă.

Pregătiri ipentru Concursul 
si Festivalul international
? »

„George Enescu“Secretariatul comitetului național al celui de-al III-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu“ a ținut vineri la amiază o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai ziarelor și revistelor, „Agerpres“ și Radioteleviziunii.Cu acest prilej s-a anunțat că la cele trei secții ale concursului — vioară, pian și canto — s-au înscris 156 tineri interpreți din 30 de țări. Țara noastră va fi reprezentată de 28 tineri, dintre care 7 violoniști, 7 pianiști și 14 cîntăreți.Concursul se va desfășura la sala mică a Palatului R. P. Romîne, Ateneul R. P. Romîne și sala Dailies, își dau concursul orchestrele simfonice ale Filarmonicii de stat „George Enescu“, Radioteleviziunii și Cinematografiei din București, Filarmonicile de stat din orașele Arad și Brașov, ansamblul Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne, o formație de instrumentiști a Conservatorului „Ciprian Porumbescu“, corurile Filarmonicii de stat „George Enescu“ și Radioteleviziunii, corul de copii al Palatului Pionierilor din București și corul de cameră „Madrigal“ al conservatorului „Ciprian Porumbescu“.De peste hotare și-au anunțat participarea orchestra Filarmonicii din Viena condusă de Herbert von Karajan, baletul Teatrului Mare din Moscova, dirijorii Andre Cluytens, Zubin Mehta, John Pritchard, pianiștii Arthur Rubinstein, Monique Haas, John Ogdon, Li Min-Cean, Che- ko Hara, violonistul Henryk Sze- ryng, violonceliștii Gaspar Cassado, André Navarra, cîntăreții W. McAlpine, Ayhan Baran, Kim Borg, Miroslav Ciangalovici, Patricia Johnson, clavecinistul Hans Pischner, și Janos Liebner la viola da gamba.
mină și putere

(Urmare din pag. I-a)

prima dată în practica montării unor a- 
semenea cazane a fost aplicată metoda 
preasamblării la sol, pe platformă, în 
blocuri tridimensionale. Asamblarea 
blocurilor unuia dintre cazane a început 
la 10 octombrie 1963. Graficul prevedea 
pentru ridicarea lui două luni. La 4 no
iembrie — adică la mai puțin de o lună 
de la începerea lucrării, montorii se fe
licitau : au încheiat asamblarea ultimu
lui bloc.

De urgența cu care urma să fie mon
tat podul rulant depindeau lucrările de 
montare a turbinei. Echipa condusă de 
Nicolae lacob și electricienii lui Iordan 
Anastasie au stabilit un adevărat record. 
Podul are o capacitate de ridicare de 75 
tone și o deschidere de 42,5 metri. In 
mod frecvent poduri cu deschideri mai 
mici sînt montate în 50—60 de zile. Aici 
totul — de la ridicarea primei grinzi pînă 
la punerea în funcțiune — a durat doar 
20 de zile.

Complexitatea lucrărilor, urgența lor 
s-au rezolvat la Paroșeni nu numai cu e- 
forturi susținute în muncă. înaintea aces
tora a luat-o gîndirea cutezătoare, mereu 
în căutarea celor mai potrivite soluții 
tehnice și organizatorice. Școala muncii 
de la Paroșeni a îmbogățit experiența 
constructorilor, montorilor de centrale 
termo-electrice. Ei o vor purta, o vor 
duce mai departe, o vor pune în valoare 
la centralele noi ce se ridică sau se vor 
ridica pe cuprinsul țării.

Tovarășul inginer Constantin Mihala- 
che, șeful șantierului de montaj, ne-a a- 
rătat un grafic. Era ultimul grafic al lu
crărilor de pe șantier ; avea termene cal
culate cu minuțiozitate, s-ar putea spune 
cu zgîrcenie — stabilea oamenii care 
poartă responsabilitatea fiecărei lucrări. 
Și erau prevăzute în grafic lucrările cele 
mai meticuloase și de cea mai mare 
răspundere. Printre altele era vorba de 
montarea sistemului de reglaj al turbinei, 
de centrarea ei, de montarea instalației 
de răcire cu hidrogen a generatorului și 
verificarea etanșeității și cîte altele. Erau 
ore hotărîtoare. Fiecare montor le nu
măra pe degete. Ele aveau o mare greu
tate în respectarea angajamentului, a cu- 
vînfului dat. Și pentru grăbirea ritmului 
de montaj, în sprijinul oamenilor de pe 
șantier au venit sute de lăcătuși și elec
tricieni din minele Văii Jiului și de la 
alte întreprinderi miniere.

...Proba de circulație a uleiului în tur
bină a fost terminată. Mai rămînea de 
făcut un lucru costisitor ca timp : scoa
terea blindului din rezervorul de ulei al 
turbinei, aflat pe „respirația" gurilor de 
efanșare a generatorului. 21 tone ulei 
trebuiau să fie scoase din rezervor, lucru 
care, după toate calculele, ar fi durat

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, care, la invitația A- dunării Populare a R.P. Bulgaria, va face o vizită în această țară.Din delegație fac parte deputății Ion Cosma, președintele Sfatului popular al Capitalei, conducătorul delegației, Ene Țurcanu, prim-secre- tar al Comitetului regional P.M.R. Suceava, membru al Comisiei de politică externă a M.A.N., Dumitru De- jeu, președintele Sfatului popular regional Hunedoara, acad. Andrei Oțetea, vicepreședintele Comisiei pentru cultură și învățămînt din M.A.N., Roman Morar, secretar al M.A.N., Maria Rădulescu, membru în comisia juridică a M.A.N., secretar al Comitetului orășenesc P.M.R. Pitești, Florea Tiță, director adjunct al Direcției pentru organele locale ale administrației de stat de pe lingă Consiliul de Miniștri, Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Goina, membru în Comisia de politică externă a M.A.N., președintele G.A.C. Sîntana- Criș, regiunea Crișana, Florea Goles- cu, strungar la Uzinele „Electropu- tere“ din Craiova.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, membrii delegației au fost conduși de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Petre Burlacu, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, deputați ai Marii Adunări Naționale. Au fost de
INFOR

MASĂ OFERITĂ DE TOV.
GH. GASTON MARIN 

ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI 
FRANCEZEVineri seara, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, a oferit o masă în cinstea delegației franceze condusă de André Maréchal, delegat general al guvernului francez pentru cercetarea științifică și tehnică. Au participat Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- tului, Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romîne, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iancu Horațiu, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei, Nicolae Giosan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, oameni de știință și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Jean-François Noiville, însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Franței în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei Franței la București. (Agerpres)

★Delegația franceză condusă de André Maréchal, a vizitat în cursul zilelor de joi și vineri Uzinele „23 August", din Capitală, Uzinele „Steagul Roșu“ Brașov, „1 Mai“ Ploiești, rafinăria Brazi, Institutul petrochimic din Ploiești, și Institutul central de cercetări agricole. Delegația franceză a făcut, de asemenea, o vizită la Academia R. P. Romîne.
LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara zilei 
de 3 iulie 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

89 10 28 20 23 49 37 25 83 36. Premii 
suplimentare : 58 11 70.

Fond general de premii : 626 398 lei.

două zile și două nopți. Procedeul pen
tru îndeplinirea măsurilor cuvenite a fost 
stabilit. Pompa centrifugă n-a apucat însă 
să fie pusă în funcțiune. Montorul de 
turbine, tînărul Zamfir Spulber, a venit cu 
o altă soluție îndrăzneață. Pe loc, a 
pus-o în aplicare. Au fost luate măsuri de 
protecție. Zamfir s-a echipat ca un ade
vărat scafandru. Sub privirile admirative 
ale celor ce erau de față a coborîf in 
baia de ulei. Rezervorul n-a mai fost 
golit. Blindul a fost scos în cîteva minu
te. S-au cîștigat două zile și două nopfi. 
Operația următoare — verificarea etan- 
șării generatorului — nu a mai fost deca
lată cu două zile. Ea a fost executată în 
aceeași zi.

...Montorii părăsesc șantierul. Și-au în
cheiat ziua de muncă. Locul lor de pro
ducție nu are însă timp să se răcească. 
Ștafeta este preluată de tura de exploa
tare a agregatelor grupului de 150 MW. 
Încă din toamna anului trecut a fost con
stituit nucleul celor ce urmează să asi
gure deservirea noului grup. Aceștia au 
urmat cursuri de pregătire, și-au însușit 
schemele, instrucțiunile de funcționare, 
au cunoscut cu de-amănuntul agregatele. 
Probele care se efectuau — și la care 
ei participau nemijlocit — dovedeau că 
și-au însușit bine lecția. Examenele teo
retice au fost trecute. Probele constituiau 
o etapă, prima parte a examenului prac
tic. Cu toții au fost gata să-și ocupe pos
turile.

...Una din serile dinaintea ultimelor 
verificări. Cazanul nr. 4 trebuia pus pe 
picior de funcționare. Rămîneau de exe
cutat probele la presiune : va fi creată 
în cazan presiunea de regim de 140 at
mosfere, vor fi pornite ventilatoarele de 
aer și gaze, va fi aprins focul pentru ri
dicarea temperaturii la 570 grade. Ca
zanul nu este un agregat oarecare. Sub 
bolta focarului lui ar putea intra un 
bloc-turn cu 10—12 etaje. In pereții in
teriori, mîini iscusite au țesut dantelăria 
unor conducte care la un loc însumează 
peste 140 km de țeavă. S-au executat 
numai |a cazan peste 10 000 de suduri 
cu o lungime de ordinul zecilor de mii 
de metri. Punctele de sudură la cazan 
executate pe șantier împreună cu cele 
ale uzinei constructoare depășesc cifra 
de 37 000. La o asemenea lucrare cîțiva 
pori în sudură nu ar surprinde pe ni
meni.

A început introducerea apei în cazan. 
Cineva își privește ceasul : ora 21. La 
tabloul de comandă se află specialiști 
din partea ministerului, directorul tehnic 
al Întreprinderii de construcții și montaje 
energetice București, inginerul șef al 
șantierului de montaj, inginerul Vasile 
Căpățînă, directorul centralei Paroșeni, 
inginerii de la exploatare Nicolae Nifă, 
Nicolae Coceală, Ilie Florian, mecanic 

față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.
★In aceeași zi delegația a sosit la Sofia. Pe aeroport parlamentarii ro- mîni au fost întîmpinați de Ekaterina Avramova, vicepreședinta Biroului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, Mincio Mincev, secretar al Prezidiului Adunării Populare, Dimo Dicev, șeful secției de politică externă și relații internaționale a C.C. al P.C.B., Gheorghi Petkov, președintele Consiliului popular orășenesc din Sofia, Ivan Popov, locțiitor al ministrului afacerilor externe, membri ai Prezidiului Adunării Populare, președinți ai comisiilor permanente ale Adunării Populare, deputați. Au fost de față loan Beldean, ambasadorul R. P. Romîne la Sofia, și membri ai ambasadei.Ekaterina Avramova și Ion Cosma au rostit cuvîntări.
★Delegația a făcut o vizită lui Ferdinand Kozovski, președintele Biroului Adunării Populare a R. P. Bulgaria. în aceeași zi, delegația parlamentară romînă a depus o coroană la mausoleul lui Gheorghi Dimitrov. După aceea, a vizitat noile cartiere de locuințe și monumente din Sofia.(Agerpres)

M A T I I
PRIMIREA DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE AL R. P.

ROMÎNE A AMBASADORULUI 
FRANȚEI LA BUCUREȘTILa 3 iulie a. c., ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe Louis Marie Pons, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Franței la București, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
COCTEIL LA AMBASADA

R. P. CHINEZEAmbasadorul R. P. Chineze în R. P. Romînă, Liu Fan, a oferit vineri după-amiază un cocteil în cinstea delegației culturale a R. P. Chineze, condusă‘de Hu Iu-djî, locțiitor al ministrului culturii, care face o vizită în țara noastră. Au participat Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Al. Buican, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relații culturale cu străinătatea, prof. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii romîne de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, și alte persoane oficiale. -
*Vineri dimineața a părăsit Capitala o delegație de cineaști romîni condusă de Mihnea Gheorghiu, președintele Consiliului cinematografiei care va participa între'4 și 19 iulie la cel de-al XIV-lea Festival internațional al filmului de la Karlovy Vary. La acest festival țara noastră participă cu noua producție a Studioului „București“ — „Străinul“, realizată de regizorul Mihai lacob după un scenariu al scriitorului Titus Popovici. (Agerpres)

principal de turbină, Petru Maer, fochist 
la cazane, maistrul șef de bloc. Sînt de 
față și muncitori din brigada de inter
venție a șantierului de montaje. Privesc 
nerăbdători manometrele. Cînd cazanul 
se va umple cu apă, va crește și pre
siunea. La un moment dat s-a observat 
însă că pe una din conductele cazanului 
se prelingea un firicel de apă. Poziția 
porului pe conductă a fost stabilită. Tre
buia acționat în timpul cel mai scurt.

Cu încordare au fost urmărite toate 
pregătirile. Sub bolta cazanului se des
chidea gura adîncă de 34 de metri a fo
carului. Sudorul Gavrilă Marin s-a legat 
cu două frînghii, s-a asigurat cu centura 
de siguranță. Suspendat de frînghii a 
coborît încet, prudent. Sub el mai era 
un go| de 26 metri. S-a legat strașnic 
cu centura de țeavă. Și-a aprins apara
tul. Intr-o poziție incomodă, grea, a în
ceput să remedieze defectul.

Totul a durat aproape o oră. Ieșit din 
cazan, sudorul și-a ridicat pe frunte o- 
chelarii fumurii, l-a privit pe cei din jur. 
„Am făcut-o și pe asta" — spuse el. A- 
poi zîmbi. Calm, și-a desfăcut centura 
de siguranță. Probele puteau continua. 
Era de abia începutul, prologul, unei'noi 
nopți albe.

...In cea mai mare parte șantierul și-a 
îndeplinit misiunea. Mai rămîn de exe
cutat unele lucrări la cazanul 5. Atît. Am 
stat de vorbă cu mai mulți dintre oame
nii șantierului : Cornel Raica, maistru 
montor de turbine, Aurel Soare, șef de 
brigadă la turbine, Constantin Crihan, 
șef de brigadă montori de cazane, loan 
Biriș, mecanic-șef pe șantierul de montaj, 
Romică Dîmbezeanu și mulți alții. „închi
năm această victorie în muncă — au 
declarat ei — celei de-a XX-a aniver
sari a eliberării patriei”, l-am întrebat 
încotro își îndreaptă privirile, unde se 
vor opri după ce vor părăsi șantierul 
de la Paroșeni ? Ca și cînd s-ar fi înțe
les dinainte, și-au mărturisit același gînd: 
„Mai sînt încă destule grupuri de pornit 
în acest an și în cei care urmează. Nu 
ne-am hotărît dacă ne vom lua concediul 
de odihnă pe ’63 aici sau cine știe ?! De 
la centrala din Craiova, de la București- 
Sud, Luduș, Oradea... Oriunde, sîntem aș
teptați cu brațele deschise. Vom pleca 
acolo unde va fi nevoia cea mai mare. 
Acesta-i un vechi legămînt de-al 
nostru...".

★
In constelația de lumini de pe harta e- 

nergetică a țării, steluța de la Paroșeni 
pîlpîie mai viu, răspîndește o lumină mai 
puternică. Grupul de 150 MW — un nou 
rîu de lumină și forță — trimite sistemu
lui energetic național sute și sute de mii 
de kilowați-oră. Inima Paroșenilor bate 
cu puteri înnoite, sporite.

Ca în fiecare an, azi se sărbătorește Ziua internațională a cooperației, prilej de afirmare a solidarității, a voinței de luptă pentru dezvoltarea mișcării cooperatiste internaționale, pentru lărgirea relațiiloi- economice și culturale dintre țări. „Alianța cooperatistă internațională“ cuprinde astăzi peste 174 miliôàné de cocfij peratori din 53 de țări.............. ..Membră a acestei largi'brganizații' ■ internaționale, cooperația din țara noastră ocupă un loc de seamă prin realizările ei importante. Instaurarea puterii populare, mărețele prefaceri revoluționare înfăptuite de poporul romîn sub conducerea partidului, au creat cooperației condiții optime de dezvoltare în țara noastră. Cooperația de consum din Romînia — puternică organizație economică, cu un roi important în dezvoltarea schimbului de mărfuri dintre oraș și sat, în întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea colectivistă, în desăvîrșirea construcției socialiste — numără 6 800 000 de membri. Schimbările înnoitoare din economia țării noastre, creșterea producției industriale și agricole au creat condiții tot mai favorabile pentru dezvoltarea comerțului la sate, pentru extinderea rețelei de desfacere în mediul rural.In anul 1963, volumul de mărfuri vîndute populației sătești prin cooperația de consum a crescut de peste 4,6 ori față de 1959, ceea ce arată grăitor creșterea nivelului de trai al colectiviștilor. Sporește continuu

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI 
P. C. DIM AUSTRIA 
ÎN R. S. F. IUGOSLAVIABELGRAD 3 (Agerpres). — După cum transmite agenția Taniug, o delegație a Partidului Comunist din Austria, condusă de Friedl Furn- berg, secretar al P. C. din Austria, a făcut o vizită în Iugoslavia, între 19 iunie și 1 iulie. In cadrul convorbirilor de la C.C. al U.C.I. au fost abordate probleme privind relațiile internaționale și probleme privind mișcarea muncitorească internațională și s-a făcut un schimb de păreri și de informații în legătură cu o serie de alte probleme.

Delfinul „Clown" de la acvariul maritim din Miami a realizat un ade
vărat record, sărind la înălțimea de 7 metri deasupra apei pentru a 

apuca din mina îngrijitorului său un pește

ÏN ZECE ANI DE EXISTENTĂ

Orașul Vojsk, situat în apropiere de 
Volgograd, a împlinit zece ani de 
existență. Fiind la început doar o a- 
șezare a constructorilor hidrocentralei, 
de pe Volga, orașul are în prezent 
o populație de 100 000 de locuitori. 
El se dezvoltă în ritm rapid, deve
nind un important centru industrial. 
La Vojsk se construiesc fabrici' de 
rulmenți cu bile, de materiale abra
zive, precum și întreprinderi ale in
dustriei forestiere. La combinatul chi
mic, în curs de construcție, au fost 
date în exploatare patru secții unde 
se produc anvelope, utilaje tehnice 
din azbest etc.

48 DE ORE PE FUNDUL MĂRII

John Lindberg (fiul celebrului a- 
viator Charles Lindberg) și Robert 
Stenuit au stabilit un nou record ră- 
mînînd în fundul mării peste 48 de 
ore la o adîncime de aproximativ 150 
metri. Experiența a fost organizată de 
Societatea națională de geografie din 
Washington în largul insulelor Baha
mas. Lindberg și Stenuit au avut la 
dispoziție o „locuință“ din cauciuc u- 
tilată cu paturi, alimente, instrumente 
de măsurat și de comunicație, precum 
și provizii de oxigen. în curînd ei vor 

vînzarea mărfurilor de folosință îndelungată. Cooperația de consum pune la îndemina colectiviștilor diferite materiale de construcții — cherestea, țiglă, ciment, carton asfaltat, geamuri etc., pentru construcțiile de locuințe. Miile de standuri de cărți și librării ale coopera- 1 tivelor de consum contribuie la ridicarea nivelului cultural al maselor de colectiviști, le procură cărți de tehnică agricolă. Cooperativele de consum îndeplinesc un rol important în achiziționarea de produse agro-alimentare pentru populația de la orașe și asigurarea de materii prime pentru industrie. Volumul produselor valorificate anul trecut pe această cale este de două ori și jumătate mai mare decît în 1950.Se dezvoltă continuu și cooperația meșteșugărească din țara noastră. Crește volumul prestărilor de servicii, se extinde rețeaua de unități care deservesc populația. Producția de artizanat se bucură de a- preoiere atît în țară, cît și peste hotare.Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei internaționale a cooperației, organizațiile cooperatiste din Republica Populară Romînă își reafirmă hotărîrea de a milita consecvent și pe viitor pentru lărgirea mișcării cooperatiste internaționale și întărirea unității ei, pentru strîngerea relațiilor economice cu organizațiile cooperatiste din alte țări, apropierea și colaborarea între popoare, pentru pace și progres.

Un mesaj al președintelui 
Ben BellaALGER 3 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Ben Bella, a anunțat într-un mesaj radiodifuzat că regiunea a IV-a militară a fost desființată. Intrucît colonelul Chaabani, fostul comandant al regiunii, a refuzat să se supună acestui ordin, el a fost declarat rebel și degradat. Ben Bella a ordonat soldaților și o- fițerilor din regiunea a IV-a militară să se supună numai ordinelor Ministerului Apărării Naționale și a adresat un apel populației și autorităților din această regiune, che- mîndu-le să bareze acțiunile lui Chaabani. Vineri, agenția de presă algeriană a anunțat că a început reorganizarea regiunii a IV-a militară, iar printr-un ordin al Ministerului Apărării ea a fost pusă sub comanda lui Amar Mellah.

rămîne timp de trei zile într-o cameră 
de decompresiune.

O NOUĂ BAZĂ NAUTICĂ

In orașul Vichy (Franța) a apărut 
numai de cîteva luni un nou lac, în 
urma construirii unui pod-baraj peste 
rîul Allief, în josul apei.. Cunoscuta 
bază de ape termale a devenit astfel o 
bază nautică perfect amenajată. An
samblul clubului nautic, opera arhitec
tului Louis Marol, cuprinde un port 
pentru bărci cu pînze și unul pentru 
motonave cu acces pentru automobile. 
El include, de asemenea, două cor
puri principale în trei niveluri, o con
strucție lungă care formează cheiul, 
cuprinzînd o terasă amenajată într-o 
grădină publică, precum și o con
strucție circulară situată la 59 de me
tri de țărm, legată .de acesta prin două 
pasarele.

TAIFUNUL „WINNIE"

în urma taifunului „Winnie“, care a 
bîntuiț recent în Filipine, au fost în
registrați pînă în prezent 107 morți. 
S-au produs mari pagube materiale. 
Observatorul meteorologic din Hong 
Kong a anunțat că taifunul „Winnie" 
se deplasează în direcția nord-vest, cu 
o viteză de 10 noduri pe oră.
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comun sovieto-norvegiansovietică a manifestat înțelegere față de faptul că guvernul Norvegiei nu a amplasat și nu intenționează să amplaseze armă nucleară pe teritoriul țării,’ fapt- care ’ aduce o contribuție serioasă la cauza consolidării, păcii în nordul Europei.Șefii guvernelor celor două țări s-au pronunțat pentru cea mai largă dezvoltare a comerțului mondial, eliberat de discriminare, pentru lărgirea comerțului’ dintre U.R.S.S. și Norvegia. Partea sovietică a acceptat ca firme norvegiene să participe la construirea unei noi hidrocentrale pe rîul de frontieră Pasvik. Cele două părți s-au declarat de acord să discute posibilitatea colaborării în domeniul producției chimice și siderurgiei. In cursul anilor, se subliniază în comunicat, au fost menținute contacte utile între organizațiile pentru pescuit din cele două țări. Părțile s-au declarat de acord să îri- tăreașcă și pe viitor aceste contacte și să extindă colaborarea cu alte țări în ceea ce privește luarea de măsuri eficiente pentru păstrarea bogățiilor piscicole.Șefii de guverne ai celor doua țări, se arată în çomuniçat, au subliniat că convorbirile care au avut loc vor contribui la întărirea relațiilor d’e bună vecinătate și la co-

OSLO 3. Trimisul special Agerpres, C. Alexandroaie, transmite :Vineri la Oslo a fost dat publicității comunicatul comun sovieto- norvegian. In cursul convorbirilor, se arată în comunicat, a avut loc un amplu schimb de păreri asupra problemelor situației internaționale și relațiilor dintre Ûniunea Soviéticà și Norvegia.’ S-a' ajuns la unitatea de păreri în ce privește utilitatea continuării " eforturilor în vederea destinderii continue a încordării internaționale. In comunicat se menționează că deosebirile dintre sistemele sociale ale statelor riu împiedică ca problemele internaționale litigioase să fie rezolvate pe cale pașnică, prin tratative și că coexistența pașnică între state cu sisteme sociale diferite constituie baza pe care se, întemeiază relațiile dintre state.Șefii celor două guverne au relevat importanța înfăptuirii dezarmării generale și totale sub un strict control internațional. ' în această ordine de idei, cele două părți au scos în evidență însemnătatea unor măsuri parțiale de dezarmare și de slăbire a încordării internaționale, ca primii pași pe calea spre țelul final — dezarmarea generală și totală — care să izbăvească popoarele de pericolul unui război termonu- laborarea dintre Uniunea Sovietică clear. și Norvegia pe temeiul principiilorIn comunicat sè arată că partea coexistenței pașnice dintre state.

Presa internațională 
DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI |*Cq

Criza de guvern din Italia
Stadiul tratativelor G. A.T.T.
In preajma conferinței 

mnmonwealthului

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul R. P. Romîne in Argentina

Referindu-se Ia criza de guvern 
din Italia, ziarul „Le Monde" scrie : „Experiența guvernului Moro a durat șase luni și zece zile. Criza a fost provocată de un conflict asupra sporirii subvențiilor acordate școlilor particulare (în majoritate catolice — N.R.). Pentru a o evita ar fi trebuit fie ca partidul democrat-creș- tin să renunțe, fie ca socialiștii lui la a lectură a proiectului, după respinseseră la prima. Din a- două ipoteze, una era imposi- iar a doua neverosimilă. De-
Nenni să accepte sporireadoua ce o ceste bilă, mocrat-creștinii nu puteau reveni a- supra hotărîrii lor fără a-și pierde autoritatea, precum și sprijinul alegătorilor aflați sub influența clerului. La rîndul lor, prietenii lui Nenni nu ar fi putut face în mod public față onorabilă fără a risca o nouă sciziune — ar fi fost a patra după război — și fără a vedea împrăștiin- du-li-se clientela".„Observatorii politici din Italia — scrie ziarul „La Nation" — nu sînt optimiști. Luptele de curente din

Deschiderea campaniei 
electorale în AngliaLONDRA 3 (Agerprès). — Assô-i ciated Press informează că primul ministru britanic a deschis vineri campania electorală în vederea alegerilor generale din toamna acestui an, publicînd în cotidianul „Daily Telegraph“ o platformă în patru puncte. La un recent sondaj efectuat în rîndul. cetățenilor britanici cu întrebarea „în favoarea cui ați vota dacă alegerile parlamentare ar avea loc imediat ?" — 50 la suta din cei chestionați s-au pronunțat în favoarea partidului, laburist, 42 la sută în favoarea partidului conservator.

ATAC LA FRONTIERA HAITIANĂ
Sesizarea Consiliului de SecuritateNEW (YORK 3 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe' al Republicii Haiti, Rene Chalmers, a adresat o telegramă președintelui Consiliului de Securitate . în care anunță că o forță "de invazie alcătuită din elemente haitiene și dominicane și pregătită pe teritoriul Repùblicii Dominicane a' trecut frontiera, haiti- ană și s-a îndreptat., spre regiunile muntoase din apropierea frontierei. In telegramă se arată că aceste ele-

mate, grenade și posturi de radio — au fost pregătite sub supravegherea directă a generalului Paul E. Mag- loire, fostul președinte al Republicii Haiti, adversar politic al actualului președinte haitian, Duvalier.Subliniind că elementele invadatoare au provocat moartea unui număr de ofițeri, soldați și polițiști haitieni, telegrama atrage atenția Consiliului de Securitate asupra a- cestei acțiuni pregătite de guvernul Republicii

Haiti,
toare invada- unui nu- polițiști

și finanțate Dominicane.

Demonstrație la New York Împotriva politicii de apartheid a guvernului din R.S.A,

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

ACTUALITĂȚI AUSTRIECE
și primăveri luminoase, războaie. A fost 
distrus și refăcut. A revenit mereu la 
viață pentru a aduce noi bucurii tineri
lor ca și bătrînilor, austriecilor ca și 
cohortelor de turiști, care nu trec prin 
Viena fără a-l vizita, în primul rînd pen
tru a privi din. Riesenrad (roata uriașă) 
panorama vechiului oraș.

Acum, Praterul s-a îmbogățit cu o nouă 
curiozitate : Planetariumul. El a fost inau
gurat zilele acestea și sub cupola lui vi
zitatorul poate observa, stînd înfr-un fo
toliu turnant, constelațiile înfățișate prin 
optica succesiunii timpului, așa cum au 
fost la o anumită dată, cum se prezintă 
acum și care va fi poziția lor'peste süte 
de ani. Această nouă „curiozitate” vie- 
neză, un nou punct de atracție a cărui 
construcție a durat timp de doi ani, a 
costat aproximativ 25 milioane șilingi. 
Sub cerul miniatural publicul spectator 
poate cere revenirea unei constelații de 
mult-apuse său a uneia a cărei • apariție 
în viitor’ este' prevăzută de știință. O

Un secol e o cale lungă, îndeosebi 
dacă e vorba de o întreprindere. E 
drept, din vechea fabrică de arme „Ste
yer", care a luat ființă cu 100 de ani in 
urmă, nu a mai răma? decît numele.

Viața orășelului Steyer, cu cei 40 000 
locuitori, este sfrîns legată de această în
treprindere care numără 11 000 de sala
riat,i. $i acum, în pragul celui de-al doi
lea secol de existență a ■fabricii, se găsesc 
unii care-și amintesc de seara de 1 au
gust 1884 cînd, datorită întreprinderii 
„Steyer", străzile și piețele orășelului au 
strălucit, pare-se pentru prima dată in 
lume, la lumina electrică.

Dlipă cel de-al doilea război mondial 
fabrica a. fost nevoită să reconsffuiască 
halele distruse. Azi, produsele ei — trac
toare, automobile, motociclete, motorete, 
biciclete etc. —ise bucură de apreciere 
in Zilele acestea a avut loc festivitatea s!mPjă; mișcare ’de manetă realizează a- 

ceasta.-Vierlezu’ vin aici cu plăcerea ce 
le-o poate oferi în același timp o școală, 
un teatru' și un film, în 
stelele.

In mijlocul cupolei se 
complicat cu proiectoare 
proiectoare înfățișează 
fixe, alte șapte proiectoare reproduc soa-

aniversării centenarului. Participarea can
celarului federal dr. Josef Klaus, a vice
cancelarului dr. Bruno Piftermann . și a al
tor membri ai guvernului sugerează im
portanța întreprinderii în econonnia Aus
triei. Adunarea . festivă, cu participarea 
a peste 5 000 de salariați, concertul fan
farei ucenicilor întreprinderii, tombola ....

.au transformat aniversarea într-o. serbare .rele, tuna și planetele Mercur, Venus, 
populară.. Este semnificativ că. fosta fabri
că de armament a organizat tombola- în. 
favoarea Asociației victimelor războiului.

O noua curiozitate 
a Praterului

care actori' sînt

află un agregai 
mobile. 32 de

9 000 de stele

Marte, Jupiter și Saturn. Proiectorul cel 
mai mare cîntărșște. 2,5 tone. Cupola de 
proiecție are un- diametru de 20 meld.. 
Aparatele permit redarea mișcării fiecă
rui corp ceresc așa cum este văzuf în na
tură. Mișcarea aștrilor o poți urmări și 
din poziția. aceluia care îi privește de la 
Fo'ul Nord sau de la Ecuator.

Cerul artificial înfățișai la Planetarium 
este aievea celui pe care îl putem vedea

Istoria Praterului — cunoscutul parc de- 
distracții din Viena — își află începutu
rile în urmă, cu vreo două secole. Au tre
cut peste el ploiși zăpezi, veri fierbinți cu ochiul liber într-o noapte senină. Im-

sînul partidelor din coaliția guvernamentală riscă să prelungească în mod periculos criza. Dacă nici o soluție nu se prezintă între timp, dizolvarea parlamentului se dovedește a fi inevitabilă. O consultare națională ar repune atunci în discuție jocul forțelor politice. Această incertitudine arată contururile crizei politice italiene. Se știe că această amînare este cu atît mai gravă cu cît Italia prezintă de mai multe luni un dezechilibru în economie și în situația sa socială".
Intr-un comentariu privind evoluția 

tratativelor tarifare din cadrul 
G.A.T.T. d-e la Geneva, agenția 
U.P.I. menționează :„S.U.A. au anunțat în mod politicos dar ferm pe reprezentanții Pieței comune să înceteze blocarea negocierilor din cadrul „rundei Kennedy" privind reducerea tarifelor vamale. Surse autorizate au arătat că S.U.A. sînt îngrijorate în mod sincer că negocierile pot fi amînate la infinit sau pot chiar eșua dacă discuții serioase vor continua să fie amînate pentru mult timp.De la 4 mai, cînd s-au deschis o- ficial negocierile din cadrul „rundei Kennedy", nu s-a realizat nici un progres substanțial în ciuda faptului că, înaintea începerii discuțiilor pro-

priu-zise, au avut loc tratative preliminare de peste un an. Reprezentanții Pieței comune au refuzat să poarte orice fel de discuții despre produsele agrare deoarece cei „șase" nu au ajuns încă la o politică comună în domeniul prețurilor cerealelor".
Miercuri va începe la Londra con

ferința șefilor de guverne ai țărilor 
din Commonwealth. Referitor la ordi- 

agențiatrebui să Common-
nea de zi a conferinței. 
France Presse transmite :„Mai întîi, conferința va înregistreze intrarea înwealth a celui de-al 18-lea membru al său, statul Malawi (Nyassaland), a cărui independență va fi proclamată zilele acestea. Apoi, după expunerea primului ministru britanic, conferința va aborda, între altele, problema conflictului dintre Malaye- zia și Indonezia ; problema sancțiunilor economice împotriva Africii de Sud, a căror aplicare o vor cere fără îndoială Ghana și Tanganica ; cooperarea tehnică și asistența britanică în domeniul financiar și cultural; marile probleme economice ale Commonwealthului și, în sfîrșit, decolonizarea în teritoriile aflate sub administrația britanică și problemele spinoase privind Federația Arabiei de sud, Guyana britanică și Rhodesia de sud".

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — Ambasadorul R. P. Romîne în Argentina, Dumitru Fara, a prezentat la 2 iulie scrisorile de acreditare președintelui Republicii Argentina, dr. Arturo Umberto Illia.Subliniind că între popoarele romîn și argentinean există o prietenie veche și profundă, D. Fara a a- preciat că hotărîrea comună de ridicare a reprezentanțelor diplomatice de la Buenos Aires și București la rang de ambasade constituie o dovadă concretă a dorinței celor două țări de a întări relațiile dintre ele, de a dezvolta legăturile care le u- nesc și de a promova dezvoltarea relațiilor dintre ele în toate domeniile. In încheiere, el a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne urări de fericire și sănătate pentru președintele Republicii Argentina și de prosperitate poporului argentinean.Răspunzînd, președintele dr. Arturo Illia a declarat că împărtășește întru totul aprecierea că ridicarea misiunilor diplomatice ale celor două țări la rang de ambasade constituie o dovadă concretă a dorinței comune a acestor două țări de a întări și dezvolta relațiile existente

între ele. Remarcînd că în Argentina devin tot mai cunoscute realizările remarcabile obținute de R. P. Romînă, președintele Illia a arătat că există posibilități neexplorate încă în domeniul relațiilor dintre cele două țări și că este în interesul ambelor state să dezvolte relațiile de prietenie și cooperare. Mulțumind pentru urările adresate, președintele Argentinei a exprimat sentimente de stimă și prietenie față de poporul romîn și a rugat pe ambasador să transmită președintelui Consiliului de Stat al R. P. Ro- mîne cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.La solemnitate au participat ministrul de externe, dr. Miguel Angel Zavala Ortiz, șeful casei militare, generalul Soria, și directorul ceremonialului național, dr. A. M. A- . pellaniz.Ambasadorul R. P. Romîne a fost însoțit de dr. I. Dănilă, secretar II, și ing. I. Neamțu, șeful agenției economice. La 3 iulie, ambasadorul R. P. Romîne în Argentina a depus coroane de flori la statuia generalului San Martin, eroul național al poporului argentinean.

Con vorbiri franco-vest-germaneBONN 3 (Agerpres). — Președintele Franței, de Gaulle, însoțit de primul ministru Georges Pompidou, de ministrul afacerilor externe, Couve de Murville, și de alți membri ai guvernului francez, a sosit la 3 iulie într-o vizită oficială de două zile la Bonn. In aceeași zi au început convorbirile între cancelarul Erhard și președintele de Gaulle. Purtătorul de cuvînt oficial al guvernului vest-german a declarat la o conferință de presă că au fost examinate în special relațiile franco—vest-germane, probleme referitoare la unitatea Europei occiden-

tale, situația din N.A.T.O. și Piața comună. Paralel, au avut loc întrevederi bilaterale între miniștrii de externe, ai apărării, agriculturii, informațiilor și educației ai celor două țări. Au fost examinate probleme privind relațiile Est-Vest și diferite aspecte ale colaborării dintre cele două țări în domeniile politic, economic, militar și cultural, cît și în cadrul N.A.T.O. și Piața comună. După cum anunță agenția France Presse, în aceeași zi președintele Charles de Gaulle a avut o întrevedere cu Konrad Adenauer, fostul cancelar al R.F. Germane.
s-u-A- După adoptarea legii privind 
drepturiie civile
Declarațiile președintelui JohnsonWASHINGTON 3 (Agerpres). — Joi seara, la Casa Albă, în prezența a peste 200 de oficialități americane, membri ai guvernului și ai Congresului, lideri ai populației de culoare, președintele Johnson a semnat legea cu privire la drepturile civile. Luînd cuvîntul la posturile de radio și: televiziune, președintele S.U.A. a spus că milioane de oameni din S.U.A. mai sînt încă lipsiți de drepturi și libertăți datorită culorii pielei, iar legea pe care el a semnat-o este o chemare pentru a se pune capăt „vestigiilor nedreptății în țară". In baza acestei legi, cetățenii americani „vor fi egali în fața birourilor de vot, în sălile de clasă, în uzine, în hoteluri, în restaurante, în cinematografe și în toate celelalte locuri publice“. Subliniind că legea privind drepturile

civile se bucură de sprijinul marii majorități a poporului american, el a anunțat o serie de măsuri speciale menite să traducă în viață această lege. „Chem pe toți funcționarii, a conchis el, pe toți oamenii de afaceri și oamenii de toate profesiunile, pe toți muncitorii, pe toți americanii să participe la acest efort pentru a aduce speranța și dreptatea tuturor cetățenilor noștri și pacea în țară“.

Primele autobuze din cele 950 comandate de guvernul cuban în Ma
rea Britanie au părăsit la 2 iulie Anglia. In clișeu : Autobuze încărcate 

pe un vas de transport

Protocol polono-italian 
de colaborare tehnicăVARȘOVIA 3 (Agerpres). — In încheierea vizitei făcute în Polonia de o delegație a Federației organizațiilor inginerilor italieni (FAST) a fost semnat la Varșovia un protocol de colaborare între FAST și Organizația tehnică națională din Polonia. In protocol se prevede un schimb de informații tehnico-științifice, schimb de specialiști, organizarea de colocvii comune, publicarea în cele două țări a unor numere speciale ale revistelor tehnico-științifice.

Tovarășul Ho Și Min reales 
președinte al republiciiHANOI 3 (Agerpres). — La ședința din 3 iulie a primei sesiuni a celei de-a treia legislaturi a Adunării Naționale a R. D. Vietnam, Ho Și Min a fost reales în unanimitate președinte al Republicii Democrate Vietnam. Ton Duc Thang a fost reales vicepreședinte al republicii, iar Truong Chinh, președinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale. Fam Van Dong a fost reales președinte al Consiliului de Miniștri.

SCURTE ^TIRI

presia este atît ■ de puternică îneît ,1a un 
moment dai simți parcă răcoarea nopții.

Etajele de sub „Am Hof“
Un loc de parcare pentru, mașină, a- 

funci cînd treaba îi duce pe conducătorii 
auto în centrul Vienei, rămîne în stadiul 
unei dorințe nerealizabile. Mașinile înși
rate de-a lungul străzilor și strădu|elor, 
băgafe unele în altele, par ca niște 
boabe înfr-un ciorchine.

Gospodarii'capitalei austriece încearcă 
să ușureze sub diferite forme această si
tuație critică. S-a terminat acum garajul 
subteran de sub Piața centrală denumită 
„Am Hof", a cărui construcție a început 
cu doi ani în urmă. Prima impresie a 
unui neinițiat este că s-ar afla înfr-un la
birint. O mulțime de ascensoare, căi de 
acces, instalații de alarmă, canale de ae
risire etc. Cel puțin la probă, totul 
funcționează perfect. Un singur om poate 
supraveghea întregul garaj. Drumurile în 
diferite culori indică sensurile. Accesul de 
ieșire spre și din cele trei etaje subte
rane se efectuează pe căi ,în formă de 
spirală.

lată și cîteva cifre care ilustrează am
ploarea lucrării-, Extrăgîndu-se 12 500 de 
camioane de pămînt și utilizîndu-se 
13 500 mc beton și 880 tone oțel, s-a 
obținut o suprafață de parcare de 61 000 
mp. O freime va fi închiriată lunar, iar 
restul pe ore. Taxele prevăzute nu sînt 
prea mici, un posesor de automobil, tre
buind să plătească lunar.490—630 șilingi,. 
(1/4 dintr-un salariu mediu), taxa pentru, 
o oră fiind stabilită la 3 șilingi.

Un artist regretat
Se poate afirma cu-certitudine că Vie-’- 

na a suferit o mare pierdere prin stinge
rea din viață, la 19 iunie, în vîrsfă de 
84 de ani, a marelui comic austriac Hans

Moser. Hans Moșerp care a văzut lu
mina zilei la 6 august 1880 în circum
scripția V-a din Viena și care a fost în
registrat sub cel mai neaoș nume francez, 
Jean Juliet, a devenit mai apoi cel mai 
îndrăgit interpret al vienezului de rînd, ai 
omului din popor. Hans . Moser a purtat 
rînd pe rînd haina și a trăit viața omului 
de serviciu umilit, necăjit, a chelnerului 
sau hamalului epuizat de muncă, a mese
riașului cocoșat de poverile vieții coti
diene, a.bătrînului portar veșnic nedor
mit, a lampagiului care meditează și vor
bește de unul singur. In general el a fost 
omul lovit din-toate, părțile. Umil, atoate- 
știutor și vorbăreț din cale afară, își spu
nea mai totdeauna păsul în dialect, cu 
intonațiile lui proprii, mereu bodogănind 
nemulțumit, ici plin de iluzii, colo resem
nat. Numele lui devenise sinonim cu tipul 
caracteristic al vienezului de rînd. Ce1 
din generația mai veche își amintesc și 
azi de creațiile lui tragicomice, de rolu
rile de caracter realizate de acest mare 
artist, scund de statură, rotofei, cu gura 
înconjurată de cute de amărăciune, cu 
glasul său fonfăit și puțin bîlbîit.

El a stors lacrimi de rîs care se amès- 
tecau de multe ori cu lacrimi de plîns. 
La jocurile festive de la Salzburg, la Tea
trul din Josefstadt, Burgteather, Volkso- 
per, Viena și Berlin, ca și pe platourile 
de filmare și ale televiziunii, Hans Mo
ser a realizat creații de neuitat. Deosebit 
de reușite au fost figurile 
el în filmele „Familia Schimek 
cui”, „Fiul meu domnul ministru 
vienez”, 
tîi aprilie 2 000", „U 
„Congresul dansează" 
rolul lui Jourdain din 
lom" al lui Molière.

Pentru marile lui creații, Hans Moser a 
fost distins cu „Inelul de onoare al ora
șului Viena”, cu medalia „Kainz" și, nu 
de mult, a primit titlul de „Kammer
schauspieler". O dovadă în plus că pe 
bună dreptate a purtat titlul de Volk- 
schaus’pieler (artist at poporului) au fos1 
miile de oameni din toate păturile so
ciale care au luat parte la înmormînta- 
rea marelui artist.

BELGRAD. Delegația Uniunii Ti
neretului Muncitor, condusă de Octa
vian Nistor, secretar al C.C. al U.T.M., 
care face o vizită în R.S.F. Iugoslavia 
a fost primită la C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de către B. 
Sliegovici, șeful secției relații interna
ționale a C.C. al U.C.I. Delegația a 
avut, de asemenea, convorbiri la Se
cretariatul Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Popular din Iu
goslavia, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

AMSTERDAM. Radiodifuziunea o- 
landeză a transmis o emisiune specia
lă închinată aniversării a 75 de ani de 
la moartea lui Mihail Eminescu. în ca
drul emisiunii, prof. Sigismud Praga- 
no de la Universitatea din Amsterdam 
a vorbit despre viața și opera marelui 
poet romîn. în continuarea programu
lui, Anny Schuitema, critic de artă, 
care a participat Ia manifestările Emi
nescu din țara noastră, a recitat din 
poeziile poetului.

NAIROBI. Guvernul Kenyei a ho- 
tărît confiscarea tuturor fermelor apar- 
ținînd cetățenilor de origine europea-

nă care au părăsit țara sau care le-au 
lăsat în părăsire. Au și fost confiscate 
50 dé ferme mari. Proprietarii acestor 
ferme nu vor primi nici un fel de 
compensații. Guvernul Kenyei a dat 
publicității o declarație specială în 
care se arată că asemenea măsuri vor 
fi luate în viitor față de acei proprie
tari care folosesc pămîntul fără să țină 
seama de interesele statului.

realizate de 
”, „Lilia- 

II c *, ,,binge 
, „Domnul consilier Geiger", „In- 

Unchiul din America", 
sau, la teatru, în 

„Burghezul

In Marea Nordului : o stație de 
televiziune pentru difuzarea re

clamelor

PARIS. Referindu-se la surse infor
mate, agenția Associated Press anunță 
că delegația Marii Britanii la Cartierul 
general al N.A.T.O. din Paris a formu
lat o propunere proprie privind crea
rea forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. Potrivit agenției, planul bri
tanic prevede formarea unor unități 
mixte aeriene ale N.A.T.O., echipate 
cu bombardierul britanic „TSR-2“ și 
cu bombardierul american aflat în 
construcție „TFX“. Paralel cu acestea, 
planul englez mai preconizează crearea 
unor forțe terestre ale N.A.T.O. echi
pate cu rachete americane de tipul 
„Pershing“.

COLOMBO. Luîn’d cuvîntul la un 
miting cu prilejul deschiderii lucrări
lor sesienii ordinare a parlamentului, 
primul ministru al Ceylonului, d-na 
Sirimavo Bandaranaike, a declarat că 
guvernul urmărește să construiască o 
societate-nouă în Ceylon. In continua
re, d-na Bandaranaike a relevat că va 
duce o politică corespunzătoare inte
reselor poporului.

ATENA. Agenția France Presse, ci
tind surse bine informate, relatează că 
primul ministru al Greciei, Papandreu, 
va face o vizită oficială, la Londra în 
a doua jumătate a lunii'iulie, la invi
tația guvernului britanic.

WASHINGTON. Senatul american 
a aprobat numirea generalului Earle 
Wheeler în funcția de președinte al 
Comitetului mixt al șefilor de stat ma
jor, în locul generalului Maxwell Tay-r 
lor, numit recent ambasador al S.U.À. 
la Saigon.

RANGOON. La 3 iulie generalul 
Ne Vin, președintele Consiliului re
voluționar al Birmaniei, l-a primit pe 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la Rangoon în calitate de 
oaspete al guvernului revoluționar 
Uniunii Birmane, și a avut cu el 
convorbire prietenească.

NEW YORK. Subcomitetul nr. 3 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a luat în 
discuție, la propunerea Argentinei, si
tuația din insulele Falkland (colonie 
britanică). Subcomitetul va studia mă
surile ce vor trebui aplicate în aceste 
insule și care, în vederea stabilirii cît 
mai urgente a datei acordării indepen
denței lor, urmează să fie transmise 
ca recomaudări guvernului britanic. 
Argentina propune să se renunțe la 
denumirea de Falkland, dată de auto
ritățile britanice acestor insule, și să 
se restabilească denumirea de insu
lele Malvine.

alo
al

Viens, iulie 1964.
Șt. DEJU

LONDRA. Potrivit unui comunicat 
al trezoreriei britanice, rezervele de 
aur și devize convertibile ale Angliei 
au scăzut în luna iunie cu 20 000 000 
lire sterline. Această scădere este con
siderată de cercurile financiare brita
nice drept una din cele mai impor
tante din ultimele patru luni.

WASHINGTON. Buletinul de pre
să al Casei Albe anunță că, potrivit 
Ministerului Muncii, totalul forței de : 
rnuncă ocupată în producție la sfîr- 
șjtul lunii iunie 1964 a atins cifra de 
aproximativ 72 000 000 de oameni. Nu
mărul șomerilor este de 4 692 000, re- 
prezentînd 5,3 la sută din totalul ce
lor ocupați în producție. în compa
rație cu luna mai, numărul șomerilor 
a crescut cu 1 052 000 de persoane.

BAGDAD. Tribunalul militar din ' 
Bagdad a condamnat la moarte pe fos
tul comandant al Gărzii naționale ba- 
asiste, dizolvată în prezent— Munzir 
Al Wandawi — precum și pe alți trei 
ofițeri ai forțelor armate aeriene ale 
Irakului. Ei au fost judecați în. contu
macie, fiind acuzați de organizarea a- 
tacului aerian întreprins la 13 noiem
brie 1963 asupra palatului prezidențial 
din Bagdad și a aerodromului taberei 
militare Rașid. Acest atac făcea parte 
dintr-un plan care urmărea răsturna
rea guvernului-irakian. ■ ■

PARIS. Fostul căpitan Jean-Marie 
Curutchet, acuzat de complot împotri
va securității statului francez, a fost 
condamnat la închisoare pe viață.
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