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AUGUST
WW P© prim ul plan

printre obiectivele întrecerii
întrecerea cu care oamenii 

muncii din fabricile și uzinele ță
rii întîmpină cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei este un 
prilej pentru fiecare colectiv de 
întreprindere de a pune mai larg 
în valoare rezervele interne, de 
a înscrie noi progrese pe linia 
îndeplinirii planului și a anga
jamentelor luate. In organizarea 
și desfășurarea întrecerii, oame
nii muncii au un îndreptar pre
țios în Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii so
cialiste. Directivele C.C. al P.M.R. 
pun în centrul întrecerii — 
ca o cerință esențială a dezvol
tării economiei și a ridicării ni
velului de trai al poporului — 
lupta pentru produse de nivel ca
litativ înalt, pentru îmbunătăți
rea continuă, sistematică, a cali
tății produselor. Această sarcină 
figurează pe primul plan între 
obiectivele întrecerii din fiecare 
întreprindere. Prin muncă entu
ziastă și pricepută, prin măsuri 
tehnice și organizatorice destina
te să ' perfecționeze tehnologia 
producției și organizarea muncii, 
prin însușirea de noi cunoștințe 
tehnice, întărirea controlului teh
nic de calitate etc. — colectivele 
de întreprinderi consolidează și 
dezvoltă continuu, în cadrul în
trecerii, realizările obținute pe 
tărîmul îmbunătățirii calității, le 
adaugă altele noi. Ele împletesc 
această preocupare cu grija de a 
asigura, totodată, îndeplinirea tu
turor indicatorilor de plan — 
producția globală și marfă, pro
ductivitatea planificată, prețul de 
cost etc.

Prin grija organizațiilor de 
partid, a organelor sindicale, ex
periența dobîndită în lupta pen
tru calitate se cere în continuare 
răspîndită, însușită de noi colec
tive, încît în bilanțul întrecerii 
în cinstea marii sărbători realiză
rile pe tărîmul calității să capete 
o pondere cît mai însemnată.

A p&artß uzinei
numai produse de buna calitate

O mînulre de manetă șl tabla urmează cursul procesului tehnologic. 
Aspect din uzina de tablă „Laminorul" din Galați, complet modernizată

Apropierea aniversării eliberării 
patriei ca și recenta hotărîre a 
partidului și guvernului privitoare 
la ridicarea în continuare a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii a dăț 
un nou și puternic avînt întrecerii 
colectivului nostru.

Primul semestru al anului l-am 
încheiat cu un bilanț îmbucurător. 
Folosind soluții tehnice moderne de 
fabricație, perfecționînd parametrii 
de uzinare a tablei, laminatorii 
noștri au produs în prima parte a 
anului 1 008 tone de tablă peste plan, 
realizîndu-și astfel integral angaja
mentul luat în cinstea mărețului 
23 August. în același timp, în uzină 
s-au realizat economii de 200 tone 
de platine. Dar ceea ce este mai im
portant este faptul că întreaga can
titate de. tablă produsă a fost de 
bună calitate. Astfel, noi am reușit 
să ridicăm procentul de tablă cosi
torită de calitatea întîia de la 85 la 
sută, cît ne-a fost stabilit prin plan, 
la 88,6 la sută, iar la tablă zincată

Brigada da montori condusă de Aurel Matei de la Uzina de pompe din 
Capitală se evidențiază lună de lună in întrecerea socialistă. In primul 
semestru al acestui an ea și-a depășit sarcinile lunare de plan in medie 
cu 30 Ia sută, dînd produse de calitate superioară. In fotografie : șeful
brigăzii. Aurel Matei, discutind cu ing. Ion Cantea, șeful bancului de 
probă, despre calitatea unui lot de pompe abia supus încercărilor 

(Foto : A. Cartojan)
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BACÄU (coresp. „Scînteii").— Co
lectivul rafinăriei Dărmănești a reu
șit să înscrie realizări, de seamă pe 
graficul întrecerii, printre care și îm
bunătățirea calității benzinei și a mo
torinei produse aici în ultimele luni. 
Dintr-o benzină de calitate mai sla
bă, în urma amestecului cu benzină 
reformată primită de la rafinăria 
Brazi, rafinăria din Dărmănești a reu
șit să obțină benzină cu cifră octa
nică mai ridicată. Pe această bază 
s-au realizat peste prevederile pla
nului de calitate importante canti-

procentul de calitatea I a crescut 
de la 98,2 la 98,5 la sută. Alături de 
acești indici calitativi, datorită îm
bunătățirii asistenței tehnice, spori
rii exigenței controlului de calitate 
pe schimburi și laminoare a fost' 
îmbunătățit și aspectul tablei, s-au 
eliminat scursurile la ieșirea foilor 
de tablă din baia de zinc etc.

Experiența dobîndită în ultimii 
ani ne-a convins însă că mai avem 
multe posibilități de a ridica în con
tinuare calitatea produselor noastre. 
De bună seamă că acest lucru de
pinde în cea mai mare măsură de 
felul cum ne organizăm munca, de 
promptitudinea cu care acționăm 
atunci cînd este vorba să punem în 
valoare rezervele producției, de pri
ceperea și strădaniile întregului co
lectiv. încă de la începutul semes
trului II, comitetul de partid pe uzi
nă și organizațiile de partid din sec
ții au dezbătut în ședințele lărgite 
problema îmbunătățirii calității ta
blei. Acum, uzina noastră a pornit o

caracteristfd superioare
tăți de benzină cu cifră octanică su
perioară. A contribuit mult la aceste 
realizări și grija colectivului de aici 
pentru funcționarea instalațiilor sub 
un regim optim, precum și buna con
lucrare dintre laborator și depozit.

S-au obținut progrese importante 
și în ce privește ridicarea gradului 
de congelare a motorinei. De la în
ceputul anului și pînă acum s-au 
produs cîteva mii de tone de moto
rină cu un grad de congelare mai 
scăzut, care se comportă bine și în 
condiții de ger.

acțiune susținută pentru îmbunătă
țirea tehnologiei de fabricație a ta
blei. In acest scop au fost repartizate 
pe schimburi (îndeosebi în schimbu
rile 2 și 3) cadre de ingineri și tehni
cieni dintre cei mai pregătiți, însăr
cinați să urmărească principalele 
faze ale procesului de producție, care 
sînt hotărîtoare pentru obținerea u- 
nor produse de calitate : temperatu
ra băilor de zincare, viteza de zinca- 
re, condițiile de decapare a tablei, 
.cantitatea de zinc în grame depusă 
pe foile de tablă etc.

O inițiativă valoroasă care contri
buie în mare măsură la ridicarea 
procentului de tablă de calitatea I 
este aceea de a recondiționa tabla 
cu asemenea defecte ca : dungi 
de amoniac, pete de clorură, pete 
nedecapate, prin curățire cu acid 
clorhidric etc. De asemenea, acor
dăm o atenție sporită respectării pe 
toate treptele procesului tehnologic 
a indicațiilor cuprinse în documen
tația tehnică de fabricație a ta
blei. Pentru colectivul secției de 
zincare a fost organizat în acest 
scop un ciclu de 20 de lecții practice 
pe meserii, condus de cei mai buni 
specialiști ai uzinei.

în vederea eliminării unor defecte 
de calitate, conducerea uzinei, la in
dicația comitetului de partid, a or
ganizat colective de maiștri și ingi
neri, care, pe baza unui studiu amă
nunțit, au reușit să modifice în ulti
mul timp vechiul proces de ajustare 
a tablei. La propunerea acestor co
lective a fost introdus în producție 
un nou procedeu de ajustare a ta
blei în flux, care permite reducerea 
consumului specific de metal, mări
rea productivității muncii și, strîns 
legat de acești doi indici, îmbunătă
țirea calitativă a tablei.

Am învățat din experiența anilor 
trecuți că fabricarea unei table de 
bună calitate, pe lîngă iscusință și 
hărnicie, cere și o mare grijă pentru 
întreținerea și funcționarea exem
plară a utilajelor și instalațiilor. In 
acest scop, în uzină au fost organiza
te cursuri cu laminatorii, cuptorarii, 
forfecării și muncitori de alte mese
rii, cursuri la care programa de 
predare a fost continuu îmbunătă
țită cu teme legate direct de func
ționarea utilajelor și instalațiilor.

Ing. Leonida CÀZÀCU 
Directorul uzinei de tablă 
„Laminorul” Galați

(Continuare în pag. Il-a)
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Din toată fcarca
Dezvoltarea industriei de medicamente

Industria de medicamente a introdus 
în fabricație noi produse, printre care 
oxiton, miofilin, pantotenat de strepto- 
micină, lactobionat de eritromicină și 
alte medicamente menite să contribuie 
la ocrotirea sănătății oamenilor.' Datori
tă dezvoltării pe care a cunoscut-o în 
ultimii ani această ramură a industriei 
chimice, se produc în prezent peste o 
mie de. medicamente care acoperă mai 
mult de 90 la sută din necesități. Au 
fost ' construite Fabrica de. antibiotice 
din Iași, Fabrica do medicamente de 
sinteză București, care face parte din- 
tr-un întreg complex ce va grupa o 
mare parte din întreprinderile de me
dicamente din Capitală, s-au creat noi 
secții de producție, au fost reutilate și 
dezvoltate unități care în trecut erau 
simple laboratoare de condiționare a 
produselor importate. Ele realizează

Cei mai mici artiști
In patru săli din Capitală a început 

vineri faza pe țară a Concursului cul
tural-artistic al pionierilor și elevilor din 
școlile generale de 8 ani, școlile medii, 
pedagogice și profesionale, organizat 
de C.C. al U.T.M și Ministerul Invăță- 
mîntului în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei. La concurs 
participă aproape 5 000 de pionieri și 
elevi, care s-au plasat pe locul I la faza 
regională a concursului.

In prima zi a concursului, în fața ju
riilor, alcătuite din artiști ai poporului, 
artiști emeriți și alți oameni de artă și 
cultură, s-au prezentat : în sălile de

Pe scena concursului : dans interpretat de elevi din Zimnicea, regiunea 
București

Foto : M. Andreescu

Noi cadre de șoferi
Pe șoselele patriei circulă, pe an ce 

trece, tot mai multe autocamioane, au
tobuze, autobasculante și autoutilitare 
de tot felul, în mare parte produse de 
industria noastră. Față de 1957, de pil
dă, numărul autovehiculelor a crescut de 
două ori. A fost organizată școlarizarea 
a mii de șoferi pe an. în prezent func
ționează 24 de școli de șoferi profesio
niști ale Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, cu o durată de 9 
luni. Școlarizarea, echipamentul de pro
tecție, manualele și rechizitele se dau e- 
lèvilor gratuit. După perioada de 6 
luni de școlarizare, elevii capătă car
net de ajutor de șofer și lucrează e- 
fectiv, timp de 3 luni, alături de cei 
mai buni șoferi din autobazele I.R.T.A. 
S-a ajuns în prezent ca anual să se pre
gătească aproape 30 000 șoferi. Ultima 
promoție,.de cîteva sute de șoferi, a ter
minat de curînd cursurile școlilor din 
Bucov și Curtea de Argeș. în aceste zile 
au loc examenele de șoferi la Cîmpu- 
lung, București, Dobra, Craiova.

In căutarea unor noi „medicamente naturale"

Geo Bogza
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acum în numai 10—15 zile producția 
întregului an 1949. Numai în primul 
semestru din acest an, de exemplu, s-au 
produs tot atîtea medicamente cît în 
perioada anilor 1954—1956. Numeroase 
medicamente, printre care cloramfenico- 
lul, tetraciclină, eritromicină, streptomi- 
cina, gerovital H-3, xilina, hidrazida 
izonicotinică și multe altele sînt reali
zate după tehnologii elaborate de spe
cialiștii din țara noastră și corespund pe 
deplin farmacopeelor internaționale. 
Sporirea producției de medicamente și 
realizarea lor cu cheltuieli tot mai mici 
a dus la scăderea prețului lor de vîn- 
zare. Din 1952 și pînă acum au avut 
loc 6 reduceri de prețuri la medicamen
te variind între 5—50 la sută, ele ajun- 
gînd sub nivelul prețurilor acestor pro
duse din multe țări cu o industrie de 
medicamente dezvoltată. (Agerpres).

spectacole ale Palatului pionierilor și 
Școlii superioare de partid „Ștefan 
Gheorghiu“ — formații de cor, orches
tre, soliști vocali și instrumentiști, soliști 
dansatori, recitatori și formații de 
dansuri ale pionierilor din orașul Bucu
rești și regiunile Argeș, București, Bra
șov, Crișana, Galați și Ploiești ; în sala 
Casei de cultură a tineretului din raio
nul „16 Februarie“ și la Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra“ (sala Studio) — for
mații ale elevilor din orașul București 
și regiunile Argeș, București, Brașov, 
Crișana, Galați și Ploiești.

Pe urmele balneologilor
• TRATAMENTE BALNEARE ÎN CENTRUL CAPITALEI • STUDII 

ASUPRA ZĂCĂMINTELOR DE NĂMOL • NOI IZVOARE TERMALE

In inima Capitalei,.în incinta spitalului 
Brîncovenesc, se află un complex 
balnear care, prin posibilitățile terapeu
tice pe care le oferă, este asemuit cu 
multe stațiuni din țară. Firește, pito
rescul neîntrecut al localităților, izvoa
rele și nămolurile lor tămăduitoare nu 
s-au mutat pe unul dintre marile bulevar
de ale orașului. Dar tn complexul bal
near bucureștean se pot face tratamente 
apropiate de cele de la Călimăneșfi, Olă- 
neșfi, Slănic (pentru afecțiunile digestive), 
Herculane, Govora, Amara, litoral (pentru 
afecfiunile reumatismale), Borsec, Bu- 
ziaș, Vatra Dornei (pentru afecțiunile car- 
dio-vasculare) etc. Ce-i drept, lipsesc fac
torii climatici, efectul climatic, însă aici

ANCHETA NOASTRĂ

CURSURILE DE PERFECȚIONARE
A PROFESORILOR

In această perioadă, în mai multe centre din țară au loc cursuri 
de perfecționare a profesorilor de diferite specialități din învățămîn* 
tul de cultură generală. Pe plan regional se țin cursuri cu cadre didac
tice care predau agricultura, la Predeal — cu profesori de limba romînă 
și de limbi străine, la Timișoara — cu profesori de geografie și științe 
naturale ș.a. Am adresat directorilor’unor asemenea cursuri o întrebare 
referitoare la felul cum se desfășoară pînă în prezent cursurile. Redăm 
două din răspunsurile primite.

Conf. univ. Constantin DRÄGU- 
LESCU, directorul Institutului de 
perfecționare a cadrelor didac
tice din București :

Intre 13 iulie și 2 august, la Pre
deal se desfășoară două cursuri cen
trale de perfecționare cu 680 profe
sori, dintre care unii predau limba și 
literatura romînă, iar alții limbi 
străine (limba rusă, franceză, germa
nă, engleză). Aceste acțiuni sînt or
ganizate de Ministerul Invățămîntu- 
lui prin Institutul de perfecționare a 
cadrelor didactice din București în 
colaborare cu Institutul de limbi 
străine și Facultatea de limba și li
teratura romînă a Universității din 
București. Participă și 13 cadre di
dactice de peste hotare (U.R.S.S., 
Franța, Anglia, S.U.A. și R. D. Ger
mană) specializate în predarea lim
bilor moderne. Cursul de perfecțio
nare a profesorilor de limba și lite
ratura romînă are ca obiectiv prin
cipal studierea celor mai importante 
probleme pe care le ridică învățarea 
în școală a literaturii noastre ; cursul 
profesorilor de limbi străine creează 
posibilități de însușire și folosire a 
celor mai bune metode instructiv-e- 
ducative de predare a limbilor 
străine.

Planurile tematice ale cursurilor 
au fost elaborate în concordanță cu 
actualele programe școlare. Bună
oară, pentru profesorii de limba și 
literatura romînă sînt prevăzute un 
număr de 16 conferințe pe teme pri
vind concepția marxist-leninistă 
despre literatură, metode de creație 
și curente literare (romantismul, 
realismul critic, realismul socialist), 
lupta ideologică pe tărîmul litera
turii în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, problematica socială în 
literatura dintre cele două războaie 
mondiale, oglindirea realităților so
ciale în poezia și proza noastră ac
tuală, rolul partidului în îndruma
rea literaturii noastre ș.a. In cadrul 
problemelor de metodică sînt dis
cutate sarcinile predării literatu
rii romîne în școala de cultură ge
nerală, rolul literaturii în educația 
estetică a tineretului, predarea no
țiunilor de teorie literară, metodele 
și procedeele folosite pentru dezvol (Continuare în pag. Il-a)

Un grup de profesori de agricultură din regiunea Argeș, care participă 
la cursurile de pregătire de la Rîmnicu Vilcea, la o lecție practică în 

stațiunea de mașini și tractoare din localitate
Foto : Agerpres

pofi face cură de ape alcaline, sulfuroase, 
carbogazoase, ionizări, galvanizări, dia- 
fermie, „masaje" cu ultrascurte, ultravio
lete, împachetări cu parafină, împache
tări cu nămol, băi de bioxid de carbon, 
băi cu bule, băi cu plante, băi de lumină.

In clinica Institutului de balneologie și 
fizioterapie, care colaborează cu toate sta
țiunile — ei îi aparține și complexul bal
near — se studiază afecțiuni cum sînt 
reumatismul, ateroscleroza, hepatita cro
nică posfvirotică, nevroza astenică și al
tele. Bolnavii frafafi aici sînt dispensari- 
za|i și supraveghea(i în continuare timp 
de 5 ani, urmărindu-se în acest răstimp 
care factor curativ este mai potrivit, mai 
eficace și cum trebuie aplicat. In cadrul 
laboratorului de izotopi radioactivi se 
fac cercetări clinice și experimentale pri
vind acțiunea apelor sulfuroase asupra 
funcfiei glandei tiroide,

Cîmpul de activitate al acestui com
plex este mult mai vast. Studiind factorii 
naturali curativi — apele minerale, nă
molurile, soarele, aerul etc. — cercetătorii 
stabilesc metodologii perfecționate de 
tratament în diferitele afecțiuni și desco
peră în același timp noi surse terapeu
tice : lacuri și izvoare, nămoluri tămădui
toare. Există o secjie de studii a resurse
lor naturale unde lucrează colaboratori 
de preț a' balneologilor — ingineri de 
foraje și hidrogeologi, topometri, geologi 
și tehnicieni — care străbat tara de la 
un capăt la altul în căutare de surse te
rapeutice. Rezultatele acestei activități 
sînt valoroase. In ultimul timp, datorită 
forajelor efectuate la Miercurea Sibiu (re
giunea Hunedoara), debitul de apă mine
rală clorosodică al stațiunii a sporit cu 
circa 25 vagoane pe zi. Prin forajele e- 
fectuafe a crescut debitul de apă minera
lă și la Someșeni, lîngă Cluj. La Bivolari, 
aproape de Căciulata, pe malul sfîng al 
Oltului, forîndu-se pînă la 300 metri a- 
dîncime, s-a dat peste o nouă pînză de 
apă mezofermală. Se preconizează ca în 
aceste locuri să se amenajeze un 

tarea exprimării orale și scrise a ele
vilor, analiza literară etc.

Programele cursurilor pentru pro
fesorii de limbi străine prevăd, în
tre altele, prelegeri cu privire la 
problemele psiho-pedagogice ale 
procesului de predare a limbilor 
moderne, lecții de metodică, confe
rințe pe teme literare. Vor fi efec
tuate, de asemenea, un număr de 
lucrări practice constînd din exer
ciții de lectură expresivă, lexico- 
gramaticale și stilistice, interpretare 
de texte, analiză gramaticală.

In toate activitățile cursurilor de 
perfecționare, un accent deosebit va 
fi pus pe folosirea mijloacelor teh
nice moderne, audio-vizuale. Cursan- 
ții sînt inițiați în folosirea fil
mului, a diafilmului și a diapoziti
vului în școală ; se fac înregis
trări pe bandă de magnetofon care 
permit analiza și corectarea vor
birii. O seamă de discuții cu ca
racter lingvistic, gramatical și stilis
tic sînt precedate de audierea unor 
discuri avînd imprimate diferite o- 
pere literare lirice, epice și drama
tice în interpretarea unor mari ar
tiști ai scenei.

Cursurile la care ne-am referit o- 
feră prilej pentru un valoros și util 
schimb de experiență între cadrele 
didactice din toate regiunile țării, 
chemate să contribuie, prin pregăti
rea și experiența lor pedagogică, la 
valorificarea și generalizarea celor 
mai bune metode de predare, la 
creșterea eficienței educative a 
procesului de învățămînt.

Tudorică POPESCU, lector la 
Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu“ din București :

Introducerea obiectului „Agricul
tura“ în planul de învățămînt al șco* 
Iilor de opt ani de la sate corespun
de unor cerințe importante ale pre
gătirii viitorilor colectiviști la nive
lul înzestrării moderne a agricultu
rii socialiste. Predarea în strînsă le
gătură cu viața și la un nivel acce
sibil elevilor a noii discipline a im
pus o pregătire prealabilă corespun
zătoare a profesorilor de specialitate* 
în acest scop s-a organizat un curg

parc cu bazine sau, cum spun specia
liștii, „un ștrand terapeutic" în aer liber, 
cu băi calde, sulfuroase. Datorită foraje
lor efectuate s-a mărit debitul de apă și 
în stajiunea Ocna Sibiului, unde se ur
mărește, de asemenea, amenajarea unui 
parc terapeutic cu lacuri sărate helioter- 
mizate. Au mai fost depistate și alte surse 
de ape minerale la Bazna, Sîncrăeni și 
Vatra Dornei, iar pentru viitor se va mări 
debitul de apă minerală la Sărata Deva, 
la Bala (raionul Baia de Aramă) și la Tr. 
Severin.

O latură interesantă a activității fizi
cienilor, chimiștilor, biologilor, clima
tologilor, topometrilor o formează stu
diile asupra zăcămintelor de nămol din 
diferitele lacuri cu ape mineralizate ale 
tării. Au fost cercetate, în ultima vreme, 
lacurile Movila Miresii, Potcoava Mitreni. 
Cîineni, Amara, Duingi-lstria și urmează 
a fi studiat lacul Fundata de lîngă Amara, 
care va contribui la lărgirea bazei tera
peutice a unui viitor complex balnear,.

în stațiunile balneare din țara noastră 
sînt foarte multe izvoare care au devenit 
vestite pentru acțiunea lor tămăduitoare. 
Astăzi însă, pentru a se afla modul în 
care acționează apele minerale asupra 
organismului, se fac în prealabil nenumă
rate experiențe. Aceste „medicamente 
naturale" sînt încercate mai întîi pe ani
male, constatîndu-se acjiunea unei ape 
minerale asupra funcțiunilor stomacului, 
ficatului, rinichilor etc. Din cercetări a 
reieșit că apele minerale recent descope
rite sînt și ele extrem de valoroase în 
tratamentul unor afecfiuni ale stomacului, 
ficatului și căilor biliare, ale rinichilor și 
căilor urinare, ale aparatului respira
tor etc.

în acest complex balnear din Capitală 
— for de îndrumare tehnică, științifică și 
metodologică pentru toate celelalte sta
țiuni — se desfășoară o bogată și multi
laterală activitate. Lărgirii și îmbunătățirii 
tratamentelor balneoclimatice își închină 
eforturile numeroși specialiști, de la me
dic pînă la inginer, de la fizician, chimist 
și pînă la topometru.

Dumitru MINCULESCU
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O ACȚIUNE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
Măsuri pentru îmbunătățirea muncii la fermele de animale 
ale gospodăriilor agricole colective din regiunea București

In ultimii ani, în gospodăriile co
lective din regiunea București, ală
turi de cultura cerealelor și plante
lor tehnice s-a dezvoltat continuu și 
creșterea animalelor. Ca urmare a 
creșterii efectivelor și a producțiilor 
medii de carne, lapte, lină, ouă a 
sporit an de an contribuția gospo
dăriilor colective la aprovizionarea 
populației și a industriei cu materii 
prime de origine animală. Anul tre
cut, producția de carne și lapte a 
fost cu 43 la sută mai mare decît 
cea obținută în 1960, iar cea de lînă 
cu 41 la sută. Totodată a crescut și 
producția de lapte și carne-marfă 
calculată la suta de hectare. în 1963 
producția de lapte-marfă la suta de 
^hectare a fost cu peste 3 200 1 mai 
mare decît în anul 1960, iar canti
tatea de carne-marfă cu aproape 
2 500 kg.

Rezerve puse mai bine 
în valoare

Gospodăriile colective din regiune 
au încă mari posibilități de creștere 
a producției animale. Pentru pune
rea în valoare a rezervelor existente 
organele de partid și consiliile agri
cole au luat în acest an o serie de 
măsuri care să ducă la creșterea 
continuă a numărului de animale, 
îmbunătățirea structurii de rasă, or
ganizarea mai bună a reproducției, 
folosirea judicioasă a posibilităților 
de asigurare a furajelor și adăpos
turilor necesare.

în ultimul timp, în toate raioanele 
regiunii, consiliile agricole, cu spri- 
jinùl direct al organelor de partid, 
au organizat schimburi de expe
riență și analize temeinice privind 
realizarea sarcinilor planificate în 
primele luni din acest an.' Consiïiilè 
agricole regional și raionale au for
mat numeroase colective de specia
liști care, împreună cu consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, au analizat ' problemele privind 
organizarea muncii în zootehnie, în
tocmirea și ținerea evidențelor, stabi
lirea rațiilor și folosirea judicioasă 
a furajelor, aplicarea retribuției după 
producția obținută de îngrijitori și 
au stabilit măsuri legate nemijlocit 
de realizarea sarcinilor înscrise în 
planul de producție.

Sprijin concret 
fiecărei unirăți

Pentru generalizarea experienței 
înaintate, în fiecare raion au fost 
organizate schimburi de experiență 
privind organizarea și retribuirea 
muncii în zootehnie la care au parti
cipat secretari ai organizațiilor 
de. bază și președinți ai gospodăriilor 
colective, specialiști, brigadieri zoo
tehnici etc. în urma acestora, cu 
sprijinul consiliilor agricole, în ma
joritatea gospodăriilor colective au 
fost luate un șir de măsuri pentru 
îmbunătățirea organizării muncii în 
ramura creșterii animalelor.

Iată cum s-a procedat la gospo
dăria colectivă din Răsuceni, raio
nul Drăgănești-Vlașca. Aci, din cau
za slabei organizări a muncii, se ob
țineau producții de lapte cu mult 
inferioare posibilităților. Unele lu
crări de îngrijire și furajare a ani
malelor nu se făceau la timp.

Schimbarea acestei situații a în
ceput prin organizarea muncii 
pe baza unui plan de măsuri 
judicios întocmit. Renunțîndu-se la 
șefii de fermă, a crescut rolul și răs
punderea brigadierului zootehnic 
care ține mai bine evidența produc
ției, urmărește realizarea planului 
de montă și fătări etc. Pentru ușu
rarea muncii îngrijitorilor și execu
tarea în bune condiții a unor lucrări 
care necesită un volum mai mare de 
muncă s-a organizat o echipă de de
servire care se ocupă de aducerea și 
prepararea furajelor, transportul gu
noiului' și alte lucrări. Au fost luate 
și alte măsuri : punerea la punct a 
încăperilor existente pentru îngriji
tori, a unui birou al brigăzii zooteh
nice unde se întocmesc și se păs
trează evidențele producției și a ani
malelor ; s-a amenajat un punct de 
însămînțări artificiale. La fiecare 
grajd s-a amenajat cîte o încăpere 
pentru prepararea furajelor înainte 
de a fi date animalelor. Cu sprijinul 
specialiștilor s-au revizuit rațiile de 
hrană pentru diferite categorii și 
specii de animale, s-a întocmit un 
program de lucru care se respectă 
întocmai. Cu toate că nu a trecut 
prea mult timp de la luarea acestor 
măsuri, producția de lapte-marfă a 
crescut cu 25 la sută față de perioa
da anterioară.

La gospodăria colectivă din Bolin-

între unitățile analizate se află și 
G.A.C. Peretu, raionul Roșiori de 
Vede. Specialiștii veniți aici, îm
preună cu cadrele de conducere din 
gospodărie, au organizat folosirea 
gospodărească a furajelor, s-au ocu
pat de îmbunătățirea organizării 
muncii, a retribuției îngrijitorilor 
etc. O parte din vițeii gospodăriei 
erau slab dezvoltați. Analizîndu-se 
cauzele acestei situații, s-a constatat 
că ei primeau lapte necorespunzător 
din punct de vedere igienic. îmbu
nătățirea alimentației vițeilor a dus 
la mărirea sporului de creștere în 
greutate și la prevenirea pierderilor. 
In urma aplicării indicațiilor privind 
hrănirea rațională a purceilor cu fu
raje de bună calitate, bogate în pro
teină. aceștia au ajuns ca la înțăr
care să aibă o greutate de pînă la 
18—20 kg.

Cointeresarea 
îngrijitorilor 

la sporirea producției
Una din principalele probleme 

care au stat în atentia consiliilor a- 
gricole și a colectivelor de specia
liști a fost îndrumarea consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor co
lective în acțiunea de aplicare a re
tribuției după rezultatele obținute, 
pentru a mări cointeresarea îngriji
torilor în creșterea producției de

Matca de viitor a gospodăriei colective din Peretu

tin-Vale, raionul Titu, în primele 2 
luni de la aplicarea unor măsuri a- 
semănătoare, producția de lapte pla
nificată a fost depășită cu 8 000 1, iar 
livrarea porcilor și bovinelor îngră
șate s-a făcut după grafic.

în unele unități, colectivele
specialiști s-au ocupat de analiza 
situației în ramura creșterii anima
lelor și de îmbunătățirea organiză
rii muncii timp de 2—3 săptămîni.

lapte, came, lînă, ouă, obținerea 
unui număr cît mai mare de pro
duși de la efectivele matcă etc. Pe 
baza recomandărilor elaborate de 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
normele de retribuire au fost adap-

de täte condițiilor specifice ale fiecărei 
gospodării colective. Iată cum s-a 
procedat în gospodăria colectivă din 
Peretu. Consiliul de conducere al a- 
cestei gospodării, plecînd de la nor

mele de lucru orientative, a adoptat 
norme de lucru și retribuire în zile- 
muncă, în mod diferențiat, ținînd 
seama de perioada de stabulație ițau 
pășunat și de nivelul producției de
terminat de condițiile de furajare, 
starea de întreținere a animalelor 
etc. Retribuirea de bază se calculea
ză în zile-muncă în raport cu pro
ducția de lapte, lînă, ouă și sporul 
în greutate vie a animalelor tinere și 
a celor pusé la îngrășat obținut de 
către fiecare îngrijitor, în fiecare 

1 lună. îngrijitorii de schimb se retri- 
buie lunar cu un număr de zile- 
muncă egal cii media zilelor-muncă 
realizate de îngrijitorii pe care îi de
servesc.

Pentru a fi cointeresați mai mult 
în obținerea de producții mari de 
la fiecare specie de animale s-a 
stabilit ca brigadierii zootehnici să 
fie retribuiți lunar, cu media zilelor- 
muncă realizate de îngrijitorii de a- 
nimale, calculate în funcție de nor
mele de deservire (fără îngrijitor de 
noapte și echipa de deservire). Pen
tru vechimea în muncă și pregătirea 
profesională, se atribuie lunar fie
cărui brigadier 2—10 la sută din 
zilele-muncă, raportate la retribui
rea de bază. Pentru cointeresarea 
îngrijitorilor în depășirea planului 
se acordă plata suplimentară de 
0,20 lei pentru fiecare 1. de lap
te obținut- în plus și cîte 80 lei 
de fiecare vițel care a depășit spo
rul în greutate la sfîrșitul anului. 
Criteriul ce stă la baza retribuirii su
plimentare a brigadierilor zootehnici 
are în vedere și depășirea produc- 
ției-marfă, ceea ce în ultimă analiză 
reprezintă venituri bănești supli
mentare pentru gospodăria colectivă. 
De pildă, brigadierilor zootehnici li 
se acordă o retribuire suplimentară 
pentru livrări suplimentare către 
stat și anume : cîte 10 lei pentru 
fiecare hectolitru de lapte vîndut 
statului peste prevederile contractu
lui ; cîte 150 lei pentru fiecare tonă 
de carne ce se vinde statului peste 
prevederi.

Toate aceste metode de organiza
re și retribuire a muncii celor ce 
lucrează în fermele de animale ale 
gospodăriilor colective contribuie la 
permanentizarea și calificarea îngri
jitorilor, asigură realizarea unor 
producții sporite din sectorul zooteh
nic. în primul semestru din acest an 
gospodăriile colective din regiune au 
vîndut statului pe bază de contract 
cu 29 100 hl. lapte și 1 460 tone de 
carne mai mult față de cît s-a pre
văzut. în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, în primul se
mestru din acest an gospodăriile co
lective ale regiunii au vîndut statu
lui mai mult cu 76 600 hl. lapte- și cu 
aproape 3 500 tone de carne. în pri
mul semestru din acest an G.A.C. au 
realizat cu 27 000 taurine și cu 
60 000 bovine mai mult decît se pre
vede în planul anual.

în unele gospodării colective 
există o serie de deficiențe și de 
aceea eforturile sînt îndreptate spre 
îmbunătățirea activității în ramura 
creșterii animalelor în toate unită
țile. în prezent, organele de partid, 
consiliile agricole sprijină gospodă
riile colective ca paralel cu recolta
rea cerealelor să strîngă cu grijă 
toate resursele de furaje, să înlăture 
orice risipă de nutrețuri, să însă- 
mînțeze culturi furajere în miriște 
pe suprafețe cît mai mari.

Măsurile luate de organele de 
partid și consiliile agricole vor con
tribui ca ramura creșterii animale
lor din gospodăriile colective din 
regiunea București să se dezvolte și 
mai mult.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

Noua cabană turistică „Negoiul" din munjii Făgăraș

CITITORII we sesizează
TREI ADRESE
SI NICI UN REZULTAT

G.A.S. Traianu, raionul Măcin, a 
fost dotată cu un atelier mobil. Acum 
cîtva timp, atelierul s-a defectat. Pen
tru a-l repara, avem nevoie de un 
diferențial TV5A. Am făcut cîteva 
adrese, dar fără rezultat. Baza de a- 
provizionare nr. 1 București nu ne-a 
dat nici un răspuns. Am luat atunci 
legătura cu Uzina mecanică din 
Cîmpulung Muscel, care ne-a îndrep
tat la Baza de aprovizionare a Mi
nisterului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, deoarece numai cu apro
barea sa se livrează piese auto. A- 
ceasta însă de o lună și mai'bine nu 
ne dă nici un semn de viață.

Gospodăria noastră nu are alf ate
lier mobil pentru depanarea mașinilor 
agricole. Și campania de recoltare 
nu așteaptă.

Lucian MITROFAN 
mecanic-șef

STAI Șl AȘTEPȚI
Ștrandul din Craiova a fost dat în 

folosință de curînd. Este frumos, bine 
amenajat. E firesc că în aceste zile 
de vară mulți craioveni preferă să-și 
petreacă aci timpul ' liber. întreprinde
rea de transporturi Craiova nu le-a 
pus însă la dispoziție suficiente auto
buze. Nici sfatul popular nu s-a gîn- 
dit că ștrandul nu are decît o singură 
casă de bilete și ești obligat să pierzi 
cam multă vreme pînă obții un bilet.

Dumitru PÄTRU 
maistru

NICI DUPĂ 4 ANI
Locuim de aproape 4 ani tntr-un 

bloc nou, cu 27 apartamente, de pe 
strada 6 Martie, orașul Dorohoi. Nu 
ne mai amintim de cîte ori am cerut 
întreprinderii de gospodărie orășe
nească să urgenteze racordarea insta
lației de apă a blocului la conducta 
aflată doar la 30 m și să execute lu
crările de canalizare pentru a se pu
tea folosi instalațiile sanitare. Dar nu 
se face nimic. In aceeași situație sînt 
și alte blocuri construite aici. Este 
iimpul ca sfatul popular orășenesc să 
ia măsuri pentru executarea acestor 
lucrări.

Un grup de locatari,
str. 6 Martie nr. 1 — Dorohoi

SPECTACOLUL N-A MAI
AVUT LOC

Un afiș mare, așezat la loc vizibil, 
anunța spectacolul „Cabana cu melo
dii’, pe care urma să-l susțină Tea
trul de Stat din Pitești. Amatorii de 
spectacole din Baia Mare și-au procu
rat din vreme biletele. In seara și la 
ora indicată pe bilet, nici un loc din 
sală nu mai era liber. Minutele tre
ceau greu și musafirii se lăsau aș
teptați. Spre dezamăgirea tuturor, ar
tiștii piteșteni nu și-au mai făcut a- 
pariția, deși sosiseră la Baia Mare. Ce
tățenii au fost nevoiți să restituie bi
letele. Pînă acum n-am aflat de ce 
spectacolul n-a mai avut loc.

Irimia MUREȘAN, 
lăcătuș

ÎN SĂLILE DE AȘTEPTARE
Clujeanul e un om cu spirit gospo

dăresc. Nu e nevoie de nici un efort 
pentru a constata acest adevăr și cei 
străini de partea locului intră în po
sesia luj la exact un sfert de oră 
după sosire. Microbuzul care te a- 
duce de la aeroport te lasă pe o stra
dă principală, unde ți se oferă o ima
gine plină de pitoresc : printre ma
șinile și autobuzele ce țîșnesc în di
recții contrare, pe fîșia lată din mij
locul străzii, gospodine vîrstnice. cu 
șorțul prins în față, seamănă petunii 
și pansele, în timp ce nurorile lor 
răscolesc cu sapa pămîntul, iar ne
poții se grăbesc cu stropitoarele în 
mînă, făcînd naveta între curte și 
stradă. Dacă strada a devenit pentru 
clujean un fel de grădină proprie, 
cultivată cu pasiune de horticultor și 
estet, e de presupus că instituțiile de 
utilitate publică, locurile în care oa
menii așteaptă rezolvarea anumitor 
probleme, se bucură de o grijă ase
mănătoare. Este și firesc de altfel să 
1 se creeze cetățeanulu’ — și prin a- 
menajarea atentă a cadrului exterior 
— sentimentul de ospitalitate, de 
primire caldă, atunci cînd treburile 
îi mînă pașii spre diferite instituții.

...Dacă plecați din Cluj, vă sfătuim 
să luați trenul. Nu pentru că am 
avea vreo prejudecată împotriva că
lătoriilor aeriene sau pentru că ma
șinile I.R.T.A. ar avea un inconve
nient. Dar mă gîndesc la timpul pe 
care îl veți petrece în așteptarea ple
cării (presupunînd că nu sosiți doar 
cu un minut înainte de ora fixată), 
în sălile de așteptare ale gării ești 
poftit să-ți petreci timpul instalat 
într-un fotoliu confortabil, să citești 
lihiștit o carte pînă la sosirea trenu
lui. Perdelele lungi filtrează din lu
mină doar cît e necesar, măsuțele ro
tunde acoperite cu pluș îți oferă mici 
vâze cu flori, scrumiere, și cu toate 
că concepția generală a decorației e 
cam bătrînească (ai impresia, une
ori, că ai venit în vizită la niște rude 
mai în vîrstă, care nu și-au schim
bat de mult mobilierul), există totuși 
această atmosferă primitoare, odih
nitoare. Pe cînd, dacă vreți să ple
cați cu avionul, trebuie să vă pregă
tiți să întîmpinați curajos vîntoasele 
și agresivitatea razelor solare — 
după anotimp : Improvizata sală de 
așteptare nu vă poate oferi decît un 
adăpost precar, cu două-trei bănci 
scîrțîitoare, pe care călătorii trebuie 
să se așeze cu rîndul. Cît privește 
autogara, unul din locurile cele mai 
frecventate (și de altfel cu totul ne
satisfăcătoare ca spațiu, dată fiind

mulțimea călătorilor ce circulă cu 
autobuze în cuprinsul regiunii) se 
vede treaba că aici problemele de a- 
menajare au fost date uitării, Cînd- 
va, un decorator bine intenționat 
(deși, precum bine se știe, în artă 
bunele intenții nu sînt deloc sufi
ciente), a pictat pe perete un fel de 
istorie a transporturilor, desenînd — 
neinspirat — căruțe, locomotive, a- 
vioane. Dar aceasta nu conferă încă
perii o ținută estetică, mai ales că 
impresia dezagreabilă este sporită și 
de dezordine.

Aflat la TAROM (să semnalăm 
eleganța modernă a sediului din 
centrul orașului), în gară sau Ia 
O.N.T., viitorul călător e dispus și 
interesat să primească — prin mij
loace vizuale, plastice — informații 
cu privire la diferite Itinerare turis
tice, să afle cîte ceva despre locurile 
și frumusețile specifice ale localită
ții sau regiunii respective, să pri
vească fotografii peisagistice ori afi
șe îmbietoare. Ei bine, în afară de 
două-trei peisaje aflate în sala de aș
teptare a clasei I din gară, clujeanul 
este cu totul lipsit de această eficien
tă și educativă informare. Cît e de 
dornic localnicul să urmărească foto
grafia ori grafica turistică se poate 
deduce și din numărul constant de 
cetățeni care privesc vitrinele exte
rioare — reușite — ale oficiului de 
voiaj. în schimb, atunci cînd 
O.N.T.-ul vrea să invite la drumeție, 
etalează în vitrină un soi de peisaj 
miniatural confecționat cu stîngăcie, 
de un gust cel puțin îndoielnic.

*

Așteptîndu-și rîndul la medic, o- 
mul suferind este îndrituit să-și do
rească o ambianță plăcută, liniștitoa
re, un scaun sau un fotoliu confor
tabil. Nu e totul (deși e foarte mult) 
să întreții cu grijă curățenia sălilor 
de așteptare, așa cum se întîmplă la 
policlinica nr. 1 de pe str. Constan
ța. Poate mai mult ca în oricare alt 
loc, se cere aici contribuția culorii și 
a luminii la crearea unei atmosfere 
— optimiste, i-aș spune. Specialiștii 
au studiat efectul psihologic al culo
rilor calde (pe gama de roșu) și al 
celor reci (verde, albastru) și, în 
funcție de aceste studii, au fost colo
rați pereții și tapiseria mobilierului 
unor policlinici. O experiență pildui
toare o oferă în acest sens amenaja
rea policlinicii de întreprinderi sau 
a centrului de hematologie și trans
fuzie — ambele aflate în clădiri nou 
construite. întîlnești aici o combina
ție armonioasă a culorilor (galbenul-

crom sau vemilul liniștitor al pere
ților, bleui, negrul și roșul taburete- 

. lor, coloritul mozaicului venețian al 
pardoselilor) și o bună folosire a ma
terialelor noi (măsuțele placate cu 
melamină, tapiseriile din vinilin, 
scheletele metalice ale scaunelor). 
Iar la centrul de hematologie poate 
fi privită cu reale satisfacții estetice 
ö friză decorativă, care înfățișează 
cu simț artistic imagini din activita
tea respectivei instituții sanitare.

*

Există, fără îndoială multe, foarte 
multe posibilități de a decora în 
mod original și interesant un hol 
public. Un exemplu ni-1 poate oferi 
însuși sfatul popular orășenesc, al 
cărui hol de audiențe adăpostește 
cîte o mică expoziție, schimbată pe
riodic, în care se prezintă diverse 
realizări obținute pe plan economic, 
cultural, sanitar în localitate. în zi
lele în care ne aflam la Cluj, între
prinderile de industrie locală își pre
zentau pe panouri inovatorii și ino
vațiile, prin diverse fotografii, gra
fice, machete sau chiar produse. 
Ideea ni se pare excelentă și dacă ea 
ar fi fost transpusă cu mijloace de
corative mai moderne și mai ingeni
oase — nu pe veșnicul panou îmbră
cat cu pînză plisată și împrejmuit cu 
un volan încrețit — ar fi putut fi so
cotită pe de-a-ntregul reușită. Mi s-a 
părut, de altfel, că am întîlnit în mai 
multe instituții clujene o concepție 
cam învechită în decorarea Interioa
relor : pereții sînt zugrăviți cu tot 
felul de flori și frunzulițe, la feres
tre atîrnă draperii grele din pluș, 
fotoliile sau scaunele sînt masive, 
greoaie și orice încercare de orna
mentare e încărcată, barocă. Să dăm 
drept exemplu anticameră ofițerului 
stării civile, amenajată cu evidentă 
bunăvoință, dar după un gust puțin 
învechit, cu un mobilier demodat. 
Sau acea casă de modă a cooperati
vei „Drum nou" de pe str. Gh. Dojr. 
Deși amenajată cu doar cîțiva ani în 
urmă, ea excelează prin soluții orna- : 
mentale de mult depășite, desuete.

Cum spuneam însă, în clădirile de. 
curînd construite — și mai amintim 
holurile complexului studențesc sau 
centrul de reparații pentru televizoa
re — elementele unei concepții în
noitoare. moderne în decorarea inte
rioarelor publice au primul cuvînt 
de spus. Să sperăm că tot ele vor 
avea, pretutindeni, și ultimul cuvînt.

Sanda FAUR

Cursurile de perfecționare 
a ^rp^^dxflpr

(Urmare din pag. I-a) cultură studiază, teoretic și prac
tic, cele mai noi și mai productive 
mașini folosite în unitățile agricole 
socialiste din țara noastră. Multe din 
lucrări sînt însoțite de demonstrații 
practice pe teren cu mașinile în lu
cru. Multe dintre exemplificările 
care se fac în cadrul lecțiilor sînt 
luate din domeniul horticulturii și 
viticulturii, ramuri specifice regiu
nii Argeș. La lecțiile, seminariile 
și lucrările practice consacrate 
problemelor organizării unităților a- 
gricole socialiste, profesorii de. agri
cultură studiază și aprofundează 
structura tehnică-organizatorică a a- 
cestora, modul cum se întocmesc pla
nurile de producție^ cum se aplică 
normativele și se urmărește eficien
ța economică.

de perfecționare, eșalonat pe 3 ani, 
care să asigure pregătirea profeso
rilor de agricultură.

In vara anilor 1962 și 1963, la a- 
ceste cursuri profesorii s-au pregă
tit pentru predarea lecțiilor de agro- 
fitotehnie, horticultură și zootehnie. 
La cursurile din vara aceasta, orga
nizate în toate regiunile, profesorii 
vor fi pregătiți pentru predarea lec
țiilor referitoare la chimizarea, me
canizarea și electrificarea agricultu
rii. organizarea unităților agricole 
socialiste — capitole pe care le vor 
preda pentru prima dată, în viitorul 
an de învățămînt, elevilor din cla
sele a VIII-a.

Pentru cadrele didactice din regiu- . Un loc important în cadrul cursu- 
nea Argeș cursul de perfecționare 
se desfășoară la Rîmnicu Vîlcea, în 
localul școlii medii nr. 2. Participă 
aproape 400 de profesori.

Programa actualului curs este a- 
xată în întregime pe programa o- 
biectului „Agricultura" pentru clasa 
a VIII-a. Ea cuprinde expuneri, lu
crări practice și seminarii asupra 
temelor principale din domeniul chi
mizării, mecanizării și electrificării 
agriculturii, al organizării întreprin
derilor agricole socialiste, aprofun- 
dîndu-se temele de bază pentru ac
tivitatea viitoare la catedră. Astfel, 
la capitolul chimizarea agriculturii 
sîtit tratate teme importante ca : 
cunoașterea celor mai eficace îngră
șăminte utilizate în țara noastră, a- 
plicarea îngrășămintelor în condiții 
variate de sol și la diferite culturi, 
introducerea îngrășămintelor bacte
riene, folosirea substanțelor chimice 
în combaterea bolilor și dăunătorilor 
culturilor agricole, importanța și mo
dul de aplicare a ierbicidelor 
Toate expunerile teoretice sînt
pietate cu lucrări de laborator pen
tru recunoașterea diferitelor __
stanțe (îngrășăminte, amendamente, 
substanțe toxice), precum și cu de
monstrații practice de preparare a 
diferitelor soluții etc. în cadrul ca
pitolelor mecanizarea și electrifica
rea agriculturii, profesorii de agri-

lui de perfecționare îl ocupă proble
mele de metodică a predării lecții
lor de agricultură. Pe baza studierii

manualelor de agricultură pentru 
clasa a VIII-a, profesorilor li se re
comandă metodele și procedeele cele 
mai potrivite de planificare calenda
ristică, de alcătuire a planurilor de 
lecții, de organizare a lucrărilor 
practice, pentru a asigura însușirea 
cît mai temeinică a cunoștințelor de 
către elevi.

Socotesc că, așa cum este organizat 
în prezent — și experiența anilor 
trecuți confirmă acest lucru — cursul 
de perfecționare asigură profesorilor 
o pregătire de bază, care îi va ajuta 
să predea, cu bune rezultate, lecțiile 
de agricultură în viitorul an școlar. 
Cu condiția, bineînțeles, ca toate 
cunoștințele acumulate în timpul 
cursului să fie aprofundate în con
tinuare prin studiu individual, prin 
urmărirea publicațiilor de speciali
tate, printr-o cît mai strînsă colabo
rare cu specialiștii din unitățile a- 
gricole socialiste.

Pe poarta uzinei 
numai produse de bună calitate
(Urmare din pag. I-a)

ș.a. 
com-

sub-

O rezervă însemnată pe care încă 
nu am valorificat-o în suficientă mă
sură este evidența și cunoașterea 
operativă a cazurilor care duc la a- 
pariția unor defecte de calitate. Ce 
ne-am propus să facem în acest 
scop ? Am început cu sortimentul 
tablă decapată. Aci s-au introdus 
fișe de urmărire a producției pe la
minoare și schimburi. Aceasta a dat 
posibilitate maiștrilor, inginerilor, 
șefilor de echipă și laminatorilor să 
ia măsuri imediate pentru înlătura
rea oricăror defecțiuni de calitate 
cum Sînt : ondulații nepermise, as
pect necorespunzător etc.
: Un alt factor hotărîtor în ridica
rea calității prodiisèlor noastră este 
colaborarea cît mai strînsă dintre 
inginerii și tehnicienii care conduc 
direct producția și cei din serviciul 
controlului tehnic de calitate. Colec
tivul serviciului C.T.C. și-a sporit 
mult exigență, nu mai „închide

ochii“ atunci cînd observă că se 
produce tablă de proastă calitate, 
iar cel de la laminoare este perma
nent controlat în, ce privește felul 
cum înlătură semnalările făcute de 
controlul tehnic de calitate.

Uzina noastră, modernizată în 
anii puterii populare, își dezvoltă 
permanent capacitatea, introduce în 
producție utilaje noi care ne creează 
posibilitatea să obținem tablă în 
sortimentele cele mai variate și cu 
proprietăți calitative ridicate. In 
prezent, alături de noile utilaje au
tomatizate și mecanizate care func
ționează din plin, sînt în curs de 
montare noi instalații care vor con
tribui într-o măsură și. mai mare la 
îmbunătățirea calității tablei.

întîmpinăm cea dè-a XX-a ani
versare. a eliberării patriei hotărîțj 
să dezvoltăm experiența dobîndită 
pînă acum, să adăugăm succeselor 
înscrise pe graficul întrecerii în 
cinstea măreței sărbători a poporu
lui nostru noi realizări.

TEATRE
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (la 

sala Savoy) : O seară de muzică ușoară
— (orele 20). Circul de stat : O seară cu 
comicul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Domnul Topaze — cinemascop : .Sala 

Palatului R. P. Romîne (rulează Ia o- 
rele 19,15, cu seria de bilete nr. 1122), 
Carpați (10; 12; 14; 10; 18; 20; 22), Excel
sior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45), Flamura 
(10; 12; 14; 18; 18; 20), Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie — orele 21), Stadionul „Di
namo“ (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
21). La strada : Patria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15). Comisarul : Capitol (9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — 
orele 20,30), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Modern (9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
21), Grădina „Modern- (Str. u Iùnle nr. 
75 — orele 20,30). Ocolul pămlntulul în 
80 de zile — cinemascop (ambele serii) : 
București (9; 12; 16,30; 20), Aurora (8,45; 
12; 15,30; 19), Melodia (9,30; 13; 16,30; 
20), Patinoarul „23 August“ (Bd. Muncii
— orele 20,45). M-am îndrăgostit la Co
penhaga : Republica (9,45; 12; 14; 16,45; 
19; 21,15). Șeherazada — cinemascop : 
Festival (8; 10,45; 12,30; 15; 17,30; 20), Gră
dina „Festival“ (Pasajul „Eforie" — ore
le 20.30), Grădina „Doina” (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 21,15). Cel trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii) : Victoria 
(9,30; 13; 16,30; 20,15), Grădina „Progre
sul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 21). 
Cerul și mocirla : Central (10,30;' 12,30; 
14,30: 16,30; 18,30; 20,30), Volga (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Kozara : Lumina (10; 
12,30; 15: 17,30; 20,15), Feroviar (10: 12,30;' 
15; 17,45; 20,30), Adesgo (15,30: 18; 20,30). 
Cei patru călugări : Union (16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (16: 18,15; .20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Kaloian : Doina (11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Lumea mare a celor 
mici : Giulești (16; 18,15; 20,15). Un ciclu 
de filme documentare : Timpuri Noi (de 
la orele 10 la orele 21 rulează în conti
nuare). Asasinul din cartea de telefon : 
înfrățirea între popoare (10; 16,30; 18,30;
20.30) , Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30; la
grădină — orele 20,30). Cuba ’58 : Cultu
ral (15; 17; 19; 21). Anaconda : Dacia (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Popular (16; 
18,15; 20,30), Privește înapoi cu mînie : 
Buzești (15,15; 17,15; 19,15; la grădină — 
orele 20,30). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Giu
lești (9; 11; 13), Pacea (16; 18,15: 20,30). 
Slujnica : Grivița (10; 12; 16; 18: 20). 
Dezrădăcinații : Bucegi (10: 12; 16; 18,15; 
la grădină — orele 20,30). Golful Elena : 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Totul despra
Eva : Vitan (16; 19). Frații corsicani — 
cinemascop : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Viitorul (15,30; 18; 20,30). Două- 
spreceze scaune : Munca (16; 18,15; 20,30). 
Doi colonei : Arta (16: 18; 20; la grădină
— orele 20,30), Lira (15; 17; 19; la grădină
— orele 20,30). Apartamentul — cinema
scop : Moșilor (15,30; 18: Ia grădină — 
orele 20,30). Germanie, steluțele tale ! : 
Cosmos (16; 18: 20). Am ajuns și rege : 
Colentina (16: 18; 20: la grădină — orele

. 20,30), Cotroceni (16: 18; 20). Feriga de 
aur — cinemascop : Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Cascada diavolului : Luceafărul 
(16; 18,15: la grădină - orele 20,30). 
Domnișoara... Barbă Albastră t Pro
gresul (15; 17; 19: 21). Dracul și cele zece 
porunci : Ferentari (15: 17.30; 20) Culi
sele varieteulul : Grădina „Vitan“ (Calea 
DUdești — orele 20,30). Agatha, lasă-te 
de crime ! : Grădina „Unirea“ (Bd, 1 
Mai nr. 143 — orele 20,45). Comedianțli : 
Grădina „Aurora“ (Bd. Dimitrov nr. 118
— orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Cîntec și joc pionieresc. 20.10 — 
Aventurile lui Robin Hood (III) — Viu 
sau mort. 20,35 — In fața hărții. 20,45 — 
Agenda celui de-al II-lea Festival de 
muzică ușoară romînească de la Mama
ia. 21,00 — Sceneta : „Comisarul e băiat 
bun“, de Courteline - în romînește de 
Anda Boldur. 21,50 — Filmul documen
tar „Adevărata putere“ 22,10 — Cîntă 
orchestra „Edmundo Ross“. In înche
iere : Buletin de știri, sport șl buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost ușor insta

bilă, cu cerul variabil, mai mult noros 
în jumătatea de nord vest a țării. Au 
căzut' ploi temporare și sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice în 
toate regiunile țării. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, prezentind lhtensificărl 
în Moldova, predotninînd din sectorul 
nord-vest. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă intre 30 grade la Oradea 
și 17 grade la Intcrsura Buzăului. In 
București: Vremea a fost, ușor instabilă, 
cu cerul mai mult noros. Au căzut ploi 
temporare. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost de 
31 grade Timpul probabil pentru urmă
toarele trei zile : 19. 20 și 21 Iulie . Vre
mea se menține ușor instabilă ia început, 
apoi se ameliorează. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi, mal ales sub 
formă de averse. Vînt slab pînă la po
trivit Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 grade și 20 grade. tar 
maximele între 20 grade și 30 grade In 
București și pe litoral: Vremea se men
ține ușor instabilă la început, apoi se a- 
meliorează. Cerul schimbător. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.
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1 Despre vechea mea dragosfe pentru pămînturile dintre Dunăre 
și Mare și despre bucuria cu care mă întorc acolo de fiecare dată.

II Scurtă evocare a morilor de vînt și prezentarea unei mori mo
derne pusă în funcfiune de o mie și o sută de electromotoare. 
Ceasuri cu cuc și ceasornice electronice.

III Pă mîntul de granit, de calcar și de loess al Dobrogei a impus 
constructorilor socialismului o grea bătălie. Despre marea eloc
vență a cifrelor mari și despre nu mai mica elocvență a cifrelor

- mici. Citiți cu atenție acest capitol.

IV Terasări, îndiguiri, irigații și iar terasări. Treptata înfrîngere a ele
fanților geologici de către elefanții tehnici. Noua forță și noua 
frumusețe a Dobrogei.

V Succesivele conectări ale Dobrogei cu spațiul carpatic. Mircea 
cel Bătrîn, Anghel Saligny, Mihail Eminescu. Sistemul energetic 
național.

VI Itinerar pe șosele asfaltate. Tulcea, Năvodari, Adamclisi. Mările 
interioare ale Dobrogei.

VII Confruntări între cele 
și civilizația socialistă, 
nostalgia viitorului. 
Dobrogea ! Dobrogeal

I
Dintre neliniștile care mă cuprind cînd presu

pun că îndepărtatele ere geologice ar fi putut da 
țării noastre o altfel de alcătuire, că aș fi putut 
călători de la Brașov la Sibiu fără să am în stin
gă, tot timpul, splendoarea Munților Făgăraș, că 
Oltul n-ar fi traversat Carpații, că Șiretul ar fi fost 
singurul rîu al Moldovei, că Bistrița n-ar fi curs 
pe acolo și nimeni nu și-ar fi putut-o închipui, 
dintre toate aceste neliniști — pe care mi le pro
voc pentru ca la brusca lor întrerupere mai a- 
dînci să-mi fie respirația și fericirea — nici una 
nu-i atît de gravă, punîndu-mi toată ființa în stare 
de alarmă, ca aceea care mă prinde la gîndul că 
s-ar fi putut să nu existe Dunărea și Marea și, în
tre ele, pămîntul ciudat și violent al Dobrogei.

Un bărbat închipuindu-și, în nopțile lui de dra
goste, altfel alcătuirea ființei femeiești, cu pieptul 
lipsit de rotunjimea sinilor, n-ar putea fi cuprins 
de o tristețe mai mare decît aceea care mă cu
prinde pe mine la gîndul că Bărăganul n-ar avea 
sfîrșit, că după imensa și monotona lui întindere 
n-ar izbucni, dincolo de brațul leneș al Dunării, 
țara de calcar și de foc a Dobrogei, fierbinte, pa
sionantă, plină de contraste, după care începe a- 
poi, imensă și veșnic tălăzuită, marea cea mare.

O clipă e destul să mă gîndesc că toate aces
tea s-ar fi putut să nu fie și simt că ființa mi-e 
amputată ; visul, respirația, fantezia îmi sînt deo
dată interzise și, neliniștit și pe jumătate sufocat, 
încep să mă zbat în căutarea unei soluții. Mai 
mult decît orice altă realitate a spațiului în care 
trăiesc, dacă Dobrogea n-ar fi existat, ea ar ii 
trebuit inventată.

★
Dacă vreau să-mi aduc aminte pămîntul, nu 

imaginea lui globală care îți poate trezi sub bolta 
frunții un sunet profund de orgă, ci existența lui 
umilă și tandră, așa cum se face cunoscut celor 
ce-1 simt prin talpa goală a piciorului, atunci îmi 
aduc aminte Dobrogea.

Nu m-am născut și nu mi-am petrecut primii ani 
ai copilăriei acolo, totuși, cînd vreau să mă revăd 
copil care descoperă prin simțurile sale uriașa 
realitate a lumii, mă văd cu picioarele goale, ră
nite de pietre și mărăcini, interceptate de șopîrle 
sperioase și unduitoare, în pulberea fierbinte a 
Dobrogei.

Mult mai tîrziu am descoperit Carpații, mult mai 
tîrziu am descoperit Ardealul, mult mai tîrziu am 
început să iubesc Bucovina. Dobrogea a fost cea 
dintîi și cea mai mare dragoste a mea. Ea mi-a 
transmis fiorii care, în locul schemelor abstracte, 
au adus din timp în timp în mine ceva din reali
tatea lumii.

De pe întinderea ei am privit întîia oară, cu sen
zația și sentimentul infinitului, albastra tălăzuire 
a mării.

Sub stelele ei enorme am simțit bogăția incal
culabilă și incoruptibilă a universului.

Dar fiorul istoriei ? Era destul să mă prindă a- 
murgul printre mulții și ciudații tumuli ai stepei 
dobrogene, pentru ca în auzul meu să ajungă tot 
felul de șoapte, venind din cel mai îndepărtat 
trecut.

Doar mult mai tîrziu, cînd am stat treaz sub ste
lele Egiptului, am mai auzit șoapte atît de stă
ruitoare ale vechimii.

Fiorul și conștiința cosmosului, fiorul și conști
ința istoriei au năvălit asupra mea din cerul plin 
de stele, din pămîntul plin de zvonuri al Dobrogei. 
Pe întinderea ei am luat cunoștință de mine în
sumi, de existența mea în lume și de existența 
lumii în mine. Numai o dragoste mare te poate 
duce la comuniuni atît de adînci și esențiale.

Fire înclinată spre meditație și în același timp 
spre violență, eu am găsit în pămîntul meditativ 
și violent al Dobrogei cea mai potrivită hrană a

M.în locul morilor de vint

mai vechi civilizații de pe țărmurile mării 
Istria și Mamaia. Nostalgia trecutului și

spiritului meu și am iubit-o cu o mereu reînnoită 
pasiune.

Cînd, mai tîrziu, alte frumuseți ale lumii m-au 
captivat, s-a putut să o uit o vreme și chiar m-am 
temut că n-o voi mai putea iubi, săracă și umilă, 
cum îmi apărea din depărtare. Dar era destul ca 
podul de la Cernavodă să mă treacă iarăși spre 
dealurile ei, pentru ca o dată cu marea văpaie ce 
le încingea, calcinîndu-le aproape, totul să reiz- 
bucnească în mine Cum de mă putusem îndoi o 
singură clipă ? Și mă regăseam pe întinderea ei, 
printre ciulinii și șerpii ei, ca un rege scit întors 
acasă.

Am străbătut odată, în Munții Boemiei, pe valea 
unui rîu, priveliști dense și fastuoase. Castele ră
săreau, la cite o cotitură a drumului, pe promon- 
torii stîncoase, și urcam cîte patru sute de trepte 
pînă în turnul lor, trecînd prin săli în care se mai 
păstra, asemeni unor grele brocarturi, amintirea 
unui rege de demult și a celor patru regine ale 
lui.

In noaptea următoare, Dobrogea — numai mă
răcini și dealuri de calcar — a izbucnit cu totul 
pe neașteptate din sîngele meu.

Boemia nu-i un pămînt de trei parale, în munții 
ei — de altfel din același vechi neam cimmeric 
ca și munții Dobrogei — s-a descoperit întîia oară 
radioactivitatea materiei. Totul acolo e dens și 
plumburiu : păduri, castele și legende, o lume 
plină de grele amintiri, ca apele unei oglinzi ve- 
nețiene.

Acolo, înconjurat de umbrele unui ev mediu 
somptuos, foarte aproape de Fraga, de cețurile 
Vîltavei, de faimosul pod al regelui cu patru re
gine, cîteva săptămîni de-a rîndul n-am visat 
decît la Dobrogea, la pămînturile ei pîrjolite de 
soare, sălbatice și ciudate. Atunci, mi-am dat sea
ma cît de mult o iubesc și că pe oriunde voi pe
regrina, dorul de ea mă va ajunge în cele din 
urmă.

In cursul zilei mă înconjufau tapițerii, porțela
nuri, panoplii cu arme din vremea cruciadelor, 
toată acea lume crepusculară peste care își va fi 
purtat retina de catifea vișinie un poet ca Rainer 
Maria Rilke. Iar seara adormeam cu gîndul la 
Dobrogea și surîdeam în vis, cum surîd îndrăgos- 
tiții cînd visează că părul iubitei se revarsă pe 
aceeași pernă.

Pe fata aceasta ciudată, fiică de rege get și 
de dansatoare tătăroaică, eu am iubit-o demult, 
de cînd umbla cu picioarele goale prin țărînă.

Cum n-aș iubi-o acum cînd, cu atîta demnitate, 
își ridică din pulbere și tălpile și fruntea ?

II
Am să vă spun o poveste cu mai multe mori de 

demult și cu o moară din zilele noastre.
Morile de demult erau mori de vînt, adică unele 

din cele mai ciudate construcții din cîte au dat 
la iveală oamenii pe fața pămîntului. Ciudățenia 
lor, o enormă hibriditate, venea din faptul că a- 
vînd înfățișarea unor case, adică aparținînd pă
mîntului prin temelii trainice, erau în același timp 
înzestrate cu mari aripi, ceea ce ar fi însemnat 
că sînt menite aerului. Probabil că numai în în
depărtatele ere preistorice, cînd unele reptile au 
început să zboare, se vor mai fi văzut pe planeta 
noastră atari ciudățenii. Dar nu pot spune că 
nu-mi plăceau. Și de fiecare dată le adresam un 
salut prietenesc, mai ales că în treaba asta era 
amestecată amintirea acelui erou literar care, de 
cîteva secole încoace, cel mai mult încîntă gene
rațiile.

Vechea Dobroge a fost o țară a morilor de vînt. 
Pe pămînturile ei ciudate băteau văzduhul cu 
marile lor aripi, făcîndu-le să pară și mai ciudate. 
Le țin minte pe acelea din nord care, de pe dea
luri rotunde și sterpe dominau Babadagul, și pe

acelea din sud, din văi pietroase care duceau 
spre Negru Vodă,

Chiar la Agigea, foarte aproape de Constanța, 
o moară de vînt a mai putut fi văzută pînă acum 
cîțiva ani, pe faleza înaltă de unde orașul se ză
rește, ca o albă și neclintită cetate, în fața mereu 
mișcătoarelor valuri ale mării.

Revăzînd-o după război, pe cînd bateria Tirpitz 
instalată de hitleriști în preajma ei era un uriaș 
morman de fierărie, o piramidă metalică și con
torsionată a dezastrului, i-am zîmbit cu oarecare 
melancolie. Fiindcă, lăsînd la o parte norocul ei 
personal, ora acestor uriașe și incredibile libelule 
trecuse. Locul lor îl luaseră, la periferia tîrgurilor 
dobrogene, așa-zisele mori de foc, industrii de 
mîna a treia, greoaie și urîte, lipsite de orice poe
zie.

Or, după părerea mea de atunci și de acum, 
morile sînt una din realitățile acestei lumi care nu 
pot fi lipsite de poezie.

Dar morile de vînt ale Dobrogei încetau una 
după alta să-și mai învîrtească aripile și n-aș pu
tea spune că nu-mi părea rău. In toamna anului 
trecut însă părerile mele de rău au fost risi
pite într-un fel de neînchipuit. Atunci, la mar
ginea de apus a Constanței am văzut, abia ieșită 
din mîinile constructorilor, o moară. Mărturisesc 
că niciodată în viața mea nu mi-aș fi închipuit 
că o întreprindere de măcinat grîul ar putea a- 
răta astfel. Dintr-o parte în alta și de sus pînă 
jos e toată numai poezie. Printre atîtea biruințe 
ale frumuseții în țara noastră, în domenii în care 
mai înainte nimeni nu se gîndea la frumusețe, 
Combinatul de morărit și panificație din Constan
ța — cum i se spune oficial — poate fi privit ca 
un simbol și merită a fi lăudat ca atare.

Am spus că e toată numai poezie, dimensiuni, 
proporții, culori, dintr-o parte în alta și de sus 
pînă jos, dar abia înăuntru îți dai seama de per
fecțiunea și ritmul fiecărui vers din sutele care o 
alcătuiesc. De fapt, sînt o mie și o sută...

Cînd, mai de mult, am scris o carte despre Va
lea Jiului, am intitulat unul dintre capitole : O mie 
și o sută de motoare. Atîtea erau — și mi s-au 
părut multe! — electromotoarele care dădeau via
ță văii, punînd în mișcare ascensoarele, funicula- 
rele, pompele, ventilatoarele și toate instalațiile 
ei, de la Lonea la Lupeni.

Dar de la Lonea la Lupeni sînt peste patruzeci 
de kilometri 1

Moara din Constanța este și ea pusă în func
țiune de o mie și o sută de electromotoare, dar 
ele se găsesc — toate o mie și o sută ! — într-o 
clădire lungă de 120 și înaltă de 22 de metri. A- 
cest singur fapt ne obligă să ne dăm seama cît 
este de mecanizată și automatizată, înzestrată cu 
tot felul de mașini ingenioase, într-un cuvînt, ui
mitoare.

Iar bobul de grîu, pentru a fi prefăcut în făină, 
parcurge în acest spațiu — 22 X 120 metri — nu mai 
puțin de cincisprezece kilometri... Transportoare 
cu lanț, transportoare elicoidale, conducte pneu
matice și-l trec pe rînd unele altora și-l poartă de

Ogoarele

la parter la ultimul etaj, iar de la acesta din nou 
la parter, de zeci de ori în sus și în jos, dueîn- 
du-1 de pe tirizia cîntarelor automate în pneumo- 
separatoare unde un curent de aer absoarbe cor
purile ușoare, apoi în trioarele cu discuri și me
sele densimetrice care redau geologiei ceea ce 
este al geologiei, înlăturînd cele mai mici bobițe 
de piatră, apoi grîul suferă o primă și cu totul 
imperceptibilă decojire, ca și cum un om 
ar fi abia atins pe umeri cu vîrful degete
lor de cel ce mult mai tîrziu îi va arăta 
adevărata lui forță, în fine în mașinile de 
spălat un neîntrerupt șuvoi de apă înlătură și ul
timul fir de praf, iar după toate aceste acțiuni, 
care l-au surprins și într-un anume fel l-au obosit, 
e dus în celulele de odihnă unde, sub strictă su
praveghere în ceea ce privește temperatura și u- 
miditatea, rămîne douăzeci și patru de ore și nu
mai după aceea suferă o a doua decojire, și ia
răși este purtat în sus și în jos, între parter și ul
timul etaj, ridicat, coborît și iar ridicat, în care 
timp suferă o a doua umectare, în care timp face 
cunoștință cu coloanele de condiționare unde îl 
învăluie un aer încălzit la 80 grade, după care, 
cîntărit în partide de cite o sută de kilograme, 
dar nu înainte de a fi fost trecut prin mașina de 
periat, este dus de mari coloane aspiratoare spre 
primul valț. Iar valțurile, douăzeci și șapte la nu
măr, un fel de mașini cibernetice în miniatură, 
cu becuri care se aprind și se sting, se înșiruie 
sub o lumină de vis, într-o sală așternută cu lino
leum verde pastel.

Drumul de la roabă la avion nu este mai lung 
decît acela de Ia vechile mori dobrogene, de apă, 
de vînt sau de foc, la această uzină îneîntătoare 
și minuțioasă, în interiorul căreia bobul de grîu 
parcurge un drum de cincisprezece kilometri. O 
mie și o sută de electromotoare, de toate mări
mile și de toate micimile, o pun în funcțiune...

Din tot ceea ce este uimitor în această moară, 
tubulatura ei întrece orice închipuire. Coloane 
pneumatice leagă un etaj de altul, o mașină de 
alta, surprinzîndu-te cu multitudinea și culorile 
lor, ca arterele unui robot gigantic și elegant. In 
sala grișurilor, zecile de tuburi ce coboară din 
tavan la fiecare mașină par gîturile unei turme 
de girafe care ar rumega liniștit sub lumina neo
nului. In schimb, în sala sitelor plane este atîta 
precipitare, îneît m-am simțit îndreptățit să o nu
mesc a acceleratului frenetic.

Pentru a putea cerne, cu acea bruscă mișcare 
— atît de cunoscută mie din anii copilăriei cînd 
am privit cernind mălaiul sau făina sute de vred
nice femei ce acum își dorm somnul de veci în 
cimitirele țării — cantități industriale de făină, 
sitele combinatului, mari scrinuri de aluminiu, în
șirate unul după altul îneît par vagoanele unui 
tren de lux, sînt agitate mecanic, fără o clipă de 
repaus. Necontenita lor clătinare într-o parte și 
alta, aceeași și aceeași și parcă tot mai repede, 
îți dă senzația unui accelerat al cărui mecanic, 
cuprins de beția vitezei, ar alerga cu trei sute de 
kilometri pe oră în lungul unei linii fără sfîrșit.

Așa se cerne făina, repede-repede și multă- 
multă, în moara din Constanța în care dacă aș 
fi fost dus cu ochii închiși, m-aș fi putut crede pe 
rînd în holul unei aerogări, pe bordul unui trans
atlantic sau într-o fabrică de șlefuit diamante. 
Niciodată în viața mea nu mi-am închipuit că o 
moară ar putea deveni o mașinărie atît de vastă 
și de minuțioasă și că asta ar include atît de 
multă poezie.

Pe un perete întreg, a cărui geometrie pare în
săși schema rațiunii, becuri și linii luminoase sem
nalează, ca într-un creier care ar strînge impul
surile nervoase ale unei ființe angajate într-o ac
tivitate intensă și inteligentă, tot ceea ce se pe
trece în interiorul ei. Totul, de asemeni, este în
registrat pe diagrame care, reînnoite la 24 de 
ore, constituie memoria morii.

Asemenea mori, în care grîul pătrunde cum ar 
trece secunda dintr-un ceas cu cuc într-un cea
sornic electronic, se vor construi și în alte regiuni 
ale țării, dar cea dintîi i se cuvenea pe bună 
dreptate Dobrogei. Fiindcă Dobrogea a fost de 
asemenea cea dintîi în care semănatul și secera
tul griului au trecut din ceasul cu cuc al loturilor 
individuale în marele ceasornic electronic al a- 
griculturii socialiste.

III
Pe hărțile de prin școli, care înfățișează pe 

cîte un perete toată întinderea lumii, cele cinci 
continente plutind — maro, roșcate, verzui — în 
imensa albăstrime a oceanelor, țara noastră o- 
cupă mai puțin loc decît o palmă, iar Dobrogei îi 
revine spațiul unei unghii.

Și totuși, pe unghia aceasta de pămînt, cîte 
contraste 1

Munții de granit ai Măclnului — martori ai u

nor vechi ere geologice, singurii care aveau fi
ință în partea aceasta a lumii cînd restul nu era 
decît o înfricoșătoare întindere de ape — se în
vecinează cu mirifica și fastuoasa Deltă a Dună
rii, care clădește din aluviunile fluviului, sub pri
virile noastre, cele mai noi pămînturi ale conti
nentului.

Imensele întinderi de apă și de stuf ale Del
tei, paradisul păsărilor călătoare, ce străbat în 
fiecare an mii de kilometri, trecînd în zbor peste 
gurile Nilului, peste Mediterana, peste Acropole 
și Olimp, se învecinează cu nisipuri pustii prin 
care își tîrîie burta de os broaștele țestoase.

Dar Munții Măcinului și Delta Dunării nu alcă
tuiesc decît partea de nord a Dobrogei. Pe în
tinderea ei mai este loc pentru dealuri, unele a- 
coperite cu vii, ca acelea de la Niculițel, altele, 
cărora eu le spun africane, goale și îngrozitor de 
arse de soare. In fine, Valea Carasu, ai cărei 
pereți, cu cît se apropie de sfîrșit, cresc în loc să 
scadă, ridieîndu-se prăpăstioși deasupra Dunării, 
desparte nordul accidentat de sudul alcătuit din 
succesiunea unor vaste terase, pe întinderea că
rora te învăluie numaidecît singurătatea, mires
mele și vraja cea mare a stepei.

Înconjurată din trei părți de cele mai mari ape 
ale țării, mîngîiată de valurile Dunării și ale Mă
rii, învăluită în foșnetul lor epic și imens, Do
brogea suferă cel mai mult de secetă. Dar 
ciudățenia și violența își fac loc și aici. Pe 
pămînturile pe care cad, în cursul unui an, cele 
mai puține precipitații, tot acolo cerul revarsă, 
ca o enormă gură de balaur, cea mai mare can
titate de apă dintr-o zi. Nu în Bucovina unde plouă 
mult, nu în lungul marilor rîuri ale țării, ci de pe 
fața arsă de secetă a Dobrogei au dispărut, de-a 
lungul vremii, cele mai multe sate, cele mai multe 
turme și ciobanii lor, sub catastrofale viituri ale 
apelor, uneori în urma unor ploi căzute din senin.

Ciudată și plină de violențe este firea Dobrogei. 
De cum treci Dunărea, pui piciorul pe altfel de pă
mînt și respiri altfel de aer decît în restul țării. Ra
zele soarelui încing ca pe niște cuptoare spinarea 
enormilor elefanți de calcar care alcătuiesc jun
gla ei geologică. Un vînt fierbinte — căruia oame
nii i-au spus Vîntul Negru — bate întreaga vară, 
iar toamna suflă cu atîta furie de parcă ar vrea 
să măture totul de pe fața pămîntului.

Pe solul de granit, de calcar și de loess al Do
brogei, sînt în mod izbitor alte condiții climatice 
și alte condiții de viață decît în restul țării și chiar 
decît în întreg continentul european. Intre Dunăre 
și Mare și-a făcut loc o fîșie de pămînt asiatic, 
dînd la iveală priveliști de o aspră frumusețe și 
ținînd întreaga viață sub puterea, sub vraja și sub 
violențele ei.

★
Dobrogea contradictorie și violentă, așa cum au 

cunoscut-o generațiile, a impus constructorilor so
cialismului o grea bătălie. Dar tocmai pentru că 
bătălia a fost atît de grea și a necesitat o extra
ordinară concentrare de forțe, de energii morale 
și de mijloace materiale, s-a dobîndit — așa cum 
în atîtea rînduri s-a întîmplat în istoria omenirii — 
una din cele mai mari biruințe.

De-a lungul veacurilor, a unui lung număr de 
veacuri, mulți au stîrnit pulberea Dobrogei și s-au 
dus mai departe, dar în acest răstimp numai vîn- 
turile și ploaia au modificat solul ei.

Abia în zilele noastre, constructorii socialismu
lui și-au propus, printre atîtea alte mari țeluri, să 
modifice natura violentă a Dobrogei. Agrotehnica, 
zootehnia, viticultura, toate sînt chemate să ia par
te la această epocală bătălie.

Poate de pe vremea cînd Darius a trecut pe aici, 
în fruntea uriașei armate a perșilor, pămînturile 
Dobrogei n-au mai cunoscut o asemenea desfășu
rare de forțe. Cu fiorul unor mari fapte epice, 
demne să umple paginile istoriei, am privit de fie
care dată, înaintînd metodic și ordonat pe toată 
fața Dobrogei, marea armată a colectiviștilor. în
zestrată cu mașini cum n-a fost nici una dintre 
armatele ce au trecut vreodată pe aici, ea 
impune pămînturilor dintre Dunăre și Mare o 
nouă fecunditate. Terasări, îndiguiri, irigații și 
iar terasări le scot treptat de sub violențele natu
rii, cu gîndul de a le preface într-o grădină.

Am cunoscut bine vechea 
Dobroge și nicăieri nu era 
mai multă sărăcie decît în sa
tele ei, eu ogrăzi fără garduri 
în care vijelia îngrămădea 
mărăcinii, cu multe gospodă
rii lipsite de statornicie, aș- 
teptînd parcă să le ia și pe 
ele vîntul. Ceva vechi, foarte 
vechi, și totuși mereu provizo
riu, părea a fi viața țăranilor 

dobrogeni.
Or, dacă azi se poate vorbi 

de un miracol în Dobrogea —
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și au fost cîteva miracole acolo — în primul rînd 
trebuie să se vorbească despre satele ei. Pentru 
cei care au amintiri vechi de numai cincisprezece, 
douăzeci de ani, sînt de nerecunoscut.

De la Hîrșova la Constanța și de la Constanța 
la Negru Vodă, de la Ostrov la Constanța și de la 
Constanța la Cernavoda, am trecut de curînd prin 
zeci de sate, uimit de noua lor față, de ordinea și 
bunăstarea lor. Stînd de vorbă cu o mulțime de 
oameni, cu președinți de gospodării colective, cu 
ingineri agronomi și zootehniști, am aflat tot felul 
de cifre care, ca și cele o mie și o sută de mo
toare ale morii din Constanța, dovedesc cit de 
mare este saltul înfăptuit de Dobrogea din memo
rabila toamnă a anului 1957, cînd a ridicat, înain
tea tuturor celorlalte regiuni, steagul colectiviză
rii totale.

Astfel, de la inginerul Liviu Tătaru, maramure- 
șan stabilit în Dobrogea, președintele gospodă
riei colective din Cumpăna, am aflat că acolo se 
pun în incubatoare, în fiecare an, 260 000 de ouă 
din cele 400 000 pe care gospodăria le obține de la 
găinile ei. Nu m-am apucat să număr pescărușii 
care planează în lungul litoralului nostru, dar pro
babil sînt cu mult depășiți de puii colectiviștilor

De la doctorul Savu Timariu, om de știință, de 
la stațiunea experimentală agricolă Dobrogea, am 
aflat că faimoșii berbeci merinos de Palas, care 
au îmbunătățit rasa oilor în toată regiunea, pot a- 
junge pînă la o greutate de 150 de kilograme și pot 
da 24 de kilograme de lînă într-un an. Pe fiecare 
centimetru pătrat din pielea acestui berbec cresc
6 000 de fire de lînă, cu un diametru de 20 microni, 
față de 2 000 de fire și 60 microni la cei din nea
muri inferioare. E drept că și trăiesc bine : doi li
tri de lapte și două ouă de găină pe zi, în afară 
de două kilograme de nutrețuri concentrate, la 
care se mai adaugă morcovi și lucernă.

De la Menât Sadi, președintele gospodăriei co
lective din Tătaru, decorată cu Ordinul Muncii 
clasa I, el însuși decorat cu același ordin, om 
foarte simpatic cu care m-am împrietenit, ca și cu 
inginerul zootehnist al gospodăriei, Barta Mihai, 
ardelean din cele Șapte sate, care din 1957 tră
iește printre tătari și le-a învățat limba, și nu i-ar 
părăsi decît cu mîhnire, am aflat că gospodăria 
a avut în 1963 un venit de cinci milioane și jumă
tate de lei și că fondul ei de bază urcă la
7 120 000 lei.

Dar la Topalu, unde președinte este vestitul Ni
colae Gaidagiu, fost cioban care azi crește o tur
mă de 12 000 de oi — păzite de ciobani moderni 
care duc o dată cu ei, pe întinderea stepei do
brogene, muzica aparatelor cu tranzistori —• 
venitul a fost de șase milioane, iar fondul de bază 
de 12 600 000 lei.

în această comună de pe malul Dûnârii a trăit, 
între 1875 și 1931, un învățător cu numele de Dinu 
Vintilă. Fiul său, doctorul George Vintilă din Bucu
rești, colecționar de opere plastice, uimit de noua 
înfățișare a satului natal, i-a donat în 1960 toate 
tablourile strînse în timpul vieții. Astăzi, în afară 
de uriașa lui turmă de oi, Topalu se mîndrește cu 
un muzeu de cinci camere mari, luminate cu neon, 
în care se găsesc piese originale de Grigorescu, 
Sava Henția, Octav Băncilă, Camil Ressu, N. Dă- 
răscu. Ștefan Luchian, Ștefan Popescu, G. Petraș- 
cu, Francise Sirato, Ștefan Dumitrescu, Marius Bu- 
nescu, Steriade, Pallady, Ciucurenco. Tonitza sin
gur ocupă, cu nouă tablouri, un perete întreg.

Comuna Topalu nu-i inventată de mine ; ea se 
află pe malul Dunării, între Cernavoda și Hîrșova, 
iar dacă s-ar asfalta — și merită să se asfalteze 1 
— cei nouă kilometri care o despart de șoseaua 
Hîrșova—Constanța, mii de romîni și străini care 
se îndreaptă spre litoral cu mașina n-ar ezita să 
cotească la dreapta, îndreptîndu-se spre acest 
uluitor muzeu sătesc. Dobrogea l-a meritat cu pri
sosință, fiindcă mult i-a atras pe pictori, cu pă- 
mînturile, apele și oamenii ei, iar aceștia mult au 
iubit-o.

Dar să ne întoarcem la cifre. De la Nicolae Hu- 
dițeanu, Erou al Muncii Socialiste, președintele 
gospodăriei colective din Comana, am aflat că 
prin 1950 gospodăria lor producea 500 kg de grîu 
și 560 kg de porumb la hectar, iar că din 1960 în
coace n-au obținut mai puțin de 2 200 kg de grîu 
și 4 000 kg porumb. Chiar în 1962, cînd în multe 
locuri din Dobrogea n-a plouat de la 2 mai pînă 
la 14 noiembrie — de la 2 mai pînă la 14 noiem
brie 1 — tot au obținut 2 200 kg grîu și 3 017 kg 
porumb.

Și cam așa a fost pretutindeni. Iar așa a fost 
datorită nemaipomenitei tenacități a celor ce lu
crează pămîntul, care nu l-au lăsat să sucombe, 
care l-au chemat la viață și l-au obligat să revină 
la viață, îmbinînd datele științei cu fierbintea pa
siune, asemeni unor doctori în jurul unui om că
zut în letargie. Încît, reluînd mîndria de pe vre
muri a cronicarului, pe drept cuvînt se poate spu
ne : — Nasc și în Dobrogea oameni.

Și încă ce oameni 1 Dar explicația marilor lor 
succese, a cifrelor pe care le-am trecut în revistă, 
stă în altă cifră care — ea — este mama tuturor 
celor de pînă acum. Iar cifra aceasta spune că 
în zilele noastre pe ogoarele Dobrogei ies la 
lucru peste 5 50D de tractoare, cam tot atîtea cîte 
se găseau în întreaga Romînie cu douăzeci de 
ani în urmă.

★
Dar nu numai cifrele foarte mari, cum ar fi 

12 000 de oi, sau 7 120 000 lei fond de bază, pot 
vorbi despre noua față a Dobrogei și despre 
marile transformări petrecute pe întinderea ei. 
Există, de asemenea, o elocvență — uneori de 
necrezut — a cifrelor mici.

Dintre aceste cifre îmbucurătoare prin micimea 
lor — procentul mortalității la copii, cazuri de ma
larie, grosimea în microni a firelor de lînă etc., 
etc. — cea mai elocventă și de necrezut ni s-a 
părut aceea care arată numărul zilelor necesare 
pentru seceratul și treieratul griului în Dobrogea.

Mă țin minte la una din vechile arii ale Dobro
gei. Erau cîțiva ani de cînd în țara noastră în
cepuse să se vorbească despre construirea socia
lismului. Pe atunci, despre Dobrogea mereu se 
spunea că este o provincie înapoiată. Și ea era, 
în adevăr, o provincie înapoiată, cu sate umile, a> 
căror locuitori duceau o viață tare amărîtă.

Prea puțin se schimbase în viața acestor oa
meni din 1850, cînd Ion Ionescu de la Brad scria 
despre agricultura Dobrogei că este „cea mai 
neinteligentă și cea mai defectuoasă dintre toate 
și că pe fața ei n-a aflat o singură căruță care 
să aibă „cea mai mică bucățică de fier".

în dimineața aceea, la marginea satului Tuzla, 
un om își treiera grîul. Sub soarele dogoritor al 
Dobrogei. caii nepotcoviți trăgeau tăvălugul.

Din lanurile de porumb și de floarea-soarelui, 
farul de la Tuzlo țîșnea drept în sus părînd, cu 
dungile lui albe și ' negre, un jalon uriaș între 
pămînt și cer, între mărginire și nemărginire. Pe 
imensitatea albastră a mării, vapoare cu coșuri 
fumegînde și rare corăbii cu pînze alunecau în 
linie dreaptă spre miazăzi.

Doar căii se roteau mereu, în jurul ariei, cu 
resemnarea unor condamnați la galeră. Cînd, în 
cele din urmă, omul îi oprea, nevasta și copiii lui 
se zoreau să vînture din pleavă cîțiva pumni de 
grăunțe Iar eu cercetam tăvălugul. Bănuind^ că 
a făcut cîndva parte din coloana cine știe cărei 
clădiri grecești — multe tăvăluguri și multe jghea
buri în care țăranii dobrogeni își adăpau vitele 
aveau o asemenea tulburătoare și inadmisibilă 
proveniență —. mă simțeam îndemnat să meditez 
asupra căderii în pulbere a civilizațiilor.

Pe pămînturile dintre Dunăre și Mare, așa își 

treierau țăranii grîul prin 1950, o sută de ani 
după excursia agricolă în Dobrogea a celui dintîi 
agronom romîn. începeau prin iulie și adeseori 
îi prindeau ploile reci ale toamnei. Uneori cădeau 
primii fulgi de zăpadă, și ei tot mai erau cu 
tăvălugul pe arie.

Iar acum, în opt zile — atît le trebuie combi
nelor să secere și în același timp să treiere grîul 
de pe întreaga întindere a Dobrogei — totul e 
gata. Opt zile pentru secerat și treierat cam un 
sfert de milion de hectare.

Dintre cifrele mici care vestesc o biruință, 
aceasta mi s-a părut că 'vestește biruința cea 
mai mare.

*
Căruțe fără nici o bucățică de fier... se plîngea 

Ion Ionescu de la Brad în 1850.
Poți să mergi o zi întreagă fără să găsești o 

cheie franceză... notam eu în 1935, în paginile in
titulate „Țara de foc".

Iar astăzi, în agricultura Dobrogei, fierul și oțe
lul sînt precumpănitoare. Nu o simplă cheie fran
ceză, ci mașini de tot felul întîlnești în fiecare 
sat. Atelierele S.M.T.-urilor sînt mici uzine în care 
poduri rulante poartă motoarele prin aer, iar cio
cane pneumatice ascut brăzdatele plugurilor. 
Tractoare, pluguri, prășitoare, grape cu colț, gra
pe stelate, discuitoare, sape rotati
ve, semănători, combine, prese de 
balotat, agregate de irigare, totul 
este de fier și de oțel, totul este ac
ționat de motoare cu explozie sau 
de electromotoare.

Prefaceri și mai izbitoare s-au 
petrecut în mentalitatea oamenilor. 
Dacă nu ești pregătit, adeseori ești 
surprins de termenii tehnici pe care 
îi folosesc și de concepția științifică 
pe care o au asupra fenomenelor 
naturii. Munca desfășurată de partid 
în sensul transformării vechii menta
lități a țărănimii a fost tenace, iar 
roadele ei în Dobrogea nu s-au lă
sat așteptate. Pe pămînturile dintre 
Dunăre și Mare tot mai mulți țărani 
au înfățișarea, limbajul și compor
tarea unor tehnicieni ai ogoarelor.

IV
O uriașă armată de oameni șl ma

șini, mașini de fier și de oțel, și oa
meni cu voința de fier și de oțel, 
schimbă an de an chipul Dobrogei. 
Dealurile ei de calcar, pustii și goa
le, foind de șopîrle și de broaște 
țestoase, sînt terasate metodic, după 
un plan general, și plantate cu vii și 
cu livezi.

Traian Coșovei, fiu al ciudatelor 
pămînturi dintre Dunăre și Mare, 
poet al zilelor noastre, capabil cum 
nu sînt mulți să sesizeze grandoarea 
acestei epoci și să o cînte, a închi
nat marilor prefaceri de pe pămîn
turile natale solemne și vibrante im
nuri de slavă.

Noua frumusețe, civilizată, apro
piată oamenilor, cultă, aș spune, pe 
care o dobîndește Dobrogea, nu-i 
mai puțin pasionantă decît tot ceea 
ce a fost cîndva pasionant pe întin
derile ei. La Ostrov, un întreg amurg 
și încă un ceas după aceea am pri
vit — și numai cu greu m-am desli- 
pit de acolo — trei rînduri de dea
luri care păreau trei stadioane 
23 August, avînd drept spectatori 
butucii de vie. Sub razele lunii, ce 
foșnet și ce mister al naturii, venind 
tocmai de pe vremea lui Dionisos, dar în simetria 
și amplitudinea unui monumental amfiteatru. 
Acela e un loc în care oricînd m-aș mai întoarce 
o dată.

Clădirile înalte și albe care acum acoperă țăr
murile mării, adeseori le-am visat, închipuindu-mi 
chiar că eu aș fi arhitectul. Dar niciodată nu 
mi-am închipuit că pe pămînturile goale, fără un 
singur copac de la o zare la alta, pe care înain
tam ca pe fundul unei mări, strivind sub picioare 
puzderii de cochilii de melci, nu mi-am închipuit 
zic — nu am visat, nu mi-a trecut prin minte — 
că pe acele pămînturi vor crește pomi care vor 
rodi cele mai mari și mai pline de soare fructe 
din cîte am văzut în viața mea.

La Cochirleni, unde în atîtea rînduri mă crezu
sem în inima Asiei, pe fața netezită a dealurilor 
au fost plantați 20 000 de piersici și aproape zece 
mii de caiși. Dar la Medgidia, pe .240 de hectare, 
altădată pline de mărăcini, au fost plantați 120 000 
de piersici, asupra cărora oricînd poate cădea o 
ploaie artificială.

Oamenii Dunării și ai mării cunoșteau gustul 
atîtor neamuri de pești : crapi, șalăi, cegă, mo
run, nisetri, chefali, scrumbii, stavrizi, zargani. Dar 
în interiorul Dobrogei nu era cunoscut decît gustul 
corcodușelor.

Acum, în inima de piatră și de foc a Dobrogei, 
în gospodării de stat și în gospodării colective 
cresc struguri Afuz Aii, cu ciorchini lungi de 
patruzeci de centimetri și grei de două kilograme 
și jumătate. Acum, în inima de piatră și de foc a 
Dobrogei se culeg piersici (Floare de mai, Rază 
de soare, Elberta, Hale) care pot ajunge pînă la 
un diametru de nouă centimetri.

Din pămîntul colectivelor s-a rezervat, de ase
menea — și bine s-a făcut 1 — cîte o parcelă 
pentru pepenii galbeni care au făcut faima Do
brogei chiar în vremurile ei triste : Zamrîcul, To- 
patanul, Melemetul, Turchestanul.

Vîntului de stepă nu i s-a putut pune stavilă, 
nici clima secetoasă n-a fost schimbată, dar folo
sind datele științei și puterea ă tot felul de ma
șini, oamenii transformă treptat, cu biruințe și cu 
înfrîngeri, pămîntul dintré Dunăre și Mare — ciu
data unghie de granit, de calcar și de loess — 
într-un microparadis terestru.

■k

Marele paradox din viața Dobrogei, și marea 
ei suferință, venea din faptul că, fiind înconjurată 
de atîtea ape, era atît de mult pradă secetei și 
setei. La apus și la nord curge Dunărea, la răsărit, 
înainte de apa sărată a mării, sînt atîtea lacuri 
dulci, dar ce folos ? Aici, dumnezeu a mers cam 
prea departe cu despărțirea uscatului de ape. 
Pămîntul stă de o parte, apele de alta, fără altă 
intenție de a lua contact cu țărmurile decît sub 
forma mîngîietoare a valurilor Mult pentru poezie, 
dar prea puțin pentru viața plantelor și anima
lelor.

De pe întinderea nemărginită a mării norii alu
necă pe deasupra munților tociți ai Măcinului și 
se duc să se starîme de crestele Carpaților — 
niște copii pe lîngă horstul dobrogean 1 — dînd 
naștere Bistriței, Oltului, Mureșului și Ialomiței. 
Iar pe fața Dobrogei curg — cine a auzit de ele ? 
— Casimcea, Taița și Telița.

Pe fața Dobrogei, plante și oameni și animale 
au suferit amarnic de sete.

Cu treizeci de ani în urmă, în paginile intitulate 
„Țara de Foc”, scriam : Popoarele Dobrogei cu
nosc setea. Pe dealurile de calcar și sub cerul de 
foc al zilelor de vară, setea e o realitate temută...

Și mai scriam : Un sat înseamnă mai întîi de 
toate o fîntînă, așa cum un atom înseamnă mai 
întîi un electron central, pozitiv.

Fîntînile. de fapt cișmele, erau toate vechi, de pe 
vremea turcilor. Oriunde se găsise, cu sute de 

ani în urmă, o șuviță de apă, ea fusese captată, 
adeseori într-o construcție monumentală, și în ju
rul acelui templu al vieții se înfiripase satul. Cu 
mult înainte ca războaiele mondiale să fi dus la 
apariția cozilor, în fața brutăriilor, prin marile 
orașe, în satele dobrogene lungi șiruri de femei și 
de fete așteptau, în fiecare dimineață și seară, în 
fața vechilor cișmele, să le vină rîndul la subți
rele fir de apă.

Prin satele mai noi se săpase, folosind dalta și 
dinamita, puțuri adînci din care apa era scoasă 
cu caii sau cu asinii. Cu aceeași resemnare, de 
condamnați la galeră ai neamului lor, ca și la 
arii, aceștia se roteau sub soarele dogoritor, adu- 
cînd din timp în timp la lumina zilei căldarea 
cu lichidul vital. S-ar fi spus că în Dobrogea, în- 
deplinindu-se și depășindu-se blestemul biblic, 
pînă și apa se dobîndea cu sudoarea frunții.

Iar acum în satele din stepa dobrogeană, apa 
e scoasă din pămînt de pompe acționate electric 
și curge pe conducte, ca la oraș. Din tot ceea ce 
e nou și uimitor, și de necrezut, în satele Dobro
gei, felul cum curge apa pe țevi, ca la oraș, me
rită cea mai mare laudă.

★

Zile lungi de vară, stînd pe țărmurile mării, 
m-am desfătat cu priveliștea dinspre Tuzla, unde 
un tun de apă pulveriza asupra lanurilor de po
rumb și floarea-soarelui o abundentă ploaie 
artificială.

Nu este decît un început, că și acela mult mal 
substanțial din lungul Văii Carasu, unde „Siste
mul de irigație Medgidia", folosind motoare de 
cinci mii de cai putere, împinge apa pînă la cota 
.65 — am văzut-o năvălind cu mari bulboane în 
bazinele betonate de pe culmea dealului — de 
unde se reîntoarce irigînd aproape patru mii de 
hectare, aparținînd unor gospodării colective și de 
stat, printre care și marea livadă de piersici, de 
240 hectare.

Mamaia

Anul trecut, gospodăria colectivă din Satul Nou 
a obținut, de pe cele șapte sute de hectare irigate 
ale ei, 3 000 kilograme grîu la hectar, față de 
1 700 de pe terenul neirigat, 7 000 kilograme po
rumb față de 2 5Ö0, și 2 200 kilograme floarea- 
soarelui față de 1 600 Irigarea lucernei, mai ales, 
s-a dovedit a fi extrem de avantajoasă.

La miazănoapte de Hîrșova unde, în balta Cio
banului, s-au întreprins mari lucrări de îndiguire, 
am văzut stații de pompare capabile să împingă 
pe pămînturile Dobrogei, prin țole formidabile, 
cîte 450 metri cubi pe minut. Atunci cînd ase
menea elefanți tehnici vor fi înșiruiți în tot lun
gul Dunării, exagerarea lui dumnezeu în ceea ce 
privește despărțirea uscatului de ape va fi mult 
atenuată.

V
În aprilie 1961, potențialul energetic al Dobro

gei — termocentrala Ovidiu II poate fi socotită 
drept una din primele lovituri de casma la con
struirea socialismului — a fost conectat cu acela 
al țării întregi printr-un cablu ce trece Dunărea 
pe la Vadul Oii.

Cea dintîi conectare a Dobrogei, politică și sen
timentală, cu spațiul carpatic, după ce acesta a 
devenit leagăn al poporului romîn, a fost făcută în 
secolul al XIV-lea de Mircea cel Bătrîn cînd, în- 
tr-unul din hrisoavele sale, s-a intitulat domn al 
Țării. Romînești pînă la Marea cea mare. De 
atunci, nimeni nu i-a mai spus mării atît de 
frumos.

Cea de a doua conectare datează de la sfîrșitul 
secolului trecut, cînd Anghel Saligny, în generația 
căruia au fost atîția bărbați vrednici și patrioți, 
a unit cele două maluri ale Dunării prin înaltul, 
metalicul, aerianul pod de la Cernavodă.

O conectare, sub semnul geniului, a fost făcută 
șl de Mihail Eminescu, fiindcă altfel au privit 
nemărginitele ape și altfel au căzut pe gînduri în 
fața lor toți cei ce au ajuns acolo după ce poezia 
noastră s-a îmbogățit cu pururi emoționantele 
versuri, prin care marele poet își visa locul de 
veșnică odihnă la marginea mării.

EU continui să cred că bustul din Constanța nu 
este decît un prim semn al legăturii — al vibran
tei legături lăuntrice întemeiată pe identitatea de 
sbucium și de vastitate a orizonturilor — dintre 
Mihail Eminescu și Marea cea mare, și că pînă 
la urmă mausoleul sobru dar monumental, pe care 
îl merită de la poporul căruia i-a dăruit atît, se 
va ridica, sînt atîtea locuri care îl așteaptă, la 
marginea mării...

VI
Am văzut electricitatea la treabă pe întinderea 

Dobrogei. Am văzut-o mînînd cele o mie și o 
sută de motoare ale morii din Constanța, am 
văzut-o punînd în mișcare cîte douăzeci de mo
toare prin gospodăriile colective din raioanele 
Medgidia și Negru Vodă, în întregime ' electrifi
cate, acționînd batoze de porumb, mori de uru- 
ială, polizoare și, bineînțeles, scoțînd apa din 
fundul pămîntului. Am pus-o și eu la o treabă 
suplimentară, dăruindu-i lui Menât Sadi o lampă 
de birou cu abajur verzui.

Am văzut electricitatea iluminînd, în miezul 
nopții, în inima de piatră și de foc a Dobrogei — 
în sate unde pe vremuri nü existau decît cafenele 
turcești, niște încăperi scunde în care intrai pe 
brînci și te așezai pe rogojini — firme pe care 
scria : Cofetărie, Restaurant, Magazin universal. 
Sînt acum prin satele din inima de piatră și de 
foc a Dobrogei asemenea magazine — clădiri 
trainice, cu vitrine la fel de mari la etaj ca și la 
parter — și asemenea firme luminate noaptea 
fluorescent.

Satul Cocargea, pe care eu de mult îl iubesc 
și îl recomand acum pictorilor — așezat la o 
încrucișare de patru dealuri și patru văi încît 
pare, în calcarul alb al Dobrogei, un trifoi cu 
patru foi — m! se păruse a fi rămas străin de 
valul înnoitor care înaintează dinspre Mare spre 
Dunăre. Dar la întoarcere, seara, centrul lui era 
luminat — O, Cocargea, cine și-ar fi închipuit asta 
vreodată 1 — cu palmieri de neon.

Am văzut, de asemenea, electricitatea punînd în 
funcțiune noile industrii ale Dobrogei. Fiindcă pe 
pămînturile dintre Dunăre și Mare, unde cu trei
zeci de ani în urmă anevoie ai fi putut găsi o 
cheie franceză, au apărut fabrici și uzine cu 
mii de muncitori și zeci de ingineri.

Fabrica de ciment de la Medgidia, înzestrată 
cu cuptoare rotative lungi de 150 metri — pe care 
Nicolae Gaidagiu ar fi probabil tentat să le com
pare cu niște berbeci gigantici puși la frigare — 
se pregătește să treacă de la ö producție de 
700 000 tone anual, la una mai mare de un milion.

Uzinele metalurgice din acest oraș, a cărui tă
cere și nemișcare mă apăsau pe vremuri mai mult 
decît acelea dintr-un cimitir, produc o mulțime de 
utilaje de fier și de oțel, printre care unele necu
noscute la noi în țară și poate chiar în întreaga 
lume, cum ar fi acelea pentru recoltat stuful din 
Deltă.

Acolo, la Maliuc, vapoarele care alunecă pe 
brațul Sulina, pe vremuri mai mult pustiu, dau 
deodată de un mic oraș care, cu mîndrie, se inti
tulează capitala științifică a Deltei.

Dar industria cea. mai importantă, și cea mai 
simbolică, a Dobrogei a luat ființă la Năvodari, 
nu departe de lacul Tașaul și de așezările lui 
pescărești. Dacă la Medgidia calcarul dealurilor 
dobrogene este prefăcut în ciment, pentru temelia 
trainică și fațada luminoasă a noilor orașe, dacă 
la Murfatlar este pus să capteze căldura soare
lui și să o urce în boabele de struguri, la Năvo
dari, minereurile din subsolul loir intervin — cu 

violență — în procesul de producere 
a superfosfaților. A fost dat Dobro
gei, cea bîntuită de secetă și cu a- 
tîtea pămînturi săiace, să devină o 
importantă furnizoare de remedii a 
acestor rele, o importantă furnizoa
re de îngrășăminte chimice.

Pe Denis Tepe — Dealul Mării — 
se spune că s-ar fi oprit cîndva co- 

. rabia argonauților. Poate s-a oprit, 
poate nu s-a oprit... imaginația și fan
tezia oamenilor fiind în toate locurile 
și în toate timpurile foarte fertile.

Marea uzină de la Năvodari ur
mărește însă ca ogoarele terestre să 
devină cel puțin tot atît de fertile ca 
și închipuirea noastră, fecundul o- 
gor lăuntric din care au rodit atîtea 
fantezii epocale, începînd cu Lîna 
de aur.

Lîna de aur va fi fost sau poate nu 
va fi fost... Dar superfosfații de la 
Năvodari și munca îndîrjită a colec
tiviștilor acoperă în fiecare vară 
cam un sfert de milion de hectare 
din suprafața Dobrogei cu grîul unor 
recolte de aur.

Combina „C 1*, produs al uzinelor 
„Semănătoarea", îl seceră și îl treie
ră în opt zile. Iar moara din Con
stanța îl ia în primire cu cele o mie 
și o sută de electromotoare ale ei.

★
Am Iubit mult vechile drumuri de 

calcar ale Dobrogei, orbitoare sub 
lumina soarelui, pline dé vrajă sub 
razele lunii. Am mers și am mers pe 
ele, pînă ce Carul Mare se dădea 
de tot peste cap, pînă ce răsă
rea sau apunea luna, am mers 
și am mers pe ele printre lanuri de 
grîu și de ovăz, pînă ce le acoperea 
rouă și păreau de argint. Am mers 
și am mers pe ele și totul — întreg 
universul — mi se părea un vis.

Dar erau drumuri pentru turcii bă- 
trîni și cărucioarele lor trase de mă
găruși, cu care duceau la oraș me- 
lemeții și topatanii. Cînd au apărut 
autocamioanele, le-au stricat îngro
zitor, acoperindu-le cu gropi și in
fernale hîrtoape.

Iar acum, din Constanța, o centură radiară de 
șosele asfaltate pornește spre toate punctele car
dinale, afară de cel în care se află marea ; spre 
sud pînă la Mangalia, spre sud-vest pînă la Ne
gru Vodă și tot spre sud-vest pînă la Ostrov, 
spre vest pînă la Cernavodă, spre nord-vest, pînă 
la Hîrșova, spre nord pînă la Babadag șl dincolo 
de Babadag, pînă la Tulcéa.

Niciodată nu-mi închipuisem Dobrogea încinsă 
de astfel de șosele șl trebuie să mărturisesc că-i 
stă bine și că șoselele acèstea, care urcă și co
boară dealurile de calcar, își au de asemenea 
poezia lor. Datorită lor, faptului că în atît de pu
ține minute îți trec prin fața ochilor atît de multe 
priveliști, că acum ești cînd pe coama unui deal 
cînd pe a altuia, că într-o oră parcurgi distanțe 
și străbați localități care altă dată erau distri
buite pe întinderea unei zile întregi, că acum ai 
sub priviri monumentul de la Adamclisi, cu impre
sia colosală pe care o lasă metopele lui — pentru 
a căror readucere la loc primul secretar al Co
mitetului regional de partid din Constanța a pus 
o pasiune la fel de mare ca și aceea pusă pentru 
transformarea socialistă a agriculturii — și numai- 
decît apoi zărești orezăriile de la Oltina și 
luciul Dunării, că acum bei apă din vechea 
cișmea turcească de la Babadag și numai- 
decît îți răsare în față — puțin cam că Fata Mor
gana — Mamaia, că acum ești în inima stepei 
și acum pe țărmurile mării, în sfîrșit că între ră
săritul și apusul soarelui poți asista la descărca
tul peștelui la cherhanalele din Deltă, la încăr
carea cuptoarelor din Năvodari și la descărcarea 
celor din Medgidia, la plecarea vreunui vapor 
din Constanța, la culesul strugurilor din viile de 
la. Nazarcea, că poți zări din Cernavodă alba si
luetă a marelui pod, că te poți scălda în Dunăre 
pe la prînz și că mai poți apuca o oră de plajă 
la Mangalia, după ce între timp ai înșirat ca 
mărgelele pe un fir de ață atîtea orașe și sate 
dintre Dunăre și Mare, treCînd de zeci de ori pe- 
sub liniile de înaltă tensiune, zărind de zeci de 
ori albele castele de apă ale S.M.T.-urilor, dato
rită lor, acestor șosele ale Dobrogei pe care vara 
întîlnești mașini din mai toate țările europene, cu 
oameni înalți și blonzi și bucuroși că-i arde soa
rele, datorită lor, zic, mi-am putut da seama de 
noua înfățișare a Țării de Foc, mi-am putut da 
seama — întt-un fel care fără de ele n-ar fi fost 
cu putință, adică într-o rapidă și vastă succe
siune de panorame — de imensitatea și frumuse
țea lanurilor ei de grîu. O, aceasta este o frumu
sețe despie care mult mi-ar plăcea să vorbesc 1

★
Nimic din ceea ce în ultimii ani a devenit ne

crezut de frumos în Dobrogea, inclusiv — știu că 
e o mare îndrăzneală să o spun, dar o spun 
litoralul, nu este atît de frumos ca pămînturile 
ei lucrate de colectiviști.

Trecîndu-se la agricultura pe mari suprafețe, 
din temeinice motive econoriiice și sociale, nu s-a 
urmărit frumusețea dar ea s-a ivit și este; în cel 
mai înalt grad, substanțială și tulburătoare.

Zările Dobrogei sînt nemărginite. în partea ei 
de stepă, unde nu crește nici un copac, unde în 
atîtea rînduri m-am simțit ca pe puntea unei co
răbii, pămîntul e liber, liber în mod desăvîrșit, de 
la un orizont la altul, pentru imensitatea ogoa
relor. Numai fuga mașinii îți îngăduie să-ți dai 
seama de larga alternanță a lanurilor de grîu cu 
acelea de porumb ș’ de floarea-soarelui.

Purtîndu-mi privirile peste uriașe recolte, învă
luit în miresmele și în stăruitorul lor foșnet vege
tal, am fost cuprins, mai mült decît pe țărmul 
mării, de senzația și sentimentul nemărginirii. O- 
goarele acestea vaste, infinite, eu le-am numit — 
cu tandrețea din care se nasc mîngîierlle — Mă
rile interioare ale Dobrogei.

Și Bărăganul este o imensă întindere de pă-
■ mînt, cu marea ei forță și poezie. Dar acolo fru- 

•• musețea vine dintr-o uriașă monotonie. Pe cită
vreme în Dobrogea e altceva. Intre Dunăre și 

, Mare, vaste planuri orizontale, ușor diferențiate 
. unele țață de altele, îți îngăduie să le cuprinzi în
■ întregime cu privirea și să-ți dai mai bine 
7 seama de imensitatea lor. Parcă ai aluneca pe o

mare de pe care pot fi văzute alte patru, cinci 
;. mări.-

Așa sînt mările interioare ale Dobrogei, ușor 
, supraetajate, reflectînd cu întinderile lor, asemeni 

unor oglinzi cu unghiul diferit, o imagine multiplă 
.. a lumii și a vastității ei. Iar atunci cînd imagine* 
, aceasta reflectă fecunditatea pămîntului, ea devi- 
; :ne izvorul unei profunde și substanțiale fericiri. 
. în atîtea rînduri, eu am părăsit țărmurile mării, 
, fără păreri de rău, afuhdîndu-mă în imensele va- 
: luri de grîu ale Dobrogei.

Cînd a fost vorba de cifre, le-am lăsat să vor
bească : atîtea și atîtea kilograme la hectar. Dar, 
ca și caratele diamantelor, mărimea lor nu în
seamnă numai o greutate mai mare ci și o frumu
sețe mai mare. Atîtea mii de kilograme la hectar 
se traduc sub cerul liber, la fața locului, acolo 
unde sînt produse, prin cea mai luminoasă și e- 
moționantă priveliște din cîte pot fi pe lume.

Din primăvară pînă-n toamnă, mările interioare 
ale Dobrogei se leagănă ușor în bătaia vîntului, 
vrăjindu-te cu foșnetul lor. Pe vaste suprafețe și 
în vasta succesiune a timpurilor, ele își schimbă 
treptat culoarea, începînd cu verdele crud al pri
măverii — O, ce covor e acela 1 — în care se ivesc 
apoi pîlpîirile de foc ale macilor sau galbenul ti
mid al rapiței, pînă ce deodată, în cîteva zile și în 
cîteva nopți, totul se face de aur. Atunci, pe întin
derea lor, te simți scăldat într-o uriașă avuție.

Cunosc bucuria frenetică a pescarilor cînd se 
întorc de pe întinderea mării cu năvoadele pline. 
Dar acolo intră și mult hazard, și puțină aventură.

Nici aventură, nici,hazard, ci numai legile cos
mice ale germinației și fecundității te învăluie pe 
întinsul ogoarelor, transmițîndu-ți direct și intim 
marea și calma lor forță, îmbogățindu-te cu o e- 
moție substanțială și ancestrglă.

Marea cea mare rămîne marea cea mare, cer
cetată de pescari, străbătută de vapoare. Dar mă
rile interioare ale Dobrogei te scaldă, din cap 
pînă în picioare, într-un uriaș val de aur.

VII
Călătorul oare sosește azi în gară la Constanța, 

surprins de vastitatea orizonturilor, de albastra 
imensitate a mării pe care cele mai noi blocuri 
se proiectează asemeni unor categorice semne de 
exclamare, trebuie să știe că pînă nu de mult a- 
cele locuri arătaU cu totul altfel.

Călătorul care sosește azi la Mangalia, la Efo
rie sau la Mamaia, trezindu-se deodată în mari 
cetăți ale luminii și bucuriei, trebuie să știe că 
pînă nu de mult acele locuri arătau cu totul altfel.

Abia prin 1957, deci numai cu șapte ani în urmă, 
niște echipe de zidari s-au apucat de lucru pe 
malul mării, là Eforie... In vara următoare, toți cei 
ce au sosit acolo au fost surprinși de înfățișarea 
noilor case, clădite după noi legi ale armoniei și 
geometriei în spațiu. Așa a început noua frumusețe 
a litoralului iar în cele din urmă a multor orașe 
din țara noastră. Tulburător aici este faptul că să- 
mînța acestei noi frumuseți a pornit din locuri 
care cel mai mult, și cu cele mai copleșitoare do
vezi, pot vorbi despre frumusețe. Fiindcă țărmu
rile mării, doar toată lumea știe, au adăpostit 
cîndva cetățile grecilor, făuritorii unor frumuseți 
supreme.

Cam o dată cu începerea lucrărilor la Eforie, 
trecîndu-se la reconstrucția Constanței, a fost des
coperit un mozaic roman de mari proporții și de 
o mare însemnătate arheologică, iar ceva mai tîr- 
ziu un întreg tezaur grecesc de statui de marmură 
printre care capul fascinant al unui șarpe și a- 
cela, repede devenit celebru, al zeiței Fortuna.

Aceste descoperiri ca și inteligenta lor punere 
în valoare — Muzeul arheologic din Constanța a 
devenit, cu afluența de pe un stadion, un so
lemn templu al culturii — au atras în mod specta
culos atenția maselor angajate în opera de con
struire a socialismului, operă a prezentului și a 
viitorului, asupra vechilor civilizații din Dobrogea.

Contemplînd vestigiile acestora, și confruntîn- 
du-Ie cu ceea ce se zidește în zilele noastre, sub 
privirile noastre, pe țărmurile mării, tot mal mulți 
oameni au fost cuprinși nu numai de fiorul celui 
mai îndepărtat trecut, ci și de acela al unul pre
zent plin de măreție, și și-au dat seama că abia 
acum, în zilele noastre, în Dobrogea apare iarăși 
o mare și strălucită civilizație.

Ani la rînd eu rătăcisem printre ruinele cetă
ților grecești, cuprins de nostalgia frumuseții și ar
moniei pe care le lăsau să se întrevadă.

Ani la rînd rătăcisem printre zidurile Istriei, cău- 
tînd să-mi închipui ardoarea cu care Vasile Pîrvan 
va fi dat la iveală, de sub' enormul morman de 
pămînt cutreierat de ciobani și turmele lor, toate 
acele coloane și capiteluri de marmură.

Ani la rînd mi le-am închipuit, înalte și drepte, 
în fața albastrei nemărginiri a mării...

Și pe urmă, deodată, m-am pomenit în surprin
zătoarea geometrie în spațiu de la Mamaia. Nu 
sînt acolo, pe îngusta și însorita fîșie de nisip, co
loane de marmură, dar betonul, oțelul și sticla 
înalță o frumusețe verticală, cutezătoare și plină 
de avînt, în fața nesfîrșitei întinderi orizontale a 
mării. Este acolo mai mult decît un loc de odihnă, 
cum Istria a fost fără îndoială mai mult decît un 
port al negustorilor greci.

Istria și Mamaia reprezintă cele două mari bi
ruințe ale spiritului uman pe pămînturile Dobrogei, 
cele două mari splendori arhitecturale apărute, la 
interval de două mii de ani una de alta, în fața 
imensei oglinzi a mării.

Eu care am rătăcit atîta printre ruinile cetăților 
grecești, copleșit de splendoarea civilizației pe 
care o evocau, îndrăznesc să spun că Istria și 
Mamaia pot sta acum față în față, egale ca fru
musețe, fiecare simbolizînd o altă eră din istoria 
omenirii. Datorită lor, Dobrogea devine încă o 
dată, și mai mult decît oricînd, un pămînt al me
ditației și al nostalgiei.

Fiindcă Mamaia implică și ea o nostalgie. Așa 
vor trebui să arate — ne îndeamnă ea să visăm 
— cetățile viitorului, cînd actualele conflicte care 
sfîșie omenirea vor lua sfîrșit.

Mi-a fost dat, așadar, să trăiesc, pe pămînturile 
Dobrogei, aceste două nostalgii majore. De atîtea 
ori, la Istria, un gest păstrat în marmură m-a în
demnat să rèînviu viața vechilor cetăți grecești, 
cu filozofii și dansatoarele lor, cu marile serbări 
dionisiace, cu amfiteatrele în care erau aplaudați 
Eschyl și Euripide, Sofocle și Aristofan. Acela a 
fost un moment de triumf al rațiunii și al frumu
seții, în spațiul egeean și în alte cîteva puncte pe 
care le puteau atinge corăbiile grecești, în timp 
ce mari părți din lume mai scoteau strigătele bar
bariei.

în ultimii ani, slmțindu-mă piețdut, și totuși pro
tejat, printre enormele și zveltele corpuri geome
trice de la Mamaia, invitat să iau cunoștință de 
propriile mele dimensiuni, fizice și psihice, rătă
cind printre odihnitoare spații verzi — văzute 
ca tablouri ale unor rafinați peisagiști și auzite 
ca Sonate pentru pian — întîlnind tôt felul de oa
meni, bărbați și femei, senini la față, cu ochi stră
lucitori, trăind mereu sub semnul soarelui și al 
fructelor pline de soare, cîteodată visători iar unii 
dintre ei chiar melancolici, dar toți la un loc bucu- 
rîndu-se, ca o singură ființă, de binefacerile păcii 
și ale civilizației, de atîtea ori m-am gîndit că așa 
va trebui să arate viața în viitor, nu numai pe în
guste fîșii de litoral, ci pe întinderea tuturor ce
lor cinci continente, în cetatea de dimensiuni uni
versale la care aspiră și la care are dreptul ome
nirea.

★
Dobrogea 1 Dobrogea I Pe fata aceasta ciudată, 

fiică de rege get și do dansatoare tătăroaică, eu 
am iubit-o de mult, de pe Vremea cînd umbla cu 
picioarele goale prin țărînă.

Cum nu aș iubi-o acum...
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Zilnic, corfele metalice ale fumcularu- 
lui aduc furnalelor hunedorene, de la Te- 
liuc, sute de fone de minereu. Un con
tinuu du-fe-vino peste dealuri. Cele în
cărcate merg spre Hunedoara, altele goa
le se întorc la Teliuc. De lîngă puful 
principal nu pofi vedea ce se înfîmplă 
jos, în măruntaiele pămînfului, în schimb 
fi se oferă priveliștea panoramică a ex
ploatării la suprafață, „la zi” cum i se 
mai zice. Crezi că te afli pe meterezele 
unei cetăți cu ziduri roșii-cărămizil. Cu
loarea trădează prezenfa fierului. Nu e 
roșu fierul, ci oxidul său, minereul din 
care se exfrage. în prezent, la suprafafă 
se extrage mihereu de fier la orizontu
rile 4, 5, 6 și a început, de curînd, exe
cutarea culoarului la orizontul 7. Ce este 
un orizont ? Un fel de treaptă ciclopică, 
cam de înălțimea a trei etaje de bloc. 
La vreo 40 de metri sub ultimul orizont 
în adîncuri sînf galeriile exploatării sub
terane. Din depărtare, oamenii par niște 
pitici, iar întreaga carieră Teliuc îfi oferă 
priveliștea unor terase suprapuse. Pe te
rase circulă excavatoarele care încarcă în 
autobasculante de 10 și 12 tone minereul 
de fier.

Faza cea mai importantă și impresio
nantă totodată este pușcarea rocii de mi
nereu. Cu ajutorul unor foreze verticale 
percutante se execută în stîncă găuri 
lungi de aproape 13 m. In cazurile cînd 
zăcămîntul este mai fărîmifat, se forează 
cu instalafii rotative. După aceasta, arti
ficierii introduc explozivul în găuri. Ope- 
rafia cere îndemînare și sînge rece.

întreaga exploatare, ba chiar și altele 
vecine, cunosc echipa minerului Speriosu 
Aron. Lună de lună își îndeplinește pla
nul de producție la fiecare post. Produc
tivitatea muncii realizată este în medie 
cu circa 44 la sută mai mare decît cea 
planificată. Pe maistrul miner de schimb 
Șuber Gheza în permanență îl pofi vedea 
la fronturile de lucru dînd indicafii șefilor 
de echipe, minerilor, excavatoriștilor. La 
începerea fiecărui schimb, controlează 
locurile de muncă. Anul trecut a fost frun
taș în întrecerea socialistă, iar pînă în 
prezent se menfine ca evidential.

întregul colectiv a depus eforturi pen
tru reducerea continuă a procentului de 
rebuturi. Există și aici. E procentul de ste
ril din minereu. Cîte neplăceri aveau din 
cauza rebuturilor 1 Acum, autobasculantele 
sînt încărcate din cîteva cupe și în mare 
viteză se îndreaptă spre stafia de sor
tare. De aici, încărcat în corfele metalice 
ale funicularului sau în vagoane, mine
reul ia drumul furnalelor Hunedoarei 
și Călanului. In urma unei pușcări 
masive se dislocă 10 000—15 000 m c 
de minereu și steril. Furnaliștii din Hu
nedoara și cei din Călan primesc însă 
din Teliuc minereu de bună calitate. Cu 
trei ani în urmă, de aici a pornit inițiativa 
„Nici un vagonet de minereu rebutât". Au 
fost organizate cursuri de calificare și de 
ridicare a calificării care au influenfat în 
mod pozitiv asupra producției, producti
vității muncii și califăfii minereului expe
diat. Separarea minereului de steril de
pinde în mare măsură și de îndemîna- 
rea excavatoristului. El cunoaște fiecare 
piatră care confine steril. Dacă ar încăr
ca la înfîmplare, ar însemna ca la sta
fia de sortare și granuläre mașinile să 
aștepte pînă are loc operația de se
parare. In prima jumătate a anului mine
rii de aici au trimis furnaliștilor din Hu
nedoara și Călan mai bine de șase mii de 
tone minereu peste plan și s-a îmbună

tățit conținutul în fier cu 1,4 la sută peste 
prevederile planului. Productivitatea mun
cii a crescut peste nivelul planificat.

In prezent principalele operații — 
perforarea, încărcarea și transportul — 
sînt aproape în întregime mecani
zate, în sectorul I, unde exploatarea se 
face în cariere, la suprafață, se folosesc 
foreze, excavatoare, buldozere și alte 
utilaje de mare productivitate. Extinderea 
mecanizării în carieră a înlesnit aplica
rea unor procedee noi de lucru, cum este 
cel de pușcare în masă a rocilor. Ca

Excavatoarele încarcă zilnic zeci de 
tone de minereu care iau drumul

furnalelor.
Foto : M. Andreescu

urmare a înzestrării cu utilaje, a aplicării 
noilor metode avansate de muncă, a 
crescut de la un an la altul producția și 
productivitatea muncii. La exploatarea 
minieră Teliuc, în numai 17 zile se ex
trage azi o cantitate de minereu de fier 
echivalentă cu întreaga producție pe 
care a dat-o această mină în anul 1938.

Aceasta este doar o frîntură din mun
ca harnicilor mineri ai Teliucului care 
extrag minereul din care apoi se va 
scoate fierul pentru a fi transformat în 
locomotive, strunguri, turbine etc. Ei își 
dezvoltă succesele și experiența obți
nute în anii trecuți. Mai mult minereu în
seamnă mai mult metal pentru industria 
noastră socialistă în plină dezvoltare.

Gh. VÏLCEANU 

lucrările comisiei 
PERMANENTE JURIDICE 

A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Vineri, Comisia permanentă juri
dică a Marii Adunări Nationale a 
R. P. Romîne s-a întrunit în ședință 
de lucru pentru a studia și aviza 
unele proiecte de decrete.

★
Acad. Ilie Murgulescu, președin

tele Academiei R. P. Romîne a ple
cat vineri spre Olanda, pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
III-lea Congres internațional de ca
taliză, care va avea loc la Amster
dam între 20 și 25 iulie.

★
O delegație, compusă din acad. 

C. D. Nenițescu, prof. Ecaterina Ne- 
nițescu și conf. Alexandru Balaban, 
membri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne, a plecat vineri spre 
Irlanda pentru a lua parte la Sim
pozionul internațional privind meca
nismele reacțiilor organice, care va 
avea loc la Cork între 20 și 25 iulie.

★
Academia de Științe din Bologna 

(Italia), una din cele mai vechi acaȘTIRI CULTURALE
dl

Aseară, la Teatrul de vară „23 
August“, a avut loc simpozionul pe 
tema „Prezențe romînești pe meri
dianele globului“, organizat de Con
siliul pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice, în cadrul ma
nifestărilor din ciclul „R. P. Romînă 
la cea de-a XX-a aniversare a eli
berării“. A prezidat prof. univ. Mi
hail Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice. Au 
luat cuvîntul Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de co
merț a R. P. Romîne, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, și Eugen Preda, ziarist. 
A urmat un program muzical-core- 
grafic prezentat de Ansamblul fol
cloric „Rapsodia Romînă“. Și-au dat 
concursul Ionel Budișteanu, artist al 
poporului, Angela Moldovan, Nico
lae Băluță, Damian Luca, Ilie Ion, 
artiști emeriți, și alți membri ai an
samblului.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI DE ARTĂ APLICATĂ POLONĂ

Vineri s-a deschis în Sala de mar
mură a Casei Scînteii Expoziția de 
artă aplicată polonă, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul aniversării a 20 ani 
de la eliberarea Poloniei de sub 
jugul fascist. Au luat cuvîntul Ovi- 
diu Maitec, secretar al Uniunii ar
tiștilor plastici, Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, și artista decoratoare poloneză 
Marta Podoska Koch, sosită în țara 
noastră cu prilejul deschiderii expo
ziției. Au participat Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, Al. Buican, vicepreședinte al 
IRRCS, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, ar
tiști plastici și alți oameni de artă 

demii din Europa, a hotărît recent, 
cu unanimitate de voturi, alegerea 
acad. Grigore Moisil ca membru co
respondent străin al secției de științe 
fizice și matematice.

★
întreprinderea iugoslavă pentru 

comerț exterior „Inter-export“, care 
reprezintă numeroase întreprinderi 
industriale și expune produse la 
prima expoziție industrială iugosla
vă organizată la București, a oferit 
vineri seara un cocteil.

Au luat parte funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului Ex
terior, reprezentanți ai conducerii 
Camerei de Comerț a R. P. Romîne, 
directori de întreprinderi de stat 
pentru comerțul exterior, specialiști 
din diverse ramuri economice, zia
riști.

★
La 17 iulie s-au înapoiat în Capi

tală Petre Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., și Ștefan Andrei, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M., 
care au luat parte la ședința Comi
tetului Executiv al F.M.T.D., ce a 
avut loc între 10 și 15 iulie la Buda
pesta. (Agerpres)

Ieri după-amiază, în sala Teatru
lui C.C.S. djn Capitală, Ansamblul 
folcloric de cîntece și dansuri a' 
Sfatului popular al Capitalei a pre
zentat în premieră spectacolul mu- 
zical-coregrafic „Cîntă țara primă
vara“. Libretul acestui program, 
care cuprinde 11 tablouri, este-, sem
nat de : I. Berg, G. Mihalache, I. 
Roman ; muzica de compozitorii Gh. 
Dumitrescu, maestru emerit. al ar
tei, A. Honig, Gh. Vancu, B. Marcu, 
C. Bobescu, Șt. Octavian Ciutac, T. 
Jarda, M. Chiriac, F. Barbu, iar- 
conducerea muzicală aparține lui 
Șt. Octavian Ciutac și Traian Tîr- 
colea. Coregrafia a fost realizată de 
Petre Bodeuț, artist emerit, Euge
nia Popescu-Județ, Teodor Vasilescu, 
iar scenografia și costumele de Ion 
David. Regizor artistic al spectaco
lului este Panait Victor Cottescu, 
artist emerit, laureat al Premiului 
de stat.

și cultură. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

★
Cu prilejul deschiderii Expoziției 

de artă aplicată polonă a avut loc o 
conferință de presă în cadrul căreia 
artista decoratoare Marta Podoska 
Koch a răspuns la întrebările zia
riștilor.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei 

de 17 iulie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 11 13 74 85 60 55 35 
8 25 26. Premii suplimentare : 3 S6 6. Fond 
de premii : 697 094 lei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
ASTĂZI PE CAKÂLUl BE SUEZ

Ziarul „FRANKFURTER RUNDSCHAU“ 
publică însemnările trimisului său Jürgen 
Bertram, care a vizitai recent Canalul de 
Suez :

In 1960, inginerul Mahmud Jounes a 
întrebat precaut șantierele navale, socie
tățile petroliere și întreprinderile de 
transport străine dacă intenționează să 
construiască în viitor vase și ma; mari. 
Numai după aceea a dat dispoziția să fio 
lărgit și adîncit Canalul de Suez, lung de 
167 kilometri.

Acum, autoritățile canalului au majo
rat taxele de trecere pentru vasele nor
male cu 1 la sută. Vasele care au un 
pescaj mai mare de 11,28 metri și o lă
țime mai mare de 31,70 metri trebuie să 
plătească cu 2 la sută mai mult, pentru 
că profită de noile dimensiuni ale cana
lului. Fluviul de petrol care se scurge zi 
și noapte prin canal devine fot mai pu
ternic și mai bogat. Anul trecut prin ca
nal au trecut 9 500 de petroliere, în timp 
ce toate celelalte vase comerciale și de 
pasageri au atins abia cifra de 9 100. 
După bumbac și turism, acest fluviu de 
petrol constituie cea mai importantă sur
să de venit a guvernului R.A.U. In urmă
torul an bugetar, majorarea tarifelor ur
mează să aducă în plus un venit de 15 
milioane mărci (recalculat în valută vest- 
germană — n.r.).

Acum, prin canal poate trece orice fel 
de vas. Excepție face doar petrolierul ja

„CUVINTE
ii iilllii
------------—

Sub titlul de mai sus, ziarul francez 
„L’EXPRESS” publică un articol despre 
perspectivele, telecomunicațiilor prin in
termediul sateliților artificiali ai Pămîn
fului.

Totul este acum prevăzut pentru ca să 
putem vorbi în curînd prin intermediul 
aștrilor. Dacă tehnica permite... Două 
fapte explică acest eveniment, în apa
rență secundar, în realitate foarte impor
tant. Cu începere din momentul în care 
porneau să se rotească pe cer sateliții 
artificiali ai Pămîntului, transmisiunile nu 
aveau să întîrzie să se schimbe. Pe de 
altă parte, înseși aceste transmisiuni tin
deau să nu se mai efectueze în condiții 
bune. Numărul comunicațiilor telefonice 
internaționale crește între 15 și 20 la 
sută în fiecare an : în 1965 rețelele vor 
fi saturate.

E drept, mai există o ieșire în cablurile 
submarine transatlantice : primul a fost 
instalat în 1957 ; de atunci au mai apărut 
alte două. Un al patrulea va fi scufun
dat anul următor. Toate acestea nu sînt 
însă de ajuns. Cablurile au permis ex
tinderea fulgerătoare a comunicațiilor 
pe distanță lungă. Dar, totodată, anumite 
obiceiuri noi capătă cetățenie. Nu se 
mai telegrafiază, nu se mai scrie ; se te
lefonează. Cablurile tind spre soarta va- 

ponez „Mishuo Maru", cu un deplasament 
de 340 000 tone, care circulă între Ku
weit și Japonia. Autoritățile canalului au 
deplasat în ultimul timp 2,5 milioane 
metri cubi nisip. Un milion metri cubi au 
fost excavați din canal. In afară de a- 
ceasta, s-a organizat un institui pentru 
cercetarea canalului. Inginerul Mahmud 
Jounes este de părere că fondurile înves
tite în acest institut s-au și justificat. Pen
tru că colaboratorii lui au reușit să des
cifreze secretele „nisipului migrator" și 
să prevină cauzarea, an de an, de noi 
daune.

Cînd, la 29 februarie anul acesta, pri
mele patru vase cu un pescaj mai mare 
de 9,45 metri și-au început trecerea prin 
canal, în cartierul general din Ismailia 
domnea o oarecare nervozitate. Totul 
însă a mers bine.

O problemă mai dificilă l-a constituit 
vasul „Manhattan", cel mai mare petrolier 
american. Lung de 286 metri, lat de circa 
50 de metri și cu un deplasament de 
106 000 tone, vasul are un pescaj de a- 
proape 16 metri. „Manhattan" a fost însă 
încărcat doar în proporție de 70 la sută, 
astfel încît piloții au pornit cu încredere 
în cursă. Petrolierul avea un pescaj de 
numai 11,68 metri. Noile șlepuri, deose
bit de robuste, pe care le-au achizițio
nat autoritățile, s-au dovedit a fi sufi
ciente. Vasul a trecut în bune condiții 
prin canal.

11 zile mai tîrziu s-a obținut un nou 
record. Prin canal a trecut un convoi for
mat din 85 de vase, aparținînd unui nu
măr de 13 națiuni diferite. O cifră pînă 
acum fără precedent. In cele 24 de ore 
ale zilei de 21 martie prin canal au tre
cut 1.2 milioane tone petrol. In anul fi
nanciar 1963/1964 autoritățile canalului

î N â e r
selor cu pînze și a lămpii cu gaz. Cu 
atît mai mult cu cît informațiile trebuie 
schimbate nu numai între persoane, dar 
și între mașini și între imagini.

Deci, încă de anul trecut, lumea era 
perfect conștientă că numai sateliții pu
teau să asigure traficul considerabil care 
este prevăzut. Cursa în spațiu începea.

In Statele Unite trei societăți diferite 
porneau la asaltul cerului : American Te
legraph and Telephone Co. (A.T.T.) cu 
„Telstar" I și II, Radio Corporation of 
America (R.C.A.) cu „Relay“ și, în sfîr- 
șit, Hughes Aircraft Co. cu cei doi „Syn- 
con“, primii doi salefiți staționari ame
ricani.

In scopul unificării eforturilor, fostul 
președinte Kennedy a propus crearea 
Comsat-ului, societate particulară si
tuată sub controlul statului. Trei membri 
ai consiliului de administrație sînt numiți 
de guvern, șase de întreprinderile de te
lecomunicații și șase de ceilalți acționari.

Despre Comsat începe în curînd să se 
vorbească : emite zece milioane de acți
uni la 20 dolari, care sînt imediat sub
scrise. Cursul actual al acțiunilor : 23 do
lari. Obiectivul : de a plasa pe orbită în 
1965 un satelit de tip „Syncon" deasupra 
Atlanticului.

Dar realizarea acestui program presu
pune acordul țărilor vest-europene. Con
ducătorii Comsat-ului au oferit acestora 
să se folosească de viitoarea rețea de 
comunicații spațiale, subscriind „abona
mente". Formula aceasta implică un ade
vărat monopol al Statelor Unite asupra 

speră să prezinte guvernului un bilanț cu 
circa 710 milioane mărci venituri și 230 
milioane mărci cheltuieli, adică cu un ve
nit net de circa 500 milioane mărci.

Cînd, la 26 iulie 1956, canalul a fost 
naționalizat, inginerul Mahmud Jounes, pe 
atunci ofițer, a primit ordinul să-l preia. 
Pînă în acea zi, inginerul nu avusese nici 
o contingență cu marea., Astăzi, din 230 
de pilofi doar 68 mai sînt străini.

Din 1950, numărul vaselor care trec 
prin canal a crescut într-atît, încît circulă 
numai în convoaie. La Port Said, la o 
distanță pînă la 10 km de port, acolo 
unde apa este adîncă, se grupează va
sele. Primul convoi pornește, de obicei, 
din Port Said la miezul nopții, cel din 
partea opusă — din Port Tewfik — apro
ximativ la 3 dimineața. La mijlocul dru
mului, la Ismailia, se face schimb de 
piloți.

Cînd stai pe puntea de comandă a 
unui transatlantic este surprinzător cît de 
strimt ți se pare canalul. Vasele navi
ghează la distanță de 2-3 km unul de al
tul. Este romantic să treci într-o tăcere a- 
proape absolută prin pustiu. Pentru piloți 
și căpitani, acest drum este mai puțin ro
mantic. Canalul își are vicleniile sale. 
Cotiturile pricinuiesc întotdeauna emoții. 
Una din aceste cotituri, cu o Irumoasă 
perspectivă, poartă numele de „Cotitura 
spitalului". Canalul cotește ușor spre 
dreapta, iar apoi brusc spre stînga. La 
vasele mari, între corpul lor și geaman
duri rămîne doar un loc foarte strimt. La 
aceasta se mai adaugă faptul că presiu
nea apei produce unele efecte deosebite. 
O presiune la proră poate provoca un 
vacuum la pupă. Dintr-o dată vasul este 
dus mai mult de curent decît de motoa
re. El nimerește cu întreaga sa lungime 
într-un contracurent. Pilotul trebuie să 
simtă aceste mișcări. In unele locuri ale 
canalului, torentul ordinelor sale nu con
tenește.

spațiului, țările participante neputînd 
concura un organism la care aderă.

Comsat, societate particulară ameri
cană, ar fi jucat atunci în lume rolul unui 
super-minister al poștelor, hotărînd pro
gramele și realizarea lor. Din punct de 
vedere politic și economic, propunerea 
aceasta era inacceptabilă. Pentru a o 
combate, a obține un regim favora
bil, guvernele din nouăsprezece țări și-au 
unit forțele în sînul unui organism man
datat pentru a negocia cu Statele Unite.

Europa occidentală vrea, în primul 
rînd, să-și pună la adăpost viitorul în 
această problemă.

Vest-europenii se preocupă și de inte
resele industriilor lor. In prezent, în
treprinderi dintr-o serie de țări vest-eu
ropene se ocupă cu producerea furni
turilor pentru cablurile submarine. A- 
cesta este și cazul lui „Société des 
cables" din Lyon care, după ce a furnizat 
o mare parte din cablul Noua Scoție- 
Bretagne, a primit o comandă impor
tantă pentru noul proiect „Vendée“.

Cele 146 firme din zece țări grupate 
în „Eurospace“ se tem că vor fi eliminate 
de pe piața spațială din cauza superio
rității tehnice a americanilor și a domină
rii rețelei de către Comsat.

Numeroase întruniri au permis o apro
piere a punctelor de vedere. Vest-eu
ropenii au făcut bloc pentru a prezenta 
contra-propunerile lor : niciun sistem de
finitiv, ci semnarea unui acord provizo
riu ; libertatea de a-și continua propriile 
lucrări în această perioadă provizorie ; 
crearea unui comitet deschis tuturor ță
rilor pentru a pune în funcțiune tele
comunicațiile spațiale.

„CURSA SCINTEII“ Bădără din nou învingător
ETAPA1
A M I

• Numeroase evadări • Bariere bu
clucașe © Duș în plină viteză © Moi- 
ceanu a preluat tricoul galben

SIBIU (prin telefon). O dată cu fi
nișul etapei a 5-a a „Cursei Scîn
teii", disputată ieri între Tg. Mureș 
și Sibiu, tricoul galben a fost preluat 
de Gabriel Moiceanu. Redăm pe 
scurt filmul întrecerii.

La plecarea din Tg. Mureș cerul 
înnorat prevestea ploaie. Amenin
țarea a fost însă de scurtă durată. 
Căldura copleșitoare avea să-i 
însoțească pe cicliști de-a lun
gul întregului traseu, pînă la Sibiu. 
Cursa a avut o desfășurare intere
santă. Numeroase acțiuni de evada
re s-au înregistrat de-a lungul ce
lor 127 km, cît a măsurat etapa. 
Pînă aproape de Tîrnăveni au avut 
loc unele evadări de scurtă durată ; 
bariera de cale ferată dinainte de 
Cipău reține plutonul 10 minute. 
Sprintul de cățărare de lîngă Tîrnă
veni îl cîștigă cehoslovacul Wencel, 
urmat de colegul său Volf, ambii eva
dați cu puțin înainte de începerea ur
cușului. Coborîrea spre Tîrnăveni se 
face în mare viteză. Cicliștii ceho
slovaci se distanțează, trec primii 
prin centrul orașului, cîștigînd pri
mele două locuri la sprint. S-au par
curs 44 km 1 Ceasul indică trecerea 
unei ore de la plecare. Fugarii păs
trează Un avans de aproape un mi
nut față de grupul imediat următor. 

Se rulează intens

în care se aflau fruntașii clasamen
tului. Lîngă Blăjel, după ce peda
laseră în doi mai bine de 15 km., ei 
sînt ajunși. Urcușul, la punctul de
numit Hula Mediașului, îl atacă 
brașoveanul Gh. Suciu. După el, 
urcă Moldoveanu. Prin vîrful dea
lului primul trece Moldoveanu. Ur
mează o ascensiune de 8 km, cu 
numeroase serpentine, pînă la Me
diaș. Sprintul din centrul acestui o- 
raș îl cîștigă Suciu, urmat de Mol
doveanu. La 15 secunde în urma lor 
trece și plutonul, avînd în frunte pe 
Ciocan. La scurt timp după aceea 
asistăm din nou la o regrupare. în 
comuna Axente Sever evadează 
Neacșu, Rusu, Niculescu. Ei, ca și 
ceilalți alergători, trec aici pe sub 
o adevărată ploaie artificială. Copii 
din partea locului aruncă cù apă 
dintr-o parte și alta a șoselei. Dușul 
îi înviorează pe alergători, mărin- 
du-le parcă pofta de viteză. După 
ce fugarii sînt ajunși încep iarăși 
sprinturi prelungi, care fragmentea
ză grupul cicliștilor. O îndrăzneață 
evadare inițiază la un moment dat 
Ciobanu. Din păcate o nouă barie
ră de cale ferată oprește circulația 
pe șosea. Ciobanu este ajuns.

Toate acestea se petreceau cu 
aproximativ 30 km înainte de Sibiu. 

Reluarea disputei de la bariera a- 
mintită a însemnat de fapt un nou 
start al etapei. Imediat după ridica
rea barierei evadează Văsîi și ceho
slovacul Volf. Le iau urma Dumi
trescu, Ardeleanu, Zanoni, Moicea
nu, Bădără, Ciobanu, Niculescu. Ac
țiunea avea toate șansele să reu
șească pînă la capăt, deoarece 
printre fugari erau fruntașii clasa
mentului, iar pînă la sosire mai ră
măseseră doar 20 km. Dar cei din 
plutonul mare pornesc hotărîți la 
atac și... din nou regrupare. Coborî
rea spre Sibiu se face vertiginos, cu 
65—70 km. pe oră. în ultimii 2 km. 
Bădără evadează și cîștigă a doua 
victorie de etapă, cu un avans de 
3 secunde față de plutonul fruntaș. 
După Bădără în etapa de ieri s-au 
clasat în ordine : Moiceanu, Arde
leanu, Wencel, Dumitrescu etc. Da
torită bonificației de timp primită 
pentru locul 2 ocupat în etapa Tg. 
Mureș-Sibiu, Moiceanu este acum 
primul în clasamentul general indi
vidual, după 5 etape. îl urmează 
Ardeleanu, la 3 secunde, Bădără la 
25 secunde, Dumitrescu, la 30 secun
de, Zanoni, la 33 secunde, Ciumeti, 
la 45 secunde.

Liderii celorlalte clasamente ge
nerale sînt : Ciocan în clasamentul 
sprinterilor, Moldoveanu și Wencel 
în clasamentul cățărătorilor (în ur
ma abandonului lui Ion Stoica), Ar
deleanu în clasamentul tricoului 
albastru.

Ion DUMITRIU

Din goana mașinii

13 BIS
SIBIU (prin telefon). — Ne apro

piem de Sibiu coborînd în viteză 
serpentinele dinspre Șura Mică. O- 
rașul mijește la orizont, aurit de ra
zele soarelui în declin. Vom asista 
la o sosire în bloc pe străzile ve
chiului burg transilvan ? Așa s-ar 
părea, căci iată podul metalic de 
peste Cibin, iată primele case... și, 
deodată, o siluetă în roșu se des
prinde din pluton pedalînd într-un 
ritm fantastic pe caldarîmul șoselei.

— Mie îmi priește drumul pie
truit — spune învingătorul, peste o 
jumătate de oră, întins confortabil în 
patul camerei de hotel. Mă relaxează 
după atîta asfalt...

— Cînd ți-ai dat seama că pofi să 
câștigi P

Bădără — figură deschisă, zîmbet 
încrezător, păr negru, tuns scurt ca 
o perie — stă pe gînduri cîteva 
clipe.

— M-am simțit bine tot timpul fi 
am atacat la fiecare ocazie. Cunoș
team traseul fi mă gîndeam că, da
că pot să scap singur înainte de in
trarea pe străzi, nu mă mai prinde 
nimeni. Dar sigur de tot am fost 
abia cînd m-am văzut în capătul 
bulevardului...

Intr-adevăr, inimosul ciclist s-a 
numărat printre protagoniștii acestei 
etape deosebit de agitate : ori de 
cite ori arbitrii înălțau tăblița de 
avizare, pentru a informa caravana 
asupra celor care izbutiseră să se 
detașeze, întîlneam acolo invaria
bilul număr 13. Și pentru că vorbim 
despre asta, se cuvine să mențio
năm prezența permanentă pe primul 
plan, alături de fruntași, a unui a- 
lergător cu vechi state de serviciu : 
e vorba de Văsîi, de la „Voința“- 
Ploiești, care ține să-și încheie lunga 
activitate competițională cu o com
portare demnă de laudă.

Și trebuie spus că pînă acum a 
reușit pe deplin. Cît despre Bădără, 
în afară de satisfacția „Bis-ului“ de 
la Sibiu, el și-a exprimat intenția 
fermă de a lupta în următoarele 
două etape cu aceeași energie pen
tru un loc mai bun în clasamentul 
general. Cînd i-am amintit că se află 
pe locul al 3-lea, valorosul alergător 
a replicat cu promptitudine :

— Da, dar eu port hr. 13 și înain
tea lui 3 este 11

Deși interlocutorul zîmbea ca de 
obiceiu, am avut impresia că gluma 
cu pricina ascundea intenții foarte 
serioase.

Dan DEȘLIU

POUȚSA SECRETĂ SOMfflCÄ
OPEREAZĂ NO! ARESTĂRI

Sub titlul de mai sus, ziarul vest-ger- 
man „FRANKFURTER ALLGEMEINE" pu
blică o corespondență a trimisului său la 
Capetown.

In Republica Sud-Africană, acțiunea 
întreprinsă de poliția secretă împotriva 
unei presupuse conspirații continuă. Ac
țiunea este îndreptată în primul rînd 
împotriva unor intelectuali albi, în spe
cial împotriva unor ziariști, scriitori, stu- 
denți, avocați. Așa, de pildă, la Johan
nesburg a fost arestat avocatul Abra
ham Fischer, devenit cunoscut ca prin
cipalul apărător în procesul împotriva 
lui Nelson Mandela. Și principalul apă
rător în procesul lui Alexander, avoca
tul Gerald Gardin, a fost lovit de mă
surile poliției.

Pînă acum, poliția secretă a efectuat 
sute de percheziții și a operai cel pu
țin 300 de arestări. Potrivit unor știri ofi
ciale, la Capetown au fost arestați un 
tînăr alb și o femeie albă în locuința că
rora se pretinde că s-ar fi descoperit 
explozibil și bombe cu acțiune întîrziată.

La congresul anual al „Uniunii națio
nale a studenților sud-africani“ din Ma- 
ritzburg, care numără 19 000 de membri, 
au participat 200. Delegații asociațiilor 
studențești au declarat o grevă a foamei

CONFERIREA MEDALIEI DANEZE 
„NIELS BOHR"

Uniunea inginerilor din Danemarca 
a hotărît să confere medalia de aur 
„Niels Bohr“ savantului sovietic aca
demicianul P. L. Kapița. Medalia a 
fost fondată în anul 1955, ,în memoria 
marelui savant danez al cărui nume 
îl poartă și se decernează o dată la 
trei ani oamenilor de știință pentru 
aplicarea în practică și folosirea în 
scopuri pașnice a descoperirilor fizicii 
nucleare.

FILMUL „MICHELANGELO"

In cadrul festivităților consacrate lui 
Michelangelo, recent a fost prezentat 
în avanpremieră filmul „Michelan
gelo“, realizat de arhitectul Luigi Mo

de 24 de ore în semn de protest îm
potriva arestării a 5 din colegii lor. In 
căminul din Maritzburg, polițiștii au scos 
noaptea din pat și au arestat pe studen
tul în drept David de Keller, în vîrstă 
de 23 de ani. Pentru a fi interogat îm
preună cu alți studenți albi, Keller a fost 
transportat la Capetown. La Capetown a 
fost arestat și fostul președinte al Uni
unii naționale a studenților, Adrian Left
wich. In închisoarea centrală din Pretoria 
sînt deținuți patru ziariști din Johan
nesburg.

Ziarul englez „THE SCOTSMAN" scrie 
la rîndul său :

Gerald Gordon, Leo Marquard, un au
tor și doi ziariști de la „Cape Times“ se 
numără printre cei ale căror case au fost, 
de asemenea, percheziționate. Perchezi
țiile constituie o parte din seria masivă de 
acțiuni polițienești care au desemnat un 
număr de oameni care să fie închiși în 
baza legii de 90 de zile. Ziariștii în 
cauză sînt Anthony Delius și Brian Bar
row. Delius este poet, scriitor, fost co-

retti și de Charles Conrad. Manifesta
rea a fost oig mizată de către cercul 
Pigreco. Scopul filmului, a spus arhi
tectul Moretti, este de a prezenta o- 
perele de sculptură, arhitectură și pic
tură ale lui Michelangelo Buonarroti. 
Filmul a primit premiul special la 
Festivalul de filme de artă de la Ve
neția.

PREGĂTIRI PENTRU TRANSMISII 
DE LA OLIMPIADĂ

în vederea apropiatei olimpiade de 
la Tokio, Societatea japoneză de radio 
și televiziune va angaja două mii de 
persoane pentru rețelele radiofonice 
care vor transmite în 59 de limbi și 
pentru cele 22 de canale dé televiziu
ne. De asemenea, în prezent se află în 
construcție un palat cu opt etaje do

Perchezițiile și raziile, după cum se 
afirmă, sînt îndreptate, în parte, împo
triva unei „organizații de rezistență afri
cane" devenită cunoscută în ultimul timp 
datorită difuzării unor manifeste. Un pur
tător de cuvînt al poliției și-a exprimat 
la Johannesburg, în fața unui reprezen
tant al postului de radio „Africa de Sud“, 
„satisfacția“ în legătură cu rezultatele de 
pînă acum ale acțiunilor polițienești. Po
liția va pune în curînd. sub acuzare 
numeroase persoane. Purtătorul de cuvînt 
al poliției a arătat că „de acum înainte 
situația din Africa de Sud se va menține 
un timp mai îndelungat calmă". Mișca
rea de rezistență, care urmărea răstur
narea actualului regim rasist, a primit lo
vituri grele.

menfafor la BBC și comentator politic al 
ziarului „Cßpe Times“. El a fost suspen
dat luna trecută din lojile presei de la 
sediul parlamentului din cauza unui articol 
pe care l-a scris.

Helen Suzman, unicul membru al parti
dului progresist din Parlament a între
bat : „Bătaia la ușa unor oameni respec
tabili în miez de noapte va deveni un 
alt aspect al modului de viață sudafri- 
canî". Liderul partidului unit de opozi
ție, Villiers Graaf, într-o declarație făcută 
la Capetown, a spus că întimplările din 
ultimele zile pot cauza ,,un val de alarmă 
și consternare în întreaga țară”. Aceste 
întîmplări te fac să crezi că poliția abu
zează de marea putere de care se bucu
ră sau că poliția suspectează de complot 
părți atît de mari ale populației, încît 
însuși guvernul dovedește prin acțiunile 
sale că este izolat și dezagreat.

tat cu 400 cabine pentru crainici ai 
posturilor de radio, 200 cabine pentru 
crainici ai televiziunii, 100 camere 
pentru aparatele de luat vederi.

După cum s-a anunțat, emisiunile 
de televiziune nu vor putea fi trans
mise direct din Japonia în Europa 
pentru că în momentul desfășurării o- 
limpiadei satelitul artificial „Telstar- 
2“ nu va mai funcționa.

CUTREMUR ÎN GRECIA

Vineri, la aproximativ 80 mile dé A- 
tena, s-a produs un violent cutremur 
de pătnînt. Epicentrul cutremurului s-a 
situat la aproximativ 100 km nord- 
vèst de capitala Greciei. Pînă în pre
zent nu s-a anunțat dacă cutremurul 
a provocat victime omenești sau pa
gube materiale.
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La Cairo și-a început lucrările

CONFERINȚA ȘEFILOR DE STATE 
Șl GUVERNE Al ȚĂRILOR AFRICANE

CAIRO 17 (Agerpres). — In sala 
de conferințe a Ligii Arabe s-a des
chis vineri după-amiază cea de-a 
II-a conferință a șefilor de state și 
guverne africane. Participă repre
zentanți a 33 de state africane, 
membre ale Organizației Unității 
Africane. 27 de țări sînt reprezen
tate de conducătorii de state și gu
verne, iar restul de delegați ai șefi
lor de state. In urma hotărîrii Con
siliului Ministerial al O.U.A. care se 
pronunță împotriva prezenței primu
lui ministru Moise Chombe, preșe
dintele Republicii Congo (Leopold
ville) Kasavubu a anunțat că nu va 
participa la lucrările conferinței.

La conferință participă, de ase
menea, în calitate de observatori, 
primul ministru al statului Malawi, 
Hastings Banda, primul ministru al 
Zambiei, Kenneth Kaunda, și repre
zentanți ai teritoriilor africane care 
se află încă sub dominație colonia
lă. Este prezent, de asemenea, 
U Thant, secretarul general al O.N.U. 
Conferința a fost deschisă de pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser.

Potrivit recomandărilor Consiliu
lui Ministerial al O.U.A. participan- 
ții la conferință vor discuta măsu
rile ce trebuie luate pentru elibera
rea deplină a continentului african. 
Vor mai fi discutate probleme pri
vind lupta pentru independența 
Rhodesiei de sud și a popoarelor din 
coloniile portugheze, politica de asu
prire rasială practicată de guvernul 
Republicii Sud-Africane. Va fi dis-

Leopoldville: Prim it 63 
călduroasă făcută 
de populație lui Gizenga

LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres). 
— Locuitorii capitalei congoleze au 
făcut vineri o primire triumfală lui 
Antoine Gizenga, lider al mișcării 
patriotice deținut timp de doi ani 
pe insula Bolabemba și eliberat zi
lele acestea. Corespondenții occi
dentali de presă subliniază entu
ziasmul populație? Leopoldville-ului 
care și-a manifestat astfel atașa
mentul față de discipolul lui Patrice 
Lumumba și lupta mișcării patrio
tice pentru un Congo independent și 
liber. După ce a parcurs străzile 
principale ale capitalei, Gizenga a 
sosit însoțit de primul ministru, 
Chombe, la reședința acestuia și au 
început convorbirile cu privire la 
situația din Congo.

In cursul aceleiași zile, Gizenga a 
făcut o declarație în cadrul unei 
conferințe de presă. El a anunțat 
că va vizita mai multe localități din 
țară și va avea convorbiri cu con
ducătorii actualului guvern. El nu 
și-a făcut cunoscută poziția față de 
guvern și față de alte probleme ale 
situației din Congo.★

Ministrul de interne al Congou- 
lui, Godefroid Munongo, a anunțat 
la 16 iulie că 1 000 din cei 6 000 de 
jandarmi congolezi solicitați să se 
încadreze în rîndurile armatei con
goleze au și făcut acest lucru. în 
aceeași zi, unități de foști jandarmi 
au defilat la Elisabethville în pre
zența lui Munongo, cîntînd imnul 
Katangăi secesioniste. Agențiile de 
presă relatează că această demons
trație a fost primită cu o ostilitate 
vădită de către trupele armatei con
goleze.

GUATEMALA 

cutată, de asemenea, problema dez
voltării relațiilor dintre țările afri
cane.

Pe adresa conferinței au sosit me
saje de salut din partea lui N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., L. Johnson, 
președintele S.U.A., Sukarno, pre
ședintele Indoneziei, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia. S. 
Radhakrishnan, președintele Indiei, 
etc.

★

In cursul zilei de vineri, U Thant 
a avut întrevederi cu primul 
ministru Ali Sabri și cu Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe al 
R.A.U. Convorbirile s-au referit la 
situația internațională, la problema 
dezarmării, la situația din Rhodesia 
de sud și la problemele privind dis
criminarea rasială.

★

PRETORIA 17 (Agerpres). — Par
tidul Congresul Național African din 
Africa de Sud (R.S.A.) a adresat un 
mesaj Conferinței de la Cairo a șefi
lor de state și guverne africane. în 
acest document, Congresul își expri
mă speranța că în cadrul conferinței 
de la Cairo vor fi examinate și solu
ționate problemele cele mai stringen
te ale contemporaneității, printre 
care problema eliberării definitive a 
Africii.

„Recunoscînd că principala greuta
te în lupta pentru eliberarea Africii 
de sud trebuie să revină poporului 
nostru, se arată în continuare în me
saj, chemăm totodată țările africane 
independente să acorde poporului 
nostru un sprijin material și moral 
și mai mare“.

în mesaj se subliniază că acțiunea 
de eliberare a Africii de sud nu mai 
poate fi amînată, întrucît actualul 
regim al lui Verwoerd din această 
țară a devenit reazemul reacțiunii 
din întregul continent african.

Poporul nostru nu va putea fi in
timidat nici de arestări nici de re
presiuni și nici de execuții. „în nu
mele realizării țelului care ne stă în 
față — libertatea — sîntem gata de 
luptă pînă la sacrificiu“ — conchi
de mesajul.

LUCRĂRILE COMITETULUI 0. E. C. D.
PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 

se desfășoară lucrările Comitetului 
pentru problemele comerțului al Or
ganizației pentru cooperare economi
că și dezvoltare — O.E.C.D. (organi
zație care întrunește 21 de țări in
dustrializate din Europa occiden
tală, plus S.U.A., Canada și Japonia). 
Discuțiile, care vor dura două zile, 
se referă, după cum transmite Bu
letinul de presă al Casei Albe, la 
căile prin care țările industrializate 
pot transpune în fapt rezultatele 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, recent încheia
tă la Geneva.

Comitetul va dezbate cererea țări
lor în curs de dezvoltare privind ga
rantarea accesului produselor lor pe 
piața mondială, precum și chestiu
nea tratamentului preferențial pen
tru mărfurile fabricate în aceste 
țări. Se știe că la Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare s-a aprobat formarea unui co
mitet permanent pentru comerț și 
dezvoltare din care să facă parte 55 
de țări și ale cărui scopuri să fie tra
ducerea în fapt a acestor două dezi-

: MISIUNEA

Evoluția problemei cipriote
• Mesajul secretarului general al O.N.U. • Situație 
încordata în nordul insulei • Suedia a cerut con
vocarea Consiliului de Securitate

NEW YORK 17 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat joi seara președintelui Ci
prului — arhiepiscopul Makarios, 
primului ministru al Greciei — 
Gheorghios Papandreu, primului mi
nistru al Turciei — Ismet Inônü, pre
cum și vicepreședintelui Ciprului — 
Fazii Kuciuk telegrame identice 
conținînd un apel de a se pune ca
păt de urgență trimiterii de arma
ment și personal militar în Cipru, 
în telegramă se fac referiri la ști
rile apărute în presă în legătură cu 
acumularea de arme și concentrarea 
de personal militar în Cipru, știri 
care, a spus U Thant, au suscitat 
neliniștea anumitor guverne, inclu
siv cele, care furnizează contingente 
forțelor Națiunilor Unite în Cipru. 
Subliniind că acte de acest gen sînt 
contrare rezoluției O.N.U. care cere 
tuturor țărilor membre ale O.N.U. 
de a se abține de la măsuri impli- 
cînd agravarea situației în Cipru, 
U Thant a făcut apel la guvernele 
interesate să facă „tot ce este cu 
putință pentru a pune capăt acestei 
situații periculoase create în Cipru 
și să se abțină de la amestecul în 
treburile Ciprului înainte ca această 
evoluție să ducă la o explozie, cu 
toate consecințele periculoase unei 
astfel de situații“.

Secretarul general al O.N.U. a 
insistat, de asemenea, asupra efec
tului pe care această acumulare de

0 DECLARAȚIE A GUVERNULUI R. D. VIETNAM
HANOI 17 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția vietnameză de 
informații, la Hanoi a fost dată pu
blicității o declarație a guvernului 
R. D. Vietnam cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a semnării acorduri
lor de la Geneva cu privire la Indo
china.

Relevînd că la 10 ani de la sem
narea acestor acorduri Vietnamul nu 
a fost încă reunificat, iar în sudul 
țării războiul continuă, declarația 
guvernului R. D. Vietnam subliniază 

derate, care au constituit obiectul 
dezbaterilor conferinței.

Potrivit Buletinului de presă al 
Casei Albe, Comitetul pentru comerț 
al O.E.C.D. a ascultat un raport al 
reprezentantului Belgiei în legătură 
cu Conferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare.

Se relatează, de asemenea, că un 
grup de lucru al Comitetului pentru 
problemele economice al O.E.C.D., 
care a elaborat recomandări pentru 
activitatea O.E.C.D. în direcția spri
jinirii dezvoltării economice a mem
brilor săi, s-a întrunit, la rîndul său, 
tot la Paris, unde își continuă lu
crările. Un purtător de cuvînt a ca
racterizat lucrările acestui comitet 
ca fiind „strict secrete“.

Un alt comitet care s-a întrunit 
și ale cărui lucrări sînt, de aseme
nea, secrete este Comitetul latino- 
american pentru asistență și dezvol
tare, care discută aspectele situației 
economice a patru țări latino-ameri- 
cane (Mexic, Peru, Chile și Colum
bia).

„ALEȘILOR'' 

arme îl poate avea asupra eforturi
lor forțelor O.N.U. în Cipru și asu
pra activității mediatorului, ale că
rui eforturi „se pare că oferă spe
ranța în realizarea unei soluții paș
nice în Cipru“, după cum a mențio
nat U Thant.

Telegrama lui U Thant a fost re
misă la sediul O.N.U. șefilor dele
gațiilor țărilor interesate în proble
ma Ciprului.

★
NICOSIA 17 (Agerpres). — în 

cursul nopții de joi, în jurul localită
ții Saint Hilarion, din nordul insulei 
Cipru, situația a continuat să rămî- 
nă încordată. 150 de soldați ai gărzii 
naționale cipriote grecești au ocupat 
poziții în fața ciprioților turci. Două 
companii de militari canadieni apar- 
ținînd forțelor O.N.U. au ocupat o 
fîșie de teren de 800 de metri, care 
separă forțele militare ale celor două 
comunități.

★
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 

Agenția Reuter anunță că guvernul 
Suediei a adresat lui U Thant, se
cretar general al O.N.U., o scrisoa
re în care cere să fie examinată po
sibilitatea convocării Consiliului de 
Securitate în vederea discutării si
tuației din Cipru. După părerea- gu
vernului suedez, se arată în scri
soare, evoluția situației din Cipru 
a devenit „foarte îngrijorătoare".

necesitatea respectării întocmai a a- 
cordurilor de la Geneva cu privire la 
Indochina, singura soluție care co
respunde intereselor naționale ale 
poporului vietnamez, intereselor pă
cii și securității popoarelor din Asia 
de sud-est și din întreaga lume.

Amendamente la constituția Braziliei
BRASILIA 17 (Agerpres). — Con

gresul brazilian a adoptat cu 348 vo
turi și 100 contra un amendament 
la constituție prin care se prelungeș
te cu un an mandatul actualului pre
ședinte al țării, generalul Castelo 
Branco. După cum se știe, acest 
mandat urma să expire în decembrie 
1965.

Potrivit agenției France Presse, 
prelungirea mandatului președinte
lui Branco constituie un eșec incon
testabil pentru guvernatorul statului 
Guanabara, Carlos Lacerda, care a

S.U.*. După desemnarea candidatului 
partidului republican

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
După desemnarea senatorului Barry 
Goldwater drept candidat preziden
țial republican, lideri ai acestui 
partid, printre care foștii președinți 
Herbert Hoover și Dwight Eisenho
wer au anunțat că vor acorda tot 
sprijinul campaniei sale electorale. 
In același sens s-a pronunțat și 
Richard Nixon, fostul vicepreședin
te al S.U.A. Cu toate acestea se ma
nifestă și reticențe și chiar voci 
dizidente în sînul partidului, mai 
ales din partea acelora care nu se 
declară de acord cu platforma elec
torală aprobată de congresul parti
dului. „Echipele care a,u participat 
la campania guvernatorilor Scran
ton și Rockefeller și a lui Cabot 
Lodge, relatează corespondentul a- 
genției . France Presse, par puțin 
dispuse să se lanseze cu vigoare în-

Consultări pentru 
formarea guvernului italian

ROMA 17 (Agerpres). — După cum 
anunță agențiile de presă, este de 
prevăzut o întrunire finală a lui Aldo 
Moro cu reprezentanții celorlalte 
partide politice italiene din viitoa
rea coaliție de centru-stînga, pen
tru a forma noul guvern italian.

După cum transmite agenția Reu
ter, această hotărîre este rezultatul 
unei întruniri de mai multe ore din
tre reprezentanții democrat-creștini- 
lor, socialiștilor, social-democraților 
și republicanilor, ținută în seara zi
lei de 16 iulie, cu care prilej au fost 
realizate o serie de progrese pe calea 
formării noului guvern de centru- 
stînga.

Un purtător de cuvînt al lui Aldo 
Moro a declarat că întrunirea celor 
patru partide din viitoarea coaliție 
guvernamentală a fost consacrată 
problemei subsidiilor acordate școli
lor particulare care, după cum se 
știe, a provocat demisia fostului ca
binet de centru-stînga, condus tot de 
Aldo Moro. Purtătorul de cuvînt a 
menționat că asupra acestei proble
me nu se realizase pînă la această 
întrunire nici un acord. Democrat- 
creștinii, după cum precizează 
Reuter, s-au izbit de împotrivirea 
frontului unit al celorlalte trei parti
de în legătură cu această problemă.

CONTRACT SOVIETO - JAPONEZ 
PENTRU LIVRAREA UNEI 
FABRICI CĂTRE U. R. S. S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — A- 
genția TASS a anunțat că Uniunea 
Sovietică a comandat firmei japo
neze „Toya Engineering“ o fabrică 
de uree cu o capacitate de produc
ție de 360 000 tone anual. Valoarea 
tranzacției se cifrează la 9 milioane 
de dolari. Contractul a fost încheiat 
pe baza unui credit pe termen lung. 
Fabrica va fi livrată în 1966—1967. 
Ea este prima fabrică completă a- 
chiziționată de Uniunea Sovietică 
din Japonia.

jucat un rol important în răsturna
rea de la putere a fostului președin
te Joao Goulart. Lacerda anunțase 
deja candidatura sa pentru alegerile 
prezidențiale din 1965 și s-a opus 
proiectului adoptat de parlament.

Totodată, Congresul brazilian a a- 
probat două amendamente la consti
tuție; prin care se acordă militarilor 
dreptul de a fi aleși, cu condiția să 
aparțină cadrelor de rezervă și- se a- 
cordă dreptul la vot, însă numai în 
alegerile municipale, tuturor brazi
lienilor. neștiutori de carte.

tr-o campanie în favoarea lui Gold
water. Membrii lor preferă să stea 
în rezervă pînă la alegerile prezi
dențiale din noiembrie pentru a con
stitui „armătura de schimb“ în ca
zul înfrîngerii lui Goldwater. Unii 
încearcă un sentiment de amărăciu
ne în fața eșecului eforturilor. Se 
spune chiar că „comitete republicane 
pentru Johnson“ ar putea lua naș
tere în diferite puncte ale țării“.

Ecoul pe care l-a stîrnit în rîn
durile populației de culoare din Sta
tele Unite desemnarea drept candi
dat prezidențial a senatorului Barry 
Goldwater este în general nega
tiv. James Farmer, secretar al 
„C.O.R.E.“ — Congresul pentru
egalitatea rasială — a declarat 
că alegerea lui Goldwater ca preșe
dinte al S.U.A. nu ar contribui la 
ameliorarea situației negrilor.

Ședința Comitetului Executiv 
al C. Ä. L R.

Intre 14 și 16 iulie 1964, la Mos
cova a avut loc cea de-a 13-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au participat S. Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, B. Leuschner, locțiitor 
al președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone ; 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne ; A. Apro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare ; M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de reprezentantul Re
publicii Socialiste Cehoslovace, O. 
Simunek.

Comitetul Executiv a ascultat con
siderentele Biroului Comitetului 
Executiv pe marginea rapoartelor 
comisiilor permanente, a consultări
lor bilaterale și materialelor sinte
tizate ale Secretariatului Consiliu
lui asupra balanțelor centralizatoa
re orientative.

S-a constatat că consultările bila
terale, efectuate între organele de 
planificare asupra problemelor . co
laborării economice dintre țările 
Consiliului și activitatea desfășura
tă de țări și de organele Consiliului 
în legătură cu balanțele orientative 
pe intervalul 1966—1970, au per
mis țărilor ca într-un cadru pre
liminai- să stabilească mai bine 
volumul prevăzut al producției 
și consumului de tipuri principale 
de produse industriale, să stabileas
că volumul orientativ al livrărilor 
reciproce de mărfuri, să rezolve, în
tr-un cadru preliminar, un șir de 
probleme importante de colaborare 
economică și, totodată, să indice că
ile concrete de rezolvare a altor cî- 
torva probleme.

Comitetul Executiv a examinat 
propunerile comisiilor pentru in
dustria cărbunelui și pentru ener

Protocol comercial 
intre R. S. F. I. și

BONN 17 (Agerpres). — în urma 
încheierii tratativelor economice 
dintre delegațiile guvernelor R. S. F. 
Iugoslavia și R. F. Germană, anunță 
Taniug, la Bonn a fost dat publici
tății un comunicat, în care se arată 
că tratativele s-au încheiat cu sem
narea unui protocol la acordul din 
11 iunie 1952 cu privire la schimbul 
de mărfuri dintre R. S. F. Iugosla-

La reuniunea miniștrilor 
agriculturii ai celor „șase“

BRUXELLES 17 (Agerpres). — 
Miniștrii agriculturii din țările Pie
ței comune, întruniți la Bruxelles, 
au aprobat regulamentele privind 
fixarea de prețuri unice la produsele 
lactate, de carne și la orez, în cadrul 
comunității; Noile regulamente ur
mează să fie aprobate acum de că
tre guvernele țărilor membre.

Agenția U.P.I. menționează că au 
rămas de reglementat prețurile co
mune la zahăr, grăsimi, uleiuri și 
tutun în cadrul Pieței comune.

în ce privește prețurile comune la 
grîu, se știe că acestea nu au putut 
fi aplicate ca urmare a opoziției gu
vernului vest-german. 

gia electrică cu privire la colabora
rea dintre țările cointeresate în 
ceea ce privește construirea de noi 
capacități de producție în industria 
cărbunelui și a adoptat recoman
dări corespunzătoare în această pro
blemă.

După ce a examinat propunerile 
Comisiei pentru industria petrolului 
și a gazelor, Comitetul Executiv a 
adoptat recomandări cu privire la 
asigurarea necesarului țărilor co
interesate, membre ale C.A.E.R., în 
uleiuri cu punctul de congelare 
coborît, inclusiv uleiuri de transfor
mator, în perioada 1966—1970.

Comitetul Executiv a discutat ra
portul și propunerile Comisiei pen
tru comerțul exterior cu privire la 
lărgirea ’ continuă a schimburilor de 
bunuri de larg consum între țările 
membre ale C.A.E.R. în scopul îm-{ 
bogățirii sortimentului lor. S-a con
statat că, în ultimii ani, în țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut con
siderabil producția de mărfuri ale 
industriei ușoare pentru populație, 
în toate țările a crescut, în ritm deo
sebit de rapid, producția de bunuri 
industriale de larg consum.

în intervalul 1960—1963, schimbu
rile reciproce de bunuri de larg con
sum între țările membre ale 
C.A.E.R. au crescut cu 56 la sută. 
Comitetul Executiv a aprobat măsu
rile care contribuie la lărgirea con
tinuă a schimburilor reciproce de 
bunuri de larg consum între țările 
membre ale C.A.E.R., în scopul îm
bogățirii sortimentului lor și satis
facerii mai depline a nevoilor popu
lației.

în ședința sa, Comitetul Executiv 
a examinat raportul Comisiei pentru 
problemele valutare-financiare cu 
privire la activitatea depusă în 1963 
și a aprobat orientările principale 
ale activității viitoare a .comisiei.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost luate în discuție, de aseme
nea, problemele curente ale colabo
rării economice, asupra cărora s-au 
adoptat recomandări corespunză
toare.

Ședința Comitetului Executiv a 
decurs într-o atmosferă de priete
nie frățească și de înțelegere de
plină.

încheiat
R. F. G.

via și R. F. Germană, a acordului 
cu privire la transportul rutier și a 
două acorduri cu privire la ' regle
mentarea problemelor financiare 
pendinte și cu privire la reglemen
tarea garanțiilor de export.

Republica Federală Germană-și-a 
exprimat hotărîrea de a fi de acord 
cu calitatea de membru provizoriu 
a Iugoslaviei în G.A.T.T.

iritare la Salisbury
SALISBURY 17 (Agerpres). — Re

comandarea șefilor de state și gu
verne ai țărilor Commonwealthului 
ca guvernul Rhodesiei de sud să or
ganizeze neîntîrziat alegeri generale 
în vederea acordării independenței 
acestei țări a stîrnit iritarea guver
nului de la Salisbury. într-o confe
rință de presă, Ian Smith, primul 
ministru al Rhodesiei de sud, a de
clarat că nu are de gînd să se supu
nă acestei recomandări și că decla
rarea independenței va preceda în 
orice căz „alegerile constituționa
le“. El a respins, de asemenea, ideea 
convocării unei conferințe în ce pri
vește viitorul constituțional al aces
tei țări.

Junta militară care guvernează 
Guatemala a organizat recent Un 
spectacol a cărui tehnică regizo
rală, deși nu se distinge în an
samblu prin originalitate, adau
gă totuși unele elemente noi prac
ticilor politice tradiționale. Cetă
țenii țării au fost invitați, cu toa
tă finețea de care e capabil re
gimul dictatorial, să se prezinte în 
fața urnelor pentru a alege o Adu
nare Constituantă.

Pentru uzul celor creduli se lan
sase versiunea cum că șefii militari 
au hotărît să revină definitiv la 
constituționalitate, la democrație, 
după cum le plăcea să se exprime. 
De ce pînă acum nu s-au preocupat 
de asemenea chestiuni — n-au mai 
spus-o fiindcă adevărul este cunos
cut cu prisosință de întreaga țară. 
Oricum, pentru a crea aparența de 
„revenire" la constituționalitate s-a 
considerat necesar să se confecțio
neze un parlament, care să dea re
gimului o bază „reprezentativă“.

Calculele s-au dovedit însă cam 
hazardate. Căci din cele aproximativ 
800 000 de persoane cu drept de vot, 
au dat curs invitației doar 333 643, 
adică nici jumătate. Alegătorii aveau 
destul temei să privească cu bănu
ială pasiunea subită pentru institu
ții reprezentative a unor oameni 
care vreme de patrusprezece luni 
nu numai că s-au dispensat total de 
părerile lor, dar pînă și discuțiile 
pe tema necesității unei puteri legis
lative le cotau drept subversive.

în ziua alegerilor, centrele de vot 
au fost înconjurate de trupe. De la 
participare au fost excluse pînă și u- 
nele partide de dreapta. Stînga nici 
n-a intrat în discuție. 60 din cei 80 
de deputați, care trebuiau să fie „a- 
leși“, au fost desemnați de juntă.

Prin aceste metode a fost înjghe

bată „o constituantă“. Și iată că la 
ședința ei inaugurală a ținut să vor
bească însuși șeful juntei guver
namentale, Enrique Peralta Azur- 
dia. Amintim că este vorba de 
colonelul care, în primăvara anului 
trecut, l-a convins (în sensul propriu 
al cuvîntului) pe tiranul Ydigoras 
Fuentes să părăsească scena, întrucît 
nu era „destul de ferm“, ceea ce în
semna că nu mai prezenta garanții 
pentru a face față unei eventuale 
explozii a nemulțumirilor populare. 
Această sarcină și-a asumat-o, evi
dent, succesorul. Fuentes nu le-a 
făcut cine știe ce greutăți noilor 
pretendenți la putere. Pe tăcute, 
și-a expediat peste graniță familia 
și averile, a simulat apoi „divergențe 
ireconciliabile“ cu ministrul său de 
război (Azurdia) și în cele din urmă 
s-a autoexilat, declarînd că a fost 
împiedicat să-și continue „lecția de 
democrație".

Tocmai în lumina acestei scurte 
precizări, se cuvine să judecăm sen
sul și valoarea cuvintelor rostite de 
Azurdia în fața celor 80 de „aleși ai 
națiunii". „De hotărîrile d-voastră, 
domnilor, depinde în cel mai înalt 
grad viitorul Guatemalei“, le-a spus 
el lapidar. Și cînd unii mai că erau 
gata să-i compătimească pe proas
peții deputați pentru truda care-i 
așteaptă, s-a aflat că, de fapt, aces
tora li se rezervase condiții de to
tală odihnă. O mînă ocrotitoare le 
ștersese părintește de pe agenda vi
itoarelor preocupări punctele care 
i-ar fi expus cît de cît la eforturi. 
Era mîna colonelului Azurdia. Pen
tru a avea o idee despre dimensiu
nile mărinimiei sale, e destul să 
spunem că i~a scutit pe deputați 
chiar și de principala sarcină, aceea 
de a elabora constituția. (Trebuie

spus că Guatemalei îi lipsește 
de mult o constituție deși pro
blema s-a aflat mereu în „studiu“). 
Redactarea constituției a fost încre
dințată unei comisii speciale de ju
riști selecționați de șeful juntei.

Dincolo de farsa pretinsei reve
niri la instituțiile parlamenta
re are loc drama prelungită 
pe care este silit s-o trăiască 
poporul guatemalez. De mai mul
tă vreme în Guatemala guver
nanții se succed în răstimpuri u- 
nul altuia și fiecare din ei ne amin
tește de dictonul eroului caragia- 
lean : să se modifice, dar să nu se 
schimbe nimic. Se împlinesc zece 
ani de cînd guvernul democrat al 
președintelui Arbenz (care a înfăp
tuit o serie de reforme, în folosul 
poporului, dintre care cea mai în
semnată fusese reforma agrară) a 
fost răsturnat de forțe mercenare co
mandate de Castillo Armas. Poporul 
a opus invadatorilor o admirabilă 
rezistență, dar forțele erau inegale. 
Sub guvernarea lui Armas și, după 
asasinarea lui, sub cea a lui Ydigo
ras Fuentes, pămîntul țăranilor gua
temalezi a încăput din nou pe mîi- 
nile moșierilor, libertățile democra
tice au fost lichidate rînd pe 
rînd. Uzurpatorii guvernului Ar
benz n-au făcut decît să arun
ce noi poveri pe umerii poporului 
și să reprime cu cruzime încercările 
de împotrivire. Și cu toate acestea 
„sămînța revoltei“ pe care Armas și 
ceilalți și-au propus s-o distrugă în
colțește în ciuda tuturor vitregiilor. 
In desișul întinselor păduri guate
maleze acționează detașamente de 
partizani, ale căror rînduri sporesc 
necontenit.

Yaslle O ROS

TOKIO. Hayato Ikeda, primul mi
nistru al Japoniei, care a fost reales la 
10 iulie președinte al Partidului libe
ral democrat (de guvernămînt), a ac
ceptat la 17 iulie demisia întregului 
guvern. In aceeași zi, Ikeda a anunțat 
lista noului său cabinet, format din 20 
de membri, dintre care 15 miniștri sînt 
noi. Ministru al afacerilor externe a 
fost numit Etsusaburo Șhiina, iar ca 
ministru al comerțului exterior și in
dustriei, Yoshio Sakurauti. Kakuei Ta
naka a fost menținut în postul de mi
nistru al finanțelor. în cursul zilei.de 
sîmbătă, premierul Ikeda va prezenta 
lista noului guvern împăratului Hiro
hito.

ALGER. Joi s-a deschis la Zeralda 
o tabără internațională de tineret, care 
găzduiește o reuniune internațională a 
tinerilor ce reprezintă orașele membre 
ale „Fejderației mondiale a orașelor în
frățite“. în tabără au sosit 300 de ti
neri, reprezentînd 80 de orașe înfrăți
te de pe glob, printre care și orașele 
București, Cluj, Iași și Craiova.

CAPE KENNEDY. Vineri diminea
ța, aviația americană a lansat de la 
Cape Kennedy trei sateliți artificiali 
cu ajutorul unei singure rachete de 
tip „Atlas-Agena“. Doi din acești sate
liți cîntăresc cîte 221 kg, iar al treilea 
este un satelit minuscul de 2,250 kg. 
Cei trei sateliți sînt destinați să slu
jească depistării exploziilor nucleare în 
spațiul cosmic. Ei vor fi plasați pe or
bite diferite cu apogeuri de 100 000 
km și perigeuri de 200 km. Din cauza 
complexității operației de plasare pe

SCURTE ȘTIRÎI

amiaza.

ROMA. Piloții companiei naționale 
aeriene italiene „Alitalia“ au declarat 
joi seara o grevă de cinci zile. Ei re
vendică mărirea salariilor, sporuri pen
tru zborurile de noapte, reducerea o- 
relor de zbor și alte înlesniri. Greva a- 
fectează toate zborurile interne și in
ternaționale ale Italiei.

orbite separate, reușita completă a lan
sării nu va putea fi confirmată pînă 
duminică la

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță 
că un grup de ziariști din R. D. Ger
mană au făcut o călătorie de infor
mare de două săptămîni în R. F. Ger
mană. Ei au discutat cu colegii lor de 
la principalele ziare vest-germane. 
probleme interesînd cele două state 
germane.

PARIS. La 17 iulie au luat sfîrșit 
la Paris lucrările sesiunii Consiliului

La Luvru au început mart lucrări pentru degajarea fațadei coloanelor

ministerial al Uniunii Europei occi
dentale, organizație din care fac parte 
cele șase țări membre ale Pieței co
mune și Marea Britanie. Dezbaterile 
au fost consacrate examinării unor 
probleme privind relațiile politice și 
economice între membrii organizației, 
precum și relațiile est-vest, problema 
germană, situația din Cipru, situația 
politică din Africa și sud estul Asiei.

LA PAZ. Gruparea politică condu
să de fostul președinte Hernan Siles 
Zuazo a arătat că poziția Boliviei în 
problemele internaționale trebuie să 
se bazeze pe principiile neintervenției 
și autodeterminării. Poporul bolivian, 
șe spune într-o declarație a acestei 
grupări, refuză să se alăture oricărei 
politici de intervenție ale cărei ten
dințe ar putea să se manifeste la a- 
propiata conferință a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor membre ale 
Organizației statelor americane 
(O.S.A.).

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică din S.U.A. a anunțat 
că joi a avut loc o explozie nuclea
ră subterană de mică intensitate în 
deșertul Nevada.

BERLINUL OCCIDENTAL. Au 
fost majorate prețurile la pîine cu 9 
la sută. în decursul acestui an, pîinea 
s-a scumpit pentru a doua oară. Au 
crescut, de asemenea, prețurile și la 
alte produse alimentare.
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