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In ziarul de azi

NTRECEREA
Hunedoara noaptea

Weser4UNITĂȚI
Pe graficele întrecerii socialiste in întîmpinarea celei de-a XX-a ani

versări a eliberării patriei sînt prezente — alături de realizările între
prinderilor din întreaga țară — și cele ale noilor unități industriale in
trate anul acesta în funcțiune. Aflate de fapt la prima lor întrecere, co
lectivele acestor fabrici ?i uzine noi, îmbogățindu-și de la o zi la alta 
experiența, reușesc să obțină realizări tot mai însemnate în activitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor luate. Publi
căm mai jos relatări ale corespondenților noștri despre desfășurarea în
trecerii în cîteva din aceste unități noi.

Din abataje:
4000 tone
cărbune
peste plan

® LA PRODUCTIVITATE UN 
SPOR DE 9,6 LA SUTĂ
• ECONOMII SUPLIMEN
TARE DE 800 000 LEI 
® MÂI MULT DE 0 TONĂ 
DE CĂRBUNE PE POST
ÎN PLUS

de curînd

Spre atingerea 
parametrilor proiectați 

@ PERFECȚIONĂRI TEHNOLOGICE ® CONSUMURI 
SPECIFICE REDUSE © PRIMELE NUME LA 

PANOUL ÎNTRECERII

Valea Motrului a ieșit 
și definitiv din anonimat. Două din
tre cele mai importante mine de aici 
— Horăști și Leurda — dau pro
ducție.'Ne aflăm, așadar, la cea mal 
tînără exploatare carboniferă din 
țară.

Vizităm mina Horăști. într-unul 
din abatajele frontale lucrează bri
gada lui Marin Tudose. Angajamen
tul luat în întrecere de brigadă a 
devenit realitate. Ortacii din briga
da lui Tudose 
mai mult de
bune pe post peste prevederile 
planului. Dar foarte aproape de a- 
ceste realizări se află și brigăzile

dau acum zilnic 
o tonă de căr-

Œ1Œ3 Sporii
Ne aflăm la Uzina centrală de 

preparare a minereurilor din Baia 
Mare — obiectiv nou pe harta regi
unii Maramureș. Graficele întrecerii 
consemnează nu numai 
nirea angajamentelor 
chiar depășirea lor de 
gajamentul pri
vind creșterea g» 
randamentului de ® 
extracție planifi
cat cu 0,5 la sută 
și a calității con- @ 
centratelor cu 1 la 
sută a fost realizat 
în proporție de 1,05 
2,25 la sută. Cîtă semnificație au a- 
ceste cifre se poate vedea doar 
prin compararea uneia dintre ele : 
numai prin creșterea randamentului 
de extracție cu 1,05 la sută s-a ob
ținut o producție suplimentară fată 
de plan de 210 tone metal.

întrecerea socialistă în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei a deschis preparatori
lor din uzină orizonturi noi, au fă
cut aproape din fiecare om un ra- 
■ționalizator. Iată doar cîteva aspecte.

— Granulatia minereului sfărîmat

îndepli- 
luate, ci 

pe acum. An-

Valea Motrulul, 
mina Horăști .Mun
citorii Gheorghe 
Eremia șl loan 
Pâunescu perfo
rează găurile pen

tru pușcare.

mă:

■i

și multe altele.lui Parpală și Pop
Spre sfîrșitul lunii iulie, de pe ram
pa de încărcare a vagoanelor din 
incinta minei s-a expediat cea de-a 
4000-a tonă de cărbune peste plan. 
Tot atunci, în caietul brigăzii sale Tu-

dose a notat ultimele rezultate : 450 
zeci 

în
tone de cărbune în plus. Alte 
de tone s-au adăugat acestora

La intrarea în spațioasa hală a 
fabricii de mobilă din cadrul Com
binatului de industrializare a lem
nului din Pitești un panou mare 
atrage atenția. Pe el este scris : „Fie
care minut — cît mai bine folosit I“ 
Acest îndemn are aici o deosebită 
semnificație. Activitatea în întrecere 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor combinatului este îndrepta
tă spre atingerea la toate in
stalațiile a parametrilor din proiect. 
Este o preocupare prezentă, atît în 
cele 3 fabrici — de mobilă, de pla
caj, de plăci fibro-lemnoase — in
trate în producție de circa 1 an, cît 
și în cele de binale, parchete și se
mifabricate, care dau producție doar 
de cîteva luni.

Fabrica de plăci fibra-lemnoase. 
Oglinda acestei preocupări o con
stituie realizările de pînă acum: pro
ducția globală a crescut cu 6 la sută 
față de plan, productivitatea muncii 
— cu 4.5 la sută, iar economiile, pes
te prevederi, la prețul de cost însu
mează 909 000 lei. La panoul 
dențiaților sînt înscrise numele 
tamentiștilor Florea Tistuleasa, 
sile Repede, lăcătușului Filip 
iașu.

evi- 
tra- 
Va- 
Bă-

(Continuare în pag. Il-a) (Continuare în pag. Il-aj

primilor pași
este determinantă în creșterea capa
cității mașinilor de măcinare — ne 
spune șeful de echipă Vasile Dorol- 
țan. Din studierea atentă a procesu
lui de producție s-a constatat însă 
că traseele și pantele jgheaburilor 
de legătură între diversele aparate

0 PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ DE 210 TONE 
METAL ® RANDAMENTE ÎNALTE LA EXTRACȚIE 
LA CALITATE - ÎNCĂ UN PROCENT ÎN PLUS

și, respectiv, și mașini de sfărîmare nu răspun
deau normelor stabilite, fapt ce du
cea la obținerea unei granulați! ne
corespunzătoare a minereului și, im
plicit, la o capacitate redusă de lu
cru a instalației. La propunerea 
unor muncitori din secție toate a- 
cestea au fost corectate ; părțile me
talice expuse la uzură s-au acoperit 
cu diferite blindaje, a fost pusă la 
punct semnalizarea acustică. Ca ur
mare, obținem în prezent o granula- 
ție optimă — mașinile pot lucra cu 
întreaga lor capacitate.

în scopul creșterii volumului util 
de măcinare și al evitării supramă-

O secție a Uzine! centrale de preparare a minereurilor din Bala Mare

în ziua de 7 iulie, mecanizatorii bri
găzii a ll-a de la S.M.T. Segarcea, care 
deservesc gospodăria colectivă din Gîn
giova, au avut grija a două lucruri im
portante. In primul rînd, să anunțe con
ducerea stațiunii că recoltatul pe cele o 
mia de hectare cultivata cu grîu s-a termi
nat, iar în al doilea rînd, să se intere
seze la gospodăria colectivă din Comoș- 
teni cum stau tractoriștii din brigada care 
lucrează acolo și cu care ei se află în 
întrecere. Răspunsul și dintr-un loc și din 
altul a venit sub formă da felicitări : erau 
primii pe stațiune. Nu întîia dată ieșeau 
primii sau pe unul din locurile de frunte 
ale întrecerii ce se desfășoară în cadrul 
stațiunii. In campania de primăvară 
situat pe locul doi față de celelalte 
sprezece brigăzi, înaintea celei din 
moșteni.

Încă nu se luase bine zăpada, era 
martie, cînd Intr-o ședință sindicală 
mitru Drăghici, brigadierul de la a 
l-a chemat la întrecere pe Emil Vancea, 
șeful brigăzii amintite, în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării. Ei se 
angajau să realizeze în bune condiții sar
cinile de plan la toți indicatorii, să dea 
o contribuție mai mare la creșterea pro
ducției în gospodăriile colective de
servite.

La început, mecanizatorii conduși 
Drăghici s-au întrebat dacă este just să-și 
măsoare puterile cu o brigadă al cărei 
efectiv do oameni și parc de mașini sînt 
pe jumătate față de ale lor. Dar tot ei 
și-au spus că de fapt principiile obliga
torii sînt aceleași pentru toți mecaniza
torii, fie că este vorba de lucrări de ca
litate, de buna întreținere a mașinilor sau 
de economii. Pe de altă parte, băieții lui 
Vancea se simțeau măguliți că o brigadă 
care cucerise multe victorii nu se uită la 
ei de sus, ba dimpotrivă, ia inițiativa și 
le propune : „Hai să ne întrecem". Că 
această chemare n-a fost o formalitate, 
ne-o spune și faptul următor : evident, 
mecanizatorii din Gîngiova aveau ambi
ția să-i depășească pe cei din Comoșteni, 
însă n-au scăpat din vedere nici depăși
rea propriilor lor realizări obținute pînă 
aci. De aceea întrecerea se desfășoară ’n 
primul rînd între cej. douăzeci și unu de 
tractoriști care alcătuiesc brigada. Pon- 
fatorul Ștefan 
fiecare din ei 
zece în zece 
măsură și-au 
ceste grafice 
cuții foarte aprinse în sînul brigăzii, mai 
ales atunci cînd ele încep să oglindească 
anumite rămîneri în urmă. Așa s-a întîm- 
plat cu Constantin Văduva și Marin Co- 
jocaru care aveau necazuri cu defecțiu
nile ce se îveau destul de des la ma
șini, primul neglijînd îngrijirea acestora, 
iar al doilea folosind în timpul semănatu
lui o viteză de concurs automobilistic. 
Insă, asemenea stări de lucruri nu se pe
trec prea des, întrucît pe de o parte ele 
sînt prevenite din vreme, iar pe de alia 
Drăghici caulă să țină permanent trează 
la oamenii săi mîndria de a fi mecani
zator, să-i facă să înțeleagă bine marea 
răspundere pe care o au față de soarta 
recoltelor. Și într-adevăr această răspun
dere se concretizează într-un spor de 
producție a cărei medie, în ultimii trei 
ani, cînd gradul de mecanizare a lucră
rilor agricole a crescut simțitor, se ci
frează la 400 kg grîu și 600 kg porumb 
de fiecare hectar. Sigur că la aceste re
zultate au contribuit și eforturile colecti
viștilor, dar aportul mecanizatorilor este 
unanim recunoscut în gospodăria colecti-

pe brazdă

Teminarea construcției
în ziua de 6 august au fost termi

nate lucrările de construcție a podu
lui — în lungime de 500 m — care 
trece pe deasupra orașului Reșița, la 
înălțime de 40 metri, unind Dealul 
Mare și Dealul Gol. Construcția este 
destinată susținerii căii de rulare a 
funicularului pentru transportul cal
carului de la cariera Valea Domanu- 
lui la Fabrica de aglomerare a mi-

nereurilor din Combinatul siderurgic 
Reșița. Folosind mijloace moderne 
de montaj, colectivul de lucrători ai 
întreprinderii de construcții și mon
taje metalurgice Reșița a scurtat du
rata de execuție a lucrărilor față de 
grafic cu circa o lună de zile, înde- 
plinindu-și astfel angajamentul luat 
în cinstea zilei de 23 August.

(Agerpres)

0 imagine a 20 de ani de activitate sanitară
în localul din stra-
2 expoziția „Două

Ieri s-a deschis 
da Beldiman nr. 
decenii de realizări în ocrotirea să
nătății populației din orașul Bucu
rești" Organizată în cinstea zilei dezilei de

23
al

prin 
Du- 
ll-a,

de

Manea a întocmii pentru 
cîte un grafic în care, din 
zile, se poate vedea în ce 
realizat sau nu planul. A- 
dau uneori prilejul la dis-

cinării minereului, din Inițiativa 
unor preparatori s-a revizuit sarcina 
Inițială a bilelor de oțel de la mo
rile cu bile. Rezultatul ? A crescut

(Continuare în pag. Il-a)
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In preajma
„Ziiei minerului

REPLICA PREZENTULUI
Povestea unei bănci

vă din Gîngiova. Și cîtă dreptate a avut 
președintele ei, Alexandru Dobre I Să po
vestim, pe scurt, întîmplarea...

în 1959, Dumitru Drăghici, pe atunci în 
vîrstă de 31 de ani, lucra în gospodăria 
colectivă ca brigadier de cîmp. Intr-o 
bună zi președintele Dobre îl cheamă la 
el și-l întreabă :

— Ce-ai zice, Dumitre, dacă te-am tri
mite la o școală de tractoriști ?

— La anii mei s-o tac pe ucenicul ! 
s-a mirat Drăghici.

— Tocmai pentru asta ne-am și gîn- 
dit la tine și nu numai la tine. De pildă, 
au să mai plece Dumitru și Mihail Isac, 
Dumitru Năstase, Constantin Văduva. A- 
vem nevoie de oameni copți la minte, în 
care să ne punem toată nădejdea cînd

zaior își are o evidentă a întregului uti
laj ce i s-a dat în primire, știe ce lucrări 
să execute, ce cheltuieli cu reparația in
ventarului i s-au prevăzut. Cum printre 
punctele importante de care se fine sea
ma atunci cînd se face bilanțul unei eta
pe a întrecerii sînt economiile în produc
ție, nu-i greu de închipuit cu cîtă atenție 
se preocupă fiecare din ei să reducă la 
minimum numărul de reparații și totodată 
să prelungească durala de funcționare a 
mașinilor. Pentru a arăta mai concret fo
loasele acestui principiu, aplicat cu titlu 
de experiență, să dăm un exemplu. în a- 
cest an brigada are prevăzută la capito
lul cheltuieli pentru reparații suma de 
105 667 lei. Or, în peste o jumătate de 

s-au cheltuit numai 3 954 lei. Și s-a

„In dimineafa aceasta acolo aiăm”, le spune Dumitru Drăghici mecani
zatorilor din

vor veni cu tractoarele S.M.T.-ului să ne 
lucreze miile de hectare.

Pe atunci la Gîngiova se aflau trac
toare mult mai pufine decît astăzi, S.M.T. 
neavînd aici o brigadă permanentă, iar 
principala lucrare pe care o executau era 
arătura. însă Drăghici și-a dat seama că 
gîndul președintelui merge mai departe, 
că el vede lucrurile în perspectivă în ceea 
ce privește dezvoltarea gospodăriei. Or, 
se putea vorbi de o asemenea dezvoltare 
fără ajutorul mecanizării l Așe se face că 
la anii cînd nu se mai număra de mult 
printre flăcăi, Drăghici și cei amintifi mai 
sus au luat-o pe drumul ce i-a dus în 
rîndul mecanizatorilor. Cu tofii sînt me
canizatori la S.M.T. Segarcea care deser
vește și gospodăria lor colectivă.

In prezent, brigada pe care o conduce 
Drăghici este înzestrată cu 19 tractoare, 
11 combine, semănători, grape cu discuri, 
cultivatoare etc. Prețuirea lui Dobre față 
de sprijinul pe care mecanizatorii îl dau 
gospodăriei se vede și din condițiile 
create pentru ei. La cîțiva kilometri, în 
plin cîmp, li s-a construit o casă cu cîteva 
camere, un bordei în care sînt depozi
tați carburanții. De departe se vede că 
simful gospodăresc este stăpîn la sediul 
brigăzii : mașinile aliniate, curățenie și 
ordine în încăperi etc. Fiecare mecani-

brigada sa

lucrat din plin : însămîntări de primăvară, 
lucrări de întreținere, recoltat.

Nu de mult, brigăzii de mecanizatori 
din Gîngiova i s-au repartizat opt tineri 
absolvenți ai școlii profesionale de trac
toriști. Cele aproape patru sute de hec
tare arături de vară, în urma recoltării pă- 
ioaselor, mai mult ei le-au executat. Au 
nimerit, ca să zicem așa, în plină bătălie. 
Zilele acestea vor lua parte la prima pra- 
șilă mecanică ce i se va aplica porum
bului semănat în cultură dublă și care a 
crescut mai mult de-o palmă. Seara, în 
dormitor, își povestesc impresiile de pes
te zi sau cer sfaturi lui Drăghici și ce
lorlalți „bătrîni” : Dumitru Năstase, Ion 
Boiangiu și Toma Degeratu, posesori ai 
stegulefului de evidențiat. Pentru că ori- 
cît ai învăța la școală, doar aici în cîmp, 
în timpul plămadei recoltelor, capeți ade
vărata experienjă, devii stăpîn pe mese
rie. Și nu-i de mirare că inginerul agro
nom Anghel Popa, care stă mai tot timpul 
în mijlocul lor considerîndu-i ajutoarele 
sale de elită în strădania pentru recolte 
mari, le spune adesea : „Măi băieți, me
seria de mecanizator este una dintre co
morile care îmbogățesc avutul gospodă- 
liilor colective".

Adevărată meserie de aur...
Gheorghe VLAD

1935. Geo Bogza făcea înfr-un articol 
bilanțul șomajului : „...opt mii de șo
meri sînt cel pujin în fiecare județ, în 
fiecare oraș mai mare ; opt mii de șo
meri sînt cel puțin în fiecare profesiune 
din cele cîteva duzini de profesiuni cu 
care oamenii își cîștigă pîinea..."

Devenit cronic, șomajul însoțea 
umbră viața celor ce

1964. N-au trecut 
ani de cînd au fost 
mai sus. Să aruncăm 
Publicitate" din ziarul „Informația Bucu- 
reștiului", de exemplu. Rubrica „Oferte 
de serviciu" are, de multe ori, trei ju
mătăți de coloană. Vineri, 31 iulie 1964, 
se ofereau la această rubrică posturi de : 
cazangii, sudori, automacaragii, strungari, 
decoratori, tîmplari, contabili, modelori, 
șlefuitori, ingineri chimiști, depanatori de 
excavatoare etc. etc. Numai în Capitală. 
Cifi s-or f‘ căutînd în toată fara ? In 1950, 
numărul salariaților în economia națională 
era de 2 123 000 ; în 1963 a ajuns la 
3 930 600. Dintre ei, mai bine de un 
milion și jumătate lucrează în industrie. 
Prin urmare, o creștere de 1 807 600 de 
salariaji în numai 13 ani. Cifra vorbește 
despre dezvoltarea

ca o

fara în toata domeniile, dar și despre 
faptul că nu e asigurat numai dreptul, 
ci și posibilitatea de a munci. Cu două
zeci, douăzeci și cinci de ani în urmă, 
muncitorii din construcfii o duceau greu, 
nu găseau totdeauna de lucru. Intre 1950 
și 1963, numărul lor s-a triplat aproape : 
de la 174 900 a ajuns la 474 100. O e- 
normă armată de cons’ructori, mun
citori, tehnicieni, ingineri ridică noi o- 
biective industriale, blocurile noi care 
schimbă radical fafa orașelor. Alt 
detaliu care spune multe : în învăjă- 
mint, cultură, artă, știinfă sînt o- 
cupafi 348 700 de salariafi. Raportat la 
total înseamnă că din 10 oameni ai mun
cii, unul este un om al culturii și științei, 
un făclier, un luminător. Pentru o clipă 
numai, închideți ochii și amintifi-vă cine 
erau botezaji înainte de 1944, de către 
vechile stăpîniri, „cerșetori în haine ne
gre".

...Am revăzut banca de pe vremuri, pe 
care mofăîau șomerii, cu un ziar în mînă, 
așteptînd un miracol care nu se mai ivea. 
Dar n-am mai văzut șomerii. Trei copii, 
căjărafi pe ea, dădeau ocol copacului 
bătrîn, jucîndu-se „de-a prinselea"...

munceau... 
chiar atît de 
scrise rîndurile de 
o privire la „Mica

mulfi

din CișmiffiuMuncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la Ghelar au extras peste plan în 
luna iulie mai mult de 3 000 tone de 
minereu de fier. Totodată, calitatea 
minereului livrat a fost mult îmbu
nătățită.

Colectivul minei Uricani din Valea 
Jiului a livrat peste plan siderurgiș- 
tilor, în primele 5 zile din luna a- 
ceasta, mai mult de 40 vagoane de 
cărbune cocsificabil. Menținîndu-se 
fruntași pe bazinul Văii Jiului, mi
nerii de la Uricani au dat cocsarilor 
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului cu 23 700 tone cărbu
ne cocsificabil mai mult decît preve
derile planului.

In Cișmigiu, pe vremuri, în jurul unui 
copac bătrîn se afla o bancă circulară. 
O bancă pentru care nu plăteai nici o 
taxă. Puteai sta și toată ziua fără să fii 
deranjat din oră în oră de taxator. Era 
banca șomerilor. Nu-i găseai numai aici. 
Ii întîlneai pe la gardurile fabricilor, în 
fafa oficiilor de plasare, în holurile mi
nisterelor, în sălile de așteptare ale Poș
tei, la Gara de Nord, învîrtindu-se de 
colo pînă colo, în așteptarea unui mira
col care nu se mai ivea : angajarea la 
fabrică, la catedră, într-un magazin. Erau 
oameni de toate vîrstele, de toate pro
fesiunile, cu și fără studii, cerșetori în 
haine negre sau cerșetori pur și simplu. 
Bateau la toate porțile. Cercetau zilnic, 
la „Mica Publicitate", 
„oferte de serviciu".

„Dimineafa” scria, în 
rie 1932, de Anul nou cînd regula e să 
apari în haină sărbătorească : „...cea mai 
tragică expresie a mizeriei muncitorilor 
în 1931 a fost lipsa de lucru, plagă so
cială care s-a întins în toate regiunile..." 

Asfa în 1931.
In 1932 puteai cifi în ziare invitafia : 

„Șomeri I Cu 10 lei găsiți servici dînd 
un anunj la „Mica Publicitate". Cu 10 
lei șomerii preferau să cumpere o pîine. 
Dacă-i aveau I

1933. Asociafia Generală a Licențiați- 
lor Universitari publica o statistică : nu
mai 5 la sută aveau posturi conform pre
gătirii lor. 32 la sută — șomeri. 63 la 
sută — posturi care n-aveau nici în clin 
nici în mînecă cu studiile făcute. „Moni
torul Oficial* a consemnat o întîmplare

unică în istoria Parlamentului : un doctor 
de la sanatoriul Bisericani, concediat și 
lăsat fără slujbă, s-a năpustit în plină 
ședin}ă a Camerei cerînd să nu fie lăsat 
să moară de foame.

1934. „Dreptatea" (23 februarie) înre
gistra: „N-avem noi 18 000 de mineri 
care frec prin cel mai teribil șomaj ? 
Două 
nelor, 
rie".

S-a
anul următor ?

treimi din mineri stau la gura mi- 
reduși la cea mai neagră miza-

mai îmbunătății cu ceva situația în
August de către Sfatul popular 
Capitalei, expoziția oglindește 

activitatea desfășurată în ultimii ani 
pentru îmbunătățirea asistenței sa
nitare a populației. Printre altele, sînt 

prezentate Imagini 
și machete ale u- 
nor construcții sa
nitare: policlinici, 
dispensare, clădi
rea nouă a sta
fiei centrale de 
salvare. Vizitatorii 
pot vedea aici o 
bună parte din a- 
paratura tehnică 
medicală cu care 
sînt dotate unități
le medico-sanitare.
Expoziția rămîne 
deschisă timp de 
o lună.
grafie : un colț din 

expoziție.

In ioto-

an școlar anemica rubrică

m
In centrele școlare și profesionale 

agricole, organizate pe lîngă stațiuni 
experimentale, gospodării de stat și 
stațiuni de mașini și tractoare se 
fac pregătiri în vederea deschiderii 
noului an de învățămînt. Școlile pro
fesionale de mecanici agricoli, cele 
care pregătesc tehnicieni și maiștri 
agronomi, horticoli și veterinari vor 
fi frecventate de peste 80 000 de 
elevi, de 3 ori mai mulți decît 
în anul școlar 1960—1961. Sînt în 
construcție 148 săli de clasă la 
școlile din regiunile Iași, Banat, Plo
iești, Dobrogea și altele. Se constru
iesc, de asemenea, laboratoare, că
mine pentru 4 500 elevi și cantine 
pentru 5 000 elevi.

ziua de 1 ianua-

pe care o cunoaște V. SEBASTIAN

în presa din trecut...

.'.Ï:5 L-'-'.
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Intr-una din fabricile Combinatului de Industrializare a lemnului Pitești Foto : M. Andreescu
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ÎNTRECEREA
A

NOILE
Din abataje: 4000 tone cărbune 
peste plan
(Urmare din pag. I-a)

zilele care au trecut din luna au
gust.

întrecerea dintre brigăzile care 
lucrează în abatajele acestei mine a 
devenit de la o lună la alta tot mai 
pasionantă. Brigada lui Marin Tu- 
dose a chemat, încă de la în
ceputul anului, la întrecere cele
lalte brigăzi sub lozinca : „Să ob
ținem în plus o tonă de cărbune 
pe post, prin ridicarea randamen
tului combinelor. Primul a răspuns 
Parpală ; apoi s-au alăturat Ion 
Nasta, Dumitru Pop și alți șefi de 
brigăzi. Și astăzi se văd roadele a- 
cestei însuflețite întreceri.

Am vizitat și alte sectoare ale ex
ploatării. La Leurda, numai de 20— 
30 zile se extrage cărbune. „Roda
jul“ a fost trecut cu bine — spune 
inginerul Ion Crivăț, șeful minei. 
Preocuparea principală a întregului

nostru colectiv este ca pînă la 23 
August să dublăm capacitatea de 
producție prevăzută“. Minerii de la 
pregătire dau bătălia pentru darea 
în exploatare a unor noi zăcăminte.

Săgeata de pe graficul întrecerii 
minerilor din Valea Motrului urcă 
neîncetat. Principalele angajamente 
luate în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei au fost 
îndeplinite încă de pe acum. Pînă 
în ziua cînd am vizitat exploatarea, 
valoarea producției marfă peste 
plan era de 2 800 000 lei, producti
vitatea muncii a crescut în primul 
semestru cu 9,6 la sută, iar econo
miile peste plan se ridică la aproape 
800 000 lei. Oamenii nu se opresc 
însă aci. Ei sînt hotărîți să întîm- 
pine marea sărbătoare a eliberării 
patriei cu realizări și mai însem
nate.

Radu APOSTOL

Spre atingerea parametrilor proiectați
(Urmare din pag. I-a)

în scopul sporirii indicilor de uti
lizare ai complicatelor mașini, în fa
brică s-au întreprins și se întreprind 
numeroase acțiuni. Prin darea în ex
ploatare a pîlniei de recuperare a fi
brelor se asigură o valorificare mai 
rațională a lemnului. Iar intrarea in 
funcțiune a instalației de impregnat 
cu ulei a plăcilor a dus la sporirea 
calității produselor. în curînd se vor 
realiza primele plăci din lemn de 
carpen sau rășinoase prin înnobi
lare.

Fabrica de placaj. Multe din sor
timentele de placaje produse în a- 
ceastă unitate ajung la fabrica de 
mobilă. De cantitățile fabricate șl de 
calitatea acestora depinde mai de
parte producerea unui volum sporit 
de furnituri de mobilă frumoase și 
durabile. Cei de la placaje dau un 
substanțial ajutor constructorilor de 
mobilă. Eforturile lor sînt vizibile. 
Pe 7 luni planul valoric a fost rea
lizat în proporție de 100,6 la sută, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 1 la sută față de prevederi.

— La baza succeselor obținute 
stau, printre altele — ne informează 
tov. Victor Armășoiu, secretarul or
ganizației de partid din fabrică — o

serie de măsuri ca darea în func
țiune a instalației de stropire a buș
tenilor de fag prin montarea unor 
mașini de îmbinat furnir longitudi
nal etc.

Inginerul Mihai Mogoș completea
ză : „Sînt în curs de realizare și alte 
măsuri : dotarea fabricii cu un al 
treilea uscător pentru furnire tehni
ce, care va asigura atingerea para
metrilor proiectați de către unitatea 
noastră ; introducerea unei mașini 
de îmbinat furnire transversal, care 
va aduce economii anuale de 40 000 
lei ; cuplarea mașinilor de șlefuit 
placaje, punerea în funcțiune a dis
pozitivului de alimentare automată 
a liniei de șlefuire și altele.

Fabrica de binale. Colectivul aces
tei unități produce uși, ferestre, 
tocuri etc., care sînt livrate șan
tierelor de construcție. Producția de 
aici are un înalt grad de mecani
zare. Deși au trecut numai 3 luni de 
cînd primele produse ale acestei 
fabrici au fost predate la magazii 
pentru livrare, rezultatele sînt dem
ne de reținut. Planul producției 
globale a fost lună de lună nu numai 
îndeplinit dar și depășit, obținîn- 
du-se economii suplimentare prin 
reducerea prețului de cost în valoare

UNITĂȚI INDUSTRIALE
de 61 000 lei. Firește acesta nu este 
decît un început. Inginera Maria Po
pescu, adjunct al șefului unității, ne 
informează : „în urma analizării re
zultatelor de pînă acum, am consta
tat că avem posibilități de a ne ma
jora angajamentul în întîmpinarea 
lui 23 August. Această hotărîre a 
mers mînă în mînă cu introducerea 
de noi măsuri — darea în folosință 
a liniei de tocuri lamelate, reducerea 
cu 10 la sută a consumurilor de che
restea de rășinoase și hîrtie sticlată 
etc. — care au menirea să contri

buie la mai buna folosire a mașini
lor și utilajelor, la îndeplinirea 
exemplară a planului și a noilor an
gajamente luate. Avem oameni cu 
inițiativă și spirit inovator ca Marin 
Gurghel, brigadier, muncitorii Du
mitru Perianu și Gheorghe Cobeanu 
etc., care pun mult suflet în bunul 
mers al activității fabricii. Dorința 
noastră, a tuturor, este să ieșim în 
întîmpinarea marii aniversări cu 
realizări cît mai bogate“.

Sporul primilor
(Urmare din pag. I-a)

simțitor capacitatea de măcinare a 
minereului — s-a redus energia ab
sorbită de motor. O propunere va
loroasă a avut și celularul Dumitru 
Horja : de a înlocui blindajele me
talice la celulele de flotare prin a- 
daptarea unor căptușeli din lemn de 
stejar. Acestea prezintă avantajul 
că sînt mult mai rezistente la coro
ziuni și eroziuni, se înlocuiesc în- 
tr-un timp relativ scurt și mult 
mai ușor — permit o mare elastici
tate între diferitele piese de legă
tură ale celulelor. în plus, timpul 
de reparație a instalațiilor se re
duce cu peste 25 la sută, ceea ce 
contribuie la prelucrarea anuală a 
unei cantități suplimentare de mi
nereu evaluată la aproape 20 mii 
tone.

îmbunătățiri de felul acesta au a- 
vut loc în aproape toate secțiile uzi
nei. Ele au fost de un real folos pen
tru îndeplinirea angajamentelor. La 
rezultatele obținute de colectivul 
uzinei și-au adus contribuția și 
unitățile miniere din regiune. Cu 
cîteva luni în urmă, muncitorii și 
tehnicienii din noua uzină din Baia 
Mare au adresat minerilor din re
giune chemarea „Flotațiilor — nu
mai minereu de calitate“.

Chemarea a stîrnit un viu interes 
în rîndurile minerilor. Angajamen
tele însuflețitoare ale acestora luate 
în întrecere au stabilit ca prim o- 
biectiv lupta pentru îmbunătățirea 
substanțială a calității minereului. 
Alte chemări și alte inițiative și-au 
găsit ecou în focul întrecerii, efica

Gheorghe CÏRSTEA

citatea lor oglindindu-se nemijlocit 
în rezultatele obținute : pe primul 
semestru al anului curent conținutul 
în steril al minereului intrat în flo- 
tații a fost redus cu peste 2 la sută 
față de norma admisă.

loan VLAHGA

AUGUST

întregul nostru popor tntîmplnă 
cea de-a XX-a aniversare a eliberă
rii țării de sub jugul fascist cu un 
sentiment de legitimă mîndrie pen
tru marile sale înfăptuiri în toate 
domeniile și cu hotărîrea de a obți
ne noi izbînzi în desăvîrșirea con
strucției socialismului. Succesele de 
însemnătate istorică dobîndite în 
acești ani de poporul nostru sînt ro
dul politicii științifice, elaborate de 
partid, care aplică creator legile ge
nerale ale construcției socialiste 
luînd în considerare condițiile con
crete, cerințele reale ale vieții în 
fiecare etapă a dezvoltării țării. 
Elaborînd programul construirii so
cialismului, partidul a concentrat 
principalele eforturi spre crearea și 
dezvoltarea unei puternice baze teh- 
nice-materiale a noii orînduiri prin 
industrializarea țării.

Datorită aplicării politicii parti
dului, într-o perioadă istoricește 
scurtă, Romînia s-a transformat 
dintr-o țară înapoiată, agrară, în
tr-o țară cu o economie socialistă 
unitară și puternică, apropiindu-se 
de structura economiei proprie țări
lor înaintate din punct de vedere in
dustrial, cu o agricultură socialistă 
în plin progres și un nivel de trai 
al populației în continuă creștere.

Realizările pe tărîm economic și 
social-cultural au dus la creșterea 
prestigiului Romîniei pe plan inter
național. Tot mai frecvent, repre
zentanți oficiali ai unor țări capi
taliste, oameni de știință, cultură și 
specialiști care ne vizitează țara re
levă progresele însemnate realizate 
de poporul romîn în cele două de
cenii ce s-au scurs de la eliberarea 
patriei noastre. Ei confirmă, prin 
ceea ce scriu sau spun, atmosfera 
de dinamism și de înflorire exis
tentă în Romînia socialistă.

Vacanta cadrelor didactice
Numeroase activități 
recreative

Numeroase sînt activitățile recreati
ve organizate pentru cadrele didactice 
în timpul vacanței de vară de secțiile 
de învățămînt ale sfaturilor populare 
din raioanele regiunii București : zile 
de odihnă colectivă, excursii în regiu
ne și în țară, vizite în colectiv la în
treprinderi industriale și unități agri
cole socialiste ș.a.

Peste 400 de învățători și profesori 
din raionul Urziceni, împreună cu fa
miliile, au petrecut o zi la umbra co
pacilor din pădurea Fierbinți, de pe 
malul Ialomiței. Elevi din diferite școli 
și artiști amatori au prezentat bogate 
programe artistice. Tot în acest raion 
a mai fost organizată o excursie la 
stațiunea Amara și se pregătește o zi 
de odihnă colectivă pe malul lacului 
Snagov.

în fiecare vară, secția de învățămînt 
a Sfatului popular al raionului Giur
giu inițiază o excursie de 2—3 zile cu 
vaporul pe Dunăre. La o asemenea 
excursie au participat recent circa 300 
de învățători și profesori.

Itinerarul excursiei cadrelor didacti
ce din raionul Turnu Măgurele, din a 
doua jumătate a lunii iulie, a cuprins 
unele obiective industriale importante 
și locuri pitorești din Moldova.

Numeroși învățători și profesori din 
regiunea București își petrec conce
diul la munte sau la mare, în excursii 
organizate prin O.N.T. ; alții însoțesc 
elevii în tabere. Numai în taberele de 
la Vîrteju și Snagov își petrec o parte 
din vacanța de vară peste 100 de ca
dre didactice.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

Prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor 
de specialitate

Pe lîngă odihnă, vacanța de vară 
ne oferă prilejuri nenumărate pentru 
îmbogățirea cunoștințelor de speciali
tate, pentru cunoașterea frumuseților 
și bogățiilor patriei noastre, a marilor 
realizări obținute în anii puterii popu
lare.

Timp de două săptămîni, școala

noastră a găzduit o tabără științifică 
organizată de Societatea de științe na
turale și geografie din R. P. Romînă. 
Oaspeții, profesori de științe naturale 
și geografie din diferite regiuni, au 
participat la excursii și aplicații prac
tice, desfășurate sub îndrumarea unor 
cadre didactice universitare. Am stu
diat Cheile Sohodolului, Cheile Oltc- 
țului, depresiunea Petroșeni, masivul 
Paring, lunca Dunării din sudul Olte
niei etc.

însemnările și impresiile culese în 
aceste călătorii ne vor ajuta, în noul 
an școlar, să legăm mai strîns lecțiile 
noastre de viață, de aspectele concrete 
ale geografiei și naturii patriei.

Prof. Constantin D. CUCUTA
Școala medie nr. 1 din Tg.-Jiu

La munte și la mare
în satele și comunele raionului nos

tru își desfășoară activitatea aproape 
1 200 de învățători și profesori. Ca în 
întreaga țară, și la noi, o dată cu crea
rea unor condiții de muncă și de via
ță tot mai bune pentru slujitorii șco
lii, se acordă o atenție deosebită asi
gurării unei binemeritate odihne ca
drelor didactice. Numeroase cadre 
didactice fruntașe își petrec o parte 
din vacanță în stațiunile balneo-clima- 
terice de pe litoral sau de la munte. 
Printre acestea sînt : Elisabeta Pascu, 
directoarea școlii din comuna Popești, 
învățătorul Nichifor Covalevschi din 
Tichiriș, profesorul Vasile Pleșca din 
Pățești.

Nu de mult a avut loc o excursie 
prin țară. Peste 250 de învățători și 
profesori au plecat cu autobuzele prin 
regiunile Bacău, Brașov, Argeș și 
Ploiești, unde au vizitat diferite între
prinderi industriale, muzee, case me
moriale etc. Acum continuă excursiile 
pentru cunoașterea locurilor pitorești 
din raionul și regiunea noastră. Ca
drele didactice din comuna Valea 
Sării s-au deplasat pentru o săptă- 
mînă în munții Vrancei, iar cele din 
comuna Mircești au vizitat muzeul și 
biblioteca raională din Focșani. In 
diferite localități, pentru cadrele di
dactice se organizează seri literare, 
simpozioane, reuniuni. O asemenea

manifestare a avut loc la Focșani, 
cînd în prezența scriitorului Șerban 
Nedelcu s-a făcut o interesantă discu
ție în jurul volumului II al romanului 
„învățătorii“.

Sînt însă și cazuri cînd unele cadre 
didactice și în special directori de școli 
au fost reținuți nejustificat, în această 
perioadă, pentru a se ocupa de pre
gătirea anului școlar. Asemenea situa
ții s-au petrecut în comunele Cotești, 
Cîndești, Mera și în alte localități, mai 
ales acolo unde s-au construit școii 
noi. Acum toate sălile de clasă pe care 
le-am avut de construit sînt aproape 
gata. Ne îngrijim să creăm condiții ca 
și aceste cadre să poată pleca în con
cediu de odihnă.

Vasile BOURCEANU 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
raional Focșani

i

Un concediu foarte 
plăcut

împreună cu colegi din întreaga 
țară, precum și cu oameni ai muncii 
de diferite profesii, am petrecut o 
parte a concediului de odihnă din 
vara aceasta la stațiunea balneară Vic
toria de lîngă Oradea. Mărturisesc că 
am fost plăcut impresionată de ospi
talitatea și de atenția gazdelor ; atît 
masa, cît și cazarea și tratamentul sa
tisfac cele mai exigente gusturi.

Am avut un concediu foarte plăcut. 
Pentru aceasta, mulțumirea și recu
noștința mea sînt adresate partidului 
și statului nostru care, an de an, 
creează cadrelor didactice condiții tot 
mai bune de muncă și de viață.

Mă întorc acasă odihnită și recon
fortată, cu forțe proaspete pentru ac
tivitatea pe care o voi reîncepe o dată 
cu deschiderea cursurilor noului an 
școlar. Voi folosi întreaga mea price
pere și putere de muncă pentru a da 
elevilor mei cunoștințe temeinice, a-i 
forma ca buni cetățeni, dornici să par
ticipe la înflorirea patriei noastre.

Prof. Maria CERNÄIANU 
Școala medie din Strehaia, 
regiunea Oltenia

Au sosit cărți no!

M PROGRAM JUDICIOS DE VALORIFICARE
A RESURSELOR NATURALE

In aceste două decenii, aslgurînd 
dezvoltarea armonioasă a întregii 
economii, partidul nostru și-a în
dreptat principalele forțe spre în
făptuirea industrializării socialiste, 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele, veriga principală a creă
rii și dezvoltării bazei tehnice- 
materiale a socialismului. De ma
re însemnătate în industrializa
rea socialistă a țării este valo
rificarea rațională a bogățiilor 
solului și subsolului țării. In proce
sul industrializării Romîniei aceste 
resurse sînt tot mai deplin puse în 
valoare pentru a asigura nevoile de 
materii prime ale economiei națio
nale în plin progres. Cîtă deosebire 
între Romînia de odinioară — ca
racterizată de ziarul englez „Daily 
Herald“, în urmă cu două decenii, ca 
o țară de fațadă cu contraste de 
necrezut între speranță și realitate, 
o țară de sărăcie neagră și în ace
lași timp cu resurse însemnate — 
și Romînia de astăzi, despre care 
publicația din Belgia „Informations 
de commerce“ scrie : „Puține țări 
au cunoscut în mai puțin de 20 de 
ani o transformare atît de radicală 
ca aceea a Romîniei. Dînd dovadă 
de un dinamism excepțional, cu un 
efort curajos, această țară a reușit 
să devină un adevărat stat indus
trial... Romînia se situează, începînd 
din 1950, în rîndul economiilor celor 
mai dinamice din Europa".

In Romînia burghezo-moșierească, 
cu o industrie avînd un nivel tehnic 
înapoiat, resursele naturale ale țării 
erau slab valorificate. Capitaliștii 
autohtoni și străini, mînați de pofta 
de cîștig, exploatau numai acele re
surse naturale care le puteau asigu
ra un profit cît mai mare cu inves
tiții cît mai mici. In acea perioadă, 
cercetările geologice se efectuau în 
mod sporadic și îndeosebi de către

Acad. Alexandru CODARCEA 
președintele Comitetului geologic

geologi aflați în slujba societăților 
capitaliste străine, care aveau con
cesionată cea mai mare parte a bo
gățiilor țării. Aceasta a dus la orien
tarea capitalurilor spre valorificarea 
numai a unor anumite rezerve natu
rale ale țării și în special spre pe
trol. Zăcămintele descoperite au fost 
exploatate în mod nerațional ; s-a 
mers pe linia exploatării zăcămin
telor în perioade scurte sau a pără
sirii Tor în cazul cînd ele nu mai 
satisfăceau setea de realizare a unor 
cîștiguri mari, ceea ce provoca mari 
pagube economiei naționale. Unii 
înaintași ai științei geologice romî- 
nești legați de popor — Gr. Cobăl- 
cescu, Gr. Ștefănescu, L. Mrazec ș.a. 
— au creat o serie de lucrări știin
țifice și tehnice valoroase, a căror 
aplicare era menită să stăvilească 
secătuirea resurselor naturale ale 
țării. Pe atunci, studiile lor au ră
mas însă, în cea mai mare parte, 
neluate în seamă.

Cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare, condusă de Parti
dul Muncitoresc Romîn, naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție și a resurselor subsolului pa
triei au creat premisele necesare 
trecerii la conducerea planificată a 
economiei naționale, în vederea dez
voltării tuturor ramurilor ei, în pri
mul rînd pe baza folosirii posibi
lităților proprii. Astăzi, resursele 
solului și subsolului țării noastre 
sînt valorificate pentru a consolida 
și dezvolta baza tehnico-materială a 
socialismului, a ridica continuu bu
năstarea poporului.

In vederea asigurării creșterii re
zervelor de substanțe minerale utile,

a folosirii maxime, complexe șl rațio
nale a resurselor interne, statul de
mocrat-popular sprijină dezvoltarea 
neîntreruptă a cercetărilor geologice. 
In acești ani au fost înființate în
treprinderi mari profilate pentru 
executarea de prospecțiuni și explo
rări geologice, înzestrate cu utilaje 
și aparatură modernă, care au per
mis folosirea tehnicii noi și a me
todelor tehnologice avansate pe sca
ră tot mai largă. Totodată, s-a acor
dat o atenție deosebită asigurării de 
cadre cu calificare înaltă, corespun
zătoare nivelului de dezvoltare pe 
care l-a atins acest sector. Nu
mărul specialiștilor geologi cu 
pregătire superioară este astăzi 
de aproape 25 de ori mai mare 
față de anul 1947. Efortul susținut 
făcut de statul democrat-popular 
pentru descoperirea de noi resurse 
naturale, potrivit intereselor și ce
rințelor dezvoltării economiei națio
nale, este ilustrat de faptul că în 
perioada 1951—1963 a fost investită 
pentru lucrările geologice importan
ta sumă de 21,5 miliarde lei. La acest 
efort oamenii de știință, geologii, 
inginerii și muncitorii din domeniul 
geologiei au răspuns și răspund în 
continuare printr-o folosire judicioa
să a fondurilor și mijloacelor asigu
rate de stat, prin executarea unor 
lucrări cît mai eficiente, care duc 
la creșterea rezervelor de substanțe 
minerale utile în zăcămintele cu
noscute, precum și la descoperirea 
de noi zăcăminte.

Buna organizare și coordonare a 
cercetărilor geologice, executarea cît 
mai rațională a lucrărilor geologice 
și geofizice au o însemnătate deose
bită pentru^ continua dezvoltare a 
activității geologice. Orientarea ju
dicioasă a acestor cercetări și repar
tizarea rațională a lucrărilor pe te
ritoriul țării contribuie la creșterea

rezervelor de substanțe minerale 
utile în zăcămintele cunoscute și la 
descoperirea de noi zăcăminte, pen
tru asigurarea dezvoltării puternice 
și în ritm susținut a economiei na
ționale. Prin valorificarea superioa
ră a resurselor naturale, prin crea
rea de noi unități industriale, parti
dul urmărește consecvent ridicarea 
tuturor regiunilor țării din punct de 
vedere economic, social și cultural.

Această politică, ce exprimă inte
resele vitale ale poporului, se deo
sebește radical de metodele folosite 
de guvernanții care se succedau în 
trecut la cîrma țării. îmi amintesc 
cum odinioară, oriunde apăreau a- 
proape de-a gata resurse naturale, 
între cei dornici de înavuțire înce
pea o luptă acerba pentru a le ex
ploata cît mai repede. Dacă ele vor 
mai exista sau nu în viitor, nu-i 
interesa. Statul democrat-popular 
are însă în vedere nu numai satisfa
cerea cerințelor imediate ale econo
miei, dar întreprinde lucrări comple
xe și alocă an de an fonduri impor
tante pentru a asigura o puternică 
bază de materii prime în perspectivă. 
Ducînd o politică realistă, partidul 
înfăptuiește un program de valori
ficare rațională, a resurselor de mi
nerale utile care corespunde pe de
plin intereselor dezvoltării continue 
a economiei naționale și ridicării 
nivelului de trai al poporului nostru.

In ultimii ani, potrivit Directivelor 
Congresului al Ill-lea al P.M.R.. 
eforturile în domeniul cercetărilor 
geologice au fost îndreptate în pri
mul rînd spre asigurarea principa
lelor ramuri ale economiei națio
nale cu materii prime de bază din 
resurse proprii și în special pentru 
creșterea și descoperirea de noi re
zerve. Oamenii muncii din acest im
portant sector al economiei naționa
le, răspunzînd cu însuflețire sarci
nilor trasate de partid, au adus o 
contribuție prețioasă la lărgirea ba
zei de materii prime necesare in
dustriei în plin avînt. Eforturi susți
nute au fost depuse pentru concen
trarea lucrărilor de cercetare geologi
că pe obiectivele de primă importan
tă, elaborarea celor mai potrivite 
metode de prospectare și explora
re a substanțelor minerale utile, 
pentru a da economiei naționale, în 
termenul cel mal scurt, noi re

zerve industriale. în același timp, 
cheltuielile pentru efectuarea lucră
rilor geologice au fost reduse în mod 
continuu. Numai în ultimii trei ani, 
de exemplu, la lucrările geologice 
s-au realizat economii peste sarcina 
planificată în valoare de 106 milioa
ne lei. Ca rezultat, eficiența econo
mică s-a îmbunătățit la substanțe 
minerale utile, cheltuielile pe tona 
de rezervă descoperită reducîndu-se 
la huila de Valea Jiului cu 26 la 
sută, la minereuri de fier cu 14,9 la 
sută etc. S-a continuat extinderea 
aplicării metodelor tehnologice avan
sate de lucru și, în mod deosebit, a 
forajului cu turbina. Au fost expe
rimentate și sînt în curs de extin
dere alte metode de foraj de înaltă 
productivitate, folosite cu eficacitate 
în tehnica mondială — forajul cu 
diamante, forajul cu aer și cu noroi 
aerat etc. — obținîndu-se realizări 
în creșterea vitezelor de lucru și re
ducerea prețului de cost pe metru 
forat.

In perioada actuală, în fața lu
crătorilor din domeniul geologiei 
stau sarcini importante. Vom depu
ne strădanii și mai mari pentru ca, 
o dată cu gospodărirea tot mai bună 
a resurselor naturale ale țării, să a- 
sigurăm Industriei materiile prime 
necesare. Experiența dobîndită în a- 
cești ani de muncă rodnică va fi va
lorificată tot mai deplin în vederea 
intensificării lucrărilor de evidenție
re și descoperire a noi rezerve de 
substanțe minerale utile, creșterii e- 
ficienței lucrărilor geologice prin 
amplasarea rațională a acestora pe 
obiectivele identificate și reducerea 
prețului de cost.

Tntîmpinînd marea sărbătoare a 
poporului nostru — 23 August — cu 
nemărginită bucurie și cu recunoș
tință față de partid și guvern pen
tru sprijinul permanent acordat ac
tivității lor. lucrătorii din sectorul 
geologic își exprimă hotărîrea de a 
desfășura o activitate cît mai rod
nică pentru a pune în evidență noi 
rezerve de substanțe minerale utile, 
pentru a valorifica noi posibilități 
de creștere a productivității muncii 
și de reducere a prețului de cost, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
continuă a economiei naționale și la 
ridicarea bunei stări a poporului.

TEATRE
Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tânase’ (în 

grădina „Boema“) : Și băieții și fetele — 
(orele 20,15). Teatrul de vară „23 Au
gust“: Concert de muzică ușoară sus
ținut de orchestra do estradă a Radiodi
fuziunii și televiziunii din Sofia — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE
Ciclu do filme romtncștl : Soldați fără 

uniformă : Pacea (orele 20), Valurile Du
nării : Grădina „Rahova“ (orele 20). Co
moara din lacul de argint — cinemascop: 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21), Tomis (8,30; 10,45; 13; 15,15; 17.30; 
19,45; la grădină — orele 20,15), Aurora 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Patinoarul 
23 August (Bd. Muncit — orele 20), 
Grădina „Vltan“ (Calea Dudeștl — orele 
21). Cel șapte magnifici — cinemascop : 
Republica (8,30; 1130; 14,30; 18; 21,15),
Grădina „Festival- (Pasajul Eforie — o- 
rele 21,30), Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21), 
Flamura (9; 12; 15; 18; 21), Grădina „Doi
na" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20), Stadionul „Dlnamo- (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20). Inspectorul și noap
tea: Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21), Feroviar 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). împușcături 
In ceață: Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21; la grădină — orele 20). M-am îndră
gostit la Copenhaga: Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12,15; 14,30; 
10,45; 19; 21,15), Cotrocenl (15; 17,15; 19,15), 
Grădina „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 20), Grădina ..Progresul- (Str. ion 
Vidu nr. 5 — orele 21). Doi colonel: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45), 
Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21). Cei trei
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Lumina (10,30; 15; 19), Drumul Sării
(11,30; 16; 20). Am ajuns și rege: Lira 
(15,30; 18). Program pentru copii (dimi
neața): Doina (orele 10). Nu-i loc pentru 
al treilea: Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). Asasinul din cartea de telefon: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 1815; 20,15), Co- 
lentina (15; 17; 19; 21; la grădină — o- 
rele 20). Douăsprezece scaune: Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Popasul: în
frățirea între popoare (16.30; 18,30; 20,30). 
Unde-i generalul ? : Excelsior (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Rahova (15,45; 18). Ceru) și 
mocirla: Cultural (16; 18,15; 20,30), Moși
lor (15; 17; 19; la grădină — orele 20,30). 
Dezrădăcinațli : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Domnul Topaze — cinemascop: 
Buzeșli (15; 17; 19; la grădină — orele 
20). Lovitura de pedeapsă : Crîngașl (16: 
18,15; 20,30). La strada : Grivita (10: 12.15; 
16; 18,15; 20.30). Miorița (9,30; 11.30: 13 45; 
16; 18,15; 20.30), Două duminici: Bucegi 
(10; 12,15: 14,30: 16.45: 19), Melodia (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21) Omul din foto
grafie: Unirea (16: 18, la grădină — orele 
20,15), Vitan (16; 18; 20) îmbllnzitorii de 
biciclete — cinemascop: Munca (16. 18.15: 
20,30). Culisele varletcului : Popular (15; 
17; 19; 21). Lumea comică a lui Harold 
Lloyd: Arta (16; 18 15; 20.30: Ia grădină 
— orele 20,15). Aventurile unul tinăr — 
cinemascop : Cosmos (15,30: 18: 20 30) Sluj
nica: Viitorul (16; 18.15; 20,30) Ocolul
pămîntului în 80 de zile - cinemascop 
(ambele serii): Volga (9.30: 13; 10,30; 20). 
Comisarul : Floreasca (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.

19,10 — Emisiunea ,,Sub soarele lui au
gust“, 19,20 — Pentru pionieri și școlari: 
„Zece zile de excursie-, reportaj filmat.
19 40 — Din viața animalelor (XV): „Pă
sări africane“. 20,10 — Săptămîna. 21.00 — 
Filmul documentar: „Bachus în Romînia-. 
21,30 — Un album de arii șl duete din 
operete romînești : In încheiere : bule
tin de știri, buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cer variabil, mal mult se
nin dimineața. Au căzut ploi Izolate în 
vestul țării. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 30 grade la Vizlru, Băi- 
leștl, Turnu Severin, Moldova Veche și
20 grade la Toplița și Joseni. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut frumoasă și 
s-a încălzit ușor. Temperatura maximă: 
31 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 august. In țară t Vreme în 
general frumoasă, exceptînd nordul ță
rii, unde va fi ușor instabilă. Cer schim
bător. Vor cădea averse locale însoțite 
de descărcări electrice. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fl cuprinse între 
10—20 grade, Iar maximele între 23—33 
grade. în București șl pe litoral t Vreme 
în general frumoasă, cu cer schimbător. 
Vînt slab. Temperatura staționară.
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ha, față de 3 800 hectare
alte mașini agricole. La un tractor revin 
în prezent 106 
în 1948.

® Producția industrială a regiunii este de 8 ori 
mai mare față de 1948 • Au fost construite 26 
mari întreprinderi © Cartiere și orașe noi • De ia 
10 la 4 400 de tractoare ® 15 000 de studenți

Călătorului dornic să cunoască noul 
peisaj al Clujului i-aș recomanda să 
urce neapărat pe Feleac sau pe Cetate. 
Va cuprinde cu ochii întreaga panoramă 
a orașului, cu vechile sale monumente 
și cu noile construcfii, de 
altul mai multe, cu marile 
uzine. Acolo unde se văd 
coșuri înalte se află uzina 
care produce pietre de polizor în nume
roase sortimente, carbură de siliciu, elec- 
trocorindon, electrozi siderurgici și, de cu- 
rînd, electrozi de baterii. Cu vreo 15 ani 
în urmă, acolo era un loc viran. In altă 
parte a orașului se află uzina „Tehno- 
frig", ridicată pe locul unde fusese o fă- 
bricujă distrusă de avioanele hitleriste în 
timpul războiului. La „Tehnofrig" se fa
brică mașini și utilaje pentru industria 
alimentară și îndeosebi compresoare fri
gorifice de mărimi pînă la 560 000 kilo- 
calorii pe oră, cu ajutorul cărora, în pli
nă vară, se poate crea un patinoar arti
ficial. Produsele ambelor uzine se bucu
ră de o bună apreciere atît în țară, cit 
și în străinătate.

Vorbind despre întreprinderile clujene, 
se cuvin menționate uzinele metalurgice 
„Unirea" și „Metalul roșu", a căror pro
ducție a evoluat, de la unelte agricole 
mărunte și articole de uz casnic, la răz
boaie automate de țesut, carde de bum
bac, mașini de pieptănat, cuve de vop
sit, uscătoare etc. Aproape nouă este și 
fabrica de medicamente „Terapia", iar 
uzina de pielărie și încălțăminte și fabrica 
de porțelan au fost mărite și moderni
zate.

Fără a epuiza tot ce s-a realizat în 
anii noștri în dezvoltarea industriei cluje
ne, să poposim cîteva clipe pe înălțimea 
Cheilor Turzii, de unde se văd bine ve
chea Potaisă și Cîmpia Arieșului. In ulti
mii doi ani, Fabrica de ciment din Turda 
a fost înzestrată cu trei linii tehnologice 
noi. Acum, în numai 40 de zile ea reali
zează producția întregului an 1938. Uzi
nele chimice au fost reconstruite și lăr
gite cu instalații și secții noi de liche
fiere a clorului, de electroliză a sării, de 
policlorură de vinii etc. Fabrica de pro
duse refractare, cea de prefabricate din 
beton, întreprinderea „Electroceramica" 
sînt obiective industriale noi. La cîțiva 
kilometri se află marea uzină metalur
gică de la Cîmpia Turzii, de mai multe 
ori fruntașă pe ramură. Aici, oțelăria, la- 
minoarele, secția de electrozi de sudură,

la un an la 
lui fabrici și 
hale mari și 

„Carbochim",

trăgăforiile și fabrica de oxigen sînt 
toate noi.

Obiective industriale noi întîlnești în 
multe localități ale regiunii. La Gherla 
s-a construit un combinat de industriali
zare a lemnului ; la Dej a intrat în func
țiune anul trecut fabrica de mobilă, cu 
o capacitate anuală de 15 000 garnituri, 
și se construiește 
celuloză și hîrlie. 
na Mureș au fost 
nizate.

In anii 
struife în 
peste 30 
struite și 
mărit capacitatea pe baza tehnicii mo
derne. Intre anii 1956—1963, statul a în
vestit pentru dezvoltarea industriei regiu
nii peste 3 miliarde lei. Ca rezultat al 
înfăptuirii politicii de industrializare so
cialistă a țării, producția industrială a re
giunii Cluj este de 8 ori mai mare față 
de anul 1948.

★
Și în dezvoltarea agriculturii s-au obți

nut realizări însemnate. Unită în 280 de 
gospodării colective, țărănimea din regiu
ne lucrează pămîntul cu mijloace meca
nizate, aplică metode agrotehnice științi
fice. Gospodării agricole colective cum 
sînt cele din Cășeiu (raionul Dej), Plăești 
(raionul Turda), Mirăslău (raionul Aiud), 
și altele obțin an de an recolte sporite. 
Se dezvoltă fermele de animale proprie
tate obștească. La sfîrșitul acestui an, nu
mărul bovinelor va ajunge la peste 
380 000 capete, din care 202 000 vaci și 
juninci. Crește numărul porcilor, oilor și 
păsărilor. Colectiviștii pun în valoare te
renuri neproductive și slab productive 
prin plantații de vii și pomi. Incepînd 
din 1955 ei au plantat peste 17 000 ha.

Statul nostru sprijină puternic gospo
dăriile colective. Numai anul trecut ele 
au primit credite în valoare de 88 mili
oane lei. Datorită obținerii de producții 
vegetale și animale din ce în ce mai 
bune, crește puterea lor economică. In 
1963 valoarea fondului de bază al a- 
cestora a crescut cu 50 milioane lei.

Acum 15 ani am fost martor la o ma
nifestație emoționantă în piața orașului 
Dej. Sosiseră primele 10 tractoare. Popu
lația le-a acoperit cu flori, încît tracto
riștii abia de mai vedeau drumul. Acum, 
în regiune există peste 4 400 tractoare, 
peste 900 de combine pentru păioase și

un mare combinai de 
Uzinele sodice din Oc- 
mult lărgite și moder-

populare au fost con-
26 mari întreprinderi,

puterii
regiune
de întreprinderi au fost recon- 
dezvoltate, iar celorlalte li s-a

★
Dezvoltarea economică a regiunii a 

transformat înfățișarea orașelor și satelor, 
viaja oamenilor. Coborînd din tren, vizi
tatorul Clujului are impresia că intră în- 
fr-un oraș tînăr: str. Horia, Piafa Mihai Vi- 
teazu, strada Dragalina, cartierul Grigo- 
rescu sînt aproape de nerecunoscut. Și în 
celelalte orașe ale regiunii s-au înălțat noi 
construcții. La Cîmpia Turzii și Baia de 
Arieș s-au ridicat adevărate orășele mun
citorești, La Turda și Dej s-au construit 
microraioane. Intre anii 1959—1963, în 
orașele regiunii au fost construite din 
fondurile statului 7 800 de apar'amente. 
In acest an se mai construiesc alte 1 800. 
La sate colectiviștii și-au construit In ul
timii 5 ani 27 000 de case. Peste 350 
sate au fost electrificate, s-au construi* 
sute de școli și cămine culturale, cinema
tografe.

dezvoltare culturală din acești ani ar tre
bui să vadă neapărat orășelul studen
țesc, laboratoarele de cercetări științifice, 
muzeele, teatrele, cluburile. La Univer
sitate și în cele 6 institute de învățămînf 
superior învață peste 15 000 studenți, 
față de numai circa 2 100 în anul șco
lar 1938—1939. Institutele politehnic și de 
arte plastice, Conservatorul, facultățile de 
științe economice, matematlcă-mecanică 
și de medicină veterinară au fost create 
în anii regimului nostru. Pentru studenți a 
fost construit un adevărat orășel, cu cămi
ne și cantine, unde locuiesc și iau masa 
circa 8 000 studenți. Tot pentru ei s-au 
construit o casă de cultură, baze sporti
ve. In fiecare an, Clujul dă patriei mii de 
specialiști în toate 
täte.

In cadrul Filialei 
350 de oameni de 
au elaborat lucrări 
niul tehnicii, medicinei, 
rii și artei. Puține orașe de. mărimea Clu
jului, chiar din țari cu vechi tradiții cul
turale, se pot mîndri cu două teatre și 
două opere, filarmonică și teatru de pă
puși, cu o bibliotecă universitară care 
dispune de peste 2 100 000 volume.

In toate orașele din cuprinsul regiunii, 
ca și în comune, s-a dezvoltat rețeaua de 
școli șl așezăminte de cultură. In perioa
da 1951—1963 au fost construite în re
giune 570 școli, iar numărul cadrelor di
dactice este acum mai mare cu 5 200 de- 
cît în anul școlar 1938—1939. înainte de 
eliberare, în satele regiunii existau doar 
23 cămine culturale și 6 cinematografe. 
Acum există 840 cămine culturale și 375 
cinematografe. In cadrul căminelor acti
vează peste 2 500 formații artistice.

Al- MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

In întîmpinarea celei

de-a XX-a aniversări

domeniile de activi-

Academiei, cei peste 
știință și cercetători 

valoroase în dome- 
is'oriei, literafu-

★
Recomandam la început călătorului să 

urce pe dealul Feleacului sau pe Cetate 
pentru a cuprinde dintr-o privire Clujul 
de azi. Dar ca să-i cunoască puternica

Noul cartier Grlgorescu din Cluj Foto : M. Andreescu

a eliberării patriei

Festivalul cîntecului, 
dansului și portului popular

Sute de spectatori au aplaudat la 
Predeal pe dansatorii de la Palatul 
de cultură din Brașov și renumita 
echipă de călușari din Frumoasa, re
giunea București, care, alături de or
chestra populară a Casei de cultură 
din Slobozia și de soliștii vocali și 
instrumentiști, au întrunit unanime 
aprecieri în țară și peste hotare pen
tru virtuozitatea interpretării.

Tot în cadrul marelui festival 
popular, Sinaia a găzduit ansamblul 
folcloric al regiunii Brașov, alcătuit 
din formațiile de dansuri ale Caselor 
de cultură din Sibiu și Făgăraș, o 
formație de cîntece și dansuri din 
comuna Dăișoara, deținătoare a 
premiului II la cel de-al 6-lea con
curs pe țară al formațiilor artistice 
de amatori, grupul folcloric al Casei 
de cultură din Rupea, taraful Casei 
raionale de cultură Sighișoara și 
altele.

Pe scena Teatrului de vară din 
stațiunea Eforie Nord, ansamblul 
folcloric al regiunii Argeș a pre
zentat primul său spectacol în ca
drul festivalului. Programul bogat, 
cuprinzînd dansuri și cîntece popu
lare, a înfățișat comori ale artei 
populare argeșene în plină înflorire 
în cele două decenii de după elibe
rare. Mult apreciate au fost forma
țiile de dansuri ale căminelor cultu
rale din Stănești, Clocești și Stoi- 
cănești, taraful căminului cultural 
din comuna Racoviță, formația de 
călușari a căminului cultural din 
Pădureți, grupul vocal al Palatului 
culturii din Pitești și altele.

După ce a evoluat la Predeal, an
samblul folcloric al regiunii Banat 
a repurtat un binemeritat succes și 
pe scena Teatrului de vară din Ma
maia. Taragotul bănățean s-a întîl- 
nit cu alte instrumente populare în 
componența tarafului Casei de cul
tură din Făget, deținător al premiu
lui II la cel de-al 6-lea Concurs pe 
țară al artiștilor amatori. Au plăcut 
de asemenea, dansurile „de doi" și 
alte dansuri populare interpretate de 
formațiile căminelor culturale din 
Vălișoara, Seceani și Hitiaș.

E x p o z i f i i
Comitetul regional Mureș-Auto- 

nomă Maghiară al P.M.R. a organi
zat o expoziție volantă intitulată „20 
de ani de mari înfăptuiri în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară“. Ea 
cuprinde fotografii, grafice și texte 
care oglindesc realizări ale oameni
lor muncii din această parte a țării 
în domeniul industrial, agricol și so
cial-cultural. Expoziția va poposi în

ȘE PEȘȚȘ HOTȘȘE
Declarația secretarului general al 0J.U.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Cu 
prilejul primei aniversări a semnă
rii Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară în trei medii, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a dat publi
cității o declarație în care se Spune, 
printre altele:

„La prima aniversare a semnării 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor, aș dori să-mi exprim 
speranța sinceră că în același spirit 
de reglementare și înțelegere care a

caracterizat încheierea acestui tra
tat, precum și a acordului următor 
cu privire la interzicerea lansării pe 
orbită de obiecte avînd pe bord ar
me nucleare, vor fi realizate noi pro
grese în înlăturarea încordării inter
naționale și întărirea păcii genera
le, inclusiv încheierea fără întîrzie- 
re a unui acord privind dezarmarea 
generală și totală sub un strict con
trol internațional, conform cu sco
purile O.N.U.“.

La Congresul de antropologie și etnografie

FOTBAL. Ieri, pe stadionul Trac
torul din Brașov, selecționata olim
pică de fotbal a Japoniei a susținut 
în compania echipei Steagul Roșu 
din localitate primul joc de la sosi
rea în țara noastră. Meciul, viu dis
putat, a plăcut miilor de spectatori. 
Victoria a fost obținută de brașo
veni. Scor 3—2 (2—2). Au marcat, în 
ordine Kamamoto și Sugiyama 
(pentru oaspeți) și David, Necula și 
Sigheti (din 11 m) pentru brașoveni.

La sfîrșitul meciului, antrenorul 
oaspeților, Ken Naganuma, a făcut 
corespondentului nostru următoarea 
declarație : „Jucătorii romîni au do
vedit o pregătire tehnică bună și au 
meritat victoria. Mi-a plăcut în spe
cial înaintarea, care a fost activă și 
derutantă. Cei mai buni : Hașoti și

Necula. Selecționata noastră olim
pică a prestat în general un joc 
bun, dar apărarea a fost străpunsă 
ușor".

MOTOCICLISM. In fața unui 
numeros public, joi, pe pista special 
amenajată a stadionului Dinamo din 
Capitală, s-a desfășurat concursul 
internațional de dirt-trak cu parti
ciparea unor sportivi din Austria, 
R. S. Cehoslovacă și R. P. Romînă. 
Victoria a revenit, după o cursă de 
departajare, cehoslovacului A. Sch
wab cu 15 puncte. Reprezentantul 
țării noastre, I. Cucu, pierzînd tu
rul de departajare, a ocupat locul 
doi.

CANOTAJ. Pe apele lacului 
Bosbaan din apropiere de Amster
dam au început ieri campionatele

europene masculine de canotaj aca
demic. în proba de 4 fără cîrmaci 
(seria 3-a) primul loc a fost ocupat 
de echipa Danemarcei. Echipajul 
romîn s-a clasat pe locul trei. Vîsla- 
șii romîni vor participa astăzi la 
recalificări.

ȘAH. întrecerile din zona a 3 a a 
„Cupei Europei" la șah au. continuat la 
Sinaia. Echipa țării noastre conduce cu 
4—3 în partida cu R. D. Germană. 
Ghițescu a jucat foarte bine, reușind 
să-l învingă pe marele maestru Uhlman. 
După desfășurarea partidei întrerupte, 
echipa R. P. Romîne a cîștigat cu 5,5— 
4,5 puncte întîlnirea cu echipa R. P. 
Bulgaria din prima zi.

TENIS. Ieri, în ziua a doua a Bal
caniadei de tenis de cîmp de la Istan
bul s-a jucat doar meciul dintre echi
pele Turciei și R. P. Bulgaria. Tenisma- 
nii bulgari au obținut victoria cu sco
rul de 2—1.

A

In cîteva rînduri
O Astă seară în sala sporturilor din 

Constanța începe turneul internațional 
feminin de baschet. în prima zi sînt 
programate meciurile : R.P. Romînă- 
R.D. Germană și R.P. Polonă-Iugosla- 
via.

o Comportîndu-se remarcabil în ul
timele două etape, alergătorul brașo
vean C. Gonțea (Torpedo) a cîștigat 
„Criteriul juniorilor" la ciclism. în 
clasamentul general individual Gonțea 
a totalizat 6h 47'27”, fiind urmat la nu
mai o secundă de C. Grigore (Voința 
București). Ultima etapă, desfășurată 
ieri pe o distanță de 100 km pe șo
seaua Olteniței, a revenit lui C. Gonțea 
în 2h 35'32”.

C în prima finală a turneului inter
național de fotbal de la New York 
s-au întîlnit Sosnowiec Zaglebie (R.P. 
Polonă), câștigătoarea din acest an a 
turneului, și formația Dukla Praga, 
învingătoarea de anul trecut. Fotbaliș
tii cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (1—1).

toate raioanele regiunii.

La Oradea a fost tipărită foto- 
expoziția „Două decenii de mărețe 
realizări în regiunea Crișana", care 
cuprinde 16 planșe. Se află sub ti
par, de asemenea, două foto-gazete 
cu .realizări din industrie și agricul
tură.

Ștafetă cuiturală
In raionul Focșani a fost ini

țiată o ștafetă culturală intitulată : 
„A 20-a aniversare a eliberării pa
triei“. în cadrul acestei acțiuni o 
parte din formațiile artistice de a- 
matori fac vizite în comunele și sa
tele vecine, unde susțin programe 
artistice și împărtășesc din realiză
rile dobîndite în anii puterii popu
lare în comunele -lor, iar alții pri
mesc vizita formațiilor artistice ve
cine. Inițiativa lor a fost preluată și 
de alte cămine culturale din raioa
nele Brăila, Tecuci și Galați.

După cum am mai anunțat, la Mos
cova are loc Congresul internațional 
de antropologie și etnograiie. In ca
drul congresului, cunoscutul om de 
știință norvegian Thor Heyerdhal *) 
a prezentat un reierat despre conclu
ziile cercetărilor sale îndelungate pe 
Insula Paștelui din Oceanul Pacific 
— din care redăm după „Pravda" :

Pentru prima dată pe Insula Paște
lui s-au făcut săpături arheologice, 
în anii 1955—1956, de către un grup 
de arheologi norvegieni și americani 
(inclusiv sud-americani) condus de 
referent.

Cercetările au arătat — a decla
rat Heyerdhal — că pe Insulă au 
venit oameni cu cel puțin o mie de 
ani mai devreme decît presupunea 
pînă acum știința. Iar străvechea 
cultură se deosebea radical de cea 
polineziană actuală. Eu consider că 
anume de acest element sînt legate 
acele trăsături nepolineziene care 
s-au păstrat în cultura locală pînă 
în zilele noastre. După părerea mea, 
în limba locuitorilor de astăzi ai 
Insulei Paștelui se mențin elemente 
ale unei limbi străine. Apoi, un ase
menea panteon ca pe Insula Paște
lui nu se întîlnește pe alte insule ale 
Polineziel. Locuitorii insulei se în
chinau lui Makemake — zeul crea
tor. In urma săpăturilor s-a stabi
lit că închinarea în fața lui Ma- 
kemake era legată de cultul soare
lui. In toate celelalte părți ale Poli- 
neziei Makemake nu era cunoscut.

Arheologii au găsit un observator 
solar ; asemenea observatoare nu 
existau în Polinezia; ele indică însă 
o legătură cu Peru. închinarea în 
fața lui Makemake era legată de 
cultul omului-pasăre, iar acest cult 
era larg răspîndit în Peru în perioa
da dinaintea incașilor.

Dezgroparea platformelor religioa
se polineziene pe Insula Paștelui a 
permis să se descopere sub ele ru
ine mai vechi. Clădirile cele mai 
vechi au fost meticulos orientate în 
funcție de deplasarea anuală a po
ziției soarelui. Construcția și desti
nația acestor clădiri se deosebea 
radical de construcțiile și desti
nația platformelor ridicate ulterior. 
Pe alte insule ale Polineziei nu au 
fost găsite construcții corespunză
toare tipului străvechi de pe Insula 
Paștelui, în schimb acest tip era cu
noscut în Perul antic.

Desenele de pe pereții străvechi
lor construcții religioase reprezintă 
printre altele bărci din stuf, vîsle

•) Cunoscut opiniei publice ca par
ticipant la expediția oceanică pe plu
ta „Kon-Tiki“ ; cartea scrisă de el 
despre această călătorie a apărut și 
în traducere romînească.

cu două lopeți, omul-pasăre și renu
mitul motiv al „ochiului care plîn- 
ge”. Toate acestea sînt elemente ti
pice pentru Peru din perioada dina
intea incașilor, dar necunoscute în 
Polinezia. Arheologii au reușit, de 
asemenea, să descopere străvechi 
sculpturi în piatră. Ele nu sînt de 
loc asemănătoare statuilor din Insu
la Paștelui pe care noi le-am știut 
pînă acum. Două tipuri ale sculptu
rilor în piatră sînt însă adevărate 
copii ale tipurilor de sculpturi des
coperite în Peru.

In momentul sosirii europenilor 
(anul 1722) locuitorii Insulei Paștelui 
trăiau în case de stuf. Expediția 
noastră a stabilit că mai înainte pe 
insulă au existat așezări omenești 
din case de piatră. Casele erau ro
tunde de forma unui bob de linte cu 
intrarea prin acoperiș, ascuțite de 
ambele părți și cu acoperiș de pia
tră. Nici primul și nici al doilea tip 
de case nu s-au întîlnit pe alte 
insule ale Polineziel. Ambele au exis
tat în Perul antic.

Pentru prima dată de pe insulă 
s-au luat probe de polen. Ele au per
mis să se restabilească tabloul cul
turilor vegetale de aici pînă la so
sirea europenilor. S-au făcut astfel 
două importante descoperiri. Mai întîi 
s-a văzut că primii locuitori ai Insulei 
Paștelui au adus cu ei plante de 
cultură inclusiv stuful „totora". Aici, 
ca și în America de sud, acesta era 
folosit pentru construirea de locu
ințe, împletituri, pentru confecționa
rea de bărci. „Totora" este o plan
tă de apă dulce și ea nu putea să 
ajungă peste ocean fără ajutorul 
omului. în al doilea rînd, Insula 
Paștelui, pustie la descoperirea ei 
de către europeni, a fost cîndva a- 
coperită de copaci și palmieri. Ast
fel cade vechiul și binecunoscutul 
argument cum că locuitorii de aici 
au început să prelucreze stuful nu
mai pentru că pe insulă nu existau 
păduri. Dimpotrivă, s-a demonstrat 
că primii locuitori al insulei au fost 
niște pietrari foarte iscusiți. Ei dis
trugeau în mod conștient pădurea 
făcîndu-și loc pentru muncile lor.

Cercetările noastre arată că toată 
cultura străveche a Insulei Paștelui 
ar atîrna în aer dacă s-ar încerca 
să se lege exclusiv de Polinezia. In 
schimb, ea capătă o explicație întru 
totul logică dacă este legată de 
continentul de la Răsărit, cel mal a- 
propiat de ea. Aici, popoarele anti
ce creaseră cu mult înaintea erei 
noastre o cultură ai cărei reprezen
tanți erau pe deplin capabili să iasă 
departe în Oceanul Pacific pe vase 
din bușteni și împletituri de stuf cu 
capacități de navigație excepțio
nale.

Note de drum din R. S. F. Iugoslavia

CARNET OLIMPIC
@ SISTEMUL DE DESFĂȘURARE A TURNEULUI DE FOTBAL 
® PRONOSTICURI LA HALTERE © RECORDMANI MONDIALI
OE ÎNOT ABSENȚI DE LA J. 0.

Zilele trecute, la Lausanne, într-o șe
dință specială, F.I.F.A. a stabilit, prin 
tragere la sorți, componența celor patru 
grupe ale turneului olimpic de fotbal. 
După cum se știe, fotbaliștii romîni fac 
parte din grupa A, împreună cu selec
ționatele R. D. Germane (care repre
zintă echipa unită a Germaniei), Iranu
lui și Mexicului. Iată și repartizarea ce
lorlalte echipe : grupa B — Iugoslavia, 
R. P. D. Coreeană, Ungaria, Maroc ; 
grupa C — Cehoslovacia, Coreea de 
sud, Brazilia, R.A.U. ; grupa D — Ita
lia, Japonia, Argentina, Ghana.

în prima fază a turneului se vor dis
puta în total 24 de meciuri. Fiecare 
echipă va susține 3 partide cu colegele 
de grupă. Apoi primele două clasate 
în fiecare grupă participă la sferturile 
de finală. Pentru a se evita reîntîlnirea 
echipelor din aceeași grupă, meciurile 
din sferturi — care sînt eliminatorii - 
vor avea loc după următoarea^ formulă : 
prima clasată în grupa A întîlnește pe 
cea de-a doua clasată în grupa B (cîști- 
gătoarea devenind semifinalista I) ; Au 
cu Bi (semifinalista II) ; Ci cu D<j (se
mifinalista III) și C2 cu Di (semifina
lista IV). în faza următoare vor avea 
loc partidele dintre semifinaliste : I cu 
III și II cu IV. Cîștigătoarele acestor 
jocuri se califică în finala turneului 0- 
limpic. Regulamentul prevede interven
ția sorților la acele meciuri din sferturi, 
semifinale și finală care, pe teren, se 
încheie — și după prelungiri — la e- 
galitate.

Odată cu intensificarea pregătirilor 
pentru olimpiadă, se înmulțesc și... pro
nosticurile. Solicitați, specialiștii își spun 
părerea cu privire la șansele concuren- 
ților, ba chiar încearcă să prevadă și 
ordinea primilor trei clasați. In urmă cu

puțină vreme o revistă americană de 
haltere a publicat următorul tabel al 
„medaliaților probabili“ la J.O. de la 
Tokio : categoria cocoș (pînă la 56 kg)
— Vakhonin (U.R.S.S.), Fukuda (Japo
nia), Ichinoski (Japonia) ; cat. pană (60 
kg) — Miyke (Japonia), Berger (S.U.A.), 
Földy (Ungaria); categ. ușoară (67,5 kg)
— Zielinski (Polonia), Baszanowski (Po
lonia), Kaplunov (U.R.S.S.); categ. semi- 
mijlocie (75 kg) — Kurînov (U.R.S.S.), 
Fluszka (Ungaria), Konno (S.U.A.) ; 
categ. mijlocie (82,5 kg) — Vereș (Un
garia), Plukfelder (U.R.S.S.), Toth (Un
garia); categ. semi-grea (90 kg) — Mar
tin (Anglia), Palinski (Polonia), March

întrecere din luna octombrie. Cu gîn- 
dul la Tokio, la posibilitatea obținerii 
medaliilor olimpice, ei au și asaltat re
cordurile mondiale. Au fost stabilite 
numeroase performanțe remarcabile care 
întrec — unele cu mult — preceden
tele recorduri ale lumii. în California, 
Patty Caretto, o înotătoare în vîrstă de 
numai 13 ani (1,53 m înălțime, 46 kg) 
a stabilit noi recorduri mondiale în 
două din cele mai dificile probe : — 
800 m și 1500 m. Fapt curios însă, 
foarte tînăra înotătoare americană va 
trebui să obțină un rezultat edificator 
într-o altă probă (eventual la 400 m li
ber), întrucît probele în care s-a dovedit 
cea mai bună din lume nu figurează în 
programul Jocurilor de la Tokio.

Marea speranță a Braziliei la J.O. de 
la Tokio, înotătorul Dos Santos, record
man mondial la 100 m liber cu timpul 
de 53”6/10, nu va fi prezent în piscina 
japoneză. Oficialitățile sportive brazilie
ne au declarat că Santos este departe 
de forma sa reală și nu a fost selecțio
nat în lotul olimpic.

Antrenamente pe pista olimpică de canotaj de la Toda, în apropiere 
de Tokio

(S.U.A.) ; categ. grea (peste 90 kg) — 
Vlasov (U.R.S.S.), Jabotinsky (U.R.S.S.), 
Shemansky (S.U.A.).

Concursurile amicale sau oficiale de 
la sfîrșitul lunii trecute au reliefat pre
gătirea superioară a unor înotători și 
atleți, care se pregătesc pentru marea

Sprinterul cubanez Figuerola este 
considerat de specialiști ca unul din pri
mii favoriți în proba de 100 m plat. 
Recent în cadrul unui concurs desfășu
rat în Italia, Figuerola a parcurs 100 m 
plat în 10”2/10, învingîndu-1 pe Gian- 
nastasio, marea speranță a sprintului 
italian, care a obținut 10’’5/10.

In nordul Sloveniei, cam la ju
mătatea drumului dintre Liubliana 
și pitoreasca localitate montană 
Bled, se află un mic oraș, a cărui 
populație nu depășește cu mult ci
fra de 20 000. Puțin cunoscut înainte 
de cel de-al doilea război mondial, 
faima orășelului a fost dusă departe 
în anii de după eliberare de uzina 
de echipament electric și de meca
nică fină, „Iskra“. înființată în 
1946, pe locul fostei fabrici de tex
tile, „Iskra“ a devenit una din cele 
mai mari întreprinderi din Iugosla
via, producătoare de utilaje electro
nice, telecomunicații, electromecani
că și automatică.

La uzina „Iskra“ vizita unui străin 
nu constituie ceva ieșit din comun. 
Faptul că veneam din Romînia a 
produs totuși, cum mi-am putut da 
seama, un interes deosebit. Aveam 
să-mi explic îndată și care era 
cauza. Secretarul general al uzinei, 
Pavel Ganțar, mi-a prezentat, în- 
tîmpinîndu-mă, un exemplar din 
ziarul uzinei consacrat în mare par
te delegației de stat a R. P. Romine, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a făcut o vizită 
în R. S. F. Iugoslavia, în toamna 
trecută. Delegația noastră a vizitat 
această uzină în ziua de 27 noiem
brie 1963. Pe prima pagină sînt re
produse două fotografii și este pu
blicat un amplu articol, toate înfă- 
țișînd aspecte din timpul vizitei și 
relevînd bucuria și căldura cu care 
muncitorii „Iskrei" i-au primit pe 
solii poporului romîn.

Cîteva date despre uzină. „Is
kra“ are, în diferite orașe din 
R. S. Slovenia, 13 unități în care lu
crează peste zece mii de muncitori. 
„Muncitorii și inginerii uzinei noas
tre — a arătat Pavel Ganțar — au 
calificare medie și superioară și sînt 
capabili să realizeze produse la ni
velul standardelor internaționale.

Preocuparea întregului nostru colec
tiv este de a realiza produse la un 
înalt nivel tehnic și de bună cali
tate".

Printre produsele uzinei se nu
mără : instalații de telecomunicații 
(emițătoare de unde scurte, recep
toare); instalații pentru televiziune; 
instalații și aparate telefonice etc. ; 
aparate de proiecție cinematogra
fică cu multiple feluri de amplifi
catoare ; aparate de măsură electro
nice de diferite tipuri ; contoare ; 
redresoare ; dinamuri pentru auto
mobile; regulatoare de tensiune; 
semiconductoare; relee ; potențio
metre și transformatoare etc.

La Krani funcționează secția prin
cipală de electromecanică și meca
nică fină. însoțit de inginerul Mitia 
Klapcici, șeful serviciului de pro
ducție, am vizitat cîteva sectoare 
ale secției din Krani, precum și ha
lele noi aflate în prezent în con
strucție și destinate extinderii ga
mei produselor electromecanice. 
„Utilajele și instalațiile uzinei noas
tre sînt în mare parte de proveni
ență iugoslavă — îmi explica ingi
nerul. Avem însă și utilaje im
portate dintr-o serie de țări 
care ne-au oferit cele mai moderne 
produse din ramura respectivă. Ri
dicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale constituie o preocupare 
permanentă a colectivului. Munca de 
cercetare, de proiecție pentru uzina 
noastră se efectuează la. institutul 
pentru automatizare din Liubliana 
dar produsul concret se realizează în 
ateliere, la mesele de lucru de către 
muncitori. De aceea avem organizate 
diferite forme de specializare a mun
citorilor și tehnicienilor. O serie de 
muncitori, care au urmat gimnaziul 
tehnic, studiază acum la facultățile 
tehnice de specialitate. In oraș 
există și un gimnaziu tehnic ai că
rui elevi fac practică în fiecare vară 
în secțiile uzinei noastre".

In hala unde se realizau aparate 
de proiecție cinematografică pentru 
filme de 35 mm am urmărit, ajutat 
de șeful atelierului respectiv, felul 
cum se face controlul tehnic de ca
litate. Acest control începe în fapt 
o dată cu intrarea în producție a 
seriei respective de aparate. în pri
mul rînd este controlată calitatea 
materiei prime și, după cum e les
ne de înțeles, acest lucru are o în
semnătate deosebită. Lucrîndu-se 
în bandă rulantă, controlul calită
ții se exercită pe fiecare fază de 
producție, iar controlul final este fă
cut cu ajutorul unor instalații spe
ciale. De pildă, în cazul aparatelor 
de proiecție cinematografică, după 
ce e-au măsurat toate detaliile teh
nice de rotații, tensiune etc., într-o 
sală special amenajată se proiec

tează același film cu fiecare aparat 
în parte, urmărindu-se calitatea pro
iectării.

Preocuparea permanentă pentru 
calitatea produselor a dus la con
tinua creștere a prestigiului produ
selor uzinei „Iskra“. Șeful secției de 
informații comerciale, Mariek Ioje, 
îmi spunea că în ultimii ani nu au 
mai primit nici o reclamație de la 
clienții uzinei. Tot de la el, am aflat 
că, în prezent, institutul pentru au
tomatizare din Liubliana, cu care 
lucrează uzina „Iskra“, a întocmit 
un plan amplu de dezvoltare și mo
dernizare a uzinei și un studiu pri
vind introducerea electronicii în te
lefonie.

...„Iskra" din Krani are ca simbol 
o scînteie electrică, iar marca între
prinderii este reprezentată de o 
stea desenată pe fond albastru. De 
la crearea întreprinderii și pînă a- 
cum, asemenea stele au fost impri
mate mereu și mereu, pe numeroa
sele produse pe care le realizează 
oamenii harnici și talentați ai aces
tei uzine.

Stan VLAD

Vedere a uzinei „Iskra"
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LA GENEVA

Ședința Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 6 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva a avut 
loc joi cea de-a 205-a ședință a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare. Ședința a fost prezidată 
de reprezentantul Braziliei, Antonio 
Correa do Lago, Ședința a fost con
sacrată în special aniversării unui 
an de la încheierea Tratatului de la 
Moscova privind interzicerea expe
riențelor nucleare în spațiul cosmic,

cin»» încălcarea armistițiului 
de-a lungul „liniei verzi“

NICOSIA 6 (Agerpres). — Cores
pondentul din Nicosia al agenției 
France Presse relatează că, începînd 
de miercuri seara, în cantonamentul 
trupelor O.N.U. din capitala Cipru
lui a fost declarată starea de alar
mă. Intr-un comunicat al comanda
mentului forței O.N.U. din Cipru se 
arată că în ultimele 48 de ore situa
ția la Nicosia a devenit deosebit de 
critică. Trupe înarmate ale ciprioți- 
lor turci și greci au încălcat armis
tițiul stabilit de-a lungul „liniei 
verzi“ care separă cele două comu
nități în capitala țării. în fața situa
ției care s-a creat, unul din contin
gentele daneze, însărcinate cu supra
vegherea „liniei verzi“, a fost nevoit 
să părăsească postul deținut, consi
derat ca fiind foarte periculos. Ce
rerea comandantului suprem al for
ței O.N.U. din Cipru, generalul Thi- 
maya, adresată vicepreședintelui Ku- 
ciuk, de a opri înaintarea ciprioților 
turci a rămas fără răspuns. Toto
dată, un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a făcut cunoscut că în localitatea 
Theodoros, situată în nordul insulei, 
au avut loc, în cursul zilei de 
miercuri, ciocniri armate între ci- 
prioții greci și turci, care s-au sol
dat cu victime atît de o parte cît și 
de cealaltă.

Votul
ROMA 6 (Agerpres). — în camera 

deputaților a parlamentului italian 
s-au încheiat miercuri seara discu
țiile generale asupra problemei a- 
cordării votului de încredere gu
vernului de centru-stînga condus de 
Aldo Moro. în cadrul discuțiilor au 
luat cuvîntul Mario Tanassi, secre
tarul Partidului social-democrat 
italian, Tullio Vecchietti, liderul 
Partidului socialist italian al unită
ții proletare, Ugo La Malfa, liderul 
Partidului republican italian, iar în 
încheiere a vorbit Mariano Rumor, 
secretarul Partidului democrat- 
creștin. El a exprimat punctul de 
vedere al partidului său față de for
mula guvernamentală de centru- 
stînga, recunoscînd că „în interiorul 
coaliției guvernamentale există di
vergențe care aduc prejudicii sem
nificației pe care ar trebui s-o aibă 
politica de centru-stînga“. în pro
blema politicii externe a țării, se
cretarul Partidului democrat-creștin 
a reafirmat „fidelitatea Italiei față 
de alianța atlantică și de unitatea 
europeană". El a spus că „Italia va 
continua să sprijine în toate orga
nizațiile internaționale și îndeosebi 
în Organizația Națiunilor Unite con-

din parlamentul italian

Un raport despre situația
țăranilor spanioli

După cum anunță corespondentul 
la Madrid al ziarului francez „Le 
Monde“, Acțiunea catolică spaniolă 
își reia criticile împotriva unor as
pecte ale regimului franchist. Acțiu
nea catolică spaniolă numără 400 000 
de membri. Mișcările catolice din 
sate protestează împotriva situației 
dezastruoase în care se găsește agri
cultura.

Potrivit acestui raport, țăranii „tră
iesc în condiții absolut incompatibile 
cu timpurile actuale, lipsiți parțial, 
6au chiar în întregime, de servicii 
esențiale de tot felul“. Această si
tuație se datorează „anomaliilor de 
structură ale agriculturii spaniole, 
lipsei unei organizări a țăranilor în- 
tr-o asociație intermediară liberă 
pentru apărarea intereselor lor“. (La 
fel ca și toți oamenii muncii spa
nioli, țăranii sînt în mod obligato
riu membri ai sindicatului vertical 
unic de stat — n.r.). Datorită acestei 
situații, „micii agricultori părăsesc 
pămînturile“.

Raportul mișcărilor rurale ale Ac
țiunii catolice — pe care presa co
tidiană din Madrid nu l-a reprodus 
— n-a avut ecou decît în revista 
„Ecclesia“. în editorialul său, această 
publicație a scris : „Ne simțim soli
dari cu neliniștea populației noastre 
țărănești și ne asociem mișcărilor 
rurale pentru a cere întreaga aten
ție pe care această situație o merită, 
precum și o acțiune rapidă și efi
cientă înainte ca răul care progre
sează rapid să nu ducă la o situa
ție explozibilă“. 

în atmosferă și sub apă și exami
nării problemei interzicerii disemi
nării armelor nucleare.

In ședință s-a dat citire unei 
declarații comune a guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii 
în legătură cu această aniversare.

Au luat cuvîntul delegații S.U.A., 
U.R.S.S., R. P. Polone, Braziliei, R. P. 
Romîne, Mexicului și R. P. Bulga
ria.

NICOSIA 6 (Agerpres). — Joi s-au 
desfășurat lupte în nord-vestul Ci
prului, cele două tabere folosind 
mortiere și tunuri. în satele din re
giunea Tillyria — locuite atît de ci- 
prioți greci cît și de ciprioți turci — 
s-au produs incidente. Comanda
mentul O.N.U. a ordonat unor pu
ternice unități să se deplaseze de 
urgență în această regiune pentru a 
împiedica continuarea ciocnirilor. 
Armistițiul negociat sub egida co
mandamentului O.N.U., după lupte
le de miercuri în localitatea Ayos- 
Theodoros, a fost violat în cursul 
zilei de joi, cînd s-au înregistrat noi 
incidente. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat la Nicosia că cei 
patru ciprioți greci, victime ale 
schimbului de focuri din noaptea de 
miercuri spre joi, au căzut în timpul 
acțiunii unui grup de ciprioți turci, 
care s-au infiltrat îmbrăcați îp u- 
niforme ale forței O.N.U. în secto
rul ciprioților greci.

La Atena, un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Externe a decla
rat că guvernul grec a hotărît să nu 
stabilească contacte oficiale la nici 
un nivel cu reprezentanții guvernu
lui turc.

solidarea unei destinderi sincere și 
a păcii în lume“. în problema pro
gramului economic al viitorului gu
vern, el a afirmat necesitatea com
baterii fenomenelor negative mani
festate în diferite domenii ale eco
nomiei. Anumite reforme însă, cum 
ar fi reformele regionale, „se vor 
putea realiza numai cînd economia 
italiană va depăși strîmtoarea ac
tualei conjuncturi“. Rumor a asi
gurat noul guvern de centru-stînga 
de sprijinul partidului său.

Grupul deputaților democrat-creș- 
tini din camera italiană a avut 
miercuri seara o ședință în care a 
votat programul noului guvern. Din 
totalul de 260 de deputați democrat- 
creștini au fost prezenți 230. Au vo
tat în favoarea guvernului 168 de 
deputați, 36 au votat împotrivă, iar 
26 s-au abținut. Au votat împotrivă 
deputății din aripa de centru a lui 
Mario Scelba și independenții. 
S-au abținut de la vot deputății din 
curentul fanfanian. S-a hotărît însă 
ca, din spirit de disciplină de partid, 
în ședința de joi a camerei, depută
ții democrat-creștini să voteze în u- 
nanimitate programul guvernului lui 
Aldo Moro. Joi după-amiază, ca
mera deputaților a aprobat cu 344 
voturi pentru, 293 contra și 3 abți
neri încrederea în guvernul Moro, 
ceea ce este echivalent cu votul de 
învestitură.

ZANZIBAR, într-o declarație a 
partidului „Afro-Shirazi“ se arată că 
guvernul Republicii Unite Tangani- 
ca și Zanzibar a adoptat măsuri în 
vederea reducerii substanțiale a taxe
lor școlare. Totodată se pregătesc 
măsuri pentru crearea unui sector de 
stat în comerțul cu amănuntul și cu 
ridicata.

CANBERRA. 1500 de metalurgiști 
din statul australian Victoria au de
clarat la 6 august o grevă de 24 de 
ore în semn de protest împotriva 
condițiilor de muncă.

TOKIO. Ministrul transporturilor al 
Japoniei a declarat că Japonia va 
denunța acordul aerian încheiat cu 
S.U.A. în caz că acestea vor refuza 
în continuare să aprobe deschiderea 
unei linii aeriene japoneze care să 
treacă prin New York spre Europa.

CAIRO. S-a anunțat că, la cererea 
miniștrilor de externe ai țărilor arabe, 
la 12 august va avea loc o ședință 
a șefilor delegațiilor țărilor arabe 
membre în comisia mixtă de armisti
țiu arabo-izraeliană. Scopul întruni
rii este de a lua în discuție ciocnirile 
de la granița dintre Iordania și Izrael.

RIO DE JANEIRO. Agenția Prensa 
Latina anunță că poliția statului bra
zilian Guanabara l-a arestat pe Mario 
Alves, membru în Comitetul Central 
al Partidului Comunist Brazilian. îm
preună cu el au fost arestați și alți 
conducători ai partidului.

MOGADISCIO. Președintele Repu
blicii Somalia, Abdulla Osman, a în
sărcinat pe fostul prim-ministru, Ab- 
dirizak, să formeze un nou guvern. 
Astfel s-a pus capăt crizei guverna

ÎN LEGĂTURĂ CU INCIDENTELE 
DIN GOLFUL TONKIN

HANOI 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția vietnameză 
de presă, guvernul R. D. Vietnam 
a publicat o declarație în care se 
arată că „la 5 august 1964, nume
roase avioane cu reacție, decolînd 
de pe nave port-avion aparținînd 
flotei a 7-a americane din Pacific, 
au venit să atace și să bombardeze 
localități din regiunile Vinh Ben 
Thuy, la vărsarea rîului Gianh, în 
apropiene de orașul Hong Gai, pro- 
vocînd pierderi în rîndurile popu
lației“.

în declarație se arată că în ulti
mele zile, avioane americane, deco
lînd de pe aerodromuri din Tailan- 
da și Laos, au bombardat și atacat 
în două rînduri Nam Can și Noong 
De — două regiuni situate pe teri
toriul R. D. Vietnam — în zona de 
frontieră dintre Vietnam și Laos. 
Au fost trimise nave de război pen
tru a pătrunde în apele teritoriale 
ale R. D. Vietnam. „Folosirea a- 
vioanelor pentru atacul și bombar
damentul care a avut loc la 5 au
gust 1964 este, în mod evident, un 
act de război premeditat“, se arată 
în declarație. „Guvernul R. D. Viet
nam denunță, în mod energic, în 
fața opiniei publice mondiale actele 
de război menționate mai sus, comi
se de guvernul S.U.A., și cere ca a- 
cesta să pună de îndată capăt tutu
ror acțiunilor de provocare și spio
naj împotriva R. D. Vietnam, să în
ceteze războiul agresiv din Vietna
mul de sud și să aplice, în mod just, 
acordurile din 1954 de la Geneva cu 
privire la Vietnam. Guvernul R. D. 
Vietnam, profund preocupat de men
ținerea păcii, a respectat și aplicat 
întotdeauna, în mod scrupulos, acor
durile din 1954 de la Geneva cu 
privire la Vietnam“. „Guvernul 
R. D. Vietnam — se spune în înche
ierea declarației — face cu since
ritate apel la țările care au partici
pat la Conferința din 1954 de la 
Geneva cu privire la Indochina, la 
țările socialiste și la țările iubitoare 
de pace din întreaga lume, să dea 
dovadă de deosebită preocupare 
față de situația excesiv de serioasă 
creată de imperialiștii americani în 
Vietnam și Indochina și să ia rapid 
măsuri pentru a opri mîna ațîțători- 
lor americani la război, pentru a 
apăra pacea în Indochina și Asia de 
sud-est, contribuind astfel la apăra
rea păcii în lume“.

PEKIN 6 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că guvernul 
Republicii Populare Chineze à dat 
publicității o declarație în care 
se arată că „la 5 august avioane a- 
parținînd flotei americane au dat un 
atac prin surprindere împotriva R.D. 
Vietnam, bombardînd în mod succe
siv regiunile Nghe An, Hon Gay și 
Thanh Hoa. Astfel, imperialismul a- 
merican a trecut „pragul războ

Dificultăți pe piața fructelor și legumelor 
în cadrul C. L E.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Co
misia executivă a Comunității Eco
nomice Europene a elaborat o serie 
de propuneri în vederea reglemen
tării unei serii de divergențe în le
gătură cu piața fructelor și legume
lor în cele șase țări membre ale 
Pieței comune. Aceste propuneri ur
mează să fie prezentate spre exami
nare Consiliului ministerial al C.E.E. 
Potrivit relatărilor publicației „A- 
gra-Europe“, propunerile preconiza
te de comisia executivă sînt menite 
să ducă la fixarea unor cote stricte 
ale producției și consumului de fructe 
și legume pentru a înlătura unele 
greutăți pe care le întîmpină furni

mentale, care a izbucnit la 14 iulie, 
ca urmare a demisiei guvernului pre
cedent, condus de Abdirizak, după 
votul de neîncredere al parlamentului.

LONDRA. Ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, R. Butler, a acordat 
un interviu televiziunii britanice, în 
care s-a referit la diverse aspecte ale 
politicii engleze. El a făcut aprecieri 
pozitive asupra contactelor stabilite 
cu prilejul recentei sale vizite la Mos
cova și s-a referit la politica engleză 
în Orientul Mijlociu și în Asia de sud- 
est.

KHARTUM. La încheierea sesiunii 
Consiliului Central al Sudanului 
(care are sarcina aplicării constituției), 
ministrul de externe, Ahmed Kheir, a 
declarat că politica externă a țării 
sale urmărește promovarea cooperă
rii internaționale și lupta împotriva 
colonialismului de pe continentul a- 
frican.

ASSUAN. Calea maritimă dintre 
Sudan și Assuan, înființată în anul 
1890, va fi închisă în cursul zilei de 
7 august, datorită lucrărilor de con
struire a ultimului lac de acumulare 
de la Assuan. Comunicația între 
Sudan și Assuan se va înfăptui pe 
cale aeriană, precum și pe ruta mari
timă Port Sudan-Canalul de Suez.

BAGDAD. Ministrul petrolului al 
Irakului a declarat reprezentanților 
presei că țara sa a hotărît să pună 
gratuit la dispoziția R. A. Yemen pe
trolul de care are nevoie. Ministrul 
a spus că această măsură se încadrea
ză în „politica de ajutorare a țărilor 
arabe independente“.

STOCKHOLM. La 5 august a în
cetat din viață, în vîrstă de 75 de 

iului“, făcînd primul pas spre 
extinderea războiului în Indochi
na. Situația este de o maximă 
gravitate. Guvernul R. D. Viet
nam a înaintat un protest vehe
ment pe lîngă guvernul S.U.A. Gu
vernul chinez sprijină pe deplin po
ziția justă a R. D. Vietnam“. „Gu
vernul S.U.A., se spune în declara
ție, a pretins că flota americană a 
lovit și a scufundat două nave de 
război ale R. D. Vietnam. El nu poa
te aduce însă nici o dovadă în spri
jinul acestei afirmații. Purtătorul de 
cuvînt al R. D. Vietnam a subliniat 
că așa-zisul al doilea incident din 
golful Tonkin este doar o plăsmuire. 
Faptele au dovedit și vor continua 
să dovedească că așa-zisul incident 
este o minciună pusă anume la cale 
de imperialismul american pentru 
a-și extinde războiul din Indochina“. 
„Bombardarea orașelor de coastă ale 
R. D. Vietnam care a avut loc la 5 
august, se arată în continuarea de
clarației, reprezintă o acțiune pre
meditată din partea imperialismului 
american, pentru a extinde pas cu 
pas războiul“. în legătură cu aceste 
lucruri, „guvernul Republicii Popu
lare Chineze declară următoarele în 
mod solemn : flăcările războiului de 
agresiune împotriva R. D. Vietnam 
au fost aprinse de către Statele Uni
te. Deoarece Statele Unite au acțio
nat în acest mod, R. D. Vietnam și-a 
cîștigat dreptul de acțiune pentru a 
lupta împotriva agresiunii și toate 
țările care sprijină acordurile de la 
Geneva au dobîndit dreptul de ac
țiune pentru a ajuta R. D. Vietnam 
în lupta sa împotriva agresiunii. 
R. D. Vietnam face parte din lagă
rul socialist și nici o țară socialistă 
nu poate sta pasivă de o parte în 
timp ce R. D. Vietnam este supusă 
agresiunii. R. D. Vietnam și China 
sînt vecine, strîns legate între ele ca 
buzele de dinți și poporul vietnamez 
este frate bun al poporului chinez. 
Agresiunea Statelor Unite împotriva
R. D. Vietnam înseamnă agresiune 
împotriva Chinei. Poporul chinez nu 
va sta pasiv de o parte fără să dea 
o mînă de ajutor. Datoria de sînge 
impusă de Statele Unite poporului 
vietnamez trebuie răsplătită. Guver
nul S.U.A. trebuie să înceteze ime
diat provocările sale armate împo
triva R. D. Vietnam și să pună capăt 
încălcărilor armate ale teritoriului, 
spațiului aerian și apelor teritoriale 
ale acesteia. Altminteri, guvernul
S. U.A. trebuie făcut răspunzător 
pentru toate gravele consecințe care 
vor decurge din asemenea acte“.

MOSCOVA 6 (Agerpres).— într-o 
declarație dată publicității de agen
ția TASS, în legătură cu incidentele 
care au avut loc în golful Tonkin, se 
spune, printre altele : „De ce oare 
au apărut nave și avioane america
ne de luptă în golful Tonkin, la 
multe mii de kilometri de țărmurile 

zorii acestor produse în țările mem
bre ale Pieței comune. Consiliul mi
nisterial al Pieței comune urmează 
să fixeze anual prețuri la aceste 
produse pentru fiecare sezon. După 
cum relatează publicația „Agra-Eu- 
rope“, Consiliul ministerial al Pieței 
comune urmează să adopte o serie 
de măsuri pentru a preîntîmpina 
fluctuația prețurilor pe piața fruc
telor și legumelor. Noile măsuri pri
vind reglementarea pieței fructelor 
și a legumelor în țările membre ale 
Comunității Economice Europene 
urmează să intre în vigoare cel mai 
tîrziu la 1 ianuarie 1966.

ani, scriitoarea progresistă suedeză 
Moa Martinsson.

ROMA. Tenorul italian Mario del 
Monaco, a apărut miercuri seara pe 
scenă pentru prima dată după re
centul accident de automobil, în urma 
căruia a fost rănit.

LONDRA. Nava comercială en
gleză „Guernsey Coast“ s-a ciocnit 
cu vasul liberian „Catcher“. Nava en
gleză s-a scufundat, dar echipajul a 
reușit să se salveze.

CARACAS. Deficitul balanței co
merciale al Venezuelei s-a cifrat în 
perioada anilor 1951—1963 la 9,5 mi
liarde dolari. în această țară sînt 
în prezent aproximativ 700 000 de șo

Prlnzîndu-șl gondolele de pilonii de pe chel, conducătorii acestor am
barcațiuni venețiene au încetat lucrul ca o formă de protest împotriva 

majorării tarifului de transport

S.U.A. ? Doar este îndeobște cunos
cut că acest golf scaldă numai țăr
murile R.D. Vietnam și R.P. Chi
neze, înfigîndu-se adînc în teritorii
le acestor țări. Staționarea cu nimic 
justificată în această zonă a unor 
forțe armate maritime și aeriene și, 
pe lîngă aceasta, „patrularea“ unor 
țărmuri străine nu pot fi calificate 
prin sine însăși altfel decît ca o ac
țiune vădit ostilă față de statele din 
această regiune. Devine limpede de 
pe acum că staționarea forțelor ma
ritime militare ale S.U.A. în golful 
Tonkin a creat acolo o situație de 
natură să ducă la complicații peri
culoase. Nu se poate să nu se țină 
seama de faptul că noile acțiuni mi
litare americane se întreprind în 
condiții în care forțele reacționare 
din S.U.A. și clica militarist^ sud- 
vietnameză, care le îndeplinește 
voința, urmăresc stăruitor să obțină 
extinderea sferei de intervenție și de 
operațiuni armate americane asupra 
Republicii Democrate Vietnam“.

„In cercurile autorizate sovietice, 
se arată în încheierea declarației, 
sînt condamnate cu hotărîre acțiu
nile agresive ale S.U.A. în golful 
Tonkin, care duc la o intensificare 
periculoasă a încordării deja existen
te a situației din Asia de sud-est. 
Asemenea acțiuni, noi măsuri ne
chibzuite sau provocări în această 
regiune pot determina evenimente 
de natură să transforme incidentele 
care au avut loc într-un vast con
flict militar cu toate consecințele 
periculoase care decurg din aceasta. 
Răspunderea pentru asemenea con
secințe va reveni, firește, Statelor 
Unite ale Americii".

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 5 
august a avut loc ședința Consiliu
lui de Securitate. în cadrul ședinței, 
reprezentantul Statelor Unite, Adlai 
Stevenson, a prezentat versiunea gu
vernului S.U.A. cu privire la eveni
mentele din Golful Tonkin. Repre
zentantul Angliei a sprijinit poziția 
Statelor Unite. Luînd cuvîntul, re
prezentantul U.R.S.S., P. D. Mo
rozov, a arătat că guvernul sovie
tic condamnă cu fermitate acțiunile 
S.U.A. care și-au trimis flota mili
tară și au bombardat obiectivele de 
pe litoralul R. D. Vietnam și consi
deră că S.U.A. trebuie să-și înceteze 
de îndată acțiunile militare împotri
va R. D. Vietnam. în caz contrar, în
treaga răspundere pentru consecin
țele acestor acțiuni va reveni State
lor Unite. Delegatul sovietic a pro
pus o rezoluție conform căreia tre
buie invitați reprezentanții guver
nului R. D. Vietnam să ia parte ime
diat la ședințele Consiliului de Secu
ritate. Delegatul Franței, R. Sey- 
doux, a declarat că, după părerea 
delegației sale, trebuie audiate cele 
două părți care participă la conflict. 
El s-a pronunțat în favoarea invită
rii reprezentanților R. D. Vietnam la 
ședințele Consiliului. Consiliul de 
Securitate l-a împuternicit pe pre
ședintele S. Nilsen (Norvegia) să or
ganizeze consultări în legătură cu 
invitarea R. D. Vietnam. Apoi, șe
dința Consiliului de Securitate a luat 
sfîrșit.

Liberia a suspendat 
relațiile cu Portugalia

MONROVIA 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Liberiei, William Tubman, 
a dat publicității un decret prin care 
se suspendă relațiile politice și co
merciale dintre Liberia și Portuga
lia. Navele și avioanele portugheze 
nu mai au acces în porturile și pe 
aeroporturile Liberiei. Decretul men
ționează, de asemenea, că nici o per
soană de origine portugheză nu se 
mai poate stabili în Liberia, cu ex
cepția acelora care trăiesc aici și 
care se declară împotriva politicii 
coloniale duse de guvernul portu
ghez.

meri și un milion de copii vagabonzi 
(populația Venezuelei numără 7,5 mi
lioane locuitori — n. r.).

MADRID. în capitala Spaniei se 
desfășoară procesul intentat unui grup 
de trei muncitori, acuzați că au răs- 
pîndit manifeste sindicale, considerate 
de regimul franchist ca fiind „subver
sive“. Procurorul a cerut condamna
rea la pedepse între trei și cinci ani.

DELHI. Fostul prim-ministru al 
Nepalului, Singh, a fost condamnat 
de către un tribunal special la doi 
ani de închisoare și 2 000 de rupii a- 
mendă, pentru „acțiuni întreprinse 
împotriva regelui Nepalului, Mahen
dra".

congo După Stanleyville,
alte orașe in miinile răsculaților

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). — 
Ocuparea orașului Stanleyville de 
către forțele răsculate din Congo a 
creat panică în rîndurile armatei 
centrale. Agenția Associated Press 
relatează că în după-amiaza zilei de 
6 august, principalul oraș din pro
vincia Sankuru, Lodja, a căzut în 
mîinile răsculaților. Pe străzile ca
pitalei Congoului, Leopoldville, cir
culă fără întrerupere patrule milita
re întărite, care opresc orice „persoa
nă suspectă“. Potrivit agenției France 
Presse, în cercurile oficiale congo
leze circulă cu insistență zvonul că 
primul ministru Moise Chombe va 
cere guvernului belgian ajutor mi
litar. Tot personalul european al 
companiei miniere „Geomines“ din 
localitatea Manono, situată la 500 km

Corespondența din Paris

Salvarea celor noua mineri 
de la Champagnole

Micul orășel Champagnole din 
munții Jura, trăiește, începînd de luni 
27 iulie, ceasuri de mare încordare. 
In acea zi, la orele 12,12 locuitorii lui 
au auzit un zgomot scurt, ca de cu
tremur. Cei ce se aflau pe stradă 
au văzut înălțîndu-se deasupra mun
telui Rivel o coloană de praf alb. A- 
ceasta, tocmai în direcția tunelului 
de acces spre carierele subterane, 
de unde se aprovizionează fabrica 
de ciment „Bouvet-Ponsard*. Sire
nele au început să țiue minute în șir. 
Gîndurile pline de solidaritate ale 
tuturor s-au îndreptat spre muncito
rii din schimbul de zi, aflați în ca
rieră. Aproape toți au familii, copii.

Autoritățile au organizat imediat 
acțiunea de salvare. Dar dificultăți 
deosebite aveau să stea în calea a- 
cesteia. Mai bine de două zile după 
accident, terenul a continuat să se 
deplaseze ; din cînd în cînd, bucăți 
de stîncă porneau în vale. Procedînd 
cu multă atenție, echipele de sal
vare au făcut primele sondaje încer- 
cînd să determine ce porțiuni de ga
lerie, rămînînd libere, au permis 
muncitorilor prizonieri în carieră să 
găsească un refugiu. Folosindu-se 
aparate speciale care emit și recep
ționează semnale fonice, a doua zi, 
marți, la orele 20, s-a stabilit contac
tul cu un grup de 9 muncitori. Aceș
tia se refugiaseră într-o porțiune de 
galerie care a rezistat. Pentru a fi 
salvați, de la suprafață și pînă la ei 
trebuia săpată o sondă cu diame
trul de 80—90 cm, adîncă de 82 de 
metri. Prin aceasta, cu ajutorul unei 
capsule, ei urmau să fie scoși la 
suprafață.

După ce s-a intrat în legătură cu 
cei 9 mineri, li s-au trimis printr-un 
tub mîncare, o lampă electrică, veș
minte. Apoi au început lucrările de 
salvare propriu-zise : la început s-a 
folosit mașina de forat de la mina 
din Merlebach. Aceasta a rămas 
însă de mai multe ori în pană, nefiind 
concepută spre a lucra vertical. S-a 
folosit apoi o sondă „forex' realiza
tă pentru industria petrolieră. Ar fi 
greu de redat filmul muncii de zile 
și nopți depuse pentru salvarea ce
lor nouă. Mulți membri al familiilor 
lor, dar și ai celorlalți cinci, a căror 
poziție nu a fost stabilită pînă în 
prezent, n-au mai părăsit șantierul. 
Din multe țări, — catastrofe de acest 
fel îi unesc mai mult pe oameni —

Jocul bursei
Nu în cărțile de istorie și 

geografie figurează acest „im
periu", ci în analele bursei 
din Londra. Acolo, la „Stock 
Exchange“ s-a jucat soarta 
„imperiului Bloom“. (Ea ocu
pă de mai multă vreme un spațiu 
mare în presa occidentală. Re
vista „Express“, care apare la Pa
ris, îi consacră în ultimul număr 
o pagină întreagă). Un imperiu 
evaluat la multe milioane de 
lire sterline, care se exprimau 
în acțiunile societății „Rolls 
Razor". Firma, în titulatura că
reia figurează lamele de ras", 
avea ca scop principal nu a- 
cest accesoriu pentru bărbierit, 
ci producerea și comercializarea 
mașinilor de spălat rufe. Bloom 
era regele acestor mașini. In cî- 
teva luni acțiunile „Rolls Razor" 
au urcat vertiginos la bursă a- 
jungînd pînă la 47 de șilingi. Fir
ma ocupa pagina întîia a ziarelor, 
„regele" apărea la televiziune, 
vorbea la radio. Consacrare su
premă : la începutul acestui an 
respectabilul „Sunday Times" îi 
rezerva lui Bloom un supliment 
în culori. Reclamă care ajuta la 
lansarea mașinilor de spălat. In 
plus o serie de scandaluri mon
dene, erau bune și ele pentru ca 
numele Bloom să apară în ziare.

Averea sus-numitului provenea 
de la o mare întreprindere de 
asamblare în Anglia a pieselor 
unor mașini de spălat rufe furni
zate din Olanda, mașini care 
reveneau mai ieftin decît mai pu
țin norocoasele lor concurente.

Nu mai puțin rapidă decît as
censiunea a fost și căderea. La 

de Elisabethville, a fost evacuat în 
urma înfrîngerilor suferite de ar
mata centrală. Toate instalațiile 
companiei și-au încetat activitatea. 
Joi după-amiază, postul de radio 
Stanleyville a transmis un mesaj al 
lui Gaston Soumialot, care a de
clarat că se consideră urmaș al ca
uzei lui Patrice Lumumba. El și-a 
exprimat speranța că forțele răscu
late conduse de el vor obține succe
se importante. El a declarat că for
țele răsculate nu vor întreprinde 
nici un fel de măsuri represive îm
potriva populației europene pe care 
a îndemnat-o să-și mențină calmul șl 
să păstreze ordinea în regiunile ce 
se întind pe o suprafață de aproxi
mativ 250 000 km pătrați, aflate sub 
controlul răsculaților.

au fost trimise aparate. Dificul
tățile au continuat. Uneori, din cau
za ploii, mașinile au fost oprite. In 
alte zile, toate motoarele încetau să 
lucreze. Treptat, noi mașini au în
ceput să foreze. Discuțiile celor de 
la suprafață cu cei nouă erau emo
ționante. Am ascultat la radio răs
punsurile acestora : muncitorii erau 
plini de curaj, hotărîți. După 200 de 
ore, primele succese. Primul prizo
nier a ieșit din cariera prăbușită, 
marți 4 august, la orele 17,16. Ulti
mul, maistrul André Martinet, la ore
le 18,45.

Muntele Rivel mai păstrează în 
pîntece încă cinci oameni. S-au fă
cut mai multe sondaje, dar pînă la 
ora cînd transmit, nu se știe nimic 
precis despre soarta lor.

Tudor VORNICU

O echipă de salvare deschide o ca
vitate spre galeria de aera].

sfîrșitul ședinței de bursă, pe 
panourile de cursuri a apărut 
cifra : un șiling și un sfert, 
adică jumătate din valoarea 
nominală a unei acțiuni. Ști
rea a produs senzație. Ziarele 
engleze, ca și numeroase alte or
gane ale presei vestice, au apă
rut cu titluri pe prima pagină : 
B.B.C.-ul a dedicat evenimentu
lui emisiuni speciale, crahul 
„Rolls Razor“ fiind considerat 
unul din cele mai senzaționale 
din istoria bursei londoneze. 
Chestiunea a format și obiectul 
unor discuții vii în Camera Co
munelor, unde doi miniștri au 
fost interpelați în legătură cu a- 
ceastă afacere, cerîndu-se efec
tuarea unei anchete. Desigur că 
nu putea lipsi și o notă de umor 
englezesc. Ziarele au anunțat că 
un puternic grup financiar, soli
citat să investească noi sume în 
acțiuni „Rolls Razor", a răspuns 
că nu poate oferi decît „expresia 
simpatiei sale“.

Dar cum la bursă tranzacțiile 
nu se încheie pe simpatii ci pe 
bani sus-numitul a fost nevoit să-și 
lichideze imperiul, provocînd o 
adevărată plăcere concurenților 
care își ajunseseră astfel scopul.

Și acum ? Acum, Bloom in
tenționează, după cum anunța 
chiar el, să se lanseze în 
noi afaceri. De altfel, acțiu
nile „English and overseas in- 
vestiment", altă afacere a lui 
Bloom, au crescut la bursă și, 
cum scria cu ironie „L’Express", 
„desigur că nu va dormi pe paie".

Sergiu BRAND
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