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Al 14-lea
„301.100"
«u 10 zile înainte

de termen
Momentul este impresionant. Un 

moment de finalizare a unui obiectiv 
al întrecerii din uzină, desfășu
rată în cinstea marii sărbători : 
O nouă instalație de foraj se ridică 
pe standul de probe. Au asamblat-o 
montorii la sol, în zilele calde ale 
lunii iuiie. Colectivul Uzinei de utilaj 
petrolier „1 Mai“ din Ploiești și-a 
luat angajamentul să reducă’ timpul 
de construcție a instalațiilor de fo
raj cu cel puțin 10 zile.

Ceea ce se petrece acum — după 
cum se poate vedea și din fotogra
fia alăturată — este cît se poate de 
sugestiv. Macarale pe șenile au adus, 
pe platoul de montaj general, agre
gatele șl subansamblele principale. 
Și iată că ieri, cu 10 zile înainte de 
termen, a 14-a instalație de foraj 
7,3 D.IJ.-200“ a fost ridicată pe stan
dul de probe al uzinei. Cîțiva oa
meni stau lîngă troliu, pe postamen
tul metalic, dirljînd manevra aceas
ta care simbolizează parcă renaște
rea uzinei de la o producție profi
lată în trecut pe reparații de utilaje 
pentru sonde, la o uzină modernă, 
socialistă, constructoare de cele mai 
felurite tipuri de instalații petro
liere. Montorii Ion Anghel și Gheor
ghe Radovanovici urmăresc de la 
granic traiectoria largă a ridicării 
‘nstalației. Și, deși au făcut aceasta 
de zeci de ori în ultimii ani, sînt stă- 
pîniți totuși de fireasca emoție dina
intea unei realizări de însemnătate.

După ce probele vor fi fost în
deplinite și controlul tehnic de ca
litate își va fi pus parafa, monu
mentala instalație, premiată cu „Me
dalia de aur“ la Tîrgul internațional 
de la Leipzig din primăvara anului 
1964, va coborî la orizontală pentru 
a fi ambalată și expediată benefi
ciarilor. Altele îi vor lua locul, una 
cîte una, metodic și constant. Pină la 
sfîrșitul anului, uzina ploieșteană va 
mai construi 14 instalații de fo
raj de tipul „3 D.H.-200“. Sînt insta
lații cu un înalt grad de tehnicitate, 
corespunzătoare celor mai mari exi
gențe. Mulți dintre muncitorii și teh
nicienii care au asamblat-o și o ve
rifică în probele de casă sînt oameni 
cu experiență îndelungată care au 
montat instalații petroliere romînești 
și în alte țări.

...Un moment din întrecere. Poate 
chiar azi, gazeta de perete a uzinei 
va publica un articol cu titlul „încă 
un angajament îndeplinit“.

Șfefan Z1DĂRIȚĂ

Luna cărții în
In cadrul „Lunii cărții'', organizată în 

cinstea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei, in toate bibliotecile din 
Capitală au loc numeroase acțiuni de 
masă cu cartea: prezentări de cărți, re
cenzii, seri literare, simpozioane, întîl- 
niri cu scriitori, concursuri literare, ex
poziții etc.

„Cartea românească în vitrinele Iu-

telegramă
Excelenței sale 
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București
în numele poporului și guvernului Republicii Arabe Unite, adresez 

Excelenței Voastre, Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și 
poporului romîn mulțumirile noastre cele mai sincere pentru sentimentele 
cordiale și felicitările transmise cu prilejul celei de-a XH-a aniversări a 
revoluției, împreună cu cele mai bune urări din partea mea pentru pro
gresul și prosperitatea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER 
președintele Republicii Arabe Unite

Stnngeri de mîinl, felicitări Ia elaborarea șarjei Foto : A. Cartojan

REȘIȚA ■ »

1 a ore 1 e 12 i . : •
© 670 șarje rapide ® La aceleași furnale 50 000 
de tone de fontă mai mult ® Mesaje în întrecere

...Montorii Ion Anghel și Gheorghe 
Badovanovici urmăresc traiectoria 

largă a ridicării instalației...

Capitală
mii", „Contribuția țării noastre la dez
voltarea științei mondiale", „Orașe noi 
pe harta țării“, „R.P.R. —forță activă 
în slujba păcii" sînt temele cîtorva sim
pozioane care au loc în aceste zile. Un 
mare număr de cetățeni iau parte la 
concursuri, seri, medalioane și montaje 
literare.

Reșița 7 august 1964. — Cînd 
transmit rîndurile de față, cea de-a 
670-a șarjă rapidă de oțel a și luat 
drumul spre trenurile de turnare. 
Fotoreporterul nostru, prezent în a- 
cea clipă pe platforma cuptorului, a 
declanșat.aparatul și a prins pe pe
liculă bucuria echipei care a elabo
rat-o. Noua șarjă a fost plămădită 
în cuptorul nr. 3 de oțelarii brigăzii 
conduse de comunistul Vasile A- 
chim. într-o clipă de răgaz el ne-a 
spus cu justificată mîndrie.

— La noi timpul înseamnă oțel. 
Pentru o șarjă de oțel la Reșița se 
consumă în medie 8 ore și cinci mi
nute. O șarjă rapidă este elaborată 
în maximum 7 ore și 30 minute. La 
cele 670 de șarje rapide elaborate 
în acest an s-a economisit timp, în 
care s-au produs peste plan alte 50 
șarje de oțel. La Reșița, în prezent, 
nu există echipă de oțelari care să 
nu fi elaborat anul acesta 100 — 150 
șarje rapide. Am întîlnit la cup
torul nr. 2, brigada condusă de 
cunoscutul oțelar Vasile Mocea. Bri
gada deține pe merit primul loc pe 
oțelărie, iar oamenii ei sînt socotiți 
adevărați „maeștri“ ai șarjelor ra
pide. De la începutul anului, oțela
rii lui Mocea au înscris în agenda 
întrecerii adevărate recorduri : 157
șarje rapide elaborate și peste 6000 
tone de oțel de bună calitate produse 
mai mult față de plan. Spre acest 
urcuș al întrecerii își îndreaptă pa
șii în aceste zile, ca un singur om,

Pentru mineri
In ultimii 13 ani au fost alocate de 

către stat fonduri de investiții în va
loare de 1,2 miliarde lei, din care s-au 
construit pentru mineri blocuri cu 
15 000 de apartamente și cămine mun
citorești pentru 20 000 de mineri ne- 
familiști. Alți aproape 2 000 de mineri 
și-au construit locuințe proprii, folosind 
în acest scop creditele acordate de stat, 
în centrele miniere au fost ridicate uni
tăți medicale modeme, cluburi, cine
matografe, magazine și alte unități de 
deservire, baze sportive.

DEVA. — In cartierul Braia din 
Lupeni s-a dat de curînd în folosință 
minerilor un bloc cu 30 de apartamen
te. Din 1957 și pînă în prezent s-au 
construit în acest cartier 21 de blocuri 
cu peste 900 de apartamente, 4 cămine 
cu peste 500 de locuri, pentru tineri 
nefamiliști, cantină-restaurant și un ci
nematograf modern. Acum se află în 
construcție, urmînd a fi dat în curînd în

In ziarul de azi

• C. Borgeanu : Marxlsm-leni- 
nismul — călăuza sigură a acti
vității științifice (pag. 2—4)

0 V. Vînfu : Itinerare 1964 — 
Valea valorificărilor (pag 3-a), 
(pagină specială)

• Din lumea științei șl tehnici! 
(pag. 4-a)

și oțelarii Dumitru Gîrtoi, Iosif 
Bagy, Ion Bădescu, schimbul mais
trului Mihai Lupșan, întregul colec
tiv de oțelari ai Reșiței.

Sus pe pasarela furnalului.I am 
surprins doi oameni instalînd un 
panou mare pe care au scris: „Re
șița. Secția furnale. Ne-am depășit 
angajamentul luat în cinstea lui 23 
August". Cîte nu spune această 
veste !

Furnalele reșițene au fost con
struite în anii , puterii populare. 
Aciim, tinerețea cu... entuziasmul 
ei caracteristic are cuvînt hotă- 
rîtor în întrecerea socialistă? Dacă 
ar fi să comparăm' cu ceva 
arena producției de fontă reși- 
țeană,. cel mai nimeritj. mi se pare, 
un mare stadion în plină-activitate. 
Furnaliștii de aici au aliniat la start 
toți... indicatorii de plan : producti
vitatea, calitatea, economiile, prețul 
de cost, consumul specific etc. La 
ora actuală tabela de marcaj a în
trecerii consemnează rezultate neîn- 
tîlnite încă în istoria producției de 
fontă de la Reșița. La toți indica
torii s-au obținut depășiri însemna
te. Prețul de cost pe tona de fontă 
a fost redus cu aproape 15 lei față 
de plan ; productivitatea muncii a 
urcat la 103,6 la sută peste cifra 
planificată. Despre calitate, vorbesc

Victor DELEANU

(Continuare în pag. V-a)

folosință un complex comercial cu 10 
magazine. în cei 20 de ani care 
au trecut de la eliberare, în orașul 
Lupeni s-au construit și dat în folosința 
minerilor 2 255 de apartamente, un spi
tal nou, s-au înființat un dispensar pen
tru copii, o școală medie etc. In car
tierul Livezeni din orașul Petroșeni s-au 
terminat și predat anul acesta 3 blocuri 
care însumează 100 de apartamente și 
se lucrează la terminarea a încă 140 de 
apartamente. De asemenea, se află în 
construcție complexe de locuințe la 
Petrila și Vulcan.

ORADEA. — Siluetele noilor blocuri 
de locuințe, complexele comerciale mo
deme, școlile, internatele, cluburile, dis
pensarele medicale și alte construcții 
social-culturale ridicate în ultimii ani 
au schimbat complet înfățișarea vechi
lor așezări de mineri Sumcuiuș, Voivozi, 
Sărmășag și altele din regiunea Crișana. 
în ultimii ani aici au fost construite și 
date în folosință aproape 800 de apar
tamente.

NDRAZNEȚII
Scriind acest reportaj, am înaintea mea, 

pe masa de lucru, chipurile a cinci tineri, 
așa cum le-am putut obține, și le compar 
cu imaginile lor vii, încă proaspete, a- 
mintindu-mi-i. Amintirea îi zmulge din 
cartonul lucios, le redă gesturi, cuvinte, 
și, unindu-i, face ca discuțiile separate 
purtate cu ei să se amestece, să se con
tinue. Multe din gîndurile și preocupă
rile tinerilor noștri de azi răsună în cu
vintele celor cinci noi prieteni ai mei. În
cerc, punîndu-le pe hîrtie, să le rețin pe 
cele mai frumoase, mai generoase, adică 
pe cele mai tinerești. *

PASIUNEA MARILOR ȘANTIERE*
Anii noștri au dezvăluit, între afîfea alte 

tipuri de oameni deosebiți, o categorie 
(nu găsesc un cuvînt mai potrivit) de că
lători care provoacă o admirație constan
tă eternilor călători care sînt reporterii, 
și, desigur, nu numai lor. Sînt acei îndră
gostiți ai construcțiilor transformatoare de 
geografie și economie, oamenii care se 
simt în largul lor în clocotul șantierelor 
enorme.

Un asemenea fiu al marilor șantiere 
este și Ion Oprea, lăcătuș montor. și su
dor în plumb pe șantierul Combinatului 
de la Turnu Măgurele.

...E o „înălțime de om”, un fînăr pe 
care îl cauți la gradația ștachetei lolan- 
dei Balaș. Vine spre mine din direcția Fa
bricii de acid sulfuric. La picioare nisipul 
mărunt pare strivit de greutatea cu ca- 
re-l apasă umbra adîncă a fînărului con
structor. E devastat de soare, părul pare 
în flăcări, îngînind culorile nisipului. Pe 
obrazul bronzat ca pîinea Bărăganului, 
ochii amintesc mereu că ne aflăm pe țăr
mul Dunării albastre. Mișcările lui Ion O- 
prea sînt cumpănite, puternice. Pe un 
astfel de om ai avea încrederea să-l pui 
sprijin unei clădiri, la temelie. Surîde. și 
pînă și surîsul lui emană o forță liniș
tită, neștiutoare de ea însăși. Surîsul are 
de astădafă un motiv pe care Ion Oprea 
îl mărturisește cu plăcere :

— Chiar astăzi am terminat ultimele 
finisări la linia de acid sulfuric. Echipa 
noastră a dat cu douăzeci de zile înainte 
de termen instalația de la răcifoarele cu 
stropire.

Ion Oprea conduce o echipă la lotul 
II Purificare, de pe șantierul Fabricii de 
acid sulfuric.

— Acum, gafa ! Am terminat cu acest 
loc de muncă. De mîine trecem la altă 
secție, la montarea Fabricii de îngrășă
minte complexe. Băieții au revizuit toate 
lucrările, au făcut lună pe unde ay mun
cit și acum ne luăm rămas bun cfe la lo
tul doi. E plăcut să te mai uiți o dată la 
ce-ai lucrat și să vezi că n-ai muncit fără 
folos.

— Cîți sînteți în echipă ?
— Cu unul mai mult decîf meșterii 

lui Manole, din baladă : unsprezece.
— Vasăzică, parafrazînd versurile 

populare : „cu Ion unsprezece / Care-i și 
întrece I’

— Ba nu-i întrec de loc. In echipa 
noastră sînt băieți tot unu' și unu' !

In 1958 Ion Oprea era lăsat la vatră. 
Fostul arfilerist își simțea brațele dornice 
să construiască, șantierele II atrăgeau ca 
niște coline magnetice, lată-l la Chiș- 
cani, în orizontul de ape al Brăilei, la
tă-l apoi la Năvodari, lăcătuș. Aici s-a 
calificat și sudor în plumb. Năvodarii sînt 
în viața lui o etapă hotărîtoare : pe acest 
șantier a devenit candidat și, după un 
an, membru de partid.

— Pe șantierul de la Turnu Măgurele 
am venit, cum s-ar zice, de la „primul 
țăruș”, în aprilie 1963. Am lucrat mai în- 
fîi la conductele de hidromecanizare. Era 
greu. Totul era încă în închegare. Curînd 
am văzut cu bucurie cum tehnica pătrun
de pe șantier, hotărîtoare. Utilaje 
moderne au venit tn ajutorul brațelor 
noastre, cerîndu-ne doar iscusință, califi
care.

întrebat despre munca lui, Ion Oprea 
răspunde cu căldură.

— Munca mea e foarte ușoară. Cel 
puțin așa mi se pare. Cred că dacă-ți iu
bești meseria e cu neputință să nu-ți 
pară ușoară I Mă veți întreba cum anume 
muncesc : uite, muncesc cu plăcere, cu 
dragoste. Chiar așa, muncesc cu dra
goste. Aud de cîte unul că lucrează de 
mîntuială, cu ochii la ceas și mă mir : ce 
viață o mai fi și asta să nu-ți placă me
seria ta, s-o faci în grabă, cu gîndul în 
altă parte ? Pentru mine, meseria mea e 
viața mea însăși și sînt foarte bucuros 
că toți băieții de la noi din echipă gîn- 
desc ca și mine !

A

Incetăreâ & viață a lui Aleksander ZawaÜzlçi 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliul de Stat, 
guvernul Republicii Populare Polone anunță cu adîncă 
durere că la 7 august a.c. a încetat din viață, după o 
grea și îndelungată suferință, Aleksander Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat, președintele Comite
tului Frontului unității poporului, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P.

— Deci ai devenit măgurelean.
— Deocamdată. Cînd se vor termina 

lucrările aici, voi pleca pe alt șantier. Îmi 
place să construiesc. Nu pot să stau în 
loc. Oricîf de plăcut ne-am aranja, soția 
mă va urma oriunde. Ea mă înțelege și 
gîndește ca și mine. Ce să fac ? Am pa
tima marilor șantiere I

DOi TINERI CERCETĂTORI
In vecinătatea unor vechi grădini bucu- 

reștene se află Centrul de cercetări de 
chimie — fizică al Academiei R.P.R. Am 
pătruns, nu fără sfială, în clădirea a- 
ceasta. In gînd îmi reveneau tocilarii cla
selor prin care trecusem și pe care noi 
ceilalți îi destinasem muncii de savanți. 
Mă așteptam la ochelariști uituci simpli
ficați în filme și în cărți și, în același timp, 
speram că această imagine tradițională a 
savantului va fi contrazisă. Trebuie să 
spun de la început că cei doi tineri cer
cetători pe care i-am cunoscut mi-au în
trecut în acest sens toate așteptările. Con
stanța Mustețea este o fată zveltă, surîză- 
toare, iar Mihai Vas are ținuta unui artist 
expresiv, cu sprîncene extraordinar de 
groase și stufoase, puțin pedant în ceea 
ce prjvește „atitudinea vestimentară 
(chiar așa’ l-a caracterizat una din colege, 
rizînd).

Acești doi tineri, aflăm de la unul din 
conducătorii centrului de cercetări, sînt 
foarte ialenfați și pregătiți excepțional. 
Profesorul D-fru Cismaru, șeful secției de 
cinetică-chimică și cataliză unde lucrează 
Mihai, apreciază la acesta seriozitatea și 
tenacitatea cu care muncește, „curiozi
tatea" științifică rodnică. Același lucru se 
poate spune și despre Constanța (promo
ția 1960).

— Adevărul este, spune Mihai, că do
meniul nostru de cercetare e pur și sim
plu pasionant. Și, aș zice, are o gravitate 
a lui, marcată. Gîndiți-vă numai, chimia 
fizică este o ramură nouă. Ea fundamen
tează și justifică teoretic fenomenele chi
mice. Or, dacă cunoști baza procesului, 
poți să-l dirijezi în direcția în care vrei. 
Centrul nostru se ocupă de rezolvarea 
unor probleme la nivelul științei mondia
le, în legătură cu dezvoltarea industriei 
noastre chimice și a celei metalurgice. 
Cele mai multe din studiile noastre sînt 
generate de necesitățile practicii. Colabo
răm cu institutele de cercetări departa
mentale, în rezolvarea unor probleme de 
interes imediat industrial. Desigur că fa
cem și cercetări de perspectivă — ale 
căror aplicări practice vor deveni de ac
tualitate ulterior.

— Trebuie să remarcați, intervine Con
stanța, gravitatea cu care se exprimă Mi
hai. Așa-i el I... Dinții splendizi ai fetei 
atenuează în surîs tonul înțepător al re
plicii. Mihai continuă, netulburat.

— Contează mult pînă te apropii de 
științele acestea „dificile", ce profesori 
ai avut, cum au știut să-ți trezească in
teresul. Eu, de pildă, în școala elementa
ră eram pur și simplu îndrăgostit de pro
fesoara de chimie.

— Dar în liceu ?
— Am studiat la Liceul nr. 1 „Nicolae 

Bălcescu" din București...
...Ne aflăm într-o încăpere în care to

tul pare apropiat. Dantelăriile de sticlă 
ale aparatelor sînt adorabile și par pe în
țelesul oricui, nu copleșesc prin proporții. 
Instalațiile zumzăie activ. E o plăcere să 
constați grija cu care a fost amenajat cen
trul de cercetări, dotarea tehnică deose
bită, Pompe de vid, aparataj electronic de 
înaltă precizie, microbalanțe sensibile la 
a sută mia parte dintr-un gram, toate 
vorbesc despre interesul ce se acordă la 
noi cercetărilor științifice, dezvoltării 
științelor în general. Iar impresia e cu 
atîf mai plăcută cu cît tinerii cercetători 
(și numărul lor e însemnat) se simt aici

In continuă
Măsurile luate pentru ocrotirea 

sănătății populației în anii de după 
eliberarea țării au avut în vedere și 
îmbunătățirea asistenței cu produse 
farmaceutice. Concomitent cu lărgi
rea sortimentelor de preparate, cu 
reducerile consecutive de prețuri 
care au avut loc, s-a acordat o 
mare importanță dezvoltării și con
solidării rețelei de difuzare a me
dicamentelor. Numărul farmacii
lor publice și al celor care 
funcționează în cadrul unităților sa
nitare a crescut, față de 1950, cu 
peste 150 la sută. S-au creat și

de-ai casei, muncesc cu vigoare și încre
dere, fericiți că munca lor esfe aprecia
tă, că li se încredințează lucrări difi
cile.

Constanța Mustețea e prahoveancă. 
Tatăl, muncitor în construcții. O surioa
ră mai mică a pornit-o pe aceeași cale, 
urmînd să dea la toamnă examen de 
admitere la Facultatea de fizică.

— D-fa, Constanța, ce planuri de vii
tor ai ?

— La anul vreau să-mi dau aspirantu
ra. Vreau de asemenea să continui stu
diul limbilor străine; altfel nu poți ur
mări publicațiile de specialitate. Mă voi 
ocupa în viitorii doi-trei ani de. un stu
diu care are aplicații însemnate în obți
nerea metalelor alcaline prin electroliză. 
Tn sfîrșit, vreau să-mi fac mult timp pen
tru sport și excursii I

— Dar Mihai ce și-a pus în agenda 
viitorilor ani ?

— Deocamdată, mi-e gîndul • la lu
crarea pe care o efectuez acum : „De
terminarea potențialelor de suprafață ale 
gazelor absorbite de metale". Aspiran
tura mi-am luat-o acum doi ani. Vreau 
să-mi susțin lucrarea de candidat în știin
țe. Imi place literatura și mai cu seamă 
muzica. Muzica grea. Trebuie să găsesc 
mai mult timp pentru Bach, Ceaikovski, 
Enescu. Ei, deși nu erau specialiști în 
chimie-fizică, îmi dau o groază de idei,,,

SENZAȚIONALĂ ESTE SĂNĂTATEA
— Tovarășa doctor pediatru,.., mi-o 

recomandă ceremonios doctorul Ene Mi- 
rea. Rămîn puțin descumpănit :

— Nu e soția dumneavoastră ?
Doctorița izbucnește în rîs. Rîsuț el mă 

descumpănește cu afif mai mult. E o fe
meie foarte frumoasă, o ardeleancă aurie 
în soarele uluitor al cîmpiei de sud.

— Ba da, zice doctorul Mirea. E soția 
mea. Dar în cadrul circumscripției noastre 
dînsa se ocupă de pediatrie.

Explicația stîrnește doctoriței un nou 
hohot de rîs. Se pare că în această fami
lie domnește buna dispoziție continuă. 
In orice caz rîsul tinerei doctorițe e ca

Iile CONSTANTIN

(Continuare în pag. II-a)

dezvoltare
dezvoltat forme noi de difuzare a 
medicamentului, care au făcut posi
bilă pătrunderea produselor farma
ceutice în cele mai îndepărtate că
tune. In prezent funcționează, în 
special la sate, peste 5 000 de puncte 
farmaceutice. A fost sistematizată și 
lărgită rețeaua din orașe ; s-au a- 
menajat farmacii mari, moderne, 
bine aprovizionate, precum și dro
gherii. In 1963, din totalul medica
mentelor puse la îndemîna popu
lației, peste 50 la sută au fost acor
date gratuit.

TELEGRAMĂ

Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez

Consiliului de Stat al R. P. Polone

Varșovia

Dragi tovarăși,

Vestea tristă a încetării din viață a tovarășului 
Aleksander Zawadzki, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone, ne-a îndurerat profund.

împărtășind doliul poporului frate polonez, vă 
transmitem, în numele poporului romîn, cele mai sin
cere condoleanțe pentru pierderea unuia dintre con
ducătorii de frunte în lupta pentru construirea socia
lismului în Republica Populară Polonă prietenă, mi
litant de seamă pentru dezvoltarea continuă a prie
teniei romîno-polone, pentru victoria cauzei păcii în 
lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București, 7 august 1964.

i
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Muncitorii Ion Ionescu și Moise Stan, din sec)ia mecanică a Uzinelor „23 August"-Bucuroștl, lucrînd la ajus
tarea unei coroane dințate

SPECIALIȘTII își spun părerea

Prelucrarea modernă a roților dințate
Procedeele actuale de execuție a 

danturii roților dințate nu elimină 
complet unele erori ; din această 
eâuză nu se asigură întotdeauna su
prafețe de contact suficient de mari 
între dinți și, ca urmare, durabili
tatea la uzură scade. Finisarea dan
turii roții prin rectificare nu satis
face întru totul exigențele tehnice 
și economice actuale. în uzina noas
tră, unele deficiențe în acest sens au 
fost lichidate în foarte mare măsură 
prin aplicarea șevăruirii. Recent, 
prin introducerea procedeului ho- 
nuirii-rodării suprafețelor pe mașini 
speciale, după călire, am reușit să 
obținem piese de calitate mult su
perioară.

După părerea noastră, datorită șe
văruirii se îmbunătățește angrena
rea roților dințate, deoarece pe 
flancuri se realizează suprafețe mai 
curate ; contactul între roți se face 
pe o suprafață mai mare, cu o bună 
repartizare a presiunii între dinți, 
ceea ce sporește timpul de funcțio
nare a angrenajelor. Acest proce
deu a luat o extindere mare la U- 
zinele de tractoare și prezintă nu
meroase avantaje : se obține o pro
ductivitate sporită, prețul de cost 
scade și ceea ce este mai important 
— se realizează angrenaje de calita
te superioară, cu o bună funcționa
re și exploatare.

Pentru a veni în sprijinul extin
derii acestui procedeu, considerăm 
că ar fi utile cîteva amănunte pri
vind sistemul de lucru. Șevăruirea 
se execută înainte de tratamentul 
termic, deoarece altfel s-ar pro
duce o uzură prematură a sculelor. 
Discul șevăr este asemănător cu o 
roată dințată cilindrică, cu dinți în
clinați. Profilul acestuia este rectifi
cat cu mare precizie, încît să reali
zeze tăișuri bine ascuțite pe muchiile 
așchietoare ale canalelor și un profil 
în evoluție corect pe flancurile din
ților roții prelucrate. Dantura șevă- 
rului este prevăzută cu canale echi
distante cu adîncimea de 1—1,2 mm 

• și lățimea de 0,75—1,25 mm, paralele 
cu fețele laterale ale discului. Pen
tru a obține o răzuire mai bună, 
discurile se confecționează cu dinții 
înclinați (la 3, 5, 10, 15 și 20 de gra
de), ceea ce face ca în timpul șevă

ruirii axele discului și ale roții Să 
fie în poziție încrucișată. între 
flancurile discului șl ale roții de pre
lucrat se produce o mișcare dublă de 
alunecare, iar răzuirea se obține 
prin deplasarea tăișurilor șevă- 
rului în sensul lungimii dinților 
roții. Procedeul prin deplasări pa
ralele este economic la roțile Ci
lindrice cu dinți drepți și cu 
lungimea dinților mâi mare de 50 
mm. Pentru a putea șevătui roți în 
trepte, adică blocuri cu mâi multe 
coroane dințate așezate una lîngă 
alta, avînd diametre diferite, pe lîn
gă metoda șevăruirii prin deplasare 
paralelă a fost elaborată metoda 
prin deplasare diagonală și transver
sală a discului față de roata de pre
lucrat.

Pentru îmbunătățirea în conti
nuare a suprafeței flancurilor roți
lor dințate după tratamentul ter
mic, în ultimii ani a fost introdus 
în uzina noastră procedeul de honu- 
ire — rodare cu materiale abrazive 
a suprafețelor pe mașini speciale. 
Aceste mașini funcționează pe ace
lași principiu ca și mașinile de șevă- 
ruit. Honuirea — subliniem — nu are 
ca scop corectarea erorilor de pre
lucrare rezultate din uzinare sau a 
deformațiilor provocate la tratamen
tul termic. Ea se face pentru lustru
irea suprafeței flancurilor roților 
șevăruite și tratate termic, deci pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
calității suprafeței. La acest pro
cedeu se folosește drept sculă 
o roată dințată cilindrică cu dinții 
drepți sau oblici, confecționată 
din material plastic impregnat 
cu un abraziv. Rotirea sculei 
permite prelucrarea roților dințate 
călite, cu durități mari. Discul din
țat de honuit, angrenînd roata supu
să honuirii, pătrunde între dinți și 
prin frecare pe flancuri rodează su
prafața cu care vine în contact.

Eficacitatea procesului de honuire 
(rodare) este determinată în special 
de calitatea sculei. Discurile abrazive 
trebuie să aibă o rezistență mare la 
încovoiere (peste 650 kg/om.p.), duri
tate și durabilitate corespunzătoare 
și o bună capacitate de rodare. Este 
necesar să subliniem că lianții obiș- 
nuiți, folosiți la confecționarea ma

terialelor abrazive, nu corespund 
realizării discurilor de câre vorbim ; 
se pot folosi doar rășini fénôl-form- 
aldehidice, cu un conținut mare de 
cauciuc (pînă la 30 la sută), drept a- 
braziv carbura de bor, iar ca ingre
dient un compus cu fibre de Sticlă.

După părerea noastră, pentru a 
asigura o durată de utilizare mal 
mare a discurilor de honuit, tre
buie luate anumite măsuri în 
timpul prelucrării și mînuirii ro
ților dințate înainte de honui
re. Este foarte important ca ro
țile dințate călite să aibă su
prafețele flancurilor dinților curate, 
fără lovituri și deformări. De 
reținut că o bună durabilitate la u- 
zură a sculei se obține numai dacă 
aceasta este utilizată exclusiv pentru 
a îndepărta urmele de așchiere și 
bavurile și nu deformațiile provenite 
din lovituri sau erori de profil im
portante. Pentru o utilizare completă 
a discurilor abrazive cu dinții uzați, 
acestea se pot retăia cu o dantură 
nouă pe un cerc nou, avînd un dia
metru mai mic.

Procedeele tehnologice de șevăru- 
ire și de honuire marchează un pro
gres important în prelucrarea roților 
dințate. Ele asigură o angrenare li
niștită, fără zgomot, o rezistență 
mare la uzură, timpi de lucru mai 
mici în comparație cu operația de 
rectificare ce se folosește la un nu
măr restrîns de roți dințate.

Atelierele de prelucrat roți dințate 
ale uzinei noastre sînt dotate în 
prezent cu un număr însemnat de 
mașini de șevăruit și de honuit. Da
torită introducerii pe liniile de fa
bricație a procedeelor amintite, s-au 
obținut roți de bună calitate, în con
diții tehnico-economice deosebit de 
avantajoase. După părerea noastră, 
dată fiind marea eficacitate a noilor 
metode de prelucrare a roților din
țate, acestea trebuie studiate cu a- 
tenție de către specialiștii și tehnici
enii din uzinele constructoare de ma
șini, în scopul aplicării lor largi în 
procesele de fabricație.

Ing. Emil VAN SAANEN 
Ing. Octav VOICU 
de la Uzinele de tractoare 
din Brașov

ÎNDRĂZNEȚII
(Urmare din pag. I-a)

sănătatea însăși șt de la început îmi spun, 
în glumă, că succesele medicale din cir
cumscripție, despre care mi se vorbise la 
raion (Alexandria), sînt în bună măsură 
explicabile. Rîsul doctoriței, plin, dar dis
cret și prevenitor în același timp, trebuie 
să fie îndrăgit de nenumărafi copii.

Discufia noastră cu dr. Viorica Mirea a 
ajuns rapid la o temă plăcută, cea a sen
zaționalului.

— Dumneavoastră, reporterii, aveji un 
adevărat cult pentru senzațional, zice 
doctorifa.

— Nu l-aș numi așa : mai degrabă, 
poate, fapt interesant, pe care cititorii 
să-l urmărească Cu àièhfiè, Să-i Capteze.

— întocmai. Uite că senzaționalul (îmi 
place să-i spun așa) lipsește din rtiuncâ 
noastră, a medicilor de fără. Adică, sen
zaționalul așa cum și-l închipuie unii și 
cum mai apare în unele narațiuni despre 
noi. Despre Ce e vorba? Coborfri Spec
taculoase din elicopter ale medicului îrt 
ajutorul cuiva, drumuri prin viscol Spre 
o căsuță unde un bolnav fotogenic îl aș
teaptă, operații formidabile executate în 
condiții imposibile etc., etc, Trebuie să 
înțelegeți că medicina are altă funcție de 
bază : ea intervine, desigur, și în cazuri 
extreme, accidentale dar, în Zilele noas
tre, medicina devine tot mal mult o știin
ță a prevederii, a profilaxiei, un fel de 
perspectivă a sănătății.

— E frumos zis, dăr...
— Mai la obiect : optzeci lă Sută din 

munca noastră e muncă de teren, profi
lactică. Numai douăzeci la sută din timp 
îl petrecem în cabinet. Proporția este 
semnificativă. N-avem cazuri și fapte sen
zaționale aici în comună, pentru că ne 
e mal drag să ne lipsim de ele. In ceea 
ce privește sănătatea copiilor din comu
na Țigănești, este intr-adevăr senzațională 
scăderea procentului de mortalitate in
fantilă. înainte de eliberare, 2Ö de noi 
născuți din o sută mureau. Anul trecut, 
într-o circumscripție cu peste 6 000 de 
oameni, un singur caz din acestea, iar în 
1964, nici unul I

— De cîtă vreme vă aflați aici, în 
Țigănești ?

— Din 1962. Avem condiții de lucru 
bune. Ați văzut dispensarul ? Asemenea 
condiții te obligă să-ți faci datoria cit 
poți mai bine, lată, e senzațional, de 
pildă, că dispensarul nostru este amena
jat în casa celui mai mare proprietar lo
cal de pe timpuri, cu pămînt îrt cîteva 
județe... Ah, de-ați vedea ce copii fru
moși avem în comună. Merg pe drum și 
nu mă mai satur să mă uit la ei. Și ma
rnele sînt ascultătoare și afectuoase. Cum 
au vreo îngrijorare, vin la mine și mă 
bucur de asta. Doar e mult mai ușor, 
știe oricine, să consulți o mie de copii 
sănătoși decît unul singur bolnav. M-am 
legat sufletește de femeile din comună. 
M-au pus acum în fruntea cercului de 
menaj, învățăm împreună iot felul de 
lucruri gospodărești. E încă un prilej, in
direct, de a-mi continua supravegherea 
asupra sănătății copiilor.

— Vreau, în încheiere, să vă pun o 
întrebare, la care mi-au mai răspuns și 
alfi tineri : ce planuri de viitor aveți ?

— Planurile mele (și ale soțului meu I) 
sînt simple : să menținem la gradația 
zero mortalitatea infantilă în comună, să 
reducem numărul îmbolnăvirilor. Urmă
rim cu grijă lucrările care apar, publi
cațiile de specialitate : în meseria noas
tră (dar, la urma urmelor, cred că în 
toate I) trebuie să înveți într-una, de 
vreme ce examenele sînt nenumărafe și 
e necesar să te găsească zi și noapte 
pregătit.

SĂ NE ÎNTOARCEM MEREU 
LA TINEREȚE

Uzina „Automatica" din București. Nu
mele însuși al acestei unități industriale 
are o rezonanță de profundă actualitate. 
Aici se produc marile panouri de auto
matizare și o serie de aparate de mă

sură și control. Din trei oameni doi sînt 
tineri sub 28—29 de ani, din trei oa
meni unul e absolvent al școlii medii sau 
e pe cale s-o termine I

Inginerul Dumitru Petcu este șeful bi
roului de documentare tehnică al uzinei. 
L-am vizitat la locul său de muncă. S-a 
ridicat de la masa de lucru și părea că 
nu se mai termină. Amintește la înfăți
șare de fotbalistul Mircea Dridea de là 
„Pefroîur-Ploieșfi, și el inginer I Sub 
haina subțire de vară umerii se deschid 
largi, mărturisind preocupări sportive. In
ginerul Petcu vorbește, aș zice, foarte 
sistematizat („e doar domeniul meu, sis
tematizarea, automatizarea"). Ascultîndu-I, 
complicata sa profesiune pare foarte ac
cesibilă. La îndemînă, publicații din do
meniul automatizării în diferite limbi.

— Puteți citi în toate limbile șl cu toate 
Caracterele de tipar cîte le văd aici.

— Chiar în toate, nu. Există însă o 
limbă internațională în știință : citirea de
senului tehnic. Poate fi scris, să zicem, 
în arabă, din care nu știu o vorbă. Iți 
arunci ochii pe scheme. Dacă al expe
riență, și șfii să citești desenul, vezi ime
diat ce aduce nou lucrarea respectivă. 
Abia după aceea interesează textul.

Pare simplu, nu ? Pare numai, pentru 
că în realitate domeniul automatizării 
este excepțional de vast.

Inginerul are 27 de ani, La Editura 
Tehnică este pregătită pentru tipar o carte 
a fînărului Inginer (340 pagini) despre 
sisteme de reglare.

— Aș fi îrt stare să vă vorbesc despre 
automatizare ôricîf. Îmi place tehnica —- 
ne spune el. In școală eram abonat (și 
colaborator I) la „Gazeta de matematică 
și fizică". Participam în mod egal la 
olimpiadele școlare de matematică și la 
cele de fizică, Ca și pentru pian, să zi
cem, pentru automatizare trebuie să te 
pregătești de timpuriu.

— Irrtl place ideea cu pianul : îmi re
amintește că aici, la „Automatica", fabri
cați acele „claviaturi" de comandă, de 
care ascultă agregate șl instalații întregi. 
Spuneți-mi, la ora actuală ce vă preocupă 
cel mai mult?

— Multe. Intre altele elaborarea nou
lui număr al buletinului de documentare 
tehnică al uzinei. O preocupare de ac
tualitate este și scoaterea, în cins‘ea zi
lei de 23 August, a unor prospecte tipă
rite, fratînd despre produsele cele mai 
importante ale „Automaticii". Prin aceas
ta acoperim o necesita‘e resimțită de be
neficiarii întreprinderii.

De unde vine acest specialist în auto
matizare, acest om cu o viziune afîf de 
largă asupra tehnicii mondiale? Dinfr-o 
familie de țărani din raionul Giurgiu, „ul
tima comună la șosea, cum mergi spre 
port". A urmat, la București, Facultatea 
de Electrotehnică. Mai tîrziu a muncit la 
Onești, la punerea în funcțiune a Com
binatului de cauciuc sintetic. în aprilie 
1962, chemat la „Automatica".

Sînt pline de conținut părerile lui des
pre profesiunea aleasă (un ecou tulbu
rător al cuvintelor rostite de constructo
rul din Turnu Măgurele I) :

— Cînd mă apuc să lucrez, nu știu 
cum se face, dar nu obosesc niciodată I 
E un domeniu atît de interesant, de bo
gat automatizarea asta, că oricît te-ai scu
funda în studierea ei, tot te cheamă mai 
în adînc. Se fac atîtea pe plan mondial, 
tehnica avansează fantastic. Automatiza
rea dă senzația viitorului, e, poate, știința 
care te face să te gîndești la viitor cu 
cea mai mare putere.

— Spuneți-mi cîteva vorbe despre ti
nerețe.

— Ce să spun ? Poate multora li se 
par generalități, dar nu mă sfiesc să le 
repet. Tinerețea este frumusețea omului, 
este etapa lui de energie și creație. Ti
nerețea ne permite (și ne îndeamnă) să 
ne gîndim la cele mai îndrăznețe lucruri 
și să ne apucăm fără șovăire de înfăp
tuirea lor. trebuie să profităm de anii ti
nereții noastre, să fim folositori și demni, 
să ne întoarcem mereu la ei, într-un fel 
sau altul, chiar cînd vom fi cărunți, ca la 
o mină de aur și de idei !

Patru dintre eroii reportajului nos
tru (de sus în jos) : Ion Oprea, Con
stanța Mustețea, Mihal Vas, dr. Vio

rica Mirea

CINEMATOGRAFE
Ciclu de intne fomînești : Setea -4 

cinemascop: Pacea (orele 20), Soldați 
fără uniformă: Grădina ,,Rahova“ (orele 
20). Comoara din lacul de argint — ci
nemascop: 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;
17,36; 19,45; la grădină — orele 20,15' 
Auroră (9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 
Patinoarul 23 August' (Bd. Muncii 
orele 20), Grădina „Vitan” (Calea Du- 
dești — orele 21). Cei șapte mag
nifici — cinemascop : Republica (8,30; 
11,30; 14,30; 18; 21,15), Luceafărul (9; 12; 
15; 18; 21), Flamura (9; 12; 15; 18; 21), 
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 
— orele 20,15), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — orele 20). Stadionul „Dinamo“ 
(Sos. Ștefan cel Mare — orele 20), Gră- , 
dina „Festival" (Pasajul Eforie — orele '
21.30) . Inspectorul și noaptea : Carpațl 
(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 în ceață: Ca
pitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; la gră
dină — ôrèle 26). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga: victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15),  Cotroceni (15; 17,15; 19,15), Grădina 
„Modern,“ (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 
20), Grădina „Progresul" (Str. Ion Vldu 
nr. 5 — orele 21). Doi colonei: Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45), Fla
căra (14,15; 16,30; 10,45; 21). Cei trei muș
chetari — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (10,30; 15; 19), Drumul Sării
(11,30; 16; 20). Am ajuns șl regé : Liră 
(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:
Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18 15; 20,15),' Co- 
Ientina (15; 17; 19; 21; la grădină — orele 
20). Douăsprezece scaune : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Popasul : înfrăți
rea între popoare (16,30: 18,30; 20,30).
Unde-i generalul ? : Excelsior (10: 12; 16: 
18.15: 20,30), Rahova (15,45; 18). Cérul și 
mocirla : Cultural (16; 18,15; 20,30), Moși
lor (15; 17; 19; la grădină — orele 20,30). 
Dezrădăclnații : Dacia (9; 11; 13: 15; 17; 
19; 21). Domnul Topaze — cinemascop : 
BuCurăști (15; 17; 19; la grădină — orele 
20). Lovitura de pedeapsă : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). La strada : Griviță (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (9,30; 11,30; 13.45; 
16: 18,15: 20,30). Două duminici : Buc’egl 
(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; lă grădină — o- 
rele 20,15), Vitan (16'; 18; 20). Imblinzitorll 
de biciclete — cinemascop : Munca (16; 
18,15; 20,30). Culisele varieteului : Popu
lar (15; 17: 19; 21). Lumșa comică a lui 
Harold Lloyd : Arta (16;' 18,15; 20,30; la 
grădină — orele 20,15). Aventurile unui 
tînăr — cinemascop : cosmos (16; 18; 2Ô). 
Slujnica : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Oco
lul pămîntulul în 80 de zile — cinema
scop (ambele serii) : Volga (9,30; 13:
16,30; 20). Comisarul : Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Cauze drepte — cinemascop: Pro
gresul (15,30; 18; 20,30). Totul despre Eva: 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Lacrimi tîrzii: 
Grădina „Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118 
— orele 20,30). îndrăgostitul : Pacea (16; 
18). Clubul cavalerilor : Adésgo (15,30; 18:
20,15).  Codin : Grădina „Lira“ (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — orele 20 30). Uci
gașul șl fata: Union (15; 17;' 19; 21). 
Scano Boa: Grădina „Bucegi" (Bd. 1 Mai 
nr. 57 — orele 20).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,io 

— Pentru copil : Eroi poznași. 19,55 — 
In fața hărții. 20,10 — Emisiunea „Sub 
soațele lui August“ — Dezvoltarea uzi
nei metalurgice din. Sinaia în cei 20 de 
ani — de Aurel Boghicl, directorul uzi
nei. 20,20 — Filmul documentar „Ingine
rii uzinei". 20,40 — Săptămîna poeziei. 
21,00 •— „Cum vă place", de Shakespeare. 
22,35 — Cîntă orchestra de estradă a 
radiotelevizlunii din R. p. Bulgaria. In 
încheiere: buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 

general frumoasă ; exceptînd nordul Ar-' 
dealului șl Moldova unde a devenit ușor 
instabilă, iar cerul a fost mai mult nô- 
ros și a plouat local. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 33 grade la Băileștl șl 15 grade la- 
Toplița. In București : Vremea a fost 
frumoasă cu cerul variabil mai mult se
nin noaptea șl dimineața. Temperatura 
maximă a atins 32 de grade. Timpul pro
babil pentru zilele de 9, 10 șl 11 august 
a.c. In țară : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. vor cădea ploi 
locale sub formă de averse. Temperatu
ra în scădere ușoară la început în nord- 
estul țării apoi în general staționară. In 
București și pe litoral : Vreme în gene
ral frumoasă cu cer schimbător. Vînt 
slab. Temperatura staționară.

MARXISM-LENINISMUL-CÄLÄUZA SIGURĂ
A ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE

în ânii regimului democrat-popu
lar, știința din țara noastră a cunos
cut un puternic avînt. Devenită 
parte integrantă a efortului măreț 
depus de întregul popor pentru con
struirea și desăvîrșirea construirii so
cialismului, cercetarea științifică se 
afirmă în domenii tot mai variate : 
matematică, chimie, fizică, științe 
tehnice, științe medicale, lingvistică, 
istorie etc. obținînd rezultate care se 
bucură de apreciere și peste hotare.

Premisele marilor progrese reali
zate pe tărîmul științei în cei 20 de 
ani de la eliberare le constituie con
dițiile materiale create de partid și 
de statul democrat-popular pentru 
activitatea de cercetare, vastele posi
bilități și orizonturi pe care le-a 
deschis oamenilor de știință politi
ca partidului de creare și dezvoltare 
a bazei tehnice-materiale a socialis
mului pe temelia celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii mondia
le. în același timp, hotărîtoare pen
tru avîntul științei a fost studierea 
și însușirea de către oamenii de 
Știință a concepției marxist-leniniste.

Fuziunea dintre filozofia marxistă 
și știință și-a găsit reflectarea și în 
bogatele dezbateri ale sesiunii știin
țifice „Marxism-leninismul și gîndi- 
rea științifică romînească“, organi
zată de Academia R. P. Romîne în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Comunicările 
prezentate la această sesiune de că
tre fruntași - ai științei romînești, ca 
și numeroasele studii ale unor aca
demicieni, profesori universitari, cer
cetători apărute în publicații de spe
cialitate au scos în evidență fertili
tatea cercetării bazate pe concepția 
materialist-dialectică, rolul crescînd 
al marxism-leninismului în întreaga 
lor activitate creatoare.

Așa cum au relevat mai multe 
dintre comunicările prezentate, cer
cetarea științifică din țara noastră 
are puternice tradiții materialiste. 
Savanți de renume mondial, ca dr. 
Victor Babeș, dr. Gh. Marinescu, 
E. Racoviță, dr. C. Istrati, Petre 
Poni, care au adus contribuții im
portante în domeniul lor de activi

tate, au fost materialiști spontani. 
Prin însușirea materialismului dia
lectic, aceste tradiții au fost ridicate 
pe o treaptă superioară de către oa
menii noștri de știință, creîndu-se 
un fundament ideologic trainic pen
tru cercetarea științifică în toate 
domeniile.

în comunicarea sa, acad. Remus 
Răduleț a subliniat însemnătatea pe 
care au avut-o pentru orientarea ma
terialist dialectică a cercetătorilor 
seminariile teoretice și dezbaterile 
organizate în marile centre științi
fice și universitare cu privire la pro
blemele filozofice ridicate de pro
gresele științelor naturii. Comunica
rea a relevat prezența fizicienilor 
romîni pe fronturile principale ale 
luptei dintre materialism și idealism 
în fizica actuală, dezbaterea com
petentă a unor probleme ridicate de 
teoria relativității, în special în legă
tură cu echivalența dintre masă și 
energie, precum și a unor probleme 
ridicate de mecanica cuantică, în 
special în legătură cu natura dina
mică sau statistică a legilor a- 
cesteia. Studiile și lucrările fi
zicienilor romîni cu privire la pro
blemele spațiului și timpului în lu
mina științei moderne, problemele 
teoretice ale fizicii particulelor ele
mentare, principiul cauzalității în 
fizică, însemnătatea progreselor ști
ințelor fizico-chimice pentru apro
fundarea categoriei de lege, ilus
trează nu numai modul în care dia
lectica materialistă călăuzește cer
cetările omului de știință, dar și 
modul în care acestea îmbogățesc 
legile și categoriile dialecticii.

însușirea creatoare a materialis
mului dialectic de către chimiștii 
noștri — a arătat în comunicarea sa 
acad. Cristofor Simionescu — se re
flectă în analiza tot mai profundă 
la care ei supun principiile funda
mentale și metodologia științelor 
chimice, ceea ce le permite să atace 
cu succes problemele esențiale la 
nivelul cel mai înalt al științei mon
diale, să introducă cele mai noi me
tode teoretice și experimentale, 

să-și asimileze elementele necesare 
din științele vecine și să dea, în ge
neral, cercetării noastre chimice o 
orientare în deplină concordanță cu 
interesele dezvoltării acestei științe 
și cu cele ale economiei naționale.

De pe pozițiile materialismului 
dialectic, oamenii de știință din țara 
noastră au analizat cu atenție diferi
tele concepții teoretice care au apă
rut în procesul dezvoltării chimiei 
moderne, ca, de pildă, teoria rezo
nanței. Opunîndu-se interpretărilor 
idealiste, chimiștii au înțeles că apli
carea mecanicii cuantice la chimie 
este o orientare fecundă și valoroa
să care confirmă teza materialismu
lui dialectic cu privire la importan
ta deosebită a abstracțiilor în pro
cesul cunoașterii.

De un binemeritat prestigiu se 
bucură, atît în țară cît și peste ho
tare, școala noastră matematică, care 
a obținut succese importante în 
geometrie, algebră, teoria funcțiilor, 
ecuații diferențiale și integrale, me
canica fluidelor și elastomecanica, 
statistica matematică și calculul pro
babilităților etc. Și în acest domeniu 
s-a vădit rodnicia orientării mate- 
rialist-dialectice. Așa cum arăta acad. 
N. Teodorescu, calitatea, profesiunea 
de matematician implică o preocupa
re filozofică. îndeosebi în stadiul de 
azi al dezvoltării matematicii, cînd 
aceasta pătrunde în sectoare tot mai 
variate și adesea nebănuite ale ști
inței și culturii, se impune tot mai 
mult lămurirea unor astfel de pro
bleme cum sînt natura și funcția de 
cunoaștere a abstracțiilor matema
tice, sau eficiența și rolul matema
ticii în cunoașterea realității. Pu
nerea unor asemenea probleme, care 
pot fi rezolvate consecvent numai de 
pe pozițiile materialismului dialec
tic, dezvăluie inconsistența concep
țiilor filozofice idealiste și limitele 
concepțiilor materialist-mecaniciste. 
în strînsă legătură cu activitatea lor 
de practicieni, matematicienii și oa
menii de știință din țara noastră au 
abordat asemenea teme ca: valoa
rea metodologică a matematicii, mo
delele matematice și rolul lor în cu
noaștere, modelarea matematică în 

lingvistică etc. Elaborarea lor în 
spiritul materialismului dialectic are 
o însemnătate deosebită pentru dez
voltarea atît a matematicii, cît și a 
filozofiei.

Marxism-leninismul a exercitat o 
influență binefăcătoare asupra dez
voltării științelor biologice și medi
cale. Acad. Șt. Milcu arăta că 
datorită progresului multilateral al 
științelor fundamentale, ale căror 
date devin auxiliare indispensabile 
în progresul medicinei, se impune 
reconsiderarea teoretică a unor no
țiuni cum sînt cele de constituție, de 
ereditate în patologie, de patologie 
a omului ca fenomen ecologic, de 
patologie așa-zisă funcțională etc. în 
acest sens poate fi remarcată preo
cuparea crescîndă a oamenilor de 
știință pentru problemele filozofice 
ale medicinei, preocupare concretiza
tă în studii privind noțiunea de 
boală în lumina materialismului dia
lectic, specificul cauzalității în me
dicină, interdependența fenomene
lor în endocrinologie, mecanismele 
cerebrale ale limbii și gîndirii, ra
portul dintre fiziologic și psihic etc.

în biologie s-a acordat atenție 
unor probleme filozofice ca specifi
cul determinismului biologic. Im
portante probleme teoretice ridică 
dezvoltarea geneticii. La recentul 
simpozion privind problemele de ge
netică, cercetătorii noștri au subli
niat. .necesitatea unei, analize multi
laterale, de pe pozițiile materialis
mului dialectic, a fenomenelor com
plexe studiate de genetică, a abor
dării lor într-un spirit creator, pe 
baza faptelor, fără păreri precon
cepute, utilizîndu-se pe scară largă 
metodele moderne de investigație.

întreaga dezvoltare a științei din 
țara noastră are loc în condițiile re
voluției științifico-tehnice contem
porane. Așa cum a arătat în co
municarea sa prof. univ. ing. Valter 
Român, oamenii de știință se con
ving din practică de justețea orien
tării date de partid de a folosi mul
tilateral cele mai noi cuceriri ale re
voluției științifico-tehnice pe plan 
mondial — orientare care permite 
obținerea unor succese importante 
în multe ramuri ale economiei 
naționale, într-un timp relativ 
scurt. Căutînd să răspundă ce
rințelor progresului tehnico-știin- 
țific, oamenii de știință din țara 
noastră depun în același timp 
eforturi îndreptate spre rezolvarea 
unor probleme importante pentru 
economia națională, cercetarea știin
țifică de perspectivă legată de solu

ționarea unor probleme care s-au 
conturat, efectuează lucrări de inves
tigație și de cercetări fundamentale 
avînd drept scop descoperiri care 
deschid căi noi progresului tehnico- 
științific. Se realizează astfel tot mai 
mult indicația partidului privind ju
dicioasa îmbinare a activității de 
cercetare fundamentală cu cerceta
rea aplicativă.

Orientarea marxist-leninistă este 
hotărîtoare pentru științele sociale, 
care au un caracter direct ideologic. 
Dezvoltarea disciplinelor sociale în 
anii care au trecut de la eliberare 
arată că însușirea concepției mar
xist-leniniste a avut o însemnătate 
profund revoluționară, permițînd în
lăturarea balastului idealist, deter- 
minînd înnoirea și punerea acestor 
discipline pe baze cu adevărat știin
țifice. Rezultatele cercetărilor în do
meniul științelor sociale se concre
tizează în lucrări fundamentale va
loroase, apărute sau în curs de apa
riție, cum sînt Tratatul de istorie a 
Romîniei, Istoria gîndirii sociale și 
filozofice în Romînia, Istoria litera
turii romîne, Dezvoltarea economică 
a Romîniei 1944—1964, Gramatica 
limbii romîne, Dicționarul enciclo
pedic romîn, manuale de materia
lism. dialectic și materialism istoric, 
economie politică, socialism științi
fic, tratate privind diferitele ramuri 
ale dreptului etc.

O mare dezvoltare au cunoscut în 
acești ani științele economice. Cer
cetările întreprinse în acest dome
niu, întemeiate pe teoria economică 
marxist-leninistă au analizat acțiu
nea legilor obiective ale vieții eco
nomice în societatea noastră, pro
blemele dezvoltării noilor relații de 
producție în strînsă legătură cu noile' 
forț* de producție.

Un model de aplicare creatoare a 
teoriei marxist-leniniste la studiul și 
rezolvarea problemelor economice 
ale țării noastre este politica Parti
dului Muncitoresc Romîn. Ocupîn- 
du-se în comunicarea sa de bazele 
științifice ale construirii economiei 
socialiste, de caracterul științific al 
politicii partidului, prof. Roman 
Moldovan, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, a arătat că 
în stabilirea sarcinilor de dezvoltare 
a economiei, partidul pornește întot
deauna de la studierea necesităților 
obiective și a posibilităților existente 
în fiecare etapă istorică, îmbină 
elanul revoluționar și perspectiva 
largă cu un realism profund și o ri
guroasă fundamentare. Dovezi incon

testabile ale faptului că economia 
țării se dezvoltă pe baze științifice 
sînt rezultatele obținute în domeniul 
creării și dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a socialismului, ritmul 
înalt de creștere a producției indus
triale, dezvoltarea echilibrată, armo
nioasă a întregii economii, ridicarea 
simțitoare, pe această bază, a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Operă istorică a poporului fiecă
rei țări, rod al activității sale crea
toare, al eforturilor pentru folosi
rea tuturor .posibilităților interne, 
progresul economic al țărilor socia
liste se sprijină, totodată, pe rela
țiile de colaborare statornicite îptre 
aceste țări, relații întemeiate pe 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, avantajului reciproc, întraju
torării tovărășești. Problemelor le
gate de rolul și importanța relațiilor 
economice dintre țările socialiste, de 
formele colaborării în stadiul ac
tual de dezvoltare a sistemului mon
dial socialist le-a fost consacrată co
municarea prof. univ. E. Hutira.

Orizonturi noi au fost deschise, în 
cei 20 de ani de la eliberare, științei 
istorice din țara noastră. După cum 
a arătat în comunicarea sa acad. A. 
Oțetea, așezarea întregii munci de 
cercetare a istoriei patriei pe teme
lia trainică a materialismului isto
ric, dezvoltarea cercetărilor arheolo
gice, lărgirea considerabilă a fon
dului de informare au permis istori
cilor elucidarea unor probleme esen
țiale ca : periodizarea istoriei Romî
niei în funcție de evoluția formațiu
nilor social-economice, încadrarea 
istoriei Romîniei în istoria generală, 
formarea poporului romîn, lupta po
porului nostru pentru independență 
și pentru înfăptuirea și desăvîrșirea 
unității naționale, probleme ale isto
rie} contemporane, ale dezvoltării 
culturii etc. Oamenii noștri de știin
ță au relevat în studiile lor rolul ba
zei economice în viața socială, al 
luptelor de clasă, al activității mul
tilaterale a maselor populare, făuri
toare ale istoriei.

Pe baza materialismului istoric a 
fost realizată o cotitură radicală și 
în dezvoltarea științelor juridice din 
țara noastră. După cum a arătat în 
comunicarea sa prof. univ. Ta
kacs Ludovic, în cadrul Institutului 
de cercetări juridice al Academiei 
R.P.R. au fost elaborate studii și 
monografii care aduc contribuții se
rioase la elucidarea unor probleme 
de bază ale teoriei generale a sta

tului și dreptului, ca și ale diferite
lor ramuri ale dreptului.

Succese importante au fost obți
nute în domeniul lingvisticii — așa 
cum a arătat în comunicarea sa 
acad. Iorgu Iordan. Faptul că 
lingviștii noștri au găsit în materia
lismul dialectic și istoric pilonii de 
sprijin în cercetarea lor, i-a ajutat 
nu numai în combaterea interpretări
lor idealiste din lingvistică, dar și în 
analiza științifică, aprofundată, a 
multor aspecte ale limbii literare, 
ale limbii romîne contemporane a 
unor probleme de fonetică și fono
logie, gramatică, lexicologie și lexi- 
cografie, dialectologie.

Aplicarea metodologiei marxiste 
stă la baza activității desfășurate 
pe tărîmul valorificării gîndirii 
progresiste a trecutului. Filozofii 
din țara noastră — a arătat la -se
siune acad. C. I. Gulian — ana- 
lizînd gîndirea progresistă din 
trecut, ca latură de seamă a gîn
dirii naționale, și rolul istoric jucat 
de ea în lupta pentru realizarea nă
zuințelor poporului, aportul original 
al acesteia în cadrul filozofiei mon
diale, au putut valorifica critic ope
ra unor filozofi și oameni de știință 
de seamă din trecut. Cercetările au 
urmărit cu multă atenție pătrunde
rea și răspîndirea marxismului, care 
a determinat un salt calitativ în is
toria gîndirii social-politice din țara 
noastră, dezvoltarea gîndirii marx
iste și^a gîndirii progresiste, antifas
ciste, în perioada dintre cele două 
războaie mondiale etc. Valorificării 
tradițiilor progresiste în istoria lite
raturii romîne i-a fost consacrată 
comunicarea regretatului acad. Tu
dor Vianu.

Caracteristic pentru dezvoltarea 
științelor sociale, ca și a științelor 
naturii în țara noastră este spiritul 
militant, . combativitatea împotriva 
idealismului, a concepțiilor retro
grade, reacționare. Numeroase co
municări prezentate la sesiune au 
reflectat această caracteristică. Ana- 
lizînd în profunzime și combătînd 
de pe pozițiile filozofiei marxist-le
niniste principalele curente ale filo
zofiei burgheze contemporane — 
neotomismul, pragmatismul, neopo- 
zitivismul, existențialismul, precum 
și variante ale acestora, acad. Mi
hail Ralea a dezvăluit, în comuni
carea sa, caracterul neștiințific, ag-

prof. univ. C. BORGEANU

(Continuare în pag. IV-a)
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D
e-a lungul călătoriei pe 
Valea Trotușului mi-a fost 
adeseori dat să văd, în 
camerele de comandă ale 
unor termocentrale și com
binate, panouri pe care se 

pot citi toate datele privind acti
vitatea, pulsul unuia sau al altuia 
dintre aceste organisme industriale. 
Dar marele puls al văii ? Al 
tuturor energiilor înmănuncheate 
pe firul rîului devenit în anii 
din urmă una dintre principalele 
magistrale economice ale țării ? O 
qstfel de „cameră de comandă", 
consemnînd dinamica de fiecare zi 
a văii, am descoperit-o în... biroul 
de mișcare al gării Adjud, oraș în 
apropierea căruia Trotușul își în
cheie existența. Aici, etapă a stră
vechilor drumuri ale sării și păcu- 
rii, e consemnat în termeni ceferiști 
(număr de vagoane, tonaje, destina
ții) fluxul de produse industriale 
care poartă amprenta amplelor pre
faceri din cuprinsul văii.

Curiozitatea m-a împins să-i refac 
biografia, începînd cu prima vîrstă. 
De la izvor. Undeva în Carpații ră- 
săriteni, pe sub crenelurile cetății de 
piatră a Munților Ciucului, la peste 
1 400 de metri, în zona ultimelor stîni 
și fînețe, o sclipire argintie. ca o 
rază de lună nu se stinge niciodată 
într-o poiană străjuită de brazi. A- 
bia prizăritul fir de apă, pe care 
cîțiva cerbi și căprioare însetate 
l-ar putea sorbi dintr-o înghițitură, 
are însă atîta putere de viață in
cit, la maturitate, împreună cu a- 
fluentul său, Tazlăul, se dove
dește capabil, printre altele, să 
dea de băut termocentralei din 
Borzești 50 000 de metri cubi .la fie
care oră, adică atît cît ar consuma 
150 de orașe ca Onești. Luîndu-și 
rămas bun de la locul natal — cătu
nul Făgețel, comuna Frumoasa — 
Trotușul, pe care-1 treci lesne cu pi
ciorul aproape fără să-1 observi, de
vine la Lunca de Sus și mai ales la 
Ghimeș un rîu în toată puterea cu- 
vîntului, deasupra căruia sînt silite 
să se arcuiască viaductele căii fe
rate Ciceu-Adjud. Pasul Ghimeș-Pa- 
lanca, mai puțin gîtuit decît ar fi de 
bănuit ca loc de trecere prin Car- 
pați, nu are dramatismul geologic 
al replicii sale de la miazănoapte. 
Cheile Bicazului. Dar aici, oglindin- 
du-se calm în Trotuș, dăinuie pînza 
de un verde întunecat a pădurii 
spînzuraților, decorul tragicului epi
sod care a inspirat romanul lui Re- 
breanu...

★
Din trecătoare pînă la Comănești, 

rîul desparte Munții Ciucului de 
Munții Tarcăului și pare un pădurar 
nu prea grăbit, fluierînd încetișor 
printre dinți cîntecele brazilor și fa
gilor întîlniți în drum. La fiece răs- 
pîntie se istorisesc povești vînăto- 
rești cu mistreți și urși, cu vulpi și 
cerbi. E zona forestieră a Tro
tușului, care adună în valea lui nu 
numai afluenți lichizi, ci și rîuri de 
bușteni călătoriți pe albiile înguste 
ce leagă șirul de parchete de cele 
cîteva fabrici de cherestea — de la 
Lunca de Mijloc pînă la Căiuți. In 
ordinea pătrunderii în Valea Trotu
șului, a prelucrării industriale, sutele 
de mii de metri cubi de bușteni 
doborîți într-un an reprezintă întîia 
dintre bogățiile ce-și găsesc valori
ficarea în această vale.

Punctul cel mai înalt al valorifi
cării : Combinatul de industrializare 
a lemnului din Comănești. Pe locul 
unor foste pășuni și mlaștini, mașini 
de înaltă tehnicitate — conduse de 
mîini care au făcut saltul de la to- 
porișcă și joagăr la butoanele co
menzilor automate — nasc din co
drii Trotușului plăci fibrolemnoase. 
placaj și, zilnic, cîte 1 800 de scau
ne. Muncitorii, nouă din zece, sîni 
trotușeni ; asemenea brigadierului 
Nicolae Frățilă de la fabrica de 
mobilă curbată. A lucrat în căr
bune, în petrol, la pădure, pînă 
a ajunge aici cel mai iscusit 
dintr-un colectiv evidențiat lună de 
lună în întrecere, care frezează tot 
felul de repere alcătuind scaunul, 
măsuța de radio și de televizor. Mă
suța de televizor, într-o vale unde 
lemnul, din generație în generație, 
nu ajungea mai mult decît simplă 
scîndură 1

Volumele moderne, de un galben 
tonic, ale acestui combinat mar
chează cea mai tînără prezență in
dustrială în peisajul comăneștean 
Dar cea mai veche, mai de tradiție, 
care își lasă pecetea pe existența a- 
cestei așezări, este prezența mine
lor de cărbuni. Sistematizările și 
modernizările săvîrșite în anii din 
urmă, redeschiderea vechii mine 
Vermești,. inundată în timpul războiu

lui, înlocuirea cailor prin locomo
tive Diesel și electrice cu troleu, re
ducerea substanțială a consumului 
de lemn prin folosirea elementelor 
prefabricate din beton și metal, se 
cer exprimate printr-un prea lung 
șir de cifre. îmi pare însă ■ că un 
transport, un neobișnuit transport 
din această primăvară reușește să 
sintetizeze... Pe adresa „Muzeul teh
nic — București", minerii din Comă
nești au expediat vagoneți de lemn, 
o lampă cu feștilă, un jgheab cu 
furcă — unelte de care s-au des
părțit, lesne de înțeles, fără nici o 
strîngere de inimă.

Cea mai mare parte a cărbunelui 
are de parcurs un drum foarte scurt 
pînă a se transforma în lumină șf 
căldură. Pleacă la vecin : termocen
trala din Comănești, care a împlinit 
în iulie zece ani de viață. Semnifica
tiv : în același an cînd și-a luat 
zborul din termocentrală primul stol 
de kilovați, comuna de odinioară, 
Comănești, a fost declarată oraș. 
Energiile astfel conectate pot fi ur
mărite în configurația noului cartier 
Zăvoi unde, printre plopi piramidali, 
se aliniază cîteva sute de aparta
mente moderne,; în lumina electrică 
pretutindeni pătrunsă, nu numai în 
centrul dominat cîndva de. palatul 
lui Ghica.

— Sînt născut aici. O bună parte 
din viață mi-am petrecut-o ca mi
ner și vagonetar, dacă n-aș adăuga 
la aceasta și profesiunea de șomeT, 
pe care mi-o impunea adeseori 
„Creditul carbonifer". De la mine de 
acasă pînă sub masivul Lapoș, la 
mina Livada, băteam zilnic pe jos, 
dus și întors, 28 de kilometri. Acu
ma minerii noștri călătoresc cu auto
buzul — mi-a spus un bărbat cu păr 
argintiu și o față frumoasă, Ștefan 
Coșa, martor și părtaș al fiecărei 
cărămizi înzidite și al fiecărei flori 
plantate în urbea lui. El, fostul mi
ner, este președintele sfatului popu
lar al așezării minerești.

★
Trenulețul electric se împlîntă în 

noaptea pămîntului. Am pornit-o 
spre palatele sculptate în adîncurile 
Văii Trotușului. De jur împrejur, sare. 
Totul e sare în aceste străfunduri 
de la Tîrgu-Ocna. Pînă și încăperea 
cantinei de lîngă „peronul" micii 
gări din adînc are pereții, părînd 
de marmură, din aceeași materie a- 
flată în solnițele de pe masă.

Privind de pe niște balcoane de 
lemn, sub picioarele noastre se cas
că hăul de 40 de metri. Sîntem în 
mina „Moldova nouă", palat de o 
geometrie ireproșabilă, creat de-a 
lungul unui sfert de veac. Față de o 
mină de cărbuni, impresia este co
pleșitoare. Acolo spațiile sînt strim
te, apăsătoare. Aici — de necrezut 
că te afli sub pămînt 1 — spațiul gol 
este imens : cîteva catedrale alătu
rate în jurul unui pilier de siguran
ță, de dimensiunile blocului-turn din 
Piața Palatului. Ecoul pușcăturilor 
se prelinge pe sub bolți, havezele 
taie, iar de-a lungul unui veritabil 
triaj, care își întinde tentaculele și
nelor spre frontul de lucru, sarea își 
începe călătoria spre multe dintre 
minunile chimiei moderne, ajungînd 
și în buzunarul hainei dumitale, 
unde păstrezi portofelul de polivinil. 
Zilnic, aproape 500 de tone. în ul
tima vreme, salina din Tîrgu Ocna 
și-a dublat producția : o dată cu in
trarea în funcțiune a noii electrolize 
de la Combinatul chimic din Bor
zești.

Operatorul din instalație (stînga) comunică prin radiotelelon — scutind lungi și întortocheate drumuri — cu 
cel din sala de comandă (dreapta). Operatori, operativitate...

Orlcît de ciudat ar părea la pri
ma vedere, prin salină nu se înțe
lege doar mina, ci și parcul de 
sonde de la Gura-Slănic, situat pe 
drumul care duce spre „perla Văii 
Trotușului", cum e răsfățată vestita 
stațiune balneo-climaterică Slănic- 
Moldova. Treaba minerului o face 
aici, la sonde, jetul de apă trimis 
la cîteva sute de metri în măsivul 
de sare, spre a o aduce la supra
față în chip de saramură. Cărăușia 
spre electroliza din Borzești o înde
plinește fără popas, cale de 22 de 
kilometri, saleductul.

Tovărășie îi țin alte conducte, ple
cate mai de departe : cele de țiței 
și gaze de sondă, care pătrund în 
Valea Trotușului dinspre schelele 
Moineștilor Zece zile sînt suficiente 
acum, în 1964, pentru a se extrage 
tot țițeiul moldovenesc din anul 
1938. Cantitativ. Iar calitativ, față de 
trecut, notabil e faptul că țițeiul mol
dovenesc își află valorificarea pe 
aceleași locuri de unde este extras. 
Astfel, o parte din șuvoiul negru 
urcă în coloanele argintii ale rafi
năriei Dărmănești, iar restul își con
tinuă drumul spre instalațiile de 
prelucrare ale unei și mai puternice 
și mai moderne rafinării — cea din 
Onești. De unde, această de mult 
știută „păcură amestecată cu apă, 
pe care țăranii noștri au obicei de 
o folosesc la unsul osiilor de la că
ruțe" (Dimitrie Cantemir) ajunge să 
fie folosită la unsul osiilor... petro
chimiei.

T
oate drumurile duc spre 
ceea ce poate fi numit Hu
nedoara petrochimiei ro- 
mînești: Complexul O- 
nești-Borzești. Trotușul, cu 
evantaiul său de ape, a- 

tinge aici maturitatea. Afluenții cei
lalți de un fel deosebit — țițeiul, ga
zul metan, sarea — pătrund și se 
răspîndesc pe cele mai neaș
teptate căi în inima industrială 
a văii. Sutele de instalații (prin 
care doar pentru a trece turistic 
ți-ar trebui, probabil, cîteva săptă- 
mîni) sînt materializarea a mii sau 
zeci de mii de reacții cuprinse în 
pagiyle cele mai proaspete ale chi
miei moderne de sinteză. La capătul 
drumului, dincolo de pragul polime- 
rizării, zecile de produse care pără
sesc Valea Trotușului vag. de mai 
păstrează, în tainițele lor molecula
re, memoria întunecimii țițeiului, a 
gustului sării sau a imponderabili
tății gazului metan. Căci noua lor 
valoare îi estompează pe strămoșii 
de dinaintea genezei petrochimice.

Acest complex, care înscrie una 
dintre cele mai reprezentative pagini 
ale industrializării socialiste înfăp
tuite sub conducerea partidului — 
materializare a puternicului avînt al 
industriei chimice — constituie el 
însuși o „polimerizare" : dintre is
cusință, elan, inteligență . tehnică 
și fluxul generos al unor stră
vechi bogății naturale. Iar tot 
ceea ce se săvîrșește în .perimetrul 
celor o mie de hectare de petrochi
mie, de-a lungul a opt kilometri de 
uzine și instalații, prin cei patru 
„frați" industriali : combinatul chi
mic, termocentrala, rafinăria și com
binatul de cauciuc și produse pe
trochimice, stă sub semnul înțelept 
al valorificării superioare. înțelep
ciunea poate fi urmărită de la o in
stalație la alta, în gama largă de 
produși, în împletirea măiastră a 
fluxurilor tehnologice — conducînd, 
toate, spre un grad tot mai accentuat 

de valorificare. Dar, în același timp, 
pe vasta planșetă a Complexului 
impresionează înțeleaptă cooperare 
dintre cei patru frați care nu întîm- 
plător au fost așezați unul lîngă 
celălalt. Revenind în repetate rîn- 
duri pe Valea Trotușului, am putut 
observa, de la un an la celălalt, cum 
aceste legături se înmulțesc, devin 
polivalente, cuprinzînd în rețeaua lor, 
mereu mai strîns, bogățiile moldo
venești. O circulație reciprocă, in
tensă și subtilă, stabilește legături 
dintre cele mai organice. Valorifica
re pe verticală și pe orizontală.

în sfîrșit, înainte de a pătrunde pe 
cele patru mari porți, pe rînd, e util 
să notăm că lucrează aici peste 
12 000 de oameni (față de cei 212 
salariați din industria chimică a re
giunii Bacău din anul 1938 1) ; de a- 
semenea, că aceeași industrie, a 
aceleiași regiuni, a înregistrat între 
1950—1963 o creștere de aproape 70 
de ori. Dedesubtul acestei creșteri, 
iscălitura cea mai apăsată aparți
ne, evident, Complexului Onești — 
Borzești. Imaginea dominantă a 
muncii în Complex este a omului 
lîngă aparate. Ochiul omenesc 
fixează ochii verzi, roșii și galbeni 
de pe panouri. Iar faptul că atît 
combinatul chimic cît și cel de cau
ciuc au, fiecare, peste 20 000 de a- 
parate de măsură și control este 
prin sine însuși un poem al auto
matizării, fără adaos de comen
tariu.

★
Ce este sala de comandă a ter

mocentralei decît un vast triaj de 
energii ? Luminile purpurii semnali
zează călătoria fără oprire a fluxu
lui spre ținte mai apropiate (unită
țile complexului) sau mai depărtate 
(Focșani, Roman, Bîrlad). Aici, în 
odihnitoarea încăpere de un vernil 
blind, cea mai liniștită din toată 
termocentrala, afli că un foarte în
semnat transport de energie garea
ză la combinatul chimic ; el singur 
întrece consumul întregului București 
dinainte de război. Dispecerul de 
serviciu stă calm la masa lui pe 
care tronează șapte telefoane și greu 
îți vine să crezi, urmărindu-i gestu
rile relaxate, că în acest timp el are 
în custodie o producție de energie 
electrică întrecînd cu jumătate pe 
cea iscată în 1938 în cuprinsul țării 
întregi.

îmi întrerupe gîndurile invitația 
directorului Constantin Zoiț'eanu de 
a coborî de la „timonă" spre „sala 
mașinilor" acestei nave în continuu 
mers. (în ordinea vechimii e, se re
comandă, „cetățeanul III" al termo
centralei. Bărbatul acesta nespus de 
subțire, cu o privire pătrunzătoare 
și o mustață ca mătasea porumbului, 
a urcat pe rînd treptele de la mais
tru la director).

în drum spre lumea trepidantă a 
cazanelor șl turbogeneratoarelor, 
aflu că, în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări, colectivul termo
centralei a îndeplinit de pe acum 
două treimi din angajamentul anual 
de economii peste plan la prețul de 
cost. 175 MW reprezintă puterea in
stalată dar, datorită unei serii de 
măsuri în exploatare, ea a crescut 
la 210 MW, ceea ce echivalează Bl- 
cazul. Comunistul Gheorghe Oprea, 
maistru principal de reparații caza
ne, nu s-a mișcat de curînd vreo 30 
de ore din secție. Felul cum a știut 
să organizeze și să însuflețească 
munca lăcătușilor, mecanicilor, su
dorilor și șamotorilor se reflectă în 
realizarea unei intervenții urgente : 

o zl șî jumătate, în loc de cinci 
zile. Economii: 100 000 lei. Cu nouă 
ani în urmă, absolvent al școlii 
profesionale, a început-o ca fochist. 
Și a reușit să întrețină, nestinsă, 
flacăra învățăturii : a terminat li
ceul seral și o școală de maiștri 
fără frecvență. Căci „frecvența" Iui 
au consemnat-o cazonele de la 
Borzești. în calmul și siguranța ca
merei de comandă, în culoarea pur
purie marcînd fluxul statornic de kl- 
lovați e și ceva, dacă privești cu 
atenție, din kilovații de energie ai 
unor astfel de oameni.

★
Sus, la 74 de metri, pe unul dintre 

cele mai înalte catarge ale com
plexului. De aici, de pe blocul reac
torului și regeneratorului instalației 
de cracare catalitică, cuprinzi Valea 
Trotușului, zona ei petrochimică, în
tr-o imagine de machetă. Cu ascen
sorul am urcat pînă aici cele zece 
neobișnuite etaje de cîte șapte metri 
fiecare. Sub tălpi și în palmele prin
se de balustrada metalică, se simte 
trepidația surdă a „furnalului" pe
trolier, la vîrful căruia iau un in
terviu operatorului Gheorghe Crețu 
— la el acasă pe aceste scărițe și 
pasarele argintii.

Prin instalațiile rafinăriei care ră
sar din loc în loc ca niște fantastice

Costache Sava, directorul general al 
Combinatului chimic Borzești, abor- 
dînd subiectul său preferat : munca 

de cercetare
încrengături, de la prima (desalina- 
rea electrică) pînă la ultima (cocsa- 
rea întîrziată), se scurg anual un 
milion și jumătate de tone de țiței, 
prefăcute într-o gamă întreagă de 
produse diferențiate după valoare, 
între banalul petrol și prețioasele 
fracții destinate cauciucului.

La sol nu mișcă frunza, zi crista
lină de vară, dar aici sus stăpînește 
vîntul ; trece peste fraze și le vălu- 
rește. Gheorghe Crețu întinde bra
țul spre zare ca să-mi arate Brătila 
lui, în care s-a născut. A plecat, 
zice, de acolo de unde se chinuia cu 
un petic de pămînt. Și rafinăria, a- 
daugă, tot așa a plecat : de la cîm- 
pul gol. Și, de unsprezece ani în
coace, au crescut amîndoi împreu
nă : acest trotușean și rafinăria de 
pe Trotuș. A fost constructor, a des
cărcat la rampă utilaje și materia
le, a devenit distilator, măsurător, 
fochist — și iată-1 operator. Regla 
odinioară brăzdarul plugului, re
glează acum regimul tehnologic al 
fracționării, stăpîn pe tainele ben
zinei, motorinei și gazelor. Biografia 
lui și a familiei lui e atît de tipică 
pentru destinul oamenilor de pe Tro
tuș, încît oricînd un nume ar putea 
fi înlocuit prin alte o mie.

Ascultîndu-1, îmbrățișam priveliș
tea de la picioarele noastre. Printre 
toate instalațiile argintii, una sin
gură « roșie: Complexul de refor
mare catalitică, aflat în plină con
strucție. O dată cu intrarea lui în 
funcțiune (benzină de 90 octani, 
benzen, hidrocarburi aromatice) 
gradul de valorificare al țițeiului se 
va adîncl. Gheorghe Crețu a urmai 
în urmă cu cîțiva ani cursul de 
calificare, învățînd matematică, chi
mie, tehnologie. Iar recent a ispră
vit cursul de specializare, învățînd 
despre aparate de măsură șl con
trol, analize de laborator și altele. 
Pe linia cunoștințelor atîtor oameni 
ca Gheorghe Crețu, specializarea 

aceasta tehnică imi pare a fi sen
sibil asemănătoare cu valorificarea 
din rafinărie, ajunsă în pragul re
formării catalitice. Tot o adîncire. 
Continuă.

★
Dehidrogenare, rectificare, poli

merizare, coagulare... Pentru fiecare 
dintre aceste etape ale drumului 
care conduce de la gazele de rafi
nărie pînă la masa solidă de un 
negru-cafeniu a cauciucului sinte
tic romînesc, au fost clădite străzi 
și cartiere întregi de instalații și 
hale. Toate laolaltă alcătuiesc un 
veritabil oraș, în care „blocurile" 
sînt numerotate prin litere și cifre. 
Ca să te orientezi, parcă îți vine 
să spui : microraionul polistiren, 
magistrala cauciucului, cartierul a- 
cetonei, ulița dehidrogenării...

Primele tone de cauciuc, în pri
măvara lui ’63. Primele tone de 
polistiren, în iarna lui '64. Combi- 
natul-oțaș e cel mai tînăr membru 
al complexului. Producția lui a- 
nuală e suficientă pentru a „încăl- 
ța" un sfert de milion de autoca
mioane. Grăitoare pentru propor
țiile sale sînt și cele peste 25 000 
de tone de utilaje montate aici. 
Iar dacă conductele din combinat 
s-ar întinde în linie dreaptă, lun
gimea astfel realizată, de vreo 350

Lemnul ajuns pe mina (mai corect 
spus : în mașina) brigadierului Nico
lae Frățilă. O treaptă a valorificărilor 

trotușene
kilometri, ar depăși distanța dintre 
capitala petrochimiei și capitala 
țării. Tocmai aceste conducte fac 
să nu se prea vadă nimic din zbu
ciumul lăuntric al materiilor din 
care se naște cauciucul, pînă a- 
proape de sfîrșit, la coagulare. Dar 
cine trebuie să vadă, vede — și 
încă mult mai exact și mai bine 
decît ar face-o ochiul omenesc. Sînt 
aparatele de măsură și control, 
prezente la cea mai neobservabilă 
răspîntie de drum din marele labi
rint petrochimic. Mîinile prin care 
trece cauciucul sînt, de fapt, benzi 
transportoare, cîntare automate, 
prese. Șarja de „Carom", ca și ba
loturile de cîte 25 de kilograme, în
velite în polietilenă și ambalate în 
saci, le mîngîi, conform vechiului 
precept igienic, cu ochii, nu cu 
mîna.

Sub mult mai multe înfățișări ține 
să se recomande polistirenul — 
doar e cunoscută și unanim prețui
tă pasiunea pentru travesti-uri nu
trită de masele plastice. Expandat, 
antișoc, de uz general, de fiecare 
dată altul, polistirenul provoacă ui
mire. Aici — pulbere cristalină, a- 
semănătoare cu sarea. Dincoace — 
în chip de mărgele roșii, galbene, 
verzi. Dincolo — ciudat și albicios 
calup de dimensiuni întrecînd pe 
cele ale unui pat-studio. Cineva te 
îndeamnă să ridici de jos calupul. 
Zîmbești... Deprins, prin instinct, cu 
raporturile firești dintre volum și 
greutate, rămîi surprins cînd acel 
cineva, fără să se tulbure, saltă pe 
umeri un metru cub din acest poli
stiren expandat, de 50 de ori mai u- 
șor decît apa. Lesne de presupus 
că datorită unor atît de variate în
sușiri, aproape nu există industrie 
care să nu-i ofere viză de trecere. 
Tavă și ceșcuță, jucărie și amba
laj, carcasă de televizor și piesă 
de automobil — polistirenul de la 

Onești este unul dintre cel mai ta- 
lentați propagandiști în slujba pe
trochimiei.

Lîngă un reactor din secția poli
merizare, concentrată asupra șar
jei proaspăt introduse în prepara- 
ție, întîlnesc o femeie în halat albas
tru. Maistru chimist. Pînă nu de 
mult, Elena Bărbulescu a lucrat Ia 
Săvinești. Și-a urmat soțul, montor 
în cadrul complexului, și iat-o aici, 
vînturînd în palmă perle de diferite 
culori. în gestul ei e ceva din felul 
cum cîntăresc oamenii la treieriș 
boabele de grîu. Evident, treierișul 
polistirenului se călăuzește după 
mult mai complicate criterii de ca
litate.

După legendarul stejar din Bor
zești, nici un alt arbore n-a mal 
dus atît de departe faima Văii Tro
tușului decît o duce astăzi marele 
ei arbore de cauciuc.

F
e coridorul dispecerilor 
s-a aprins un anunț lumi
nos. Atmosferă de studio 
radiofonic sau de platou 
de filmare. Se emite ? Se 
filmează 7 Trebuie să-ți ții 

pînă și răsuflarea. Citesc pe sticla 
luminată : „Liniște 1 Se ține ședin
ța operativă". Ceasul electric din 
perete arată ora 12. Totdeauna 
la această oră, cu o exacti
tate de cronometru, în difuzoarele 
și aparatele de radio din aproape 
cincizeci de locuri ale combinatului 
chimic se aude vocea baritonală a 
dispecerului-șef :

— începem ședința operativă de 
azi. Evaporarea... Raportați vă rog 1

Toți ascultă. Teleconferința e p 
pușculiță de economisire a timpului. 
Ședință fără întîrzieri, fără aștep
tări, fără pauze. Scurt, concis, la 
obiect. Adeseori rapoartele sînt a- 
nimate de Intervenții critice, de în
trebări sau de cereri adresate u- 
neia sau alteia dintre secții. Com
binatul într-o oră.

într-o oră — pulsul activității de 
o zi a zeci de instalații care dau o 
producție, în 24 de ore, de circa 
trei milioane lei. Din 1960 pînă as
tăzi s-au ridicat trei vaste uzine. 
Una, avînd în centrul ei electrolize
le, a doua — sectorul de insectici
de (principalul furnizor al țării), 
a treia — policlorura de vinii. De 
la început și pînă astăzi, producția 
combinatului a crescut de aproape 
opt ori, ilustrare a marilor creșteri 
înregistrate de industria noastră 
chimică în ansamblul ei. Numai da
torită noilor instalații intrate anul 
acesta în funcțiune, valoarea pro
ducției crește la peste un miliard lei. 
Tînărul colectiv al combinatului se 
poate mîndri cu o performanță uni
că : din primul an de producție 
pînă azi, steagul de întreprindere, 
fruntașă pe ramură i-a revenit de 
trei ori consecutiv, astfel încît el a 
rămas la Borzești în stăpînire defi
nitivă. Maturizare rapidă 1

Spicuiesc din cartea de aur :
„Munca depusă în această țară 

doar în cîțiva ani este exem
plificată de realizările Combinatu
lui chimic — Borzești, pe care am. 
avut norocul să-l admirăm în aceste 
zile. Sînt demni de laudă oamenii ■ 
care au construit marea fabrică' și 
orașul învecinat... Firma italiană- 
„De Nora" — Milano".

Soră a polistirenului, policlorura 
de vinii plecată din Borzești pe căi
le atît de felurite ale industriei ma
selor plastice poate fi, după nevoie, 
piele, metal, sticlă. Iar la ori
gine ? Gaz metan și sare. înseși in
stalațiile uzinei de P.V.C., în succe
siunea lor, prezintă aspectul unei 
metamorfoze. La început, pătrunzi 
într-o uzină electrică, străbați apoi 
un vast peisaj de rafinărie, iar la 
sfîrșit, acolo unde polimerul se pre
gătește să-și găsească odihna în 
saci, treci printr-un univers de 
pulbere albă. Complexitatea, nivelul 
de automatizare au dus la crearea 
unor tablouri de comandă în lungi
me de peste 30 de metri. Operatorii 
chimiști de la secția „purificare", 
care au de parcurs lungi și întorto
cheate drumuri prin labirintul insta
lațiilor, sînt înzestrați „la purtător" 
cu aparate radiotelefon. Instalațiile 
capătă astfel nu numai ochi, ci și 
urechi și glas. Operatori, operativi
tate...

Interesul tehnic îți este captat 
chiar de la poarta uzinei, unde se 
săvîrșește cracarea gazului metan.. 
Acetilena se obține aici cu ajutorul

Victor VÏNTU
Foto : A. Cartojan

(Continuare în pag. IV-a)
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• MIȘCAREA NEUIWRMÄ A PĂMÎNTULUI CREEAZĂ 

COMPLICAȚII • GREȘEȘTE Șl OROLOGIUL CU CUARȚ: 3 MIIMI 

DE SECUNDĂ PE AN • ATOMUL DE CESIU INTERVINE ÎN 

MĂSURAREA TIMPULUI • CÎTDUREAZĂ 0 SECUNDĂ?
...va fi ora... I Aceste cuvinte deter

mină mii și mii de oameni să se o- 
prească, o clipă numai, pentru a-și con
trola și potrivi ceasurile. Astăzi, cînd ocu
pațiile omului sînt atit de multiple și de
pendente unele de altele, fără cunoaște
rea „orei exacte" întreaga noastră viață 
socială ar fi de-a dreptul inimaginabilă. 
Se știe că întîrzierea unui tren poate per
turba întreaga circulație pe linia respec
tivă, cu repercusiuni asupra liniilor se
cundare ; eroarea de un minut la crono- 
metrul unui vapor poate duce la erori 
în determinarea pozifiei navei de pînă 
la 30 de km ; o întîrziere de o singură 
secundă în lansarea unei nave cosmice 
poate avea drept urmare să nu mai în- 
tîlnească corpul ceresc spre care a fost 
trimisă...

In toate aceste exemple a fost necesar 
să cunoaștem scurgerea timpului de la 
un moment de origine bine stabilit, ora 
0 de la miezul nopjii, pînă la momentul 
considerat. în măsurarea timpului se 
ivește însă și necesitatea de a stabili a- 
numite intervale de timp, cînd momentul 
de origine poate fi ales arbitrar. în com
petițiile sportive, de pildă, momentul în 
care începe măsurarea timpului este clipa 
cînd se dă startul. Măsurarea precisă a 
unor intervale de timp are o însemnătate 
deosebită în industrie. Ea permite apre
cierea productivității muncii, determina
rea turației unui motor, a debitului unui 
lichid care trece printr-o conductă etc. 
Numeroase procese tehnologice pretind 
astăzi măsurarea intervalelor de timp 
chiar și cu precizia unei zecimi de se
cundă. Dar tehnica modernă nu s-a o- 
prit aici. în determinările de vîscozitate, 
intervalul de timp trebuie precizat pînă 
la o sutime de secundă, în acționarea 
unui releu nu se admit erori mai mari de 
o miime de secundă, în procese bazate 
pe ‘ehnica impulsurilor se stabilesc du
rate ale acestor impulsuri cu erori de o 
microsecundă (milionime de secundă) și 
chiar de o nanosecundă (miliardime de 
secundă). în radiolocatie, erori de o na
nosecundă în măsurarea timpului de du- 
cere-întoarcere a radiației emise, echiva
lează cu o eroare de 15 cm în determi
narea distanței. în cercetarea științifică 
se măsoară astăzi intervale de timp și 
mai mici : de bilionimi, trilionimi și cua- 
drimilionimi de secundă, cît durează viața 
extrem de scurtă a unor particule subnu- 
cleare.

Măsurarea intervalelor de ‘imp presu
pune existenta unei unităfi de timp, cu
noscute cu precizie. S-a căzut de mult 
de acord ca această unitate să fie se
cunda. Este timpul în care un bun sprin
ter parcurge 10 metri, un avion superso
nic — 400 metri, iar lumina — 300 000 
km. Se înfelege că definirea secundei în 
acest fel este doar aproximativă, durata 
ei trebuie însă stabilită cu maximum de 
exactitate. Pînă în 1956, definiția curentă 
a secundei era a „86 400 parte dintr-o zi 
solară medie" (media duratei tuturor zi
lelor dinfr-un an). S-a dovedit însă că 
dura'a zilei solare medii variază de la 
un an la altul, datorită modificării pozi
ției polilor geografici ai Pămîntului, a 
neuniformităfii mișcării de rotație a glo
bului în jurul axei sale etc. Mareele, de 
pildă, prin frecarea pe care o exercită 
determină o încetinire a vitezei de rota
ție a Pămîntului și, implicit, o creștere a 
duratei zilei solare medii cu 0,00164 se
cunde pe... secol.

Constatarea aceasta a dus în 1960 la

Pot ii observate 
undele gravitaționale?

In legătură cu această întrebare, re
vista „Priroda" („Natura"), care apare în 
U.R.S.S., publică cîteva considera
ții de ordin teoretic și practic ale fizi
cienilor. Se știe că forjele gravitaționale 
constituie unul dintre principalii factori 
ce acționează în Univers. Legătura strînsă 
dintre fimp, spafiu și gravitafie — pusă 
pentru prima oară în evidentă de către 
Einstein — sta la baza tabloului fizic ac
tual al lumii. In prezent, fizicienii sînt de 
acord că forfele gravitaționale nu acțio
nează instantaneu, așa cum se presupunea 
în teoria lui Newton, ci se propagă cu 
viteză finită, egală probabil cu viteza lu
minii. Cu alte cuvinte, e presupusă exis
tenta undelor gravitaționale. Cum crite
riul cel mai important al adevărului îl 
constituie experienfa, este deosebit de 
importantă realizarea unor experiențe în 
scopul captării și detectării acestor unde.

Verificarea experimentală a ipotezei 
fizicienilor secolului nostru cu privire la 
existenta undelor gravitaționale ar consti
tui, desigur, un eveniment științific cu 
nimic mai prejos ca descoperirea de către

Marxism-leninismul — călăuza sigură
a activității
(Urmare din pag. II-a)

nostic, diversionist și antiuman al 
filozofiei burgheze, incapacitatea a- 
cesteia de a răspunde la vreuna din
tre problemele fundamentale ale 
contemporaneității. Filozofia bur
gheză contemporană — arăta acad. 
M. Ralea — exprimă ideologic o 
orînduire socială perimată din punct 
de vedere istoric. Filozofia marxist- 
leninistă exprimă, dimpotrivă, o 
orînduire în plină ascensiune. De 
aceea, opoziția dintre ele nu este 
numai de ordin ideologic, ci și de 
ordin istoric. Filozofia burgheză re
prezintă trecutul, filozofia marxist- 
leninistă — viitorul. In același spi
rit, comunicarea prof. univ. I. 
Rachmuth, membru corespondent al 
Academiei, a supus unei critici știin
țifice aprofundate diversele teorii 
economice burgheze contemporane.

Fertilizarea gîndirii științifice sub 
Influența concepției marxist-leninis- 

adoptarea unei noi definiții a secundei, 
legată nu de mișcarea de rotație a Pă
mîntului în jurul axei sale, ci de cea în 
jurul Soarelui, stabilindu-se că „secunda 
este fracțiunea 1/31556925,9747 din anul 
tropic pentru 1900 ianuarie 0 la orele 12 
ale timpului efemeridelor” *). Anul tro
pic pe care se bazează noua definiție 
este intervalul de timp dintre două echi- 
nocfii de primăvară succesive, iar preci
zarea de „1900 ianuarie 0 la orele 12 
ale timpului efemeridelor" își are rostul 
ei, deoarece durata anului tropic variază 
de la un an la altul.

Determinarea secundei, conform defi
niției amintite mai sus, se efectuează prin 

Orolcgiu atomic cu cesiu
observații astronomice de timp asupra 
stelelor și asupra Lunii, potrivit datelor 
din efemeride. Observațiile asupra ste
lelor se execută cu ajutorul lunetelor 
de trecere, al astrolabului *’) sau a lu
netei zenitale fotografice, stabilindu-se 
cu maximum de precizie posibilă mo- 
men'ul trecerii stelelor la meridian, iar 
asupra Lunii cu ajutorul camerei lunare. 
Se înțelege că aceste determinări nu se 
pot efectua în permanență, ci doar în 
anumite condiții meteorologice. De a- 
ceea, între două observații astronomice 
de timp, secunda trebuie „păstrată” pînă 
la_ următoarea determinare cu ajutorul 
unor aparate de mare precizie. Sînt uti-

*) Timpul efemeridelor provine de la 
cuvîntul „efemeride“, tabelele calculate 
pe baza legilor mecanicii cerești, în 
care figurează coordonatele corpurilor 
cerești la diferite date.

**) Astrolabul este un aparat format 
dintr-o lunetă, o prismă și o baie de 
mercur, permițînd determinarea mo
mentului cînd o stea a atins o anumită 
înălțime deasupra orizontului.

Hertz a undelor electromagnetice, pre
văzute încă de Maxwell.

în afară de însemnătatea metodologică 
a acestor experiențe — se subliniază în 
revistă — ele vor deschide posibilități 
noi de cercetare a Universului, creîn- 
du-se astronomia gravitonică. Această 
nouă ramură a astronomiei ar folosi 
undele gravitaționale întocmai cum astăzi 
radioastronomie utilizează undele elec
tromagnetice venite din adîncurile Uni
versului.

Particularitățile cîmpului gravitational 
impun însă crearea unei tehnici experi
mentale deosebit de fine, pentru ca ase
menea măsurători să fie practic posibile, 
eliminîndu-se totodată factori perturba
tori, ca frecarea și cîmpul electromag
netic.

In acest scop sînt efectuate experiențe 
de o deosebită finefe de către profesorii 
I. B. Zeldovici și I. D. Novikov (U.R.S.S.), 
Weber de la Universitatea din Maryland 
(S.U.A.) care își propun realizarea unei 
aparaturi de precizie care să îngăduie 
defectarea undelor gravitaționale.

științifice
te se exprimă cel mai puternic în 
legătura ei strînsă cu viața, cu prac
tica. Pe bună dreptate sublinia în 
comunicarea sa acad. Ilie Murgu- 
lescu, președintele Academiei R. P- 
Romîne, că cunoașterea adîncă a lu
crărilor clasicilor marxism-leninis- 
mului este necesară nu numai pen
tru desăvîrșirea metodologiei dé cer
cetare în ramura proprie de specia
litate, dar și pentru a înțelege sem
nificația rezultatelor științei, rolul 
științei și poziția omului de știință 
în societate, obligațiile sale ca sa
vant și luptător pentru o lume mai 
bună, pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului. în țara noastră, 
creația științifică a fost integrată în 
procesul profundelor transformări 
revoluționare petrecute în anii pu
terii populare și este o mare și me
ritată satisfacție a oamenilor de ști
ință de a putea spune că eforturile 
lor de cercetare au fost împletite cu 
munca entuziastă a milioanelor de 

lizate în acest scop orologiile cu cuarț 
și etaloanele atomice de frecvență (nu
mite uneori și orologii atomice).

Orologiile cu cuarț se bazează pe 
efectul piezoelectric al cristalului de 
cuarț : la comprimare, apar pe una din 
fețele lui sarcini electrice pozitive, pe 
cealalta — negative. Dacă unim aceste 
fețe printr-un conductor, avînd montat 
un aparat indicator, se va observa tre
cerea unui curent. Sensul curentului se 
inversează dacă cristalul în locul com
primării este supus unei tracțiuni. Cînd 
însă, în locul celor două operații, apli
căm pe fețele lui un curent electric al
ternativ, cristalul se va comprima și des

tinde cu o frecvență egală cu frecvența 
curentului alternativ aplicat. Amplitudinea 
vibrațiilor cristalului va fi maximă atunci 
cînd frecvența curentului alternativ este 
egală cu frecvența proprie de vibrație a 
cristalului de cuarț. Prin montarea aces
tui cristal într-un dispozitiv electronic, 
se obține un curent cu o frecvență stabi
lizată de cristalul piezoelectric. Acesta 
acționează asupra unui motor sincron, iar 
motorul, la rîndul lui, asupra acelor in
dicatoare ale unui mecanism de orologiu. 
Precizia acestuia este în funcție de pre
cizia cu care este menținută constantă 
frecvența. Orologiul cu cuarț poate păstra 
timpul legal cu o eroare de 3 miimi de 
secundă într-un an.

încă un pas înainte pe calea preciziei 
a însemnat realizarea etaloanelor atomice 
de frecvență. Pentru a ne explica func
ționarea lor, trebuie să aruncăm o pri
vire, imaginară ce-i drept, în interiorul 
unui atom. In jurul nucleului acestuia se 
rotesc, pe orbite bine stabilite, mai mulfi 
electroni. Numărul lor depinde de tipul 
atomului respectiv. In cazul în care elec
tronii frec de pe o orbită pe alta sau

„NIMROD"
o nouă instalație atomică

La centru/ atomic de la Harwell, în 
Marea Brifanie, a fost pus în funcfiune un 
nou sincrofron în stare să imprime proto
nilor energii de șapte miliarde electron- 
volți. In această instalafie, denumită Nim
rod, protonii sînt ăccelerafi pe o traiecto
rie circulară cu diametrul de 46 m, iă- 
Cînd un milion de rotafii în numai trei 
sferturi de secundă. Partea cea mai im
punătoare a noii instalafii este electro- 
magneful cu greutatea de 7 000 de tone 
care obligă particulele să-și urmeze tra
iectoria cu precizie. Acceleratorul este 
conceput în așa fel incit poate produce 
înir-un minut 28 de serii succesive de 
particule, fiecare cuprinzind cel pufin o 
mie de miliarde de protoni. Fasciculele 
obținute pot fi dirijate fie spre exterior, 
fie asupra unor finie plasate în interior. 
Ciocnirea între protonii și atomii din finfă 
duce la formarea de particule secundare. 
Cu ajutorul unor dispozitive speciale, 
particulele care iau naștere pot fi iden
tificate, dirijate după necesifăfi, cît și — 
prin stabilirea pozifiei unui proton la un 
moment dat — să calculeze energia lui.

oameni ai muncii din uzine șl de pe 
ogoare. Rezultatele obținute trebuie 
să constituie un îndemn pentru o 
contribuție din ce în ce mai mare și 
mai activă a cercetării științifice la 
rezolvarea problemelor de bază ale 
dezvoltării economiei și culturii so
cialiste.

Asigurarea unei înalte eficiențe a 
cercetării științifice — a arătat acad. 
I. Murgulescu — necesită organi
zarea ei, ceea ce presupune stabili
rea tematicii de cercetare și corela
rea ei cu cerințele social-economice, 
profilarea institutelor, specializarea 
cadrelor de cercetători.

Oamenii de știință au o misiune 
nobilă în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noastră. 
Lucrările recentei sesiuni a Acade
miei au demonstrat -încă odată hotă- 
rîrea lor de a-și pune întreaga 
capacitate de creație în slujba pa
triei socialiste, a poporului, de care 
sînt legați trup si sufle» 

se modifică orientarea electronului de 
pe ultima orbită în raport cu orientarea 
nucleului, atomul trece dintr-o stare de 
energie într-alta. In cazul trecerii de la 
o stare de energie inferioară la alta su
perioară, atomul absoarbe energie ; in
vers, la trecerea de la o stare de energie 
superioară la una inferioară, are loc emi
sie de energie, sub forma unei unde 
elecfromagnetice a cărei frecvență este 
în funcție de diferența de energie dintre 
cele două stări. Ea nu se face, în general, 
în mod spontan, ci trebuie stimulată cu 
ajutorul altei unde electromagnetice avînd 
frecvența egală cu frecvența undei elec
tromagnetice care va fi emisă în acest 
proces. Frecvența undelor electromagne
tice emise este independentă de condi
țiile mediului înconjurător (temperatură, 
presiune, magnetism terestru etc.) per
mițînd obținerea unei’ precizii foarte ri
dicate. Frecvența obținută este apoi uti
lizată într-un mod asemănător ca la oro
logiile cu cuarț, permițînd însă realizarea 
unei precizii mult mai mari : etalonul ato
mic de frecvență poate avansa sau în- 
tîrzia în 3 000 de ani abia cu o secundă. 
Această precizie transpusă în domeniul 
măsurării lungimilor este echivalentă cu 
măsurarea distanței de la Pămînt la Lună 
(384 000 km) cu o eroare de 4 mm I

Deoarece secunda furnizată de etaloa
nele atomice de frecvență nu este influen
țată de nici un factor legat de mediul în
conjurător, oferind o precizie mult su
perioară, se studiază în prezent posibili
tatea definirii acestei unități de timp pê 
baza frecvenței atomilor utilizați în eta
loanele atomice de frecvență. Astfel una 
din propuneri sună : „Secunda este in
tervalul de timp egal cu 9192631770 pe
rioade ale undei electromagnetice emise 
de atomul de cesiu". Cercetări recente au 
arătat însă că pe baza atomilor de hi
drogen se pot obține precizii și mai 
mari.

Este într-adevăr impresionant drumul 
pe care l-a străbătut omenirea de-a lun
gul mileniilor, de la primitivul ceas cu 
nisip, de la vergeaua înfiptă în pămînt 
care indica timpul după lungimea um
brei sale. Pe1 atunci era de ajuns. Progre
sul a reclamat însă alte mijloace de mă
surare a timpului și treptat au apărut 
pendula, ceasurile cu arc, cu motor elec
tric, pînă la... orologiile atomice moder
ne. Pentru deservirea lor nu mai ajunge 
un singur om. Astăzi „păstrarea" timpu
lui implică munca asiduă, precisă, a mii 
de oameni : astronomi, fizicieni, matema
ticieni, electroniști. Aparatele moderne, 
foarte sensibile, pretind o îngrijire spe
cială, calificată ; stelele, la rîndul lor, 
trebuie urmărite cu mare precizie ; iar 
posturile de radioemisie au de asemenea 
specialiștii lor. Scopul pentru care aceas
tă întreagă armată își coordonează efor
turile este : stabilirea cît mai exactă a 
„orei exacte". Așa cum o auzim la apa
ratul de radio, transmisă de la orolo
giul cu cuarț al Observatorului Astrono
mic din București. Aici, de asemenea, o 
preocupare permanentă este de a se, a- 
sigura semnalului orar maximum de pre
cizie posibil.

Știința și tehnica modernă nu stau pe 
loc, așa că vom asista în curînd la apa
riția unor aparate care să asigure măsu
rarea timpului cu o precizie tot mai 
înaltă.

Tiberius BOCANICiU 
cercetător principal la Institutul 
de metrologie

Iași. Palatul culturii, detaliu
Foto : Gh. Vintilă

Zanoaga Bratocei din masivul Ciucaș Foto : A. Stoenesou

GĂSIT T
E după-amiază. Mă plimb cu un 

prieten prin Militari. Cartierul lui. 
La colțul străzii Salcîmilor mă o- 
prește...

— Ia uită-te în susul străzii.
Mă uit. O stradă a florilor. Și pe 

o parte și pe alta, flori. Pădure de 
flori îngrijite. Copacii tunși uniform, 
îngrijiți și ei, te obligă parcă să-ți 
scoți pălăria în fața gospodarilor de 
pe această stradă.

— Dacă aș fi reporter, continuă 
prietenul meu, aș începe reporta
jul cu...

Mă trage de . mină în colțul celă
lalt al străzii. în fața unui panou de 
onoare. Pe acest panou, numele ce
lor mai buni gospodari dintre locui
torii din circumscripția 189. îmi a- 
trage atenția asupra a două nume 
care sînt șterse de pe panou.

— Aș începe reportajul cu aceste 
nume.

_  ?
— Aici este vorba de Ștefan Man- 

doc și Mica Ioniță, fruntași în munca 
de înfrumusețare a cartierului.

— Și ce e cu ei ?
— E o poveste... Pe strada asta 

erau vreo două familii care nu iu
beau florile. Li s-au dat răsaduri de 
flori să pună în fața curții. Nu le-au 
pus. Li s-au adus răsaduri a doua 
oară. Cu chiu cu vai le-au împlîntat 
în pămînt, dar nu le-au îngrijit. S-au 
uscat. S-au dus ei, Mandoc și cu Mica,

(Urmare din pag, IlI-a) 

arcului electric, transpunere la scară 
industrială a unei tehnologii romî- 
nești. Mai rapid, mult mai rapid de- 
cît o poate explica mărfarul acestei 
fraze, cracarea este o despicare vi
guroasă, instantanee, a moleculei de 
gaz metan și, în aceeași fracțiune de 
secundă, o reunire a radicalilor. 
Ceea ce fusese gaz metan devine 
brusc acetilenă, etilenă, etan, pro- 
pilenă și, cel mai urît dintre toți, in
comodul negru de fum. Asta se pe
trece în reactoare, într-o cascadă 
violentă de zgomote, de parcă ar 
hurui o sută de trenuri peste podul 
de la Cernavodă. Fulgerul de pe cer 
stăruie o clipă, pe cînd cel din reac
tor, care îl întrece în intensitate, e 
fără oprire ; o vînă de foc, întinsă ca 
un elastic, bătînd într-un albăstrui- 
violet, la o temperatură de 18 000 de 
grade Celsius.

Are un fel captivant de a-ți povesti 
despre toate aceste miracole ale e- 
nergiei dezlănțuite și stăpînite, fiind
că el însuși, inginerul Ștefan Moldo- 
vanu, este captivat de ideea unei 
cît mai judicioase stăpîniri a insta
lației pe care o conduce. Visase încă 
din facultate o muncă pasionantă, 
într-un mare combinat, unde tehnica 
nouă să-i pună la încercare toate 
fibrele. Asta i-a și oferit Borzeștiul.

— Niciodată nu m-a pasionat atît 
de mult o instalație — îmi mărturi
sește el, și o lumină ambițioasă urcă 
dinspre ochi în zbaterea abia per
ceptibilă a venelor de sub fruntea 
înaltă, boltită, smeadă. Cheia stă în 
găsirea parametrilor tehnologici op
timi. Cîte ceva s-a și reușit în colec
tivul nostru — continuă el modest. 
Economii anuale de circa 2 milioane 
lei. Alte 3 milioane ni le aduce o 
inovație de înlocuire a electrozilor 
de cupru cu electrozi de oțel.

Astfel de gîndurl, materializate, nu 
sînt singulare. Inițiativa, creația, 
munca de cercetare se numără prin
tre parametrii constanți ai activită
ții combinatului chimic. Adesea, în 
cele mai variate discuții și, mai pre
sus, în spiritul inovator al oameni
lor cunoscuți aici, m-a întîmpinal 
Ideea că atît de tînăra ramură a pe
trochimiei cere strădanii pe măsura 
impetuoasei sale dezvoltări, la nive
lul cel mai înalt al gîndirii tehnice 
își desfășoară activitatea cu rodnice 
rezultate laboratorul central de cer
cetări, reunind aproape 150 de ingi
neri, tehnicieni și laboranți. Se edi
tează, trimestrial, un buletin tehnic- 
informativ, culegere de contribuții 
originale la îmbunătățirea calității 
produselor și a proceselor tehnolo
gice, la valorificarea produșilor se
cundari.

Cine îl cunoaște pe directorul 
general al combinatului, surprinză

cu alte răsaduri. Le-au plantat și în 
fiecare zi le-au udat. Voiau ca toată 
strada să fie frumoasă.

Pornim în susul străzii. Parcă te 
plimbi printr-un parc. Miroase plă
cut. E umbră.

— Aici era loc viran, plin de bu
ruieni. Vezi cum l-au curățit ? Au 
făcut un loc pentru odihnă. Peste cî
teva zile va fi gata și pista de po
pice. Aici e răsadnița. Din această 
circă electorală a pornit inițiativa 
care s-a extins apoi. Au făcut 
un fel de seră. Toată strada a 
îngrijit răsadnițele. Că avem două. 
Una e pe strada vecină. Pe Dezrobi
rea. Mii și mii de fire de flori a dat 
această circă pentru înfrumusețarea 
raionului.

Trecem în strada Dezrobirea, care 
aparține tot dè circa 189. Prietenul 
meu oprește un copil de trei-patru 
ani.

— Tu știi să numeri pînă la cinci
zeci ?

— Știu, sigur că știu. Acum viu 
de la barcă.

Prietenul meu îmi explică.
— Toți copiii preșcolari djn circa 

189 știu să numere pînă là cincizeci. 
Au trebuit să învețe.

— De ce ?
îmi arată terenul de joacă al co

piilor. O barcă, leagăne, niște balan
soare...

— întîi a fost numai barca 

tor de tînăr la prima vedere, știe 
acel zîmbet de mulțumire care îi 
răsare în colțul buzelor cînd e 
abordat subiectul său preferat : 
munca de cercetare. A scos dintr-un 
raft și mi-a arătat niște flacoane ver
zui, conținînd clorură de calciu și 
tetraclorură de siliciu, produși din
tre cei mai noi ai combinatului.

— Din deșeuri... Economii de cîte
va milioane, bănet bun, a conchis 
Costache Sava cu simțul său gos
podăresc, stabilind într-un fel ușor 
mucalit legătura pe care o caută tot
deauna între ideea îndrăzneață din 
eprubetă și noutatea orizontului in
dustrial al combinatului. Și asta e 
de ajuns ca să înțelegi că, în afară 
de sare sau gaz metan, la Borzești 
se valorifică idei îndrăznețe și înțe
lepte.

★

Caut să-mi adun de prin' notițe 
ceea ce nu s-a mai scris despre ve
chiul tîrgușor — odinioară nici mă
car reședință de plasă și ajuns în
tr-un singur deceniu un oraș cu 
45 000 de locuitori, tot atît de nou în 
urbanistica țării cum sînt polistirenul 
și policlorura de vinii în petrochimia 
noastră. Onești, capitala Văii Trotu- 
șului. Cînd Intri în oraș, în stînga Ca- 
șinului, întîiul grup de clădiri care 
îți atrage privirea e cel al Comple
xului școlar petrochimic. Faptul că 
„prefața" așezării e alcătuită din
tr-o astfel de pepinieră, într-o conti
nuă împrospătare, exprimă un sim
bol care nu poate scăpa nimănui. 
Orașul numără aproape 800 de ingi
neri, ceea ce, raportat la cifra tota
lă a locuitorilor, reprezintă fără în- 
doîală cel mai ridicat procentaj din 
țară. Fusese cîndva pe aici un sin
gur inginer, unul din cîteva mii de 
locuitori. La fabrica de cherestea...

De cîteva ceasuri mă plimb, îi cu
treier îndrăgostit magistralele, mă 
urc pe terasa de deasupra etajului 
9 a unuia dintre blocurile-turn, pri
vesc băieții de la școala medie cum 
joacă baschet, dau o raită prin ho
lul de marmură al Telefoanelor și, 
ca martor' al începuturilor, caut să 
înțeleg cum și pe unde au dispărut 
zaplazurile putrede, dugheana fal
nică, noroiul arat de autobasculan
te, somnolența aceea tragică șl plu- 
vioasă, mai sumbră încă decît în 
„plumburile" lui Bacovia. Ajung la 
Belci, lacul de acumulare al termo
centralei, despre care aud că, ame
najat, va deveni un fel de Snagov 
al Oneștiului, ridic privirile spre Im
pozanta fațadă a spitalului care își 
va deschide curînd porțile și ml se 
spune că aici va fi amplasată prima 
statuie a tînărulul oraș, bronz închi
nat maternității. Curat șl elegant, 
respirînd prin cei peste 100 000 de 
arbori și arbuști nou-plantați, Oneș-

ITLUL 
asta și copii, puzderie. Și cum să îm
paci atițig copii cu o singură barcă ? 
Deputatul și comitetul de stradă 
și-au făcut de lucru cu barca asta. 
A trebuit pusă ordine. S-au făcut 
niște „norme" : fiecare copil stătea 
în barcă pînă număra la cincizeci. 
Așa au învățat toți copiii.

Mă invită să-l urmez mai departe. 
Ne-am oprit în fața fotomontajului.

— Căutăm, îmi spune interlocuto
rul meu, niște poze și nu găsim.

— Ce poze ?
— Niște poze cu trecutul acestor 

două străzi.
îmi povestește cum. arătau aceste 

străzi cu ani în urmă. Copiii erau 
trecuți în partea cealaltă a străzii, 
în circă. Lumină electrică nici po
meneală.

Privesc panoul cu realizări, lumi
nat cu neon. Nu-mi vine să cred că 
aceste două străzi ale florilor au fost 
așa cum îmi sînt descrise de priete
nul meu din cartierul Militari în 
decursul anilor care au trecut, cetă
țenii de aici au făcut multe lucrări 
gospodărești. Și-au făcut străzile cum 
e floarea.

— Și cum ți-ai intitula reporta
jul ?

— „Deputata noastră". Pentru că 
ea, deputata din circa 189, tovarășa 
Maria Tiță, a fost în fruntea tuturor 
acțiunilor.

Gh- TÄNASE - 
coresp. voluntar '

tiul pare încheiat la ultima virgulă, 
asemenea unui manuscris gata să 
intre sub tipar. Dar inginerul Gheor
ghe Cișmaș, vicepreședinte al sta
tului popular, la capătul unui sub
stanțial itinerar, mă aduce la hotarul 
de verdeață dinspre Cașin. Acolo, 
schițează mîna lui, se va naște în- 
cepînd din această toamnă Oneștiul 
următoarei etape de construcție. Alte 
mii de apartamente, față de cele 
6 400 de pînă azi.

Urmînd, așadar, destinul dinamic 
al petrochimiei...

*
Două imagini te urmăresc stăruitor 

multă vreme și după ce nu le mai 
ai sub priviri. Una de noapte : scîn- 
teietoarea priveliște a văii pe care 
luminile vastelor construcții indus
triale se înscriu asemenea unor note 
fosforescente pe portativele orizon
tale și verticale ale instalațiilor. Cea
laltă — de zi. De-a lungul întregului 
complex, ca pe o pînză precis con
turată, dar pe care artistul măi sim
te nevoia de a o întregi și desăvîr- 
și, constructorii înaintează pe fron
turi desfășurate. Cu deosebire îi vezi 
concentrați asupra uzinelor de poli- 
clorură de vinii suspensie și stiren. 
Un inginer ingenios, dar mai ales 
răbdător, s-a încumetat să facă niște 
calcule pentru cîteva genuri de lu
crări realizate din 1957 încoace pe 
Valea Trotușului. Și a reieșit că pă- 
mîntul săpat pînă azi și pus în va
goane ar duce la formarea unui tren 
a cărui lungime ar depăși-o sub
stanțial pe cea a fluviului Mississipi. 
încărcate de asemenea în vagoane, 
betoanele turnate aici ar alcătui un 
tren aproape suprapus pe circuitul 
Romîniei.

Printre performanțe, de astă dată 
în timp, la loc de frunte pe agenda 
anului 1964 se înscrie terminarea lu
crărilor de montaj la noua instalație 
de electroliză din Borzești în numai 
trei luni, față de cele șapte prevă
zute în grafic.

Valea valorificărilor, văzută la 
scara construcției socialiste, este 
una dintre marile oglinzi în care țara 
își privește chipul încununat de cel 
douăzeci de ani tineri ai săi. Valea 
valorificărilor... Ecoul ei petrochimic 
poate fi regăsit la Brazi și la Turnu- 
Măgurele, la Craiova și la Tîrgu-Mu- 
reș, pretutindeni unde iscusința, ta
lentul și hărnicia, aplicate unor stră
vechi și întinse bogății, urcă deopo
trivă, datorită inspiratelor planuri 
ale partidului, treptele valorificării 
lor superioare.

Iar Trotușul, care știe ce reflectă 
oglinzile lui, și e îndeajuns de înțe
lept, coboară la vale și povestește 
tuturor că printre îndeletnicirile po
porului care a dăruit Miorița, cea 
mai nouă și de viitor este petrochi
mia.
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CONCURSUL „SC ÎN TE I ȘTIRI CULTURALE DE PESTE HOTARE
De curînd, filmul de știință popu

larizată „Sub aripa vulturului“, rea
lizat de regizorul Ion Bostan, a pri
mit diploma de onoare la cel de-al 

’.ea mai bună fotograf^““4410 2 timp, filmul documentar „Ritmuri 
, potrivite“, realizat de regizorul Mi-

— Din fotografiile sosite în cadrul concursului — ?el uæçu, a obținut „orhideea de 
irgint“, echivalind cu premiul II, la 
'estivalul filmelor de balet de la 

(Italia).

Forlă

★
Festivalul cîntecului, dansului și 
jtului popular desfășurat în cins- 

celei de-a 20-a aniversări a eli- 
ării patriei continuă să atragă 
număr mare de spectatori. An
alul folcloric al regiunii Dobro- 
la prezentat primul său spectacol 
î^drul Festivalului pe scena Tea- 
tri de vară din Eforie Nord. Spec
ii. au aplaudat tariful Casei de 
cu,ă din Babadag, formația de dan
sul căminului cultural din Făgă
raș jOu, grupul vocal al Casei de 
culji din Hîrșova, firmația de 
fluizi a Căminului cUtural din 
Negrii și corul Cămirului cultu-

ral din. Baia. După ce a evoluat la 
Eforie Nord, Ansamblul folcloric al 
regiunii Argeș a prezentat vineri, 
cu același succes, formațiile sale pe 
scena Teatrului de vară din Mama
ia. La Constanța, la Teatrul de stat, 
un public numeros a urmărit specta
colul dat de Ansamblul folcloric al 
regiunii Banat. Grupul de artiști a- 
matori, laureați al Festivalului in
ternațional de folclor de la Cairo, 
care a evoluat vineri pe scena Cazi
noului de la Sinaia, și-a cucerit și 
de astă dată spectatorii. La Pre
deal, programul a fost susținut de 
artiștii amatori din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară.

★

La Teatrul de vară 23 August a 
avut loc ultimul concert prezentat în 
țara noastră de orchestra de estradă 
a Radiodifuziunii și Televiziunii din 
Sofia. Formația bulgară a sosit la 
București după ce a concertat, timp 
de două săptămîni, prin 13 orașe ale 
țării.

(Agerpres)

In Parcul Păcii 
din Hiroșima

HIROȘIMA 7 (Agerpres). — în 
Parcul Păcii din Hiroșima a avut loc 
joi, la împlinirea a 19 ani de la ata
cul atomic asupra acestui oraș, un 
miting de doliu, la care au partici
pat peste 30 000 de persoane din în
treaga Japonie. Oficialitățile orașu
lui și ale prefecturii Hiroșima, mem
bri ai parlamentului au depus co
roane la monumentul victimelor 
bombardamentului atomic. Primarul 
orașului Hiroșima, Sindzo Hamai, a 
dat apoi citire Declarației păcii. La 
ora 8,15, ora la care a fost lansată 
bomba asupra orașului, participanții 
la miting au păstrat un moment de 
reculegere. Circulația a fost oprită, 
în continuarea mitingului s-a dat 
citire mesajului primului ministru 
al Japoniei, Ikeda, și președinților 
celor două camere ale parlamentu
lui japonez.

V., POLIZACHE
București

V. PANAITESCU
Tîrgoviște Sub povara veaeurilor

CanotajF. BALOGH
Cluj

Aleksander Zawadzki

' •<>

SIMPOZIOANE
La Itrul de vară din larcul de 

cultură odihnă „Herăstru“ a a- 
vut loc neri simpozionul „Pagini 
de viteji din ciclul „R. R. la 
cea de-a’X-a aniversare a liberă
rii“. Au at cuvîntul geneal-ma- 
ior (rezerj) Marcel Olteant și ge- 
neral-mai (rezervă) Ion Boțea. 
Ansamblude cîntece și danuri al 
Armatei, Sj conducerea dirijrului 
colonel Dir. Stelian, maestru eme
rit al artei* prezentat un prgram 
muzical-corțrafic.

★

Vineri dimieața, la Casa decul- 
tură a raion', ui 30 Decembrie din 
Capitală s-audeschis lucrările im- 
pozionului tehico-științific orțni- 
zat de Ministeul Minelor și Esr-

giei Electrice și Institutul de cerce
tări miniere — I.C.E.M.I.N. — în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării patriei. Iau parte cadre de 
specialitate din Ministerul Minelor 
și Energiei Electrice și din unele in
stitute de cercetări și proiectări din 
țară. Lucrările prezentate oglindesc 
realizările obținute în dezvoltarea 
industriei miniere în anii puterii 
populaire. (Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din 7 au

gust a.c. au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 62 34 11 6 64
54 2 60 76 59. Premii suplimen
tare : 53 70 69. Fond de premii :
730 365 lei.

Reșița h orele 12
(Urmare din pag. I-a) gură „pîinea“ zilnică a cuptoarelor și
------------------------—— furnalelor.
procentele minime și în contint — Ce ați dori să transmiteți coc- 
scădere, ale declasatelor. Furnalișt sărilor, aglomeratorilor și minerilor 
Reșiței raportează, de asemenea, ( în legătură cu sprijinul pe care vi-1 
au pășit în luna august a.c. elabc dau pentru dezvoltarea succeselor 
rînd, de la aceleași furnale, 50 00 obținute ? — am adresat această in
tone de fontă mai mult decît în pe trebare tuturor oțelarilor și furna- 
rioada corespunzătoare a anulu liștilor pe care i-am întîlnit aici, 
trecut. „Mai întîi — au spus ei — mulțu-

A fost destul de greu pentru to- miri pentru felul în care ne-au spri- 
varășul Aurel Diaconescu, președin- jinit pînâ acum. Am dori mult, ca 
tele comitetului sindicatului, să alea- prin intermediul ziarului, să se afle 
gă și să ne prèzinte pe cei mai vred-că minerii din Bocșa, Lupeni și 
nici topitori de la furnale. Dumitru Anina, ca și cocsarii și aglomerato- 
Cornei, Sebastian Feher, Grigorerii din Reșița, au dat o contribuție 
Berkseni, Verimir Uraș, maiștrii prețioasă la succesele obținute la 
Aurel Barna și Alexandru Dascălu cuptoarele de oțel și furnalele noas- 
sînt doar cîțiva dintre ei. Acum.tre. Așteptăm și în continuare cocs, 
pe evidența întrecerii s-au înscrisminereu de decarburare, minereu a- 
numele a mai mult de o sută deglomerat din ce în ce mai bun“, 
furnaliști, echipe și brigăzi fruntașe transmis acest mesaj al reși- 
și evidențiați. țenilor celor cărora le-a fost adre-

Fiecare zi, fiecare oră, aduce vești sat : minerilor din Bocșa, cocsarilor 
noi din întrecerea furnaliștilor. Inși aglomeratorilor din Reșița. Le-am 
timp ce notam rezultatele de mai adus la cunoștință dorința siderur- 
sus, în biroul șefului de secție — giștilor. în abataje, la bateriile de 
unde mă aflam — a sosit în grabă cocs, ca și la fabrica de aglomerare 
șeful serviciului producție. Venise zeci de muncitori, tehnicieni și in
să anunțe că șarja elaborată cu gineri au asigurat pe oțelari și fur- 
cinci minute mai devreme a fost de naliști că sprijinul lor va fi tot mai 
bună calitate și că ea a completat susținut în întrecerea pentru spori- 
cele 2 600 tone de fontă date peste rea continuă a producției de metal, 
angajamentul luat în întrecerea în- ...Este ora 12,45. Sîntem căutați de 
chinata aniversarii eliberării patriei. maistrul Sebastian Mazilu de la sec-

★ ția oțelărie. „Notați — am auzit în
Oțelarii și furnaliștii reșițeni sînt receptor — în această clipă la cup- 

oameni pe al căror cuvînt poți pune torul nr. 1 a început deșarjarea. 
mare preț. Gîndurile lor îndrăznețe Șarja poartă numărul 14 271 și a 
în întrecere, angajamentele lor se fost elaborată în mai puțin de 
bazează, firește, pe propriile forțe,8 ore...“ 
dar și pe sprijinul minerilor, cocsa- Noua șarjă e și ea un preludiu al 
rilor, aglomeratorilor, care le asi- altor multor victorii în muncă.

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ 1964
® Pregătiri pentru finale ® Disput? pasionante in meciurile preliminare 
® A fost stabilit programul intreceribr decisive ® 12 000 de participanți 
la „Parada sporturilor"

Marea întrecere sportivă organizată in 
cinstea aniversării a 20 de ani de la 
eliberarea patriei continuă să preocupe 
pe toți iubitorii sportului din țara nos- 
tră. O dată cu desfășurarea ultimaor 
meciuri premergătoare finalei au bc 
intense pregătiri ale sportivilor califi
cați pentru a-și disputa titlul de cam
pioni ai Spartachiadei republicane. Cum 
la această ultimă fază a competiției vor 
lua parte cei mai buni sportivi din iie- 
care regiune a țării, iar la unele spar
turi întrecerile finale ale Spartachiadei 
țin loc și de finale ale campionatebr 
republicane, consiliile regionale U.C.F.5., 
federațiile de specialitate înseși dau o 
mare atenție pregătirii sportivilor, accr- 
dînd sprijinul necesar, organizatoric și 
tehnic. Activiștii și colaboratorii cons- 
liilor regionale U.C.F.S. iau parte ia 
antrenamentele sportivilor finaliști, se 
îngrijesc de îmbunătățirea tehnicii aces
tora. Specialiștii federațiilor au fost re
partizați să îndrume munca antrenorilor 
și profesorilor de educație sportivă din 
regiuni. Tov. Ion Alexandrescu, secre
tar general adjunct al Federației romîne 
de fotbal, ne-a informat că antrenorii 
și membri ai colegiilor centrale 
ale acestei federații sprijină acțiu
nea de selecționare a celor mai buni 
sportivi pentru alcătuirea reprezentati
velor regionale, de depistare a elemen
telor tinere talentate, care s-au eviden
țiat în meciurile de pînă acum ale Spar
tachiadei. De asemenea, Colegiul cen
tral de arbitri al F.R.F. a ales pe cei 
mai pregătiți „cavaleri ai fluierului“,

care să conducă partidele turneelor in
terregionale și finale. Măsuri similare au 
luat și alte federații de specialitate : 
atletism, lupte, motociclism, natație, 
gimnastică etc.

Toate aceste acțiuni au ca scop creș
terea nivelului de pregătire* a finaliști- 
lor, astfel ca întrecerile de la București 
să se încheie cu rezultate cît mai bune, 
cu noi recorduri de valoare internațio
nală. Cu atît mai mult cu cît la startul 
probelor finale, alături de numeroșii 
sportivi calificați în urma întrecerilor 
preliminarii, vor fi prezenți și cei mai 
cunoscuți sportivi ai țării, selecționabili 
în lotul olimpic.

Conform calendarului de desfășurare 
a Spartachiadei, la 7 august au avut loc 
primele meciuri din cadrul fazei inter
regionale la fotbal, baschet, volei, polo 
pe apă. Din cele transmise de cores
pondenții noștri se constată că în ma
joritatea partidelor lupta pentru victorie 
a fost pasionantă, spectatorii aplaudînd 
în același timp și calitatea jocului 
prestat.

Iată cîteva din rezultatele meciurilor 
de ieri: fotbal: Brașov — Mureș-Auto- 
nomă Maghiară 4—3; Cluj — Maramu
reș 2—1; Crișana — Hunedoara 2—2; 
Banat — Oltenia 6—1; reg. București — 
Argeș 1—O; Galați — Ploiești 2—1; 
Iași — Bacău 3—2; volei: Cluj — Ma
ramureș 3—1 (mase.), 3—0 (fern.); Mu
reș A.M. — Crișana 2—3 (m), 3—1 (f); 
Ploiești — reg. București 3—0 (m), 3—0 
(f); Brașov — Dobrogea 2—3 (m); 3—1

FESTIVALUL „DO DONEEĂ"

După încheierea Festivalului de 
dramă antică de la Epidaur, la 8 au
gust va avea loc un nou festival la 
Dodoni, denumit „Do Doneea“. Fes
tivalul se deschide la teatrul antic, 
recent renovat, cu tragedia lui Euri
pide „Ion“, interpretată de un colec
tiv al Teatrului Național. La Festi
val va fi prezentată, de asemenea, 
tragedia „Alcestă“, precum și dansuri 
folclorice grecești.

RACHETE ȘTIINȚIFICE

Oameni de știință suedezi au lansat 
vineri două rachete de cercetări de la 
stația experimentală de la Onogaard 
situată în nordul Suediei. După cum 
s-a anunțat, scopul lansării celor două 
rachete este de a studia strălucirea 
norilor, temperatura și mișcările aeru
lui.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

în regiunea Corint, localitatea 
Kenhres, au fost descoperite recent 
interesante piese arheologice, printre 
care ruinele unui templu, monede de 
bronz, mozaicuri romane, o statuie a 
Afroditei, mici obiecte de aur, pre
cum și zece statuete de pămînt ars, 
datînd din secolul VI î.e.n.

INUNDAȚII ÎN PAKISTANUL 
DE EST

Sute de mii de persoane din Pa
kistanul de est au rămas fără adăpost 
ca ûrmare a inundațiilor ce s-au pro
dus în trei regiuni din această țară. 
La Dacca, capitala Pakistanului de 
est, apele au distrus mii de locuințe. 
450 000 de persoane din orașul Fa- 
ridpur și din aproximativ 3 000 de 
sate din împrejurimi au rămas fără 
adăpost. 90 la sută din locuințele din 
aceste sate au fost distruse. După 
cum s-a anunțat oficial, pagubele pri
cinuite recoltelor și șeptelului sînt i- 
mense.

TOKIO
RESTRICȚII LA CONSUMUL 

DE APĂ

Mii de familii din orașul Tokio (cu 
o populație de aproximativ 10 000 000 
de locuitori) au rămas în cursul zilei 
de 6 august fără apă potabilă. Potri
vit agențiilor de presă, la Tokio s-au 
introdus în prezent restricțiile cele 
mai drastice asupra consumului de 
apă potabilă, care a scăzut cu 45 la 
sută față de perioadele normale. Un 
număr de 40 000 de familii aleargă 
zilnic după apă, în timp ce 410 000 
clădiri primesc apă numai 7 ore 
din 24.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Consiliul 
de Stat și guvernul Republicii Popu
lare Polone au dat publicității o De
clarație cu prilejul încetării din via
ță — la 7 august 1964 — a tovară
șului Aleksander Zawadzki, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, președintele Comitetului 
Frontului unității poporului, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al P.M.U.P.

încetarea din viață a tovarășului 
Aleksander Zawadzki — se spune 
în declarație — este o grea pierdere 
pentru clasa muncitoare poloneză al 
cărei fiu credincios ă fost, pentru 
partidul nostru al cărui conducător 
a fost, pentru statul nostru popular 
pe care l-a reprezentat mulți ani în 
funcția de președinte al Consiliului 
de Stat. Aceasta este o mare pier
dere pentru întregul popor.

Născut în anul 1899, fiu de mun
citor metalurgist, miner la mina 
„Paris“, Aleksander Zawadzki și-a 
început de timpuriu activitatea ob
ștească și și-a legat viața de miș
carea comunistă. El a intrat în U- 
niunea Tineretului Comunist, unde 
se manifestă curînd ca organizator 
deosebit de capabil și înflăcărat re
voluționar.

în intervalul de 20 de ani dintre 
cele două războaie, tovarășul Za
wadzki a fost unul dintre conducă
torii Uniunii Tineretului Comunist 
din Polonia. Remarcabil activist al 
Partidului Comunist din Polonia, el 
a organizat lupta împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, pentru li
bertățile democratice, pentru elibe
rarea Poloniei de sub jugul capita
list străin, pentru dreptul tineretu
lui la învățămînt și pentru puterea 
poporului, pentru socialism. Nu l-au 
înfrînt nici persecuțiile, nici tortu
rile, nici închisorile în care a stat 11 
ani.

Cînd a început războiul, Zawadzki 
se afla în închisoarea din Brest pe 
Bug. în timpul războiului el a acti
vat în Uniunea Sovietică. Aici el 
s-a încadrat în lupta împotriva hit- 
lerismului ; a luat parte la luptele 
pentru apărarea Stalingradului. Pa
triot înflăcărat, Aleksander Za

wadzki s-a dedicat în întregime cau
zei eliberării patriei. El a fost unul 
dintre conducătorii Uniunii patrioți- 
lor polonezi și unul din primii orga
nizatori ai armatei poloneze renăs
cute pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
în cadrul căreia a ocupat postul 
înalt și de răspundere de locțiitor al 
Comandamentului suprem.

După eliberarea țării, Aleksander 
Zawadzki a activat în sectorul de cea 
mai mare răspundere a Frontului de 
luptă pentru refacerea țării ruinată 
de război. în calitate de împuterni
cit al guvernului în Silezia, iar apoi 
în calitate de conducător al acestui 
voevodat, Zawadzki a militat pentru 
organizarea clasei muncitoare din 
Silezia și din bazinul Dombroeski, a 
condus activitatea pentru refacerea 
minelor, uzinelor și fabricilor aces
tei importante regiuni industriale.

Tovarășul Aleksander Zawadzki 
și-a consacrat toate forțele operei de 
refacere a țării, industrializării so
cialiste, transformării Poloniei din- 
tr-o țară săracă și înapoiată din 
punct de vedere economic într-un 
stat industrial care dispune de po
tențial economic și a cărei poziție în 
lagărul socialist și în lume se conso
lidează mereu.

Partidul i-â încredințat posturi de 
tot mai mare răspundere. în întrea
ga această perioadă el a fost mem
bru al Biroului Politic al C. C. al 
Partidului Muncitoresc Polonez, iar 
apoi membru al Biroului Politic al 
C. C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor și, în sfîrșit, 
a ocupat funcția de președinte al 
Consiliului de Stat.

Tovarășul Zawadzki și-a dedicat 
viața cauzei eliberării sociale a pa
triei noastre, eliberării Poloniei de 
sub ocupația hitleristă, refacerii ță
rii și construcției statului socialist, 
cauzei întăririi prieteniei frățești cu 
țările socialiste și relațiilor pașnice 
cu toate țările lumii. El a făcut mult 
pentru clasa muncitoare și pentru 
întregul popor polonez. Tovarășul 
Zawadski a adus mari servicii pa
triei.

Amintirea lui va trăi veșnic.

Buletinul
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Agen

ția P.A.P. à transmis buletinul me
dical semnat de Bogdan Bednarski, 
ministrul sănătății al R. P. Polone, 
cu privire la cauza morții lui Alek
sander Zawadzki.

„în aprilie a.c. — se spune în bu
letinul medical — Aleksander Za
wadzki a fost supus unei operații de

Comunicatul Comisiei 
funeraliilor tovarășului

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Co
misia pentru organizarea funeralii
lor tovarășului Aleksander Zawadzki 
a dat un comunioat în care se anun
ță că sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului A. Zawadzki va fi ex-

medical
extirpare a unei tumori maligne 
formată pe pancreas. După o îmbu
nătățire de scurtă durată, starea să
nătății sale s-a înrăutățit simțitor. 
Tulburarea aparatului circulator și 
a activității organelor respiratorii, 
care a evoluat rapid în ultimele zile, 
a provocat moartea, survenită la 7 
august a.c. la ora 15,05“.

pentru organizarea 
Aleksander Zawadzki

pus în sala coloanelor a Consiliului 
de Stat începînd din ziua de 8 au
gust pînă în ziua de 10 august inclu
siv. Funeraliile vor avea loc în ziua 
de 12 august.

TELEGRAMĂ
Tovarășului

ADAM RAPACKI
ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone

Varșovia
Aflînd cu profundă durère despre încetarea din viață a tovarășului 

Aleksander Zawadzki, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, conducător de frunte al poporului polonez și bun prieten al 
poporului romîn, vă rog să primiți, tovarășe ministru, cele mai sincere 
condoleanțe.

CORNELIU MÄNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Romîne

(f); Galați — Suceava 3—0 (f); Iași — 
Bacău 3—1 (f); handbal masculin: Cluj 
— Crișana 19—16; Mureș A.M. — Ma
ramureș 29—12; baschet masculin: Plo
iești — București 68—36; Brașov — 
Dobrogea 77—56.

Ieri, în cadrul unei conferințe de pre
să convocate de Consiliul general al 
U.C.F.S., a fost anunțat programul de
finitiv al finalelor Spartachiadei. Cele 
dintîi finale au Ioc la 16 august. La 
acea dată, pe un traseu în circuit, situat 
în împrejurimile stadionului „23 Au
gust“ (pe strada Maior Coravu), se vor 
întrece motocicliștii ; în sala Dinamo 
sînt programate întîlnirile din turul I al 
finalei de lupte clasice, iar pe stadionul 
Dinamo se va desfășura un meci pre
liminar de fotbal — între cîștigătoarea 
grupei I și cîștigătoarea grupei a IV-a. 
S-a stabilit ca reprezentativa orașului 
București (care cuprinde marea majo
ritate a componenților lotului olimpic) 
să participe direct la turneul final, ală
turi de trei reprezentative de regiuni 
calificate în meciuri preliminare.

La 18 august, pe mai multe baze 
sportive din Capitală vor intra în con
curs baschetbaliștii (terenul Știința), 
gimnaștii (sala Floreasca), halterofilii 
(sala Recolta), handbaliștii, înotătorii și 
poloiștii (parcul sportiv Dinamo), volei
baliștii (terenurile Progresul), jucătorii 
de tenis de masă (sala Politehnica), atle- 
ții (stadionul Republicii). înaintea în
trecerilor atletice, pe stadionul Republi
cii va avea loc festivitatea de deschi
dere a finalelor Spartachiadei republi
cane. Finalele se vor încheia, într-un 
cadru festiv, în ziua de 22 august, pe 
același stadion.

Cei 3 000 de finaliști ai Spartachiadei 
republicane, alături de alți circa 9 000 
de sportivi bucureșteni, vor participa, 
în ziua de 23 August, la „Parada spor
turilor“, desfășurată în cadrul demons
trației oamenilor muncii.

Sportivii noștri in
TENIS. Vineri, în ziua a treia a bal

caniadei de tenis de cîmp de la Is
tanbul, echipa R. P. Romîne a învins 
cu 3—0 echipa Iugoslaviei. In ultimul 
meci, tenismenii romîni vor juca cu 
echipa Turciei.

BASCHET. In sala sporturilor din 
Constanța a început aseară competiția 
feminină dotată cu „Cupa Mării Negre“. 
Echipa R. P. Romîne a învins cu 79—60 
(42—28) echipa R. D. Germane. Iugo
slavia a dispus cu 45—43 (23—17) de 
R. P. Polonă.

HANDBAL. La Călărași echipa mas
culină de handbal a orașului București 
a învins cu scorul de 15—10 (9—8) 
echipa cehoslovacă Slavia Trnava. In 
cel de-al doilea joc echipa feminină 
C.K.D. Praga a întrecut cu 8—7 (5—5) 
echipa Capitalei. Meciurile revanșă se 
vor disputa duminică la București.

ȘAH. La Sinaia au continuat întrece
rile zonei a 3-a a „Cupei Europei“ la 
Sah. Echipa R. P. Ungare conduce cu 
4,5—1,5 puncte în mecitd cu R. P. Ro- 
mînă (4 partide fiind întrerupte), iar 
R. D. Germană si R- P. Bulgaria se află 
în prezent la egalitate: 4—4 (două par
tide întrerupte). Au fost continuate par-

0 între 9 și 16 august va avea loc 
la Moscova tradiționalul concurs in
ternațional de tenis de cîmp organi
zat de federația unională. La acest 
concurs țara noastră va fi reprezenta
tă de D. Viziru și Eleonora Roșianu.

o Astăzi se va desfășura cea de-a 
34-a ediție a competiției sportive „Ma
ratonul Păcii“ de la Kosice. La startul 
dificilei probe s-au înscris 130 de atleți, 
printre care Plater (Anglia), Mimoun 
(Franța), Edelen (S.U.A.), Toth (R. P. 
Ungarăj, Lavaine (Franța), Rutsche 
(R.D.G.) și alții.

® Turneul internațional de șah de la 
Buenos Aires a luat sfîrșit cu victoria 
marilor maeștri sovietici Paul Keres și 
Tigran Petrosian, care au totalizat fie
care cîte 12,5 puncte. Au urmat în cla
sament Robert Byrne (S.U.A.) — 11,5

întreceri internaționale
tidele întrerupte joi. Rezultate: R. P. 
Romină — R. D. Germană 6—4 si R- P- 
Ungară — R. P. Bulgaria 7—3.

FOTBAL. Echipa de fotbal C.F.R. 
Timișoara si-a început turneul în R. P. 
Ungară jucînd la Bekescsaba cu forma
ția locală V.T.S.K. Fotbaliștii romîni au 
terminat învingători cu scorul de 2—0 
(0-0).

Mîine pe stadionul Dlnamo

Motociclism: CONCURS DE DIRT-TRACK

Fotbal : PROGRESUL —
SELECȚIONATA OLIMPICĂ A JAPONIEI

Duminică de la ora 17,30 pe sta
dionul Dinamo din Capitală echipa 
olimpică de fotbal a Japoniei sus
ține un nou meci în țara noastră, 
jucînd în compania echipei Progre
sul. în deschidere, de la ora 16,30, 
va avea loc al doilea concurs inter
național de motociclism (dirt-track) 
cu participarea unor alergători din 
Austria, R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Romînă.

N D URI
puncte, Miguel Najdorf (Argentina) — 
11 puncte, Eric Eliskases (Argentina) — 
10 puncte etc.

9 A 13-a etapă a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, Pola-Nova Gorica (210 km), 
a revenit iugoslavului Valcic în 6h 0T 
Din cauza caniculei, în această dificilă 
etapă au abandonat 8 alergători. Din 
cei 114 care au luat startul au mai ră
mas în cursă 63. în clasamentul gene
ral individual continuă să conducă iu
goslavul Valencic, urmat la 1’50” de 
coechipierul său Skerl.

9 Pe stadionul central din Montevi
deo s-a disputat primul meci al finalei 
„Cupei Americii de sud“ la fotbal în 
care s-au întîlnit formațiile Nacional 
(Uruguai) și Independiente (Argentina). 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.



Sanctuar in memoriai-iBAN Disputa în jurul 
desemnării președintelui

în cercurile politice din Liban 
continuă o discuție aprinsă în proble
ma prelungirii mandatului actualului 
președinte al țării, mandat care ex
piră în luna septembrie. Conform 
prevederilor constituției, președin
tele nu mai poate fi reales în acest 
post. Totuși un însemnat număr de 
oameni politici (60 de deputați din 
99, cit numără parlamentul) se pro
nunță cu insistență pentru modifi
carea constituției și reînnoirea man
datului actualului președinte. Ei au 
căutat de altfel în decursul ultime
lor zile să producă o spărtură în 
grupul celor 39 de deputați care se 
opun modificării constituției. Pentru 
adoptarea amendamentelor la cori- 
stituție este necesar votul a mai 
mult de 60 de deputați. Eforturile 
lor însă au fost zadarnice.

„Speranțele născute o dată cu re
luarea dialogului început de 48 de 
ore între partizanii și adversarii
prelungirii mandatului actualului
șef al statului, generalul Fuad Șe
hab, nu s-au putut concretiza — 
transmite agenția France 
Contactele între cele două 
parlamentare, reluate la
președintelui republicii, pentru îm
bunătățirea atmosferei, au fost rupte 
și comunicatul publicat joi noaptea 
de cei 60 de deputați ai majorității

Presse, 
grupuri 
cererea

favorabili amendamentului constitu
țional denotă o înăsprire a atitudinii 
lor. Acest comunicat, care a apărut 
în toată presa libaneză de vineri di
mineață, reafirmă categoric că „pre
lungirea mandatului președintelui 
Șehab rămîne obiectivul acestui 
grup".

Adversarii amendamentului con
stituțional (cei 39 de deputați) rămîn 
pe pozițiile lor : menținerea politicii 
prezente, dar respectarea termenilor 
constituției actuale și alegerea unui 
nou președinte al republicii în ur
mătoarele două săptămîni. în ce 
privește pe președintele camerei, 
Kavel el Assaad, el are intenția, po- 

• trivit comentariilor apărute vineri 
dimineața în ziarele libaneze, de a 
fixa definitiv, încă de luni, data ale
gerilor prezidențiale după întreve
derea sa săptămînală cu șeful sta
tului, generalul Fuad Șehab.

★
Camera Libanului, întrunită la 7 

august, a hotărît convocarea parla
mentului la 18 august pentru a dis
cuta problema alegerii noului pre
ședinte al țării. Potrivit constituției 
Libanului, alegerile prezidențiale 
trebuie să aibă loc pînă la 23 au
gust, adică cu o lună înainte de ex
pirarea mandatului actualului pre
ședinte, Șehab.

Tentativă de suprimare a iui Juan Lechin
Jüan Lechin a fost joi atacat și 

doborît cu lovituri- pe o stradă din 
La Paz, cu cîteva ore mai înainte de 
a părăsi postul de vicepreședinte al 
Bolivien Locul lui urmează să fie o- 
cupat de generalul Rene Barrientos 
Ortuno. Atentatul — transmite 
France Presse — a fost săvîrșit de 
20 de oameni care au fugit apoi în 
două jeepuri aparținînd, după cum se 
crede, serviciului de spionaj. Vicepre
ședintele a fost transportat la o cli
nică din capitala Boliviei cu o rană 
profundă la cap și numeroase hé
matome. După ce a primit îngrijirile 
necesare, Lechin a venit la sediul 
ziarului „El Diario“ după care i s-a 
pierdut urma. Se crede că el s-ar 
găsi la domiciliul unuia dintre ami
cii săi politici. Atentatul a fost co
mis la orele 13 și succesorul lui Le
chin urma să intre în funcție la 
orele 17, așa încît în momentul cînd 
a fost atacat mai era vicepreședinte 
al republicii.

După cum s-a anunțat, Jüan Le
chin s-a desprins din partidul gu
vernamental Mișcarea națională re
voluționară (M.N.R.) împreună cu 
reprezentanții aripii de stînga a a- 
cestui partid, încă înainte de alege
rile din 31 mai. S-a format un nou 
partid de opoziție — partidul națio
nal revoluționar de stînga (P.N.R.S.) 
— care a propus candidatura lui Le
chin pentru postul de președinte al 
țării. După alegeri s-au înmulțit 
fricțiunile între președintele Victor 
Paz Estenssoro, care a obținut din 
nou învestitura de președinte al Bo
liviei pentru următoarea perioadă

legislativă, și partidele și grupările 
politice din opoziție.

„Principalele partide care.se opun 
guvernului lui Estenssoro — scrie 
ziarul englez „The Scotsman“ — au 
format Frontul revoluționar național. 
Qponenții importanți au fost trei 
fracțiuni ale partidului creștin-de- 
mocrat : creștin-socialiștii, social- 
democrații și falanga socialistă din 
Bolivia. Acum, acestea au căzut de 
acord să aplaneze divergențele din
tre ele și să formeze un bloc comun. 
Aceasta constituie o lovitură puter
nică pentru președinte, al cărui par
tid este încă împărțit în urma rup
turii cu fostul vicepreședinte Lechin. 
Lechin a devenit de fapt cel mai in
fluent adversar al guvernului, în 
parte datorită abilității sale politice 
și în parte datorită popularității de 
care se bucură în rîndul unor sin
dicate miniere importante“.

Victor Paz Estenssoro, președinte
le Boliviei, care a fost reales la 31 
mai, și-a luat joi din nou, în mod 
oficial, în primire postul. Generalul 
Rene Barrientos Ortuno, care ur
mează lui Jüan Lechin în funcția 
de vicepreședinte, și-a luat, de ase
menea, în primire funcția.

în același timp a avut loc o rè- 
maniere ministerială. Au fost nu
miți miniștri Ciro Humboldt Barrero 
(justiție), Julio Manuel Agamayo (să
nătate), Carlos Serate Reich 
cație și arte frumoase), Jorge 
Coeto (agricultură și aviație), 
Rojas (afaceri rurale). Restul 
netului a rămas neschimbat.

(edu- 
Colle
Jose 

cabi-
I

Guvernul Chombe

In legătură cu incidentele 
din golful Tonkin

HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 
vietnameză de presă anunță că la 6 
august Consiliul de Miniștri al R. D. 
Vietnam s-a întrunit sub președinția 
premierului Fam Van Dong. După 
ședință a fost dat publicității un co
municat în care se arată că „guver
nul R. D. Vietnam denunță în mod 
energic, în fața opiniei publice mon
diale, acțiunile războinice extrem de 
periculoase ale guvernului S.U.A. și 
cere ca acesta să pună capăt de în
dată tuturor actelor de provocare și 
sabotaj împotriva R. D. Vietnam“.

Ministrul afacerilor externe al 
R.D. Vietnam, Xuan Thui, anunță 
agenția vietnameză de presă, a a- 
dresat un mesaj președinților și ță
rilor participante la Conferința de 
la Geneva din anul 1954, precum și 
statelor făcînd parte din Comisia in
ternațională pentru Vietnam, în care 
cere „adoptarea neîntîrziată de mă
suri ferme pentru a determina gu
vernul S.U.A. să respecte și să înde
plinească întocmai acordul de la Ge
neva pentru Vietnam din anul 1954 
și să pună capăt imediat provocări
lor primejdioase împotriva R. D. 
Vietnam“.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Agen
ția TASS relatează că opinia publi
că sovietică, manifestînd îngrijorare 
față de evoluția evenimentelor din 
golful Tonkin, cere să se pună capăt 
neîntîrziat acțiunilor S.U.A. împotri
va R. D. Vietnam. într-o declarație 
a Comitetului sovietic pentru 
rarea păcii se arată că aceste 
uni „creează un pericol serios 
tru securitatea popoarelor din 
de sud-est“.

apă- 
acți- 
pen- 
Asia

★
PEKIN 7 (Agerpres).— După 

anunță agenția China Nouă, în di
mineața de 7 august, numeroși lo
cuitori ai Pekinului s-au adunat în 
fața Ambasadei R.D. Vietnam ex- 
primîndu-și sprijinul față de po
porul vietnamez și condamnînd ac
țiunile S.U.A. împotriva R.D. Viet
nam.

cum

ROMA 7 Corespondentul'Agei3’ 
Octavian Paler, transmite.: O *7. 
gație formată din femei it|ie 
care au supraviețuit ororilor daț 
gărul nazist de la RavensbrücP?1-1 
luptători în Rezistența antifasA 
reprezentanți oficiali ai provii 
Cuneo, Pavia și Bergamo, a aslt 
zilele trecute Italia îndreptu_se 
spre Ravensbrück pentru a.ri^P3 
la ceremonii inaugurării unianc" 
tuar în memoria celor 262 feț ita" 
liene care',iu murit aici în mrele 
de gazare titleriste.

Sub sermătura trimisului11 care 
însoțește delegația, ziarul „'Stam
pa“ scrie ,.în acest lagă nazist 
au murit )2 000 femei și 8 de co
pii în toruri și suferințe lescrip-’ 
tibile. Mii te dintre victinau f°sk 
supuse la crude experiențe me-, 
dicină“.. , ■

intrarea în depozit în orele cînd 
nu se lucrează. O ușă este sigi
lată, iar cealaltă păzită de func
ționari vamali. Tubino a reușit 
să miluiască pe unii funcționari 

.stăteau" de pază,

★
(Agerpres). — După 
agenția Prensa Lati-

HAVANA 7 
cum transmite 
na, Fidel Castro, primul ministru al 
guvernului revoluționar al Cubei, și 
Osvaldo Dorticos, președintele Re
publicii Cuba, au dat publicității o 
declarație în care, în numele po
porului cuban, condamnă atacul cu 
nimic justificat al forțelor armate 
americane împotriva R. D. Vietnam, 
în declarație se spune că poporul 
cuban își exprimă solidaritatea cu 
poporul R. D. Vietnam.

*

ROMA 7 (Agei'pres).— în ședința 
de joi- seara a Camerei deputaților 
în care s-a desfășurat votul de în
credere, Aldo Moro — scrie „II 
Messaggero“ — a făcut o scurtă 
prezentare a situației din Asia de 
sud-est, manifestîndu-și solidarita
tea cu acțiunile S.U.A. în timp ce 
comuniștii au protestat energic — 
scrie ziarul — socialiștii au primit 
această declarație în tăcere, dar cu 
o evidentă dezaprobare“. „Paese 
Sera“ scrie că „secretarul Partidului 
socialist italian, Martino, a părăsit 
sala în semn de protest în timp ce 
Moro vorbea. în cele din urmă, so
cialiștii au decis să examineze situa
ția sîmbătă într-o ședință a condu
cerii partidului“.

Artist bucureștii 
in too în UitS.S.

Lupte in regiunea portului Mansoura
NICOSIA 7 (Agerpres). — Vineri 

după-amiază au fost reluate luptele 
în regiunea portului Mansoura, unde 
elemente ale armatei naționale ci
priote grecești au început o acțiune 
de încercuire a sectorului de coastă 
cipriot turc-(se știe că guvernul ci
priot a acuzat pe ciprioții turci că 
prin portul Mansoura ei primesc 
arme și întăriri militare furnizate 
de Turcia). După cum transmite a- 
genția France Presse, un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a declarat că între 
cele două comunități au loc puterni
ce schimburi de focuri. Sînt folosite 
mortiere și arme automate grele.

Eșuarea eforturilor întreprinse de 
contingentul suedez de a determina 
părțile să renunțe la luptă este pri
vită cu neliniște, deoarece inciden
tul ar putea degenera într-un con
flict mai serios.

★
NEW YORK 7 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, Makarios, 
a adresat joi secretarului general al 
O.N.U., U Thant, un mesaj în care 
îi aduce la cunoștință că membrii 
forței O.N.U. din Cipru vor conti-

)

după o lună de existență

nua și în viitor să se bucure de de
plină libertate de mișcare pe întreg 
teritoriul țării. în mesaj se arată, 
totodată, că fac excepție anumite lo
calități, unde guvernul cipriot are 
anumite interese militare. Mesajul 
menționează că accesul în aceste lo
calități al membrilor forței O.N.U. 
poate fi admis numai printr-o înțele
gere prealabilă între guvernul Cipru
lui și comandantul forței O.N.U. în 
Cipru, generalul Thimaya.

★
ANKARA 7 (Agerpres). — Eveni

mentele din Cipru continuă să se 
afle în atenția guvernului. turc. Joi, 
premierul Ismet Inönü a primit în 
mod succesiv pe Cevdet Sunay, șe
ful statului major al armatei turce, 
pe amiralul Necdet Uran, pe vice
președintele Consiliului de .Miniștri, 
Kemal Satyr, precum și pe ministrul 
afacerilor externe, F. C. Erkin. Dis
cuțiile s-au purtat asupra ansamblu
lui problemelor privind problema 
cipriotă.

Ziarul „Milliyet" publică o decla
rație a ministrului afacerilor exter
ne, F. C; Erkin, în care se arată că 
situația actuală din Cipru este ur
mărită la Ankara cu multă neliniște. 
El a subliniat că dacă ciocnirile din
tre ciprioții greci și turci vor con
tinua, „consecința fatală se va rea
liza. Dreptul nostru de a interveni 
în Cipru nu a suferit nici o modi
ficare. Noi simțim necesitatea de a 
debarca în Cipru pentru a restabili 
dreptul și justiția“.

MOSCOVA 7. — Cospondentul 
Agerpes, G.
Circul de stat din B urești și-a 
incept turneul în Uimea Sovie- 
tică. ineri seara a av loc la Mos
cova orimul spectaco Au asistat, 
E. I.Iuznețov, prim-'cțiitor al mi- 
nistflui culturii al 1R-S.S., lucră
tori ai Ministerulu Culturii al 
U.R,S„ membri ai .mbasadei R.P. ' 
Ronne la Moscov; La sfîrșitul ; 
speecolului, artiștpr romîni . de 
circii s-au oferit lori din partea 
Misterului Culturi al U.R.SlS. 
Priul spectacol dit de Circul de 
sta din București la Moscova s-a 
buirat de un deeebit succes.

Podină. transmite:

Jariștiî sud-coreeni
î grevă
SEUL 7 (Agerpres). — Guvernul 
d-coreean a aprobat, ignorînd pro- 
țtele ziarelor, agențiilor de presă 
.posturilor de radio din țară, legea 
re instituie controlul asupra pre- 
1.
în ciuda hotărîrii guvernului, re- 
.tează agenția United Press Inter- 
ational, Clubul central al zia- 
.știlor și Casa presei din Seul 
u refuzat să publice știrea cu 
rivire la intrarea în vigoare a 
oii legi. Ziariștii sud-coreeni au de- 
larat o grevă de protest de 24 ore.

Consumatorii de cafea din Ita
lia au avut zilele trecute o sur
priză. Ei au luat cunoștință din 
presă de faptul că o șeptime din 
cafeaua consumată de ei este... 
marfă de contrabandă. Giacomo vamali ce ,;. 
Tubino era un comerciant cu- precum și pe unii funcționari de 
noscut în Genova ca proprietar la camera de comerț. în afară de 
al unei rețele de cafenele și ba- ■ asta, el- a reușit să deschidă pu
ruri. Se mai știa că este unul din ... țin ușa sigilată, slăbind șurubu- - , 
principalii importatori de cafea " . • .....
din regiune, dar, pînă recent, nu 
se știuse că este și un mare con
trabandist. Tubino aducea cafea 
de contrabandă atît pe drumul 
rutier, prin Elveția, cit și. pe va
poare, din Africa și Brazilia; va
sele acostau în portul Genova. 
Ideea i-a fost sugerată lui Tu
bino de diferența dintre prețu
rile de cumpărare — coborîte — 
din străinătate și prețurile din 
comerț în italia, care erau a- 
proape duble din cauza vă
mii și a taxelor de import. Pro
fitul care îi revenea prin sustra
gerea cafelei de la impozitul va
mal a făcut ca el să nu își ia 
cafeaua ca pînă acuma, pe as
cuns, de pe vase ce veneau noap
tea, ci să acționeze și ziua, luîn- 
du-și marfa direct 
vamal... Două uși

din depozitul 
grele barează

rile. Deschizătura permitea să se 
ajungă la produsele nevămuite. 
în acest fel, Tubino a reușit să 
aducă pe piață 150 tone de cafea 
fără să plătească nimic statului. 
Contrabanda a fost dezvăluită 
cînd o patrulă de carabinieri din 
regiunea Genovei a descoperit un 
transportée opt tone care nu a- 
vea formalitățile vamale îndepli
nite.

Se crede că în Italia cantitățile 
de cafea introduse prin contra
bandă se ridică la mii de tone, 
deoarece Tubino lucra de ani de 
zile în acest fel „ingenios“.. Se 
crede, de asemenea, că se intro
duceau ilegal nu numai cafea, ci 
și alte mărfuri. Acum a fost dez
legat și misterul îmbogățirii șl 
prosperității comerciale a ■ lui 
Tubino.

ADEPTI SI ADVERSARI 
Al NOULUI DRAPEL

în Canada se duce cu patimă și 
indîrjire o bătălie ciudată — 
scrie ziarul „Frankfurter Rund
schau“. Este vdrba de alegerea ți
nui nou drapel pentru această na
țiune, veche de 97 de ani. Pe noul 
drapel al Canadei nu vor mai a- 
părea culorile steagului englez, 

' ' considerat de mulți canadieni 
ca simbol al timpurilor coloniale. 
Primul ministru Pearson s-a ho
tărît pentru un drapel care rupe 
cu tradiția. El reprezintă trei 
frunze de arțar pe un fond alb, 
încadrat în ambele părți de linii 
albastre, ilustrînd simbolul devi
zei canadiene „De la o mare 
alta“.

în timpul ultimei campanii 
lectorale, Pearsotț a promis

la

e- 
,, - să

dea în sfîrșit Canadei un drapel 
propriu dacă partidul său liberal 
va cîștiga alegerile. Pînă acum s-a 
arborat steagul englez „Union 
Jack“ sau steagul roșu și emble
ma canadiană.

Acum majoritatea populației se 
arată satisfăcută cu alegerea

frunzei de arțar ca simbol al dra
pelului. Chiar și indienii, stră
vechi locuitori ai Canadei, au ve
nerat arțarul. Ei aveau credința 
că zăpada care se topea primă
vara dădea pomilor acea sevă 
prețioasă din care se obțin zahă
rul și siropul de arțar. Pînă ' și- 
primii sosiți din Europa au recu
noscut curînd importanța arțaru
lui. Deseori erau nevoiți să aștep
te mult timp sosirea proviziilor 
alimentare din. Europa. Ei nu au 
reușit să rezolve lipsa de substan
țe dulci decît atunci cînd indienii 
le-au arătat cum trebui# înțepați 
arțarii pentru a obține seva lor 
dulce.

Potrivit unei anchete întreprin
se în marile orașe din Canada, 73 
la sută din cel întrebați s-au pro
nunțat în favoarea drapelului cu 
frunze de arțar. Pe de altă parte 
un mare număr de anglo-canadi- 
eni, în special cei bătrîni, mai 
sînt încă loiali steagului britanic.

ntrevederi ale secretarului general al O.N.U. 
a Washington
WASHINGTON 7 (Agerpres). — In 

rma întrevederilor de la Washing- 
m cu președintele Johnson și con- 
ucători ai Departamentului de Stat 
1 S.U.A., secretarul general al 
).N.U., U Thant, a declarat repre- 
entanților presei că au fost aborda- 
e, printre altele, probleme ale 
I.N.U., situația din Asia de sud-est 
i problema cipriotă.
U Thant a adăugat că a expus pre- 

edintelui Johnson unele idei pri- 
rind menținerea păcii în Asia de 
ud-est.

Secretarul general al O.N.U. a de
clarat că este de competența Consi
liului de Securitate să ia toate hotă- 
rîrile pe care le consideră necesare 
pentru a face față situației din sud- 
estul Asiei.

U Thant a declarat că, după pă
rerea sa, ar fi utilă convocarea unei 
noi conferințe de la Geneva a celor 
14 țări în problema situației din 
sud-estul Asiei, subliniind că spune 
aceasta nu în calitate de reprezen
tant oficial al O.N.U.

Criminalul 
Zech-Nenntwich arestat 
la München

MÜNCHEN 7 (Agerpres). — Agen
ția France Presse informează că 
poliția vest-germană a arestat vineri 
la München pe fostul locotenent 
SS Zech-Nenntwich, evadat cu cî- 
teva luni în urmă din închisoarea 
din Brunswick. Zech-Nenntwich a 
fost condamnat la patru arii închi
soare pentru crime și complicitate 
la asasinate în timpul celui de-al 
doilea război mondial pe teritoriul 
Uniunii Sovietice. La 23 aprilie însă 
el a evadat diri închisoare.

în cursul ultimei săptămîni, situa
ția din Congo s-a complicat și mai 
mult. In partea de est a țării luptele 
au luat o amploare deosebită. Răs- 
culații, care au iormat un guvern la 
Albertville, în frunte cu Gaston 
Soumialot, desfășoară acțiuni pe 
scară largă. în decurs de numai 
cîteva zile a fost ocupat un impor
tant număr de localități. La 4 august 
ei au pătruns în Stanleyville, al trei
lea oraș ca mărime din Congo, pu- 
nînd stăpînire pe principalele puncte 
strategice iar la 6 august l-au ocu
pat în întregime după. înverșunate 
lupte de stradă. Concomitent se in
tensifică acțiunile răsculaților din 
provincia Kwilu, conduși de Pierre 
Mulele, fapt care determină unele 
agenții de presă să vorbească de 
posibilitatea joncțiunii între forțele 
răsculate ale celor două provincii. 
Răsculații controlează mai bine de 
o șesime din teritoriul țării. „Fiecare 
zi — transmite corespondentul la 
Leopoldville al agenției Associated 
Press — aduce vestea căderii cî- 
torva localități din estul țării, în-ge
neral fără luptă". Toate acestea au 
șubrezit și mai mult poziția guver
nului Chombe, și așa destul de sla
bă, constituind obiectul a numeroa
se comentarii în presa internațională.

După cum se știe, în pri
mele zile ale lunii trecute, imediat 
după demisia lui Cyrille Adoula, 
Moise Chombe, revenit din Euro
pa occidentală, a fost însărcinat 
cu formarea unui guvern de tranzi
ție. Cîteva zile mai tîrziu, la 10 iulie, 
fostul președinte secesionist al Ka- 
tangăi prezenta lista noului guvern 
central, ținînd să precizeze că echipa 
ministerială, alcătuită cu destulă 
greutate, constituie o expresie a do
rinței sale de a realiza „reconcilierea 
națională", că va face totul pentru 
a pune capăt tulburărilor și haosu
lui economic, că va readuce liniș
tea pe pămîntul Congoului.

De atunci a trecut aproape o lună 
și majoritatea observatorilor care 
încearcă să analizeze astăzi situația 
ttnărului stat african ajung invaria
bil la concluzia că din promisiunile 
amintite nu s-a realizat mal nimic. 
Çongoul este departe de a cunoaș- 
tp liniștea. Provinciile sînt în fier
bere, în unele din ele răsculații con
trează întinse teritorii, marasmul

economic se accentuează. Compo
nența noului guvern este prezentată 
ca un rod al colaborării între princi
palele forțe politice ale țării. Dar 
așa cum remarcă observatorii, dacă 
în sînul guvernului pot fi gă
site unele persoane ca fostul minis
tru de interne al Katangăi, Munongo, 
fostul împărat al Kasaiului de sud, 
Kalonji, în schimb chestiunea pre
zenței forțelor care luptă pentru o 
independență reală a țării nu a fost 
nici pe departe rezolvată. „Este evi
dent — scrie ziarul francez „Le 
Monde" — că constituirea cabinetu
lui Chombe nu a rezolvat încurcata 
chestiune congoleză. El a reușit, 
desigur, să constituie un guvern, dar 
această echipă este puțin reprezen
tativă și n-ar obține învestitura dacă 
ar fi prezentată în fața parlamentu
lui'. Din fericire pentru Chombe, ca
mera și senatul sînt suspendate. Un 
fapt este sigur: fostul președinte al 
Katangăi n-ă reușit să atingă pri
mul obiectiv pe care îl fixase, adică 
reconcilierea națională.'

A eșuat de asemenea încercarea 
noului guvern de a stabili unele 
contacte cu conducătorii răsculați
lor din diferite regiuni ale țării și 
de a ajunge la o înțelegere cu ei. 
După ce a parcurs 5 632 km prin 
țară cu intenția de a avea astfel 
de contacte, la 27 iulie Chombe 
s-a întors la Leopoldville, unde a 
declarat că n-a putut avea întreve
deri cu nici un conducător al răscu- 
laților, deoarece ei sînt imposibil de 
găsit în locurile accesibile tratative
lor. In realitate liderii răsculaților 
pun întrebarea : despre ce „recon
ciliere" poate fi vorba cînd princi
palii conducători ai opoziției, aflați 
în exil, nu au fost consultați înainte 
de formarea guvernului. Ei pun în 
prezent o serie de condiții (clarifica
rea împrejurărilor în care a fost u- 
cis Lumumba, etc.) avertizînd că în 
cazul că ele nu vor fi luate în con
siderație vor continua lupta „pînă 
la victoria finală".

în sfîrșit, guvernul Chombe a su
ferit eșecuri și pe plan extern. După 
cum se știe, la recenta conferință 
a miniștrilor de externe care a pre
cedat conferința șefilor de state din 
Africa, s-a hotărît în unanimitate ca 
Chombe să nu fie invitat.

Numeroasele insuccese înregistra
te de guvernul Chombe în decursul

unei singure luni ar fi trebuit să 
constituie un serios semnal de alar
mă pentru autoritățile de la Leo
poldville, un îndemn la reevaluarea 
hiultora dintre principalele coordo
nate ale politicii congoleze.

Totuși, așa cum o arată ultimele 
evenimente, guvernul Chombe nu 
pare dispus să facă concesii. 
Unele declarații făcute de șeful său 
aruncă dimpotrivă o lumină edifi
catoare asupra a ceea ce el înțe
lege prin „reconciliere". Intr-un 
avertisment lansat către răsculați, 
Chombe i-a amenințat cu „acțiuni de 
mare, anvergură" în cazul cînd „nu 
vor urma guvernul". Ziaristul fran
cez Pierre de Vos scrie că la Leo
poldville se vorbește despre intenția 
șefului guvernului congolez de a 
„declanșa o vastă ofensivă împotri
va rebeliunii". Foștii jandarmi din 
Katanga au fost reîncadrați în sînul 
armatei congoleze tocmai pentru a 
servi la aplicarea acestui plan. în 
anturajul lui Chombe și-au făcut din 
nou apariția consilierii străini. Bel
gianul M. Struelens a fost numit con
silierul său în problemele de politică 
externă. In cercurile oficiale congo
leze, scrie agenția France Presse, 
circulă cu insistență zvonul că pri
mul ministru Chombe va cere gu
vernului belgian ajutor militar.

Dar „reconcilierea" prin forță nu 
poate promite nimic bun. Dimpotrivă 
ea va încinge și mai mult spiritele, 
va face să crească și mai mult 
nemulțumirea maselor care nu pot 
uita nenorocirile aduse Congoului 
de către cei răspunzători de ucide
rea lui Lumumba, de jefuirea nemi
loasă a bogățiilor subsolului coh- 
golez.

La 1 august, președintele Kasa- 
vubu a semnat decretul de promul
gare a noii constituții a țării care a 
fost supusă unui referendum între 27 
iunie și 10 iulie. în cuvîntarea ra
diodifuzată rostită cu acest prilej, el 
a declarat că alegerile parlamentare 
vor avea loc în Congo peste 9 luni, 
iar alegerea noului președinte la 6 
luni după prima sesiune a noului 
parlament. Guvernului de tranziție 
Chombe îl revine sarcina de a pre
găti viitoarele alegeri, sarcină care 
apare în condițiile actuale deosebit 
de dificilă.

Nicolae N. LUPU

T SCURTE ȘTIRi
BOGOTA. După 203 zile, greva ce' 

lor 1 500 de muncitori de la între' 
prinderile „Gaceosas Colombianas“ s-i____ ,
încheiat cu victoria greviștilor, cari a pătrunderii pe teritoriul Siriei a 
au obținut majorarea salariilor. Aceas, unor militari izraelieni. Un soldat iz- 
ta a fost una dintre cele mai îndîrjiti raelian a fost ucis, înregistrîridu-se, 
și îndelungate greve din istoria miș totodată, răniți de ambele părți. Gu- 
cării muncitorești din Columbia. vernul sirian a adresat o plîngere Co

misiei mixte de armistițiu siriano-iz-
BELGRAD. Agenția Taniug anunți raeliană și a dat instrucțiuni delega- 

că la Tientiște au luat sfîrșit lucrării« țîei sale la O.N.U. să informeze Con- 
seminarului tineretului și studențiloi siliul de Securitate, 
la care au participat reprezentanți a 
52 de organizații de tineret și de stu- 
denți din 40 de țări, printre care și 
R. P. Romînă. S-au dezbătut proble
me privind rolul mișcării de tineret 
în dezvoltarea socială și economică a 
țărilor lor, precum și probleme privind 
colaborarea pașriică între popoare.

DAMASC. Postul de radio Damasc' 
a anunțat că în regiunea Ein Mai- 
moun, au avut loc ciocniri ca urmare'

contrarevoluționare. Ziarul 
că asupra acestui grup, care ! 
tivul său mai multe atacuri, 
un atac împotriva sediului jandarme
riei, s-a găsit o importantă cantitate 
de arme.

relatează 
are la ac- 
i, inclusiv

CARACAS. A fost înființată Comi
sia organizatorică a Frontului de Eli
berare Națională. Din această comisie 
fac parte reprezentanți ai Partidului a- 
vangarda populară naționalistă, Parti
dului Mișcarea revoluționară de stingă, 
precum și oameni politici și activiști 
sindicali de seamă. Frontul cheamă la 
unirea tuturor forțelor patriotice, a 
tuturor oamenilor muncii.

SANTIAGO DE CHILE. Centrala 
unică a celor ce muncesc din Chile 
a hotărît să întreprindă o acțiune de 
nobilizare generală a forțelor clasei 
nuncitoare pentru a se opune aplică
ri rezoluției anticubane adoptate re- 
cnt de O.S.A. La o reuniune convo- 
c.tă în acest scop, secretariatul Cen- 
tnlei unice a anunțat că va lua con
tact imediat cu organizațiile stiiden- 
țrști din țară pentru a le propune 
ciearea unui „Comitet național de 
luptă împotriva ruperii relațiilor cu 
Cuba“.

BONN. R. F. Germană a căzut de 
acord cu Olanda în privința împăr
țirii continentului submarin de-a lun
gul coastei Mării Nordului în scopul 
explorării resurselor de petrol și gaze 
naturale. Acordul stabilește o linie 
care merge direct spre nord de la un 
punct firide frontiera germano-olan- 
deză atinge coasta Mării Nordului. 
Drepturile R. F. Germane se extind 
asupra regiunii din estul liniei, iai 
ale Olandei asupra regiunii din vest.

ALGER. Ziarul „Alger Republi
can“ anunță că în regiunea Constan
tins au fost arestate cinci elemente

RABAT. Un tribunal militar din 
Maroc a pronunțat sentințele împotri
vă unui grup de 22 de persoane învi
nuite de un complot împotriva sigu
ranței statului. Șase membri ai grupu
lui au fost condamnați la moarte, iar 
ceilalți la închisoare pe termene între 
trei luni și 20 de arii.

Cei nouă mineri salvați din catastrofa de la Champagnole

Cunoscuta „Casă a presei din 
Geneva, care a găzduit numeroase 
conferințe și întîlniri internaționale, 
a fost distrusă de un incendiu. în 

gia, au fost arestate patru persoane interiorul ei se aflau materiale im- 
................. I portante ale oficiilor poștale elve

țiene, o Imprimerie a statului și ar
hiva.

WASHINGTON. Directorul Biroului 
Federal de Investigații, Edgar Hoover, 
a anunțat că la Athens, statul Geor-

implicate în asasinarea colonelului în 
rezervă Lemuel Penn. Acesta a fost 
împușcat la 11 iulie în apropiere de 
Athens. Agențiile de presă menționea
ză că cei patru arestați sînt vechi ra
siști cunoscuți pentru participarea lor 
la activitatea organizației Ku Klux 
Klan din statul Georgia.

CAIRO. Secretarul general al Or
ganizației economice afro-asiatice, 
Mohamed Ali Refaat, a declarat că 
în prezent se studiază ordinea de zi 
a primei conferințe afro-asiatice pen
tru turism, care va avea loc în luna 
septembrie. Se studiază măsurile în 
vederea creării unui consiliu afro-a- 
siatic pentru turism.

NEW YORK. La un spital din New 
York a încetat din viață, la vîrsta de 
71 de ani, cunoscutul actor englez 
Cedric Hardwicke. In cursul lungii 
sale cariere, el a jucat pe diferite sce
ne din Anglia și S.U.A. și a apărut 
într-un mare număr de filme.

TEHERAN. Un purtător de cuvînt 
al guvernului iranian a anunțat că 
primul ministru al Iranului, Hassan 
Aii Mansur, soția și copiii acestuia, 
precum și ministrul de finanțe, Ami- 
rabbas Hoveida, au fost răniți în
urma unui accident de automobil ce 
a avut loc joi la Teheran.
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