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•cului de mașini-unelte, numeroa^ lucrări de mică mecanizare.

„Lacul lebedelor" prezentat de baletul 
Teatrului Mare Academic din Moscova

Am discutat recent cu numeroși tovarăși din uzină despre pregătirile menite să. asigure buna desfășurare a producției anului viitor. Primul interlocutor a fost tovarășul ing. 
Marin Țăbîrgic, directorul întreprinderii.

(Continuare în pag. Iî-a)

două ateliere distincte. Efectuînd tratamentele termice cu ajutorul cu- rentilor de înaltă frecvență în cadrul liniilor tehnologice de fabricație, vor fi reduse transporturile de piese și vor fi eliminate o serie de manipulări. în prezent găurirea plăcilor de șenilă se face oarecum nerațional. Am prevăzut de aceea

-Ca și pînă acum, tovarășii din sehiul nostru vor urmări îndea- proe execuția produselor pe care le-: proiectat sau reproiectat, cău- tîncioi îmbunătățiri constructive pe ka cărora să se reducă substanțial olumul de prelucrări prin așchie Posibilități în această pri- vințsînt multe. Măsurile ce le vom lua această linie ne vor aduce noi anta je și în primul rînd ornai bun^olosire a capacității utilaje-

contribui proiectau- 
la realizarea sarci-

-Tovarășul director a amin
tit secțiile productive pot fi 
maiine organizate. Ce se va în- 
trepnde in viitor în acest sens ?

și la ma- Universității Cluj, ale insti- din Galați și universitar Ti-

Cantina complexului studențesc Cluj

Aistă întrebare am adresat-o cctructorului-șef al uzinei, ing. Nilae File. El ne-a relatat ■ urmă-

ISS^Organ al Comitetului Cental P.M.R

AD3FKÂRI
ESENȚE

In ziua de 7 octombrie va avea loc concursul de admitere în institutele pedagogice de învățători cu durata de 2 ani, cursuri de zi și fără frecvență. Lămuriri suplimentare cu privire la concurs se pot obține de la secretariatele institutelor pedagogice de învățători cu durata de 2 ani și de la secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare regionale și raionale.

care pro- de învățămînt. Rectora- decanatele sînt chema- acorde acestei probleme atenție ca și altor proble- Vegate de începerea activității în noul an universitar. îndrumate de organizațiile de partid, organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților au datoria să contribuie activ la educarea tinerilor în spiritul păstrării bunurilor obștești, al asigurării curățeniei și ordinei în cămine și cantine de-a lungul întregului an de învățămînt.

Colectivele întreprinderilor Ministerului Economiei Forestiere au îndeplinit înainte de termen planul producției globale și marfă pe 9 luni ale acestui an. Ele au realizat pînă în1 prezent în plus mobilă în valoare de aproape 30 milioane lei, 115 000 m c cherestea, 25 000 m p parchete, 2 000 tone plăci fibrolem- noase și alte produse. Prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a masei lemnoase s-a obținut anul acesta în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, dintr-un volum egal de masă lemnoasă exploatată, o cantitate de lemn de lucru cu aproape 8 la sută mai mare. în primele 8 luni ale anului sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în proporție de 101,9 la sută. Economiile suplimentare obținute la prețul de cost depășesc 15 milioane lei, iar beneficiile peste plan se cifrează la 50 milioane lei.(Agerpres)

PORNIND DE LA ÎNVĂȚĂMINTELE
ULTIMILOR ANI

în ziua de 25 septembrie, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a primit delegația Partidului Comunist Italian, compusă din tovarășii : Mario Alicata, membru al Direcțiunii și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, și Arturo Colombi, membru al Direcțiunii Comitetului Central al Partidului Comunist Italian.Au luat parte tovarășii : Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu, Leonte

Răutu, precum și Ghizela Vass și Vasile Patilineț, membri ai Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.în cursul convorbirii prietenești dintre conducătorii Partidului Muncitoresc Romîn și membrii delegației Partidului Comunist Italian a avut loc un schimb de vederi asupra problemelor mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în continuare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a dat o masă în cinstea delegației.

Cum vor
ii uzinei
Hor sporite ale anului viitor ?

La întreprinderea mecanică deiiaje din Medgidia se realizează agregate complexe de recoltat stufese de balotat paie, remorci auto, diferite tipuri de reductoare indușie, piese de schimb pentru tractoare și altele. Colectivul uzinei a igistrat anul acesta un progres remarcabil, față de 1963, cînd nu și-aalizat sarcinile de plan la principalii indicatori. Pe primele 8 luni alcestui an sarcina de plan la producția marfă a fost realizată în prgție de 108,1 la sută, iar productivitatea muncii s-a ridicat la 105,15 sută față de cît era prevăzut. Rezultatele obținute în acest an se dcesc muncii perseverente, organizate, a colectivului, valorificării expenței dobîndite pînă acum, studierii lipsurilor proprii și eliminării- lorsptate.Sarcinile de plan pentru 1965 sisimțitor sporite față de cele de pînă acum. Muncitorii, tehnicienii și inerii uzinei studiază din timp posibilitățile de a le aduce la îndejire, stabilind de pe acum unele măsuri ce urmează să fie luate în

— Firește. în 1963 lucrurile n-au mers prea bine din mai multe cauze, în primul rînd pentru că a fost schimbat profilul producției : de la lucrări de uzinaj mecanic executate în întreprindere ani de-a rîndul, am trecut la construcții metalice și de utilaj chimic, domeniu în care co- lor. lectivul nostru avea mai puțină experiență. Anul acesta s-a reyenit la execuția produselor de genul celor realizate înainte, dar, evident, rezultatele mulțumitoare obținute pînă a- cum nu se datoresc decît parțial a- cestei cauze. Ținînd seama de condițiile specifice ale; uzinei, uzinajul a fost organizat pe grupe de repere, în ateliere separate pentru piese grele, roți dințate și axe canelate, piese de schimb auto etc. Avem și cîteva linii tehnologice în flux continuu.în 1965 nu vom avea de realizat produse noi; în schimb ni se cere un volum sporit din actualul sortiment. Specialiștii noștri au stabilit pînă în prezent o serie de modificări constructive și îmbunătățiri tehnologice menite să ușureze producția anului viitor, au prevăzut o mai bună organizare a atelierelor productive, o judicioasă încărcare a

EXTIDEREA TEHNOLOGIEI .
MODSNELa Tviciul tehnologului-șef am avut convorbire cu șeful biroului de prțetări S.D.V.-uri,. ing. Gheorghe lite.

— S;e a putea realiza în bune condițiinoile sarcini de producție, pentru 365 preconizăm o reampla- sare a utilajelor și crearea u-

• Informații din activitatea orga
nizațiilor de partid (pag. 2-a)

• Manole Auneanu — Omul de 
bază (pag. 3-a)

• Pagini din folclorul nou (pag.

mînă și alți membri ai corpului diplomatic.Realizînd creații excepționale, balerinii N. Timofeeva și N. Fadeecev, artiști ai poporului ai R.S.F.S. Ruse, V. Levașev, artist emerit al R.S.F.S. Ruse, V. Koșeliov au interpretat principalele roluri ale baletului cu virtuozitate și mare forță de expresie. Coregrafia este semnată de A. Gorski, artist emerit al R.S.F.S. Ruse, și A. Mesäerer, artist al poporului al R.S.F.S. Ruse, iar scenografia de B. Visaladze, artist al poporului al R.S.F.S. Ruse. A acompaniat Filarmonica de Stat „Gheorghe Dima“ din Brașov, dirijată de A. Jiuraitis.Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes. Artiștilor sovietici le-a fost oferit un coș cu flori din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej, prim-secretar al C.C, al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne. (Agerpres)

An de an studenților le sînt create condiții tot mai bune de învățătură, de însușire a noi cunoștințe în profesia aleasă, de viață, se iau măsuri menite să contribuie la perfecționarea procesului instructiv-educativ. Totodată, se amenajează noi spații de învățămînt, sînt date în folosință complexe social-culturale moderne de mare capacitate. Numai între 1961—1964 au fost construite cămine și cantine pentru peste 21 000 dé studenți. Ținînd seama că 61 la sută dintre tinerii înscriși la cursurile de zi vor fi găz- duiți în cămine și aproape 58 la sută vor lua masa la cantine, zilele acestea, în ansamblul pregătirilor pentru noul an universitar, se acordă o a- tenție deosebită terminării noilor cămine ~ și cantine, a lucrărilor de amenajări și de întreținere curentă, în toate centrele universitare, în lunile de vară s-a desfășurat o intensă activitate gospodărească. La majoritatea căminelor și cantinelor, între care cele aparținînd Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, Institutului de petrol, gaze și geologie și Institutului agronomic „N. Bălces- cu“ din Capitală, Institutului de medicină și farmacie din Cluj ș. a. se încheie ultimele lucrări pregăti- t?areL Șeamena3area dormitoarelor și a sălilor de lectură, revizuirea instalațiilor tehnice, repararea mobilierului s-au efectuat joritatea căminelor „Babeș-Bolyai“ din tutelor pedagogice Oradea, în centrul mișoara.Nu peste tot însă zintă la fel. 'Dintr-o analiză făcută de Comitetul de partid al centrului universitar București a reieșit că lucrările de reparații la unele clădiri nu sînt terminate. La căminele Institutului de construcții unele instalații care au fost demontate în luna iulie pentru a fi reparate, zilele trecute nu erau încă montate la loc. La căminul nr. 2 al Institutului politehnic, reparațiile fiind de calitate slabă au trebuit să fie refăcute, ceea ce a dus la întîrzieri și cheltuieli suplimentare. Se impun măsuri pentru recuperarea rămîne- rilor în urmă și la lucrările ce se execută la unele cămine ale Institutelor politehnice din Cluj și Iași, Institutului de arhitectură „Ion Min- cu“ din București.Pentru buna deservire a zecilor de mii de studehți care iau masa la cantine, responsabilii acestor unități, cu sprijinul directorilor administrativi din instituțiile de învățămînt superior, asigură pe baza contractelor încheiate din timp a- provizionarea de toamnă. Este datoria lor să ia măsuri ca fiecare cantină să aibă la dispoziție alimente pentru sezonul de iarnă.Pregătirea căminelor și cantinelor studențești este o condiție de depinde buna desfășurare a cesului tele și te ,să acedași me“

— Măsurile menite să asigure 
îndeplinirea întocmai a sarcini
lor de plan pe 1965 reprezintă o 
continuare a preocupărilor din 
ultimul timp ale uzinei ?

nor nc ateliere, cu flux , tehnologic complet. Actualul atelier pentru tinarea pieselor de mașini agricole,remorci auto și utilaje de recoltat stuf va fi. reorganizat în

Concursul de 
in instfeitde 
de învățători

La Teatrul de Operă și Balet ăl R. P. Romîne a avut loc vineri seara tin spectacol cu „Lacul lebedelor“ de Ceaikovski, prezentat de baletul Teatrului Mare . Academic de Stat din Moscova.Au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer Nicolae Ceaiișescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Leonte Răutu, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai. guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ' oameni de cultură și artă, un numeros public.A asistat, delegația Partidului Comunist Italian, compusă din Mario Alicata, membru al Direcțiunii și secretar al C.C. al P. C. Italian, și Arturo Colombi, membru al Direcțiunii P. C. Italian, care face o vizită în țara noastră.Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Ro-

Cursa internațională automobilistică de regularitate și rezistență „Raliul Dunării-Castrol“ a luat sfîrșit vineri la Mamaia. învingătorii raliului : clasa „grand tourist“ — echipajul F. Herborn-R. Altmann (R. F. Germană) ; clasa „tourist“ — W. Ro- sen-Cristl Staffner (Austria) ; clasa „ralye“ — H. Holheimer-B. Herman (R. F. Germană). La competiție au participat 45 de echipaje dintre care au abandonat 19.

VIZITA i« RfPUBLICA RHM
A MAJLSIÀIII SALE HAUL SilASSIf I 

iMPĂilAT AL EIIVIEIAstăzi sosește la București, la invitația președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Majestatea Sa Im-
Majestatea Sa 

Haile Selassie I 
s-a născut la 23 
iulie 1892' în ora
șul Harar din pro
vincia cu același 
nume, în fami
lia guvernatoru
lui imperial Ma- 
konnen. Pînă la 
încoronare a- pur
tat numele de Lij 
Tafari Makonnen. 
A studiat cu pro
fesori de la mi
siunea franceză 
din Harar și la 
școala Menelik 
din Addis-Abeba.

în 1908 a deve
nit guvernator al 
provinciei Sida- 
no, iar după moar
tea tatălui său, 
guvernator impe
rial al provinciei 
Harar.

In 1916, cînd 
este încoronată 
împărăteasă Zan- 
ditu, Lij Tafari 
devine regent, iar 
după moartea a- 
cesteia, în 1928, a 
fost proclamat ne
gus (rege). în anul 
1930 a fost încoro
nat ca împărat 
sub numele de 
Haile Selassie I.După încoronare, împăratul a 
promulgat prima constituție a etio
piei. El a acordat multă atenție re
formei administrației și învățămîn
tului.

în anul 1935, împăratul Haile Se
lassie I a luat conducerea luptei 
poporului etiopian împotriva cotro
pitorilor fasciști. în mai 1936, cu 
două zile înainte de invadarea capi
talei. Haile Selassie I părăsește 
Addis-Abeba, plecînd în străinăta
te. în 1940 pleacă la Khartum, în 
Sudan, de unde a ajutat la organi
zarea campaniei militare împotriva 
cotropitorilor fasciști, care s-a ter
minat cu reintrarea împăratului in 
Addis-Abeba în mai 1941.

După eliberarea Etiopiei de sub 
ocupația fascistă, Haile Selassie I a 
fost preocupat de dezvoltarea econo
miei, a învățămîntului. sănătății și 
culturii țării sale.

în 1955. la cea de-a 25-a aniver
sare a încoronării, împăratul a pro
mulgat o nouă constituție. Dreptu
rile și privilegiile' feudale au fost 
abolite și toți cetățenii au fost con
siderați egali în fața legii. Pe baza 
noii constituții, în 1957 au avut loc 
alegeri generale. Tot in anul 1957, a 
fost elaborat primul plan cincinal, 
iar în prezent este în curs de apli
care cel de-al doilea plan cincinal, 
împăratul a continuat să acorde a-

TELEGRAMĂ

Tlvriplprifpi <snlp

Mareșalului ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen SanaaCu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, aniversarea revoluției de Ija 26 septembrie 1962, transmit Excelenței Voastre în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al guvernului și poporului romîn sincere felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea Dv. personală, pentru fericirea și prosperitatea poporului prieten yemenit.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

A.

întoarcerea delegației R. P. Romîne 
de la funeraliile lui Otto GrotewohlVineri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Berlin, delegația R. P. Romîne, care a participat la funeraliile tovarășului Otto Grotewohl. Din delegație au făcut parte tovarășii Alexandru Drăghici. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației, Ludovic Takacs, membru al Consiliului de Stat, și Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Romîne la Berlin. 

perială Haile Selassie I, împărat al Etiopiei, care va face o vizită de stat în țara noastră între 26 și 29 septembrie.

tenție deosebită învățămîntului. A 
sporit mult numărul școlilor ele
mentare și medii. A fost înființată o 
universitate la Addis-Abeba. Pentru 
încurajarea învățămîntului și cerce
tărilor științifice a fost creat „Pre
miul Haile Selassie I".

împăratul Haile Selassie 1 desfă
șoară o activitate neobosită pe tărim 
internațional, promovînd o politică 
de nealiniere și coexistență pașnică. 
Etiopia a participat la Conferința 
țărilor afro-asiatice de la- Bandung 
din 1955 și la Conferința șefilor de 
state și guverne ai țărilor neanga
jate de la Belgrad din 1961.

împăratul Haile Selassie 1 este 
unul din inițiatorii conferinței șefi
lor de state de la Addis-Abeba din 
1963, care a pus bazele „Organizației 
Unității Africane".

în cadrul O.N.U., reprezentanții 
Etiopiei au promovat idei importan
te. ca acelea ale lichidării colonialis
mului și politicii de discriminare 
rasială, interzicerea folosirii arme
lor nucleare' și termonucleare, de
clararea continentului african zonă 
denuclearizată etc.

Etiopia este membră în Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare.

Poporul romîn urează împăratului 
Haile Selassie I și celorlalți înalți 
oaspeți etiopieni bun sosit în țara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpinați de tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, de membri ai C.C al P.M.R. și ai guvernului.Au fost de față dr. Siegfried Bock, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Germane în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA" i

variante... dar măsurile
practice întirzie

Cu aproape doi ani în urmă, 
la cuptorul nr. 7 al fabricii noas
tre s-au montat electro-filtre 
pentru captarea prafului de ci
ment. Ne-am bucurat mult atît 
noi, cimentiștii, cît și locuitorii 
orașului Bicaz. Cantitatea de 
praf care se depunea pe o mare 
rază în jurul fabricii a scăzut 
simțitor. La început s-a preconi
zat refolosirea prafului de ci
ment în procesul producției sau 
utilizarea lui ca amendament 
calcaros pentru terenurile acide. 
Cadrele noastre tehnice au în
tocmit un studiu din care re
iese că, refolosit în procesul de 
producție, fabrica ar putea ob
ține din acest praf circa 
120 000 tone ciment anual, în va
loare de aproape 4 000 000 lei. 
Institutul de proiectări construc
ții și materiale de construcții, 
care s-a ocupat de această pro
blemă, a întocmit și el un studiu

care cuprinde 4 variante de fo
losire a prafului. Problema se 
află, de asemenea, în studiul u- 
nor institute și stațiuni de cerce
tări agricole.

Dar, toate aceste cercetări bat 
pasul pe loc, soluțiile practice în
târzie, iar praful de ciment rămî- 
ne încă nevalorificat. In prezent 
el trebuie evacuat zilnic din fa
brică și depozitat de-a lungul 
drumului ce duce la Lacul Roșu. 
Practic, și acest spațiu este limi
tat. Și, apoi, transportul și depo
zitarea lui cer cheltuieli.

Iată cum, dintr-un produs care 
ar putea aduce venituri, praful 
captat... ne produce greutăți. Oare 
nu se pot găsi mai operativ solu
ții practice pentru valorificarea 
acestui praf de ciment ?

Filare! AVASILOAIE 
economist
Fabrica de ciment Bicaz

Consiliul de Securitate 
dezbate prelungirea 
mandatului forței 0,0. 
în CipruConsiliul de Securitate s-a întrunit vineri seara pentru a lua în dezbatere un proiect de rezoluție privind prelungirea cu încă trei luni a mandatului de staționare a forței O.N.U. în Cipru, precum și în legătură cu anumite probleme legate de întreținerea și misiunea acestei forțe.
(O relatare despre ultimele eveni

mente din Cipru în pag. Vl-a)

Țările arabe încep 
exploatarea apelor 
IordanuluiComitetul arab pentru examinarea problemelor privind exploatarea a-

pelor fluviului Iordan întrunit la Damasc și-a încheiat lucrările joi seara, în comunicatul dat publicității se precizează că membrii comitetului — reprezentanții R.A.U., Siriei, Libanului și Iordaniei — au hotărît începerea imediată a lucrărilor de exploatare a apelor Iordanului și ale afluenților săi, în conformitate cu proiectele țărilor arabe adoptate la cea de-a doua Conferință arabă la nivel înalt.
Grevă
la „General Motors"La 25 septembrie au declarat grevă muncitorii de la „General Motors*, una din cele mai mari întreprinderi producătoare de automobile din Statele Unite. încetarea lucrului s-a produs în urma eșecului tratativelor dintre conducerea cor

porației și Sindicatul unit al muncitorilor din industria de automobile și avioane în legătură cu reînnoirea contractelor colective pe o perioadă de trei ani. După cum s-a anunțat, la celelalte două mari întreprinderi producătoare de automobile — „Chrysler* și „Ford" — tratativele privind contractele colective au fost încheiate. în legătură cu greva de la „General Motors", se menționează că ea intervine în momentul în care a început producția modelelor anului 1965.
Pregătirea unei intîlnirî 
la nivel înalt
India - PakistanMinistrul afacerilor externe al Indiei, Sardar Swaran Singh, a anunțai

că a acceptat invitația ministrului de externe al Pakistanului, Zulficar Aii Bhutto, de a începe tratative în vederea pregătirii unei întîlniri bipartite la nivel înalt. Observatorii politici din Delhi apreciază că la aceste tratative va fi discutată problema conflictelor ce au loc la frontiera dintre Pakistan și India.
Localități ocupate 
de răsculații congoleziRăsculații congolezi au ocupat localitatea Beniund din provincia Kiwu înaintînd spre orașul Lubero. Potrivit relatărilor agenției Associated Press, garnizoana armatei guvernamentale din Walikale, la 220 km de Bukawu, a părăsit orașul sub presiunea răsculaților. Aceste acțiuni, relevă agenția, amenință regiunea Masisi și orașul Goma, strîngînd implicit cercul în jurul capitalei provinciei Kiwu, Bukawu. Acțiuni ale răsculaților au fost semnalate și în regiunile Hula și Kitutu«
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Asigurarea furajelor în regiunea Maramureș

->

Pentru extinderea 
plantațiilor 
de struguri de masă

Regiunea Maramureș are o varietate mare a formelor de relief : șe- suri întinse pe valea Someșului, dealuri și munți înalți ce se înșiruie în partea de miazănoapte. Aci se găsesc pășuni și finețe care asigură condiții bune pentru creșterea animalelor. Tocmai de aceea multe gospodării colective au dezvoltat această ramură de producție. Ele au un număr mare de vite raportat la suta de hectare. Experiența de pînă acum a gospodăriilor colective din regiune a demonstrat că există încă rezerve mari în ce privește sporirea producției de lapte și carne. Valorificarea unor asemenea rezerve este hotărîtă în mod deosebit de asigurarea unoi' cantități mai mari de furaje la unitatea de suprafață, păstrarea lor cu grijă și folosirea lor rațională în hrana animalelor. Redacția ziarului nostru a organizat la Baia Mare o discuție pe această temă cu inginerii agronomi din cadrul consiliilor agricole din regiune care răspund de problemele asigurării bazei furajere.

de s-a dovedit a fi un mijloc deosebit de eficient pentru sporirea producției de furaje, el nu s-a extins decît în mică măsură în unitățile agricole socialiste din regiunea Maramureș, Această metodă trebuie îmbrățișată cu mai mult curaj în regiune.
Peniru perioada de iarnă

Ds la munte pînă la șesPentru ca iernarea animalelor să se facă în cele mai bune condiții, iar producția să se mențină la un nivel ridicat, este necesar să se asigure cantități îndestulătoare de furaje, care să fie păstrate cu grijă și administrate după rații judicios întocmite. Dar și în perioada de vară se impune ca animalele să fie bine hrănite, încît să intre în perioada de stabulație cu un potențial de producție ridicat. Consiliile agricole din regiunea Maramureș acordă o mare atenție ambelor probleme.în cele mai multe gospodării colective din regiune s-a acordat a- tenția cuvenită sporirii producției de masă verde pe pășuni și finețe, în această direcție s-au obținut unele rezultate bune. Pe pășunile de deal și pe cele alpine s-au executat mari lucrări de îmbunătățire. Pe pășunea model Țiganu din raionul Sighet, în suprafață de 400 ha, prin aplicarea lucrărilor de îngrijire, a îngrășării prin tîrlire și prin pășu- natul rațional, producția de masă verde a crescut la 7 000 kg la hectar, cu 2 000 kg mai mult decît pe terenurile învecinate. Bune rezultate s-au obținut și pe pășunea model de pe muntele Prislop, raionul Vișeu, unde pășunează animalele gospodăriei colective din Vișeul de Jos.O problemă tot atît de importantă este sporirea producției pe pășunile de șes și de deal. în raionul Satu Mare s-a desfășurat o largă acțiune pentru curățirea și îngrășarea pășunilor prin tîrlire și folosirea lor rațională. Prin organizarea tîrlirii, la Porumbești, Baba Novac și in alte gospodării masă verde a crescut de la 4 500 kg la 20 000 kg la hectar.în raionul Oaș au fost obținute rezultate bune în organizarea conve- ierului verde, La G.A.C. Drăgușeni, pentru completarea necesarului de masă verde s-a organizat un conve- ier verde format din: secară, bor- ceag, porumb masă verde, cultivat în ogor propriu, cît și după recoltarea secarei. în felul acesta s-a asigurat o cantitate suplimentară de masă verde, care a fost dată vacilor, pe lîngă pășunat. Ca urmare, producția de lapte a fost depășită simțitor. Asemenea rezultate au fost obținute și la gospodăriile colective din Turnulung, Remetea, Orașu-Nou etc.Deși organizarea conveierului ver-

Dezvoltarea creșterii animalelor și sporirea producției acestora depind de asigurarea unor cantități suficiente de furaje și de cea mai bună calitate pentru perioada de iarnă. în această privință, gospodăriile colective din regiunea Maramureș, față de anul trecut, stau mult mai bine. Strînsul finului s-a făcut la timp, iar acum se lucrează la însilozarea tuturor resurselor de furaje. In gospodăriile colective din raionul Satu Mare încă din primăvară au fost întocmite planuri de măsuri pentru recoltarea și depozitarea finului, tă acțiune a gurile de fîn paie, iar în multe gospodării colective au fost împrejmuite. Pe etichete de scîndură stă înscrisă cantitatea de fîn din fiecare stog. Constituie un exemplu în ce privește felul cum s-au ocupat de asigurarea bazei furajere gospodăriile colective din Doba, Boghiș, Odoreu, Berin- dan și altele.In raionul Șomcuta Mare balanța furajeră s-a întocmit ținîndu-se seama de unitățile nutritive și al- bumina digestibilă necesară. Pentru a se asigura animalelor furaje în cantități suficiente, consiliul agricol a îndrumat gospodăriile colective să facă la timp recoltatul fînului. Anul trecut în unele gospodării colective cum sînt cele din Iadăra și Dumbră- vița, furajele au fost gospodărite prost, înregistrîndu-se pierderi. A- cum, în cele mai multe comune fînul a fost strîns și depozitat cu grijă. S-a extins metoda combinării trifoliene- lor cu paie așezate în straturi. Așa s-a procedat în gospodăriile colective din Remetea, Ciolt și Ardusat. Sînt însă și gospodării în care balanța furajeră este încă deficitară. Așa stau lucrurile în raionul Lăpuș și altele. Din inițiativa consiliului agricol raional au fost luate măsuri pentru remedierea a- cestei situații. în prezent se lucrea-

La 1 iulie aceas- fost terminată. Sto- au fost acoperite cu

ză intens la recoltarea de frunzare, iar cocenii vor fi însilozați în amestec cu dovleci sau cu saramură. în acest raion, ca și în alte raioane din regiunea zolvate care să viitor a tulătoare rînd este suprafețe cetei și a ghizdeiului. Anul acesta, la G.A.C.30 ha cu sparcetă, obținîndu-se la prima coasă o cantitate de 5 200 kg la hectar. Ghizdeiul nu se extinde . din lipsă de sămînță. Specialiștii solicită institutelor de cercetări să le pună la îndemînă o metodă eficientă privind recoltarea ghizdeiului pentru sămînță.întrucît și în alte raioane sînt gospodării cu o balanță furajeră deficitară, s-au luat măsuri pentru valorificarea tuturor resurselor de furaje. în raionul Șomcuta Mare unitățile agricole recoltează ghindă, se în însilozate mari cantități de coceni în amestec cu dovleci, frunze și co- lete de sfeclă de zahăr, resturi de la grădinile de legume sau cu saramură. Și cocenii uscați folosiți în hrana animalelor vor fi în prealabil tocați și saramurați. în urma schimburilor de experiență organizate la Păulești și Agriș, metoda se extinde mult în gospodăriile colective din raion.O dată cu venirea toamnei, gospodăriile colective vor trebui să verifice temeinic balanța furajeră, să vadă ce s-a realizat și ce nu. Cu- noscînd ce lipsește, se va putea trece la valorificarea tuturor resurselor de furaje, astfel ca nici o gospodărie să nu aibă deficite. Măsura luată de consiliul agricol regional de a analiza periodic această situație este bună. Ea va trebui urmată de alte măsuri practice, pentru ca în cursul lunilor septembrie și octombrie deficitele de furaje să fie acoperite. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să acorde un sprijin eficient acestei acțiuni de mare însemnătate pentru dezvoltarea creșterii animalelor.

Maramureș, se cer re- o serie de probleme permită asigurarea în unor cantități îndes- de nutrețuri. în primul necesar să se extindă pe cît mai mari cultura spar-Vima Mare s-au cultivat

agricoleși castane porcești, care în hrana porcilor. Satu Mare vor fijir {' folosesc raionul

colective producția de

(Urmare din pag. I-a) efectuezeca această operație să se fără a mai fi necesar transportul pieselor.
— Știm că, în ultimul timp, u- 

nele procese tehnologice au fost 
reproiectate. Ce perfecționări ale 
tehnologiei s-au prevăzut pentru 
1965 ?— O dată cu îmbunătățirea organizării atelierelor vom perfecționa și tehnologia și, in primul rînd, vom echipa mașinile cu noi S.D.V.-uri, de înaltă tehnicitate și productivitate, în prezent se folosesc dispozitive de strîngere pneumatică la 11 locuri de muncă, iar în 1965 numărul lor va crește la aproximativ 50. Tehnologia de grup, care se aplică la unele familii de piese, va fi extinsă. în noile serii de fabricație vom putea utiliza numeroase dispozitive de mare productivitate, care nu erau rentabile pînă acum In domeniul tratamentelor termice vom înlocui cementarea clasică cu cea prin piroliza petrolului. care se aplică și în prezent la unele piese, o metodă mult mai pidă și mai ușor de efectuat. ra-

parc
UTILAJE BINE FOLOSITE
SI ÎNTREȚINUTE
J ■»Uzina dispune de un bogatde utilaje, multe dintre ele de tip recent, cu caracteristici tehnice superioare, care asigură o calitate ridicată a. pieselor executate, o productivitate înaltă. Nu este suficient însă ca acéste mașini să existe. Ele trebuie să'fie exploatate rațional, în regimuri de lucru optime, bine îngri jite și întreținute. „întreținerea mașinilor, ungerea și curățirea lor, mai lasă însă uneori de dorit“, ne-a spus inginerul Caro! Șorcaru, mecanicul- șef al întreprinderii Strungarul Du- 
riiîtru Mitu, din atelierul de roți dințate, consideră că reparațiile ma- șinilor-unelte s-ar putea face mai bine, că unii maiștri acceptă cu ușurință reparații de slabă calitate, neefectuîndu-se un control al reparațiilor. Și alți tovarăși cu care am stat de vorbă împărtășesc asemenea păreri. Se cuvine deci ca diferitele

La stațiunea experimentală Valea Călugărească a început vineri primul concurs pe țară de struguri de masă, organizat de Consiliul Superior al Agriculturii.Concursul urmărește stimularea gospodăriilor agricole de stat și a celor colective, a stațiunilor experimentale și a școlilor agricole care dețin plantații viticole, în vederea extinderii plantațiilor pentru struguri de masă, generalizarea metodelor folosite pentru obținerea de producții mari și de calitate superioară, cunoașterea potențialului natural al podgoriilor în producția de struguri de masă pentru profilarea a- cestora în scopul satisfacerii cerințelor crescînde ale consumatorilor.(Agerpres)
Încheierea soldărilor 
sezoniere

ac-La 20 septembrie s-a încheiat țiunea de soldare a unor mărfuri specifice sezonului de vară: țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, u- nele sortimente de galanterie și ma- rochinărie, la prețuri cu 20—30 la sută mai mici decît cele obișnuite.(Açerpres)
ÎN CAPITALĂ

Concurs internațional 
de coafurăUniunea centrală a cooperativelor meșteșugărești organizează la București, în zilele de 27—28 septembrie, un concurs internațional de coafură. Și-au anunțat participarea concurenți din : R. D. Germană, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. S. F. Iugoslavia, Cuba și Franța. în prima zi se vor desfășura probele coafurilor de zi, iar în 28 septembrie cele de seară și artistice, precum și probele de tunsori și frizuri pentru bărbați. Concu- renții vor realiza creații proprii moderne într-un timp limitat dinainte stabilit. Juriul este format din specialiști reprezentanți ai țărilor participante. Concursul — care se va desfășura în zilele mai susamintite, cu începere de la orele 16, în Sala sporturilor Floreasca— este dotat cu cupa „București 1964“ și cu medalii pentru cei premiați.

Activistele

dora Ianoschi și Vasilica Stoican, membre ale comitetului de spri- 
.. « • »a • • j_ ——CZfTOÜCIlCS

panoramă a și luminoase aceste locuri, părăginite, în- cele mai fru-

obștești•i ti

jln de la Spitalul de copiipași, a vorbit la școala din car- .1 Militari despre felul cum și-i aveghează și-i educă, despre fe- cum ajută pe profesori în pro- ,1 de învățămînt. „Copilul tre- ■ învățat să respecte un program ic de activitate, spunea dînsa, să fie scutit de anumite obligații podărești. Treptat el se obișnu- ;e cu munca, capătă dragoste de ățătură, îi crește, spiritul de răs- adere“. Din inițiativa Comitetu- femeilor din raionul 1 Mai, în rtierul Tei a fost organizată o nsfătuire între conducerea școlii, mitetele de părinți și comisnle de mei în vederea strîngerii legături- 7r dintre școală și familie. Schim- Țrile de opinii transformă aceste jgitîlniri în adevărate lectorate pe- °>gogice.
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Ion HERTEG
AJUTOR PREȚIOS AL SCOLII

Strînsul finului la G.A.S. Sighet

aspecte ale întreținerii și reparării utilajelor să preocupe mai mult pe maiștrii și șefii de ateliere, să stea mai mult în atenția conducerii uzinei.
— Cum veți rezolva 

lele probleme pe care 
planul pe 1965 ?Ne răspunde ing. Salim șeful secției de prelucrări mecanice:— Ne vom îngriji, în primul rînd, ca fiecare om să știe precis ce are de făcut, vom repartiza sarcinile pe mașini, lună de lună, vom lua măsuri să existe o normare științifică, stimulativă a lucrărilor. Practica ne-a dovedit că în condițiile unei diversități de peste 5 000 de repere, acest lucru este extrem de important. Am recalculat capacitatea de producție a fiecărui atelier, așa încît să existe o uniformizare a încărcării mașinilor. O atenție deosebită vom acorda reamplasării utilajelor și îmbunătățirii organizării atelierelor. în funcție de specificul condițiilor concrete.

principa
le ridică

Genghiz,

PROBLEMELE PRODUCȚIEI 
ÎN CENTRUL MUNCII POLITICEDe la tovarășul Vasile Ciobanu, secretarul comitetului de partid, am aflat unele preocupări actuale ale comuniștilor din uzină. Comitetul de partid va analiza ca și pînă acum cu regularitate situația principalelor aspecte ale producției, urmărind dezvoltarea rezultatelor bune obținute pe linia îmbunătățirii calității, creșterii productivității muncii și reducerii prețului de cost, a aprovizionării și a ritmicității. Va fi lărgită acțiunea de ridicare a calificării ; în acest an vor funcționa cursuri pe meserii și categorii de salarizare, la care vor participa circa 500 de tovarăși. întrecerea socialistă va fi. de asemenea, mai bine organizată. Comitetul de partid, comitetul sindicatului din uzină și-au înscris ca un punct important în a- genda preocupărilor lor viitoare valorificarea mai largă și sistematică a experienței din acest an — experiență care, așa cum o demonstrează rezultatele, s-a dovedit a fi rodnică.

la 6 kni după conferința regională
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 

Comitetul regional de partid Olte
nia a analizat la 22 septembrie, în- 
tr-o ședință plenară, cum este dus 
la îndeplinire planul de măsuri a- 
doptat cu 6 luni în urmă de con
ferința regională, privind întărirea 
gospodăriilor colective insuficient 
dezvoltate.

Un studiu întreprins la începutul 
anului consemna că 90 dintre cele 
496 gospodării colective din cuprin
sul regiunii nu se dezvoltaseră pe 
măsura posibilităților. în cadrul 
dezbaterilor s-a relevat că, în pe
rioada care a trecut de la confe
rința regională, comitetele raionale 
au acordat un sprijin mai eficient 
acestor gospodării în vederea con
solidării lor economico-organizato
rice. Folosind mai bine fondul-fun
ciar, dezvoltînd ramuri noi de pro
ducție. gospodărind cu grijă fondu
rile bănești, numeroase gospodării 
colective, printre care cele din An- 
dreești, Oboga, Dobrotești și altele 
au obținut producții și venituri mai 
mari

Cu 
toate

decît anul trecut.
toate progresele realizate, 
organele și organizațiile

nu 
de

partid, consiliile agricole, au spri
jinit, cum se cuvenea, gospodă
riile colective insuficient dezvolta
te. La cele din Roșiile, Terpezița, 
Florești, Pojogeni, lucrările agri
cole au fost executate cu întârzie
re și la un nivel agrotehnic neco
respunzător ; în același timp, slaba 
atenție acordată sectorului zooteh
nic, risipă de zile-muncă fac ca 
aci producțiile și veniturile să nu 
crească corespunzător posibilități
lor. Plenara a adoptat un plan de 
măsuri privind întărirea continuă 
a organizațiilor de partid din aces
te unități ; întocmirea cu sprijinul 
specialiștilor a unor planuri de fer
tilizare a solului și de irigare ; dez
voltarea pomiviticult.urii, apicultu
rii și sericiculturii ; școlarizarea 
cadrelor de conducere din G.A.C. ; 
organizarea unor vizite de schimb 
de experiență la- gospodăriile co
lective fruntașe etc. Plenara Comi
tetului regional de partid Oltenia 
a discutat și a aprobat în aceeași 
ședință un plan de acțiune privind 
desfășurarea campaniei agricole de 
toamnă.

Un util schimb de experiențăCLUJ. Recent, Comitetul orășenesc P.M.R. Cluj a organizat o . consfătuire consacrată . schimbului de experiență între secretarii ’ organizațiilor de partid, responsabilii cu munca de propagandă și a- gitație din birourile organizațiilor de bază, activiști sindicali și de U.T.M. din întreprinderi și alte cadre care lucrează în domeniul muncii politice și culturale de masă.

Secretarii comitetelor de partid din întreprinderile fruntașe au vorbit despre formele și metodele muncii politice de masă folosite pentru mobilizarea colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni la realizarea sarcinilor de plan. In expunerea făcută de tov. Vasile Biro, partid arătat secția
secretarul comitetului de de la Uzinele ..Unirea“, s-a că organizația de bază din turnătorie a pus în centrul

N-am fost prezenți la acea consfătuire care a strîns laolaltă, pentru prima oară în primăvară, gospodinele din noul cartier Giulești. Se adunaseră, invitate de comitetul raional al femeilor, pentru a discuta cum să participe la rezolvarea treburilor de interes obștesc ale cartierului. De la fereastra camerei în care a avut loc consfătuirea se putea vedea întreaga blocurilor moderne care au transformat pînă nu de mult tr-unul din colțurilemoașe ale Bucureștiului. Multe din femeile prezente la consfătuire locuiau chiar în aceste blocuri. Altădată preocupările gospodinei se opreau în pragul propriului cămin ; astăzi, ea simte nevoia ca întregul bloc să fie la fel de bine îngrijit ca și apartamentul în care locuiește. Blocul, cartierul, orașul i se par, pe bună dreptate, gospodăria cea mare. Din aceste gîn- duri și din altele asemenea s-a născut de altfel inițiativa organizării sistematice a diferite acțiuni patriotice pentru înfrumusețarea și buna, gospodărire a cartierelor. Numai ; în primele 8 luni ale anului în ' curs au fost efectuate aproape 14 milioane ore de muncă patriotică. Multe din aceste milioane au fost.1 dăruite orașului pe care îl iu-' besc și pe care vor să-l vădi mereu mai frumos și mai curat, u« „ , . ... , . . ._____ .către gospodinele bucureștene. Ek Șogate și eficiente sînt xormele au contribuit ca pe harta BucureșțriP care comisiile de femei spri- tiului să apară 642 000 m p de spațiln? activitatea școlii. . în circum- verzi, 165 noi terenuri de joacă, 18(criPWa nr.. 58, a raionului Tu- noi baze sportive în școli. Tot cu aju?or Vladimirescu, de pilda, n-a torul lor, vegetația parcurilor, a bu:osț a sfir5I.tul anului, școlar trecut, levardelor și a străzilor Capitalei s-nl,CI un .corijent și mei un repetent, îmbogățit, terenuri virane au deve^liar ș!.elevy1 Mihai Z., care hp- nit spații verzi, zecile de mii de floslse ^a Școala fiind hoinar,cultivate au adăugat frumuseți nia reușit să promoveze in urma aju- orașului . nostru. Răsadnițele îngrij torului primit din partea unor pro- te de femei au apărut în multe ca fes°are pensionare. lata și un alt tiere din raionul 30 Decembrie. ' eX€mPiu : La școala de 8 ani nr. 78 Militari, Crîngași și în alte cartie ira’on^ Vladimirescu in^ata din raioanele 23 August, Tudor VI rn—Jdimirescu etc. 'Pregătită de sute de activiste i comisiilor de femei, sprijinită organizațiile de partid din cartie întrecerea „pentru blocul cel n bine întreținut“ sau „pentru cur cea mai curată“ stîrnește un inte general printre gospodine, făci să-și spună cuvîntul hărnicia, ini| tiva, spiritul gospodăresc.
Să facem o socoteală simplă ;i sfert de milion de copii au trö, la 15 septembrie, pragul școT care îi așteptau pregătite ca de "- bătoare ; cîteva zeci de mii s-au 2- zat pentru prima oară într-o bfă. Vor urma ani în care copilul <&- cum acumulează noi și noi cvș- tințe, își modelează caracteruse formează ca om al noii soclți- Educarea copilului este o protnă de răspundere comună a școlii a familiei. Permanent, în toateio- mentele activității elevului, pfiții trebuie să fie prezenți cu gr și supravegherea lor, completîr și întregind munca educativă din școală.Stabilirea unor legături s’nse între școală și familie, ajutarea la învățătură a copiilor ai căr părinți sînt ocupați în produe în orele cînd ei nu sînt la școa valorificarea experienței unor rinți buni pedagogi, constituie precipări de seamă ale comisiilor de-mei. Bunăoară, Elena Ionescu, ană a cinci copii, dintre care trei sîielevi

și eleva Teodora G., copil al unei familii dezbinate. Notele rele luau locul, la un moment dat, celor bune și catalogul se înnegrea cu absențe. Comisia de femei s-a ocupat de dîn- sa, a contribuit la supravegherea și îndrumarea ei, ajutînd-o să devină fruntașă.Cifrele arată că 60—70 la sută din gospodinele raioanelor din Capitală sprijină în mod permanent activitatea comitetelor de părinți și a comisiilor de școlarizare. Misiunea profesorilor și a școlii este astfel mult ușurată.
0 RODNICĂ MUNCĂ 
DE EDUCAȚIE SANITARĂzicala „are Inimă se potrivește mai vorbaPoate nicăieri de mamă“ nu bine decît atunci cînd este despre activitatea comisiilor social- sanitare ale femeilor. închipuiți-vă un spital în care copiii luptă cu boala sau se află: în convalescență. în fiecare zi, cîteva femei urcă scările spitalului și trec prin saloane, aju- tînd acolo unde e nevoie. La spitalul de copii „Caraiman“ din București funcționează un comitet de sprijin, format din 12 dintre cele mai active femei din cartier. In fiecare după amiază, micii pacienți se adună în jurul femeii care-i conduce prin lumea basmelor. Parcă e mai ușor de suportat durerea cînd știi că se apropie poveștile minunate.Asemenea comitete de sprijin funcționează pe lîngă spitale, policlinici, maternități, cantine. Fie ei copii, adulți sau bătrîni, pacienții

Caraiman din Capitala apelează la aceste femei care ie ușurează zilele de inimoase;_t_______  internare*le înlesnesc contactul cu cei din a- fara spitalului.Animate de o înaltă conștiință cetățenească, comisiile social-sanitare de pe lîngă comitetele raionale ale femeilor desfășoară . și o ^susținută muncă de educație sanitară. Păstrarea și întărirea sănătății oamenilor, ferirea lor de îmbolnăviri trebuie sprijinită prin învățarea regulilor științifice de igienă. „Școala mamei“, cursurile pentru gravide organizate pe lîngă policlinici, „Sfatul gospodinei“, concursurile „Mama știe, copilul cîștigă", precum și alte acțiuni inițiate de comisiile social-sanitare și sprijinite de medici specialiști le a- jută pe femei să cunoască temeinic ................ 3—• — “ să a- perso- întrea-regulile științifice de igienă, plice aceste reguli în viața nală, în creșterea copiilor, în ga muncă gospodărească.
★în întreaga țară, zeci de comitete și comisii ale feuieuur, milioanele de gospodine și intelectuale activiste obștești desfășoară o asemenea frumoasă muncă.

Luiza CRISTESCU

: mii de femeilor,

Teatrul de. Stat de Operetă: Tîrguî de 
fete — (orele 19,30). Teatrul Național „I. 
L. Caragiale" (sala Comedia) : Eminescu
— (orele 19,30), (Sala Studio) : O femeie 
cu bani - (orele 15,30), Mașiha de scris
— (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" (Bd, Schitu, Măgureanu nr. 
1) : Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). 
Teatrul evreiesc de stat : Fc™ ".'ine... 
rîzînd 
că" : 
20,30). 
nașe“ . ---------- -
Circul'de stat: Păcală șl Tîndala — ta
rele 20).

(Bd, Schitu. Măgureanu^ nr.

.... ; Pofta Vine... 
— (orele 20). Teatrul „Țăndări- 
Eu și materia moartă — (orele 

Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
: Revista de altădată — (orele 20).

muncii politice de masă pjocupa- rea pentru reducerea picentu- lui de rebuturi. Munca politică de la om la om deâșurată de comuniști și instruire practică a muncitorilor mai ab pregătiți, dezbaterile din catul consfătuirilor de producție )i folosirea cu pricepere a „țtrinelor calității“, a gazetelor de erete și a celor satirice, au contibuit la reducerea procentului de ebut sub cel admis.Experiența acțiunii dsfășurate de organizațiile de bază e la Uzi
In preajma desfiderii

BRAȘOV (coresp. „Scnteli"). — 
In organizațiile de bază de la fa
brica de postav „Partiznul roșu“ 
din Brașov se fac pregăiri în ve
derea deschiderii anulti de în- 
vățămînt de partid, h cele 20 
de cercuri ale invățărnntului de 
partid vor studia aiul acesta 
peste S60 de cursanți din rîn- 
durile muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor.

Ținînd seama de interesul eres-

nele de piele și încălțăminte în lupta pentru economii a fost prezentată de tov. loan Hanuschi, secretarul comitetului de partid, care a subliniat în mod deosebit aportul propagandei tehnice, al ciclurilor de conferințe organizate pe meserii (tăbăcari, croitori, fețuitori, rihtuitori etc.), precum și al altor cicluri care țin seama de diferitele niveluri de calificare (ingineri, tehnicieni, maiștri, muncitori). Deosebit de eficace s-a dovedit în această uzină munca politică pentru întărirea disciplinii socialiste a muncii ; absențele s-au redus în primele 8 luni ale anului la o treime față de perioada corespunzătoare a anului trecut.O parte a schimbului dé experiență a fost consacrat felului în care organizațiile de partid îndrumă organizațiile sindicale și de U.T.M. în desfășurarea unei bogate activități cultural-artistice de masă. In cadrul consfătuirii au fost criticate tendințele de a neglija această activitate după încheierea diferitelor concursuri.
anului de învățămînt
cînd al membrilor și candidaților 
de partid pentru studiul probleme
lor economice, în acest an școlar 
vor funcționa două cercuri de stu
diere a economiei politice și 4 
cercuri de studiere a economiei 
concrete. Numeroși cursanți vor 
studia în cercurile de Istoria 
P.M.R. și Statutul P.M.R. Propa
gandiștii participă în aceste zile la 
cursul de pregătire de la cabine
tul de partid regional.

Organizații de bază in 
din gospodăriile colectiveCISLÄU (coresp. „Scînteii“). Co- :mitetul raional de partid Cislău desfășoară o acțiune multilaterală pentru crearea de organizații de bază puternice în toate brigăzile din gospodăriile agricole colective. Anul acesta au fost primiți 401 candidați și 561 noi membri de partid din rîndurile celor mai harnici și înaintați colectiviști ; aceasta à permis o mai

toate brigăzile

bună repartizare a forțelor organizațiilor de partid în brigăzile de producție. în ultimele luni, au fosi constituite 12 organizații de bază pe brigăzi de producție. Acum în toate cele 30 de gospodării agricole colective din raion există e.omitete de partid, iar în toate cele 134 de brigăzi activează organizații de bază.

CiNEMAîOGRĂFE
Ghepardul — cinemascop (ambele 

serii): Sala Palatului R. P. Romîne (se
ria de bilete 1 207 — orele 18,30), Patria 
(9; 13; 17; 21). ciociara : Capitol (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21 — la grădină orele 19,30), 
Flacăra (10,30; 15; 17,30;’ 20). Aurora (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la grădină o- 
rele 20), Modern (10; 12,15; 14,30; 10,45; 

T9; 21,15), Grădina „Vltan“ (Calea Du- 
’dești — orele 19,30), . Arenele Libertății 
(Str. 11 Iunie - orele 20). Dragoste la 
zero grade : Republica (9,45; 12; 14,30; 
16,30; 18,45; 21,15), Luceafărul (9.;15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Grivlța (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 19,30), Stadionul ,,Dinamo” 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 19,45). Al 
nouălea nume : București (9,30; 11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30), Carpațl (10; 12; 14; 
16). Banda de lași : Lumina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Giulești (9,30: 12; 14,30; 
17,15; 20). Pășesc prin Moscova : Fero
viar (10; 12; 14,30; 16; 18,30; 20,30). Aven
tura de la miezul nopții : Festival (10; 
12, 15; 17; 19; 21 — la grădină — Pasajul 
„Eforie" — orele 19). Brațul nedrept al 
legii : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (10; 16: 18,15; 
20,30), Arta (16; 18,15; 20,30 — la grădină 
orele 19,15). Falsificatorul : Central (10,15; 
12,45; 17,45; 20,15), Floreasca (16; 18,15; 
20,30), Rahova (16; 18,15). La strada : U- 
nion (16; 18,15; 20,30). Program pentru co
pii (dimineața), Rebelul magnific : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). întuneric în 
plină zi: Cultural (16; 18,15; 20,30). Căliți ui 
foc — cinemascop : Dacia (9,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Cei șapte magnifici — ci
nemascop : Buzeștl (15; 18; 21 — la grădi
nă orele 19), Munca (12; 15; 17,45; 20,30). 
Doi colonei : Crîngași (16: 18,15; 20,30). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Bucegi (10; 12,15; 15,30. 18; 
20,15 — la grădină orele 19), Flamura (10; 
15,30; 19,30). Viață sportivă : Unirea (16; 
18,15; 20,30 — la grădină orele 19). Moral 
’03 : Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 — la grădină orele 19). Miorița (10,30; 
12,45; 15; 17,30; 20). Lira (15,30; 18, 20,30 — 
la grădină orele 19,15). Două duminici : 
Vltan (16; 18; 20). Galapagos ; Popular 
(15; 17; 19; 21), Cotroceni (16; 18.15; 20,30), 
Adesgo (15.30; 18; 20,30). Kozara : ajoș.lor 
(15,15; .18; 20,45 — la grădină oreïë-20). 
îndrăgostitul : viitorul (15; 17, 19: 21). 
Bărbații : Ferentari (16; 18.15; 20,30). Pa
gini de istorie — Romînia, orizont '64 : 
Pacea (16; 18.45). Volga (10; 17; 20). Aripi 
negre ; Progresul (15,30; 18; 20,30).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.10 — Pentru copii : Rapsodii de toam
nă — emisiune de versuri șl cintece. 
19,30 — Din viața animalelor (XVII) : 
Viețuitoare în mers. 19,55 — Transmisiu
ne de la Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne. 20,20 — Teatru 
în studio : „Prințesa cea urită" de Alan 
Alexander Milne. 21,25 — In fața hârtii. 
21,35 — Documentarul „Improvizație și 
artă". 21,55 — cîntă orchestra Edmundo 
Ros (II). In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
vremea a continuat să se 
jumătatea de vest, unde

Ieri în țară : 
amelioreze în 
cerul a fost variabil șl au căzut averse 
locale. In rest, vremea s-a menținut 
umedă, cu cer mai mult acoperit și au 
căzut ploi Intermitente, exceptînd lito
ralul, unde au avut caracter de averse. 
Vîntui a suflar slab, cp intensificări lo
cale în sud-estul țării, predominînd din 
sectorul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14,00 oscila între 10 grade la Brașov 
și Rădăuți și 21 grade la, Vărădia. In 
București : vremea s-a merjținut umedă, 
cu cer acoperit. Au căzut"ploi intermi
tente. Vîntui a suflat slab pînă la potri
vit din sectorul nordic. Temperatura 
maximă 14 grade. Timpul probabil pen
tru zilele <le 27, 28 și 29 septembrie. In 
țară : vremea devine relativ frumoasă, 
cu cer variabil. Innorări mai accentuate 
la începutul intervalului în sud-estul 
țări:* unde vot cădea ploi de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la potrivit din sec
torul nordic. Temperatura în creștere 
ușoară Minimele vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, tar maximele între 15 și 
25 grade, local mai coborîte în nordul 
țării, unde se va semnala brumă Ceață 
locală în vestul țării. In București : vre
mea continuă să se amelioreze. Cerul va 
fi variabil Vor cădea ploi de scurtă 
durată la începutul intervalului. Vînt 
slab pînă la potrivit Temperatura în 
creștere ușoară.
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OMUL DE BAZA
La Galați sa întîmplă zilnic eveni

mente deosebite și în entuziasmul acesta 
general metaforele te însoțesc la fie
care pas. Un inginer-poet denumește 
orașul „fereastră a țării la mare”, într-un 
reportaj emoționant, publicai pe o pa
gină întreagă în ziarul local. Altcineva 
asemuie marele combinat al oțelului de 
la malul Dunării cu „vasul amiral" al si
derurgiei romînești.

Cred că nu exagerez cu nimic dacă 
afirm că în vechiul port dunărean s-au 
ridicat în ultimii ani atîția eroi îneît să 
poată fi scrisă despre ei o carte groasă 
de cel puțin 200—300 pagini. Și nu mă 
refer decît la eroii, ca să zic așa, de 
circulație republicană. Toată lumea a au
zit de Bacnaș Nedelcu, omul care a bă
tut primul nit la primul cargou romî- 
nesc, de excavatoristul Aftef, care a scos 
prima cupă de pămînt din solul viitoru
lui combinat siderurgic, sau de maistrul 
Dumitru Cazacu, Laureat al Premiului de 
Stat, care a comandat recent lansarea la 
apă a celei de-a 425-a nave romînești.

Cititorul știe însă mai puține lucruri 
despre un om cu nimic mai prejos de
cît ceilalți, amintiți mai sus. Mă gîndesc 
la Dănilă Pătruț, brigadierul din secția 
construcfii-confecționat, de la șantie
rul naval...

Unic și totuși 
repetabil!

Oaspeții venifi la șantierul naval din 
Galați sînt invitați, dinfr-o obișnuință mai 
veche, pe puntea de comandă a unuia 
din cargourile aflate la cală. De acolo, 
de la patruzeci de picioare înălțime, pri
veliștea este grandioasă. Marele fluviu 
poate fi văzut pe o mare porțiune, cu 
spinarea strălucitoare, ca un cărăuș înco
voiat sub povară. Aria de cîteva mii de 1 
metri pătrati a uzinei, navale capătă o for
mă geometrică precisă, devine o ma

Maistrul B. e constructor vechi, cu ex
periență. Tinerii se bat pentru un loc în 
echipa lui. Dacă vrea B. să te ia sub 
aripă, te-a văzul dumnezeu I Luna și 
mia. Mia de lei pe puțin I (Dănilă Pă
truț m-a rugat să nu divulg numele lui 
B. din motive lesne de înțeles).

— Eu propun să formăm totuși bri
găzile. Tovarășul B. nu-și dă seama... Se 
gindește numai la buzunarul lui I

Ăla brunetu, cu mustață, se ia la harță 
cu B. Tocmai el, care a învățat meserie 
de la meșter și a avut norocul să fie 
oprit în echipa acestuia. Bătrînul s-a fă
cut foc, cere explicații. Dănilă Pătruț nu 
se intimidează ; dacă e pe dreptate, 
dreptate să fie I Cîte echipe sînt în sec
ție ? 20. Deci 20 de șefi de echipă și 
încă 20 de ajutori de șefi de echipă. In 
total 40 de oameni care se învîrt de 
colo-colo. Dacă se formează brigăzile, 
înseamnă că vor fi numai tre maiștri, 
dintre cei mai buni, care vor coordona 
lucrările. A greșit cumva Pătruț soco
teala ?

— Vrei să spui că noi, șefii de echi
pă, sîntem... întreabă B. moale și bă
nuitor.

— Cam așa ceva...
— Atunci de mîine vei lucra la ab- 

cant 1
— Bine, trec la abcant, dar voi lucra 

în brigadă I Nu mă sperii eu cu una, 
cu două. Aici nu-i vorba numai de mine.

„A existat o fază de trecere — îmi 
spune Pătruț în glumă — care a durat 
cîteva luni”. Se hotărîse înființarea unei 
singure brigăzi experimentale. Un em
brion al noului în organizarea produc
ției de serie. Acum, da I se poate vorbi 
de o producție în serie în industria na
vală, dar atunci, în 1958, părerea gene
rală era că a construi un vas înseamnă 
a face un lucru unic, nerepetabil. „Șan
tierul nu-i o fabrică de conserve ca să 
scoți cutiile pe bandă rulantă. Noi dăm 
prototipuri, înțelegi mata ? Cargoul este 
o insulă pe ocean, cu 30 de Robinsoni, 
de a căror viață noi, navaliștii, sîntem 
răspunzători”.

Le dădea cunoscutul exemplu cu tu

DĂNILĂ PĂTRUȚ

chetă vie, multicoloră, estetică. Mișcarea 
neîntreruptă de pe imensul patrulater 
industrial risipește vizitatorului urcai la 
o asemenea altitudine dezorientarea lui 
de necunoscător. Puntea de comandă a 
cargoului devine cheia acelui „evrica I" 
necesar. Huruitul asurzitor al pistoalelor 
pneumatice, rotirea necontenită a brațe
lor de macara, seînteia albă sau violetă 
a aparatelor de sudură, oamenii — 
montori, vopsitori, sudori — cățărați ca 
niște adevărați alpiniști pe pereții vase
lor, totul se contopește înfr-o formulă 
prozaică, ocolită de poezie, care se nu
mește flux tehnologic. Și ceea ce poate 
fi desigur uimitor este faptul că diversi
tatea aceasta de mișcări cunoaște o re
petiție matematică, începînd cu gestul 
macaragiului și ferminînd cu montarea 
ancorei. Unică este numai armonia miș
cărilor, perfecta lor conjugare.

Cu ani în urmă asistam deseori la 
spectacolul lansării vaselor la apă. Lo
cul preferat era vîrful piramidei indus
triale a șantierului — cabina de coman
dă a cargoului montat la cală. De aici 
îl vedeam ca in palmă pe maistrul Du
mitru Cazacu dînd semnalul de începere 
cu fluierul său cunoscut, pe muncitorul 
care, cu o zvîcnire, reteza parîma și tra
diționala sticlă de șampanie izbindu-se 
de bord. Atît. Fiindcă lansarea propriu- 
zisă nu durează decît două secunde. A- 
plauzele se aud întotdeauna cu înfîr- 
ziere, cînd vasul se leagănă deja pe 
apă, la fel ca celelalte...

Amintindu-ne de toate acestea, Dă
nilă Pătruț îmi spuse :

— Intr-adevăr, de aici lucrurile par 
spectaculoase, dar profunzimea lor tre
buie căutată jos, la rădăcină. O piramidă 
nu se construiește niciodată de la vîrf...

Arn coborît amîndoi scara verticală și 
ne-am îndreptat spre secția consfrucții- 
confecționat, adică acolo unde, dp fapt, 
se naște cargoul.

C» ce n-ar 
trebui omis

— Dănilă Pătruț e un om dinfr-o bu
cată — mi se spune.

Caracterizarea pare cam generală. In
terlocutorul meu înțelege că vreau amă
nunte.

— Să vă dau cîteva exemple...
Răsfoim împreună istoria primului car

gou romînesc. Deocamdată, nava are ur
mătoarele dimensiuni : lungime — 30 
de centimetri, înălțime — 9 centimetri, 
greutatea totală — 0,250 kilograme șj 
se află, machetă, pe biroul directorului 
general. Detaliile — schițele secțiilor, 
bloc-secțiilor, cabinei — n-au fost încă 
desprinse de pe planșele proiectanților.

Jos, la sectorul I, se discută cu aprin
dere formarea brigăzilor, Treabă grea, 
anevoioasă. Părerile sînt împărțite, fie
care are ideile lui.

— Nu ne trebuie nouă brigăzi I Pe 
echipe se lucrează mai bine.

bul etambou. Mai de mult se construise 
un vas fără un tub etambou. Adică la 
fixarea motorului pe postament fusese 
uitată o întăritură. Peste trei sau patru 
ani legăturile au slăbit, motorul a în
ceput să trepideze, nimeni n-avea de 
unde să știe cauza. O furtună puternică, 
tangaje repetate și motorul a sărit de pe 
postament. Și toate astea din pricina 
unui tub etambou, a unei întărituri me
talice de 25 de centimetri lungime I 
De necrezut și totuși așa stau lucrurile. 
La nave, unele defecțiuni nu apar ime
diat, ca la automobile, ele se ivesc cu 
timpul, după ani. Pătruț să nu-l acuze pa 
meșter de egoism. B. nu se gîndeșfe la 
buzunarul lui, ci la marinarii care se îm
barcă încrezători pe vasele construite de 
el, se gîndeșfe la viața lor. O echipă 
cu muncitori calificați, condusă de un 
maistru destoinic, nu poate greși. Sigur, 
există controlul tehnic, dar C.T.C.-ul 
vede în mare, n-are cum să observe 
lipsa unui etambou — să zicem. Cine a 
afirmat că.; brigăzile complexe nu sînt 
bune ? Sînt foarte bune, dar nu pot fi 
aplicate mecanic oriunde. Șantierul na
val are un specific aparte, să fie clar I 
B. nu se împotrivește să se formeze o 
brigadă de probă. In ce-l privește, e! va 
continua să lucreze cu echipa. Să nu i se 
ia în nume de rău. A albit și știe ce se 
cheamă aia navă.

Psihologic, bătălia o cîștigase B. Ti
nerii însă sînt încăpățînați, nu se lasă 
impresionați prea ușor. Au hotărî! să for
meze o brigadă experimentală. La pro
punerea organizației de partid, condu
cerea șantierului le-a repartizat jumătate 
din comenzile primului cargou. Așadar, 
reușita noii inițiative se afla în mîinile 
lor. Vor ști oare să se descurce, nu cum
va se vor descuraja? Fiindcă întrecerea în 
care se angajaseră era cu fotul neobiș
nuită. Era poate mai mult decît o între
cere...

O eventuală istorie a primului cargou 
romînesc ar trebui să consemneze nu 
numai nopțile albe petrecute de proiec- 
tanți în fața ecranelor albe de hîrtie, în
locuirea nitului cu sudura sau montarea 
pe ansamble și subansamble a secțiilor 
și bloc-secțiilor navei, ci și succesele 
brigăzii experimentale care a dovedit, 
prima, posibilitatea construirii vaselor în 
serie, pe baza unui flux tehnologic con
tinuu, de care aminteam la început. Și 
dacă citim astăzi în ziare că un cargou 
este lansat la apă cu patru, șase luni 
mai devreme decît s-a prevăzut inițial, 
să știți că merite deosebite, esențiale, 
au tocmai acești tineri neastîmpărafi, 
„obraznici", mobilizați de comunistul 
Dănilă Pătruț.

Ä Unpă tine
Întreb de ce a fost numit brigadier 

Dănilă Pătruț.
— Știe să lucreze cu oamenii — mi 

se răspunde.
Am un exemplu în preajma mea, nu-i 

nevoie să caut altele prea departe. Pe

Nicolae Țanu e mai cuminte să-l lași în 
banii lui. Dacă îi spui una, el ți-o în
toarce înzecit. E certăreț și suferă de 
mania persecuției. Dănilă Pătruț s-a ho- 
fărît să-l vindece de amîndouă.

— O să lucrezi cu mine în schimb.
Țanu a ciulit urechile mirat. Toți se fe

reau să lucreze cu el. Se învîrtea dimi
neața o oră, două pe Iîngă mașină, și 
dispărea. Nu-l mai vedeai decît la prînz, 
la cantină. Era criticat în ședințele de 
producție, în spectacolele brigăzii de a- 
gitație. Țanu făcea tot ce știa el.

— N-am nimic împotrivă — admise el 
bănuitor — numai să n-o faci pe peda
gogul că dai greș.

— Fii serios I îl liniști Pătruț. Ce am 
eu cu tine ? Tu ești băiat bun.

Cîteva zile, Țanu a fost pîinea lui 
dumnezeu. Iși vedea conștiincios de 
treabă și nu se lua la harță cu nimeni. 
După aceea a început din nou să tragă 
chiulul. Dar Pătruț era hotărît să nu lu
creze singur la mașină.

— Unde ai fost, Țanule ?
— Băui niște apă. Ce-i cu abcan- 

ful?
— Nu vrea să meargă fără tine.
— Păi, tu ce păzești ?
— Băui niște apă...
Totuși, așa nu mai puteau continua. 

Planul la abcant rămăsese în urmă și Pă
truț era luat la rost de celelalte secții. 
Țanu era dat dracului, știa el ce știa. Dar 
Pătruț a schimbat repede foaia :

— Unde te duci, Țanule ?
— Să-mi iau țigări.
— Dă banii încoace, mă duc eu să-ți 

cumpăr.
— Dau fuga să beau niște apă.
— Vezi că ai sticla jos. E plină... 
Încet, încet Țanu s-a dat pe brazdă. 

Anul acesta a fost lună de lună fruntaș 
în producție.

ß întâmplare 
ou porumbei

Aud vorbindu-se mereu despre grija 
de oameni a lui Dănilă Pătruț. La comi
tetul sindicatului mi se povestește urmă
toarea înfîmplare :

Președintele este vizitat înfr-o zi de 
Pătruț.

— Ai vreun necaz, tovarășe Pătruț ? 
se interesează acesta.

Nu, n-are nici un necaz. Vrea numai 
să afle părerea președintele despre 
muncitorii din secția construcfii-confec- 
țional. După ce ascultă satisfăcut lau
dele, pune problema deschis, fără oco
lișuri.

— Va să zică, secția noastră e frun
tașă, ne-am depășit sarcinile de produc
ție. Muncitorii de la noi sînt primii la 
chemările comitetului de întreprindere. 
Atunci, de ce, cînd vi se cere ceva, vă 
faceți că nu auziți ?

Președintele știe unde vrea să ajungă 
brigadierul, dar îl lasă să continue :

— Pentru spectacolul de estradă din 
București am solicitat 15 bilete. Nu ni 
s-a dat nici unul. Ne-a)i ocolit 1 V-aș 
ruga să ne aveți în vedere și la drep
turi. Asta e tot.

Rezultatul acestei întrevederi : res
ponsabilul cultural a primit sarcina să se 
intereseze în fiecare săptămînă de spec
tacolele la care vor să meargă muncito
rii de la secția construcții-confecționat.

Toată lumea știe cîtă bătaie de cap a 
avut Dănilă Pătruț cu Marin Roman. Ma
rin Roman, o fărîmă de om cu caș la 
gură. O luase razna. Lipsea nemotivat, 
dădea rebuturi. Intrase la ideea că este 
cineva.

— Unde ai umblat, Marine, pînă la 
ora asta ?

— Cu porumbeii. Am reparat porum- 
băria.

Fie. Are și el pasiunea lui, poți să 
nu-l înțelegi ? Intr-altă zi Marin și-a dus 
cîinele la veterinar. Că, cine știe ? să nu 
turbeze. Pătruț nu i-a văzut cîinele ? O 
frumusețe, prepelicar I Marin e mor> 
după el. Ultima oară a lăsat baltă o lu
crare urgentă și s-a dus la meci. El ține 
cu „Ancora", e suporter. în ziua urmă
toare, Pătruț l-a luat la rost :

— Marine, fu ești multilateral. Ai prea 
multe pasiuni în timpul programului, bă
iatule. Te-am transferat manipulant la 
magazia de fieroase.

Două luni, Pătruț și-a făcut drum me
reu pe acolo, să-l vadă ce face. Maga
zionerul știa că băiatul e în „trecere", 
că n-o să stea mult și scotea untul din 
el. Slăbise Marin, îi pierise veselia. Pă
truț s-a înfipt în magazioner :

— Șefule, las-o mai ușor, nu-mi freca 
băiatul. Să nu avem vorbă I Clar ?

Intr-o zi Marin și-a făcut iarăși apari
ția în secție.

— Nea Pătruț, ia-mă de acolo. îți pro
mit, ai să vezi.

Caută astăzi absențe nemotivale în 
fișa de pontaj a lui Marin Roman. N-ai 
să găsești una, poți să tragi cu tunul !

★
Părerea unui specialist despre Dănilă 

Pătruț :
■— E un muncitor foarte bun.
— Șantierul are mulți muncitori foarte 

buni. Nu văd deosebirea.
— Da, dar Pătruț e un om de bază I
Ultimul meu interlocutor se referea 

probabil la faptul că Dănilă Pătruț este 
autorul unei valoroase inovații : o ma
triță pentru confecționarea arboreților, 
care aduce șantierului economii de cî
teva zeci de mii de lei anual. Sau avea 
poate în vedere distincția primită de 
brigadier în februarie curent : insigna 
de fruntaș în producție. Oricum, sînt în
demnat să cred că această caracterizare 
i se potrivește cel mai bine. Cum spu
neam și la începutul acestor însemnări, 
Dănilă Pătruț are toate calitățile unui 
erou contemporan. Insă lucrurile care 
nouă ni se par spectaculoase, deosebite, 
rămîn firești și obișnuite pentru cei din 
preajma lui. Acolo, în secția sa, sau lin
gă silueta impunătoare a cargoului, Dă
nilă Pătruț este numit simplu, modest, 
un om de bază. I

Manole AUNEANU I
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nălța hidrocentrală

S-a remarcat, nu o dată, de către specialiștii romîni și străini, literali și folcloriști, marea prospețime și vitalitate a creației noastre populare, originalitatea atîl de bogată în sensuri și rezonanțe a cîntecului și poeziei, izvodite de moștenitorii genialului autor anonim al „Mioriței". Prezentă în toate evenimentele sufletești memorabile, era firesc ca poezia populară să însoțească, seismografic, cu ascuțită sensibilitate, viața poporului nostru în ultimele două decenii, cînd străvechea sa aspirație spre frumusețe și libertate s-a întruchipat în realizări demne, memorabile. Ca tot ce ține de viață, acest flux poetic este continuu, întinerit fiind în înseși izvoarele sale, pline de atîta farmec și tulburătoare vrajă. Să ne aplecăm numai urechea la murmurul lor și vom distinge cîntecul unui munte întreg — poporul — care le hrănește cu energia și prospețimea inimii lui. Din satele cele mai depărtate și pînă la noile orașe muncitorești, peste tot unde frumusețea, creației omenești oglindește virtuți spirituale întinerite, cîntecul răsună ca într-o vastă amiază de vară.Distanța dintre ziua de 23 August 1944, care avea să schimbe nu numai anii și vîrstele individului, ci destinul unei țări întregi, distanța dintre această zi și prezentul socialist proiectat pe fundalul unui viitor grandios se măsoară în
Tare-i forța omului

Foaie verde de gutui, 
Tare-i forța omului, 
Că pe vînt mi-1 potolește,
Gerul crunt mi-1 ogoiește,
Steaua-n sticlă o-nvelește ;
ȘiTo coboară în fereastră 
S-aurească tinda noastră.De la Dumitru. APETROAIEI, 

comuna Cordăreni, regiunea Suceava

Argeșule, rîu cu fală, 
Vom nălța hidrocentrală 
Și dălbinele-ți senine 
Le-om petrece prin turbine 
Ca să ne aducă-n sat 
Lumină și trai bogat 
Să ne rostuiască-n case 
Zile și mai luminoase, 
Munca mai cu spor să fie 
La noi în gospodărie, 
Rodul mai îmbelșugat 
în cîmpia fără hat. 
Argeșule, rîu de munte, 
însoțit-ai veacuri multe 
Și-apucat-ai vremuri grele 
Peste dealuri și vîlcele. 
Dar acum partidul nostru 
Ți-a schimbat în bine rostu’ 
Și-o să spui pe unde line 
Despre zilele senine 
Că s-o înălța cu fală 
încă o hidrocentrală, 
Peste creste să vestească 
Minunea muncitorească 
Și să ducă peste grid 
Cuvîntul partidului.

Culegător : George BREAZU 
de la Ion Gh. MARIN, 
comuna Călinești, raionul 
Pitești, regiunea Argeș

intensitatea sentimentului de recunoștință față de partid, ce revine în multe cîntece.Cîntărețul popular și-a înscris toată gama de sentimente, de la ecoul larg, stîrnit în inima mulțimilor de cele mai felurite evenimente social-politice și pînă la tresărirea primilor fiori de dragoste. Omul creator, personalitatea lui descătușată, mîndria patriotică pentru toate marile realizări ce-i aparțin sînt așezate de cîntărețul care nu mai este deloc „anonim" în fața oglinzii fermecate a versului. Omul acesta e admirat pentru că „steaua-n sticlă o-nvelește’, ca să coboare aurindu-i casa; pe el îl vedem exultîna de bucurie „că sînt colectivele / cît pe cer sînt stelele". Asemenea stări sufletești, cristalizate în imagini și metafore pline de inedit șj sugestivitate, caracterizează cele mai multe cîntece populare, strînse în paginile atîtor culegeri de largă circulație, tipărite în ultimii ani. Ele fiind „de la lume adunate și iarăși la lume date", cum ar spune Anton Pann, dezvoltă în noile condiții o frumoasă tradiție pe care ne-au lăsat-o înaintașii. Semnificația acestei tradiții este amplificată prin faptul că poezia se 6imte la ea acasă în întreaga țară, întorcîndu-se zilnic la cei care hrănesc cu inima și mintea lor izvoarele tuturor frumuseților.
Ion BRAD

August douăzeci și trei
Foaie verde de hamei, 
August douăzeci și trei, 
Cum ai schimbat anii mei !
August de n-ai fi venit 
Eu și azi aș fi robit, 
Eu și azi aveam să fiu 
Ca paiul sub îmblăciu, 
Cît să cred că mai sînt viu.
Rosmarin de pe cetate, 
Peste tîrguri, peste sate, 
Porumbel din aripi bate, 
Porumbel cu porumbei 
Și-l aduc în ochii mei 
Pe-August douăzeci și trei. 
August douăzeci și trei, 
Cum ai schimbat anii mei !
August, ceasurile tale 
Au făcut din drugi și zale, 
Din zăbrele de-nchisoare, 
Tot un stol de porumbei 
De mă-nalț și eu cu ei.

Culegător : Ion APETROAE 
de la Anica I. DIACONU, 
Petricani, raionul Tg. Neamț, 
regiunea Bacău

Nu-mi încape inima
Nu-mi încape inima 
Cîte doruri am în ea !
Unele-s de foc și pară 
Și-mi grăiesc de viață-amară. 
Altele-s din stropi de rouă 
Și-mi grăiesc de viață nouă. 
Unu însă-i și mai mare, 
Care n-are-asemănare : 
E doru partidului, 
Flacăra sufletului.
Vîntuleț de Iîngă grui, 
Meri la București și du-i 
Primu-secretarului 
Flacăra dorului meu 
De la Tarna la Bocicău. 
Și spune-i că am o casă 
Cu cinci coconași la masă, 
în perete am lumină 
Și-un hambar plin de fărină. 
Nu mai vîntur drumurile 
Pe la täte porțile ; 
Drumur’Ie cu bolovani, 
Pe la uși de bogotani, 
Cu desagii folturoși 
Și cu ochii lăcrămoși. 
Azi cît prind cu ochii-n zare 
Văd nunta’ holde-n tarlale, 
Legănate-n cînt de vînt, 
Cu spice pînă-n pămînt ; 
Legănate-n stropi de rouă, 
Cu cîntec de viață nouă.

Culegător : Isidor R1PÄ 
de la Maria ULICI, 
comuna Tîrna mare, 
regiunea Maramureș

Desene de Mihu VULCÄNESCU

Dragă mi-i
floarea de crin...

Dragă mi-1 floarea de crin, 
Și mîndra cu păr galbin ;
Dragă mi-a fost izmă creață
Și fetița albineață.
Cînd zîmbește se roșește, 
Cînd ride se ruminește, 
Inima-ți înveselește 
Și cînd lucră în brigadă 
Toată lumea stă s-o vadă.

Culegător : Mircea BRADV 
de la Pășcuț TRAIAN, 
Drăgești, regiunea Crișana

Dobroge, 
pămînt cu flori

Foaie verde trei cicori, 
Dobroge, pămînt cu flori, 
Porți la sînul tău comori.
Fiecare sat e-o floare 
Mîndră și mirositoare, 
Cu mireasmă-mbătătoare ; 
Cine pe-aici se petrece, 
Nu-i mai vine să mai plece.
C-au venit timpuri, venit, 
Și-are omul trai tihnit, 
Că sînt colectivele 
Cît pe cer sînt stelele. 
Dobroge, pămînt cu flori, 
Harnici sînt ai tăi feciori, 
Harnice-s și fetele 
Că se duc cu cetele 
Și muncesc pe cîmp mănos 
Să crească rodul frumos, 
Ca s-ajungă țara toată 
Mai frumoasă, mai bogată.De la Alexandrina CIUREA, 

comuna Făgărașul nou, 
raionul Hîrșova> regiunea 
Dobrogea

Numa' lin...
Numa’ lin și lin și lin, 
Ca soarele pe serin *), 
Ca luna prin rourele, 
Ca ochii mîndruței mele : 
Că mi-i viața de miner 
Ca soarele de pe cer, 
Luminoasă ca și luna, 
Frumoasă ca draga numa’, — 
Numa’ lin și lin și lin 
Partidu-mi dădu serin...

Auzită de Irimie STRAUȚ, 
de la Nie. STRĂUȚ, 
Sohodol-Lupeni*) Serin = senin, luminosGrupaj întocmit cu colaborarea lui Iordan Datcu
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BOLILE EREDITARE ALE OMULUI
9 La microscop : cromozomii © Milioanele de 
gene și rolul lor @ Cauzele mutațiilor și efectele 
acestora • Genetica medicală — o știință nouă„Tulburările mintale grave pe care le prezintă bolnavul ța prezenței în plus cromozom. Este urmă cu puțini diagnostic ar li putut să constituie subiectul unui fantastic : nimeni că cromozomii, minusculele filamente din nucleele celulelor, ar vea înrîuriri asupra organismului ; era pusă la îndoială și existența lor. In prezent constatări de genul celei sus pot fi auzite destul de vent în laboratoarele marilor stitute medicale. Metode de investigație, puse la punct relativ recent, au confirmat existența cromozomilor, au deschis calea pentru studierea lor directă chiar și la microscopul optic. Evenimentul, ca atare, merită consemnat ca unul dintre cele mai importante din istoria me- dicinei.în 1956, cercetările au scos la iveală faptul că toate celulele organismului uman au cîte 46 de cromozomi și nu 48 cum s-a presupus multă vreme. (Se știe că în organismul omului există și celule care au numai 23 de cromozomi, anume cele sexuale în stadiul de matura- ție. După fecundare, prin contopirea a două dintre ele, numărul lor revine tot la 46). Trei ani mai tîrziu, un tînăr medic parizian anunță altă descoperire care uimește lumea științifică. El reușește să stabilească proveniența, pînă atunci enigmatică, a bolii lui Down constatînd că tulburările mintale și celelalte anomalii ale organismului pe care le prezintă copiii loviți de această boală se datorează faptului că au 47 în loc de 46 de cromozomi. Zeci de ipoteze au fost emise în cursul anilor pentru explicarea originii a- cestei boli, dar singura reală s-a dovedit a fi una cu totul neașteptată, ipoteza care „învinuia" cromozomul în plus. Rînd pe rînd s-a demonstrat că multe boli despre c»are în medicină se știa foarte puțin, erau de fapt rezultatul unor anomalii cromozomiale. Din constatarea că variația numărului sau a formei cromozomilor influențează dezvoltarea individului, s-a dedus că ei trebuie să cuprindă un anumit material care determină acest proces. Acest material genetic pe baza căruia se desfășoară dezvoltarea organismului îl reprezintă, așa cum au arătat cercetările de biochimie, acizii nucleici. Moleculele lor constituie tiparele în care se află informațiile ereditare, informațiile care urmează să fie transmise din generație în generație. Conținutul acestor informații se referă la

unani,
sînt consecin- a unui singur cazun de..." înasemeneaștiințifico-romannu-și închipuia

chiar însă de frec- in-

structura proteinelor ce trebuie sintetizate de celulele organismului, mereu în același iei, exact după tiparul cuprins în acizii nucleici.în cromozomi, acizii nucleici sînt dispuși în lanțuri, iar fragmente din aceste lanțuri constituie mult dis- cutaiele gene. Cei 46 de cromozomi ai omului cuprind un număr imens de gene, sute de mii sau poate milioane. Se știe doar că în cursul milioanelor de ani de evoluție a o- mului genele (moleculele de acizi nucleici din care sînt alcătuite) au suferit numeroase modiiicări, denumite mutații. O parte din acestea s-au dovedit a fi utile, asigurînd evoluția omului și adaptarea lui la

Cromozomii unei celule umane 
vâzuți la microscopcele mai diferite condiții ale diului, dar în majoritatea lor nocive. Genele, după cum am tat, transmit informații ereditare din generație în generație, dar fiecare generație adaugă patrimoniului moștenit noi variații determinate de mutații. Lor se datorește infinita varietate genetică a oamenilor ; ea este atît de mare îneîf nu există și nu pot exista doi oameni cu aceeași structură ereditară, cu excepția „gemenilor monozigoți" rezultați din fecundarea unui ou. Individualitatea genetică a oamenilor, a- lături de variabilitatea factorilor și condițiilor patogene, ne explică de ce este atît de greu de prevăzut cum vor evolua anumite boli; de aici și afirmația că „nu există boli, ci numai bolnavi".

me- sînt ară-

OU.

Probleme actuale
în atenția botaniștilorUniunea internațională a biologilor, care cuprinde ca membri institute de cercetare de specialitate și un -număr mare de savanți biologi, a organizat în anul acesta — Anul internațional de biologie — al X-lea Congres internațional de botanică. Congresul a avut loc de ou-rînd în Anglia — la Edinburgh, capitala Scoției, oraș vechi și de un deosebit pitoresc. Programul întîlnirii a fost împărțit în 14 secții reprezen- tînd domenii ale botanicii alese fie dintre acelea în care rezultatele obținute de oamenii de știință în ultimii ani — de mare importanță teoretică și practică — trebuiau neapărat discutate, sau dintre acele domenii în care cercetările fundamentale nu fuseseră dezvoltate suficient în perioada scursă de la ultimul congres ținut la Montreal, în 1959.în numeroase ședințe au fost dezbătute probleme privind taxonomia și evoluția, sistematica generală, fiziologia plantelor — în special fotosinteza, structura fină a celulei și citochimia, ci-tolo-gia și genetica, ecologia experimentală, morfologia și morfogeneza, micologia și fitopa- tologia etc. Discuții ample au avut loc în legătură cu cele mai vechi dovezi despre existența plantelor pe glob, harta vegetației actuale a globului, natura și scopul clasificării în botanică, cromozomii în selecția plantelor și în genetică, structuri și funcțiuni subcelulare, perspectivele și limitele de productivitate ale plantelor, mecanismul de funcționare a hormonilor, morfogeneza și biologia ciupercilor, biologia și transmiterea virusurilor,-.biologia și clasificarea pl-antelor inferioare (alge, licheni, mușchi) ș.a. Ședințe speciale au fost consacrate de clasificare a plantelor transformării energiei în ză, influenței condițiilor diu asupra creșterii și rii organelor plantelor, fiziologiei și ecologiei plantelor din deșert, de la tropice și a plantelor acvatice, reproducerii diferitelor grupe de plante, structurii și raportului biologic al plantelor din asociații diferite, rolului citoplasmei în ereditate, rolului hibridării în evoluție, geneticii, patogenicității, rezistenței plantelor la boli, înmulțirii virusurilor în plante, problemelor raportului parazit-plantă gazdă etc.La congres au asistat 3 500 oameni de știință din 69 de țări și au fost prezentate aproximativ 1 400 lucrări. 1 Din țara noastră au luat parte botaniști din București, Cluj și Iași, delegația fiind alcătuită din acad. Emil Pop, unul din vicepre-

Acad. Alice SĂVULESCU

criteriilor cultivate, fotosinte- de me- dezvoltă-

de-

altora noi. Unele se în iar altele sînt larg

O dată apărute, mutațiile, atît cele utile, cît și cele nocive, tind să de- . vină permanente și să se transmită urmașilor. Mutațiile nocive tulbură, prin mecanisme mai mult sau mai puțin complexe, procesele metabolice ale organismului. Uneori organismul reușește să-și echilibreze tulburările și apariția lor rămîne fără urmări; în caz contrar apar boli care, datorită transmiterii modificării cîștigate, devin ereditare. Cele mai multe dintre mutații sînt genice, adică au loc la nivelul uneia din miile de gene. Mai rare, dar cu efecte mult mai grave, sînt mutațiile cromozomiale, ele afectînd un număr uriaș de gene.Apariția mutațiilor poate fiterminată atît de factori de mediu extern, cît și de iactori interni. Se pare că din prima categorie cel mai important rol mutagen revine radiațiilor naturale, cosmice sau terestre, ceea ce a putut fi confirmat prin studiul efectelor radiațiilor produse artificial. Factorii interni sînt reprezentați de metabolismul celular. O dată cu creșterea în vîrstă au loc tulburări ale acestui metabolism. Tulburările din celulele germinale pöt determina mutații genice și cromozomiale. Așa se explică de ce unii părinți în vîrstă au uneori copii anormali.Mutațiile au un caracter întîm- plător, orice genă poate suferi o mutație. Aceasta lămurește de ce numărul bolilor ereditare este mare. Pînă acum se cunosc cel puțin 500. iar introducerea în cercetare de metode tot mai fine duce la descoperireaboli ereditare sînt foarte rare, întilnesc doar la cîteva familii toată lumea, răspîndite. Se cunosc, de pildă, numeroase familii de ulceroși, familii cu varice, familii de diabetici. Mai puțin răspîndite dar nu mai puțin importante sînt bolile ereditare ale ochilor, ale inimii, ale rinichilor. Bolile ereditare ganele și toate lui.Malformațiile toresc adeseori netice. Studiul lor a dintre marile probleme ale medici- nei contemporane, dat fiind că 1—3 la sută dintre noii născuți prezintă diferite anomalii.Bolile ereditare diferă de bolile comune, neereditare, prin faptul că tulbură reacții biochimice din celulele organismului, în primul rînd pe cele legate de sinteza proteinelor, acționînd fie prin blocarea unor sinteze, fie prin apariția unor proteine anormale, toate tulburări avînd caracter Cercetări ingenioase de au permis descifrarea drum parcurs de substanțe din organism, de la mutația unei gene, pînă la apariția tulburărilor clinice corespunzătoare.Bolile ereditare pot fi întîlnite la

ale pot privi toate or- luncțiile organismu-congenitale se da- unor tulburări ge- devenit una

celelalte secundar, laborator întregului

toți oamenii, indiferent dacă sînt albi, negri sau galbeni, indiferent dacă locuiesc în pădurile și savanele africane sau în regiunile înghețate ale nordului îndepărtat. Marea varietate a condițiilor de mediu face ca răspîndirea și frecvența bolilor ereditare să fie de asemenea foarte diferite. Răspîndirea lor inegală este determinată, între altele, de selecția naturală. Iată un exemplu : în perioadele în care vînătoarea constituia îndeletnicirea principală, oamenii cu tulburări de vedere cădeau pradă animalelor • sălbatice sau erau chiar îndepărtați din comunitate. în zilele noastre aceste defecte nu creează omului prea multe dificultăți și astfel, în lipsa selecției naturale, tulburările respective se transmit des- cendenților. Așa se explică, poate, de ce la populațiile de vînători din insulele Pacificului sau din America de sud, daltonismul este aproape absent, pe cînd în unele țări europene se ridică pînă la 8 la sută. Firește, nu toate aspectele legate de frecvența bolilor ereditare sînt consecința selecției naturale. încă nu se cunoaște, de pildă, de ce unele din aceste boli sînt mai frecvente in Europa, iar altele în Asia.Uneori anomaliile determinate de mutații genice pot ii urmărite de-a lungul a numeroase generații, spre deosebire de mutațiile cromozomiale care, cu foarte rare excepții, nu sînt transmisibile, purtătorii lor fiind sterili. Prin mutații genice se transmit, între altele, malformațiile degetelor (degete în plus sau în minus, degete lipite), diabetul zaharat etc. Unele boli ereditare sînt transmise numai prin femei aparent sănătoase, devenind manifeste numai la bărbați, de exemplu he- mofilia sau daltonismul. Multe boli apar numai într-o singură generație, la mai mulți membri ai aceleiași familii, cum sînt bolile glandelor cu secreție internă. Cercetările de genetică au arătat că nu se transmit bolile ereditare ca atare, ci numai genele, adică posibilitatea apariției unei anumite tulburări, care se va manifesta însă numai a- tunci cînd este favorizată de condițiile de mediu. De pildă, în diabetul zaharat, dacă copiii născuți din părinți diabetici vor respecta toată viața un regim alimentar ri- aceastăguros nu vor suferi de boală.Paralel cu profilaxia, medicală — știința care bolile ereditare — a căutat noi metode pentru diagnosticul timpuriu și tratamentul bolilor ereditare. Există în prezent posibilități de tratament pentru boli care cu cîțiva ani în urmă erau mortale și, de aceea, putem afirma că în cu- rînd, poate, multe dintre aceste boli nu vor mai prezenta o gravitate deosebită și că purtătorii lor vor

genetica studiază și caută

trăi o viață normală.
Dr. Constantin MAXIMILIAN 
cercetător principal 
la Institutul de endocrinologie 
al Academiei R. P. Romîne

Electronica se dezvoltă pe linia miniaturizării aparatelor. Micromodulii — elemente ale acestor aparate cu« 
prinzînd diode, tranzisfori, rezistențe — au în prezent o suprafață de cel mult un cm p. Montarea tranzisto- 

rilor în acești micromoduli nu se poate face decît cu microscopul, așa cum se șl vede în fotografie

PRIN TELEFON DE LA VIENA

Consfătuirea din acest an a Colec
tivului internațional pentru studiul 
limnologie al Dunării a avut loc în 
R. F. Germană la Langenarger (pe 
malul lacului Boden) și la München, 
urmînd celei ținute în 1963 la Bucu
rești și în Deltă.

Înaintea începerii ședințelor de 
lucru s-au făcut excursii documen
tare la amenajările hidrotehnice de 
la Ybbs-Persenbeug și Aschach (în 
construcție), la un laborator de înre
gistrare automată a calităților fizi
co-chimice ale apei Dunării, precum 
și la o instalație care nu permite 
peștelui să pătrundă la utilajele de 
pompare a apei. Date interesante au 
fost culese în drumul spre izvoarele 
Dunării din Pădurea Neagră. Pe o 
vale ce se aseamănă cursului unui 
pîrîu săpat într-o luncă verde și 
largă, se poate ajunge la un izvor 
pe care un judecător din Donaues
chingen îl declarase în secolul al 
XVIII-lea ca fiind izvorul Dunării. 
Adevăratul ei izvor se află însă nu 
departe de acesta, pe afluen- 
tul Breg. Pornind de aici, apele 
ei dispar în galerii subterane cal

ședinții congresului, acad. N. Sălă- geanu, acad. Șt. Peterfi, prof. M. Răvăruț și autoarea acestor rînduri. Au fost prezentate 4 lucrări la ședințe și una la expoziție din domenii foarte importante de preocupare a acestei întîlniri.Aș vrea să mă refer la cîteva probleme din specialitatea mea, care au suscitat discuții ample la congres : este vorba de bolile de veștejire ale plantelor și de relațiile dintre virusurile plantelor și gazdele acestora.Bolile de veștejire ale plantelor sînt foarte numeroase și pot fi produse de ciuperci în nurile Verticillium Ele pot fi produse și de bacterii. Veștejirea este un expresia unor modificări complexe. Numeroși oameni de știință au căutat să detecteze fenomenele fiziologice și biochimice ce se produc în procesul care favorizează veștejirea. Noul adus de lucrările congresului constă în faptul că în prezent s-au conturat două direcții de interpretare a fenomenelor care duc la simptomele de veștejire. în general, cercetătorii grupați în jurul școlii elvețiene a cunoscutului mi- colog Gäumann susțin că numeroșii paraziți care determină veștejirea produc toxine de diferite compoziții chimice. Același parazit poate forma cîteva toxine mai mult sau mai puțin înrudite între ele. Potrivit compoziției lor chimice, aceste toxine intervin în diferite moduri metabolismul plantei gazdă și, cele’ din urmă, suferă chiar transformări chimice. Intensitatea respirației țesutului plantei poate crește sau descrește prin influența toxinei. Balanța apei se dezechilibrează și poate indica, în anumite cazuri, prezența anumitor toxine. Produsele metabolice toxice provoacă, împreună cu alte cauze, o tulburare fiziologică profundă. Deci studiile de- pînă acum arătau că toxinele sînt metaboliți (produși) microbieni care creează direct simptomele de veștejire.Recent, s-a descoperit însă că din primele contacte ale parazitului cu planta gazdă se produc o serie de modificări atît în țesuturile învecinate locului de pătrundere, cît și în cele mai îndepărtate. Analizele his- tologice arată modificări asemănătoare în cazul mai multor paraziți. Deși nu s-au făcut încă studii fiziologice și biochimice ceste rezultate duc metab.oliții nu sînt tul patogen inhibă

S’peclal din ge- sau Fusarium.simptom final, interne

în în ele

suficiente, a- la concluzia că specifici. Agen- sau întîrzie ac-

Sera de palmieri a Grădinii botanice din Londra

caroase și ies la suprafață cu un de
bit de 10 mc pe secundă. în timp ce 
străbat pe sub pămînt 45 de km, 
apele ei se scurg parțial în Bodensee 
și de aici în Rin. Astfel Rinul pri
mește ape din Dunăre. O dată cu 
topirea zăpezii și căderea ploilor de 
primăvară debitul apelor Dunării 
crește aici pînă la 180 mc pe se
cundă, iar pierderea a 10 mc pe se
cundă, pe care îi cedează Rinului, 
nu este observată. Studiile fizico- 
chimice și hidrologice au clarificat 
multe probleme privitoare la isto
ria și geologia văii străbătută de a- 
pele Dunării.

La ședințele de lucru au fost pre
zentate referate și comunicări pri
vind radioactivitatea apelor acestui 
fluviu, probleme de microbiologic, 
fito și zdoplăncton, calitățile fi
zico-chimice ale apelor etc. Dele
gația noastră a ținut comuni
cări despre zoogeografia și influ
ența omului asupra apelor, paleo- 
hidrografia Dunării de jos, legătu
ra hidrologică între lacurile din 
luncă și albia Dunării, probleme eco
logice și economice, modificările 
energiei apelor în brațele ce stră
bat Delta, precum și un studiu bio
logic al stufăriilor și stufului culti
vat în Delta Dunării. Comunicările 
au fost primite cu mult interes, iar 
alte trei lucrări privind apele Du
nării din sectorul românesc au fost 
depuse la tipar.

în R.F.G. au 
unități care se 
zico-chimic și 
Cercetări interesante se fac la sta
ția pilot din München pentru epu
rarea apelor reziduale ; aici, în eleș- 
teul care ocupă 250 de hectare, 
crapul este crescut în apele rezidua
le ale orașului împrospătate cu apele 
rîului Isar.

Din lucrările consfătuirii s-a des
prins atenția deosebită care se acor
dă în țările dunărene realizării mij
loacelor de combatere a impurifică- 
rii apelor bazinului dunărean ca ur
mare a dezvoltării industriei și așe
zărilor omenești.

Prof. univ. Th. BUȘNIJĂ 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

o Revista „Sciences et avenir” relatează că s-a realizat un procedeu chimie de sudare a sticlei cu cauciucul. Pe această cale se vor realiza anvelope cu armătură de sticlă pentru avioane, pentru automobile, curele de transmisie, tuburi, recipienți etc., foarte rezistente la frecare și rupere.o La Uzina de produse sintetice din Novocerkask (U.R.S.S.) a intrat în funcțiune o instalație industrială experimentală pentru obținerea de concentrate de proteine și vitamine din hidrocarburi. Primele tone de furaje au și fost livrate agriculturii.• Experiențe efectuate la Universitatea din Cleveland (S.U.A.) au demonstrat că metalele scufundate în heliu lichid se contractă sau se dilată sub acțiunea unui cîmp magnetic de intensitate variabilă.© Ingineri bulgari au construit un aparat pentru încercarea nedistructivă a rezistenței betonului. Fimcționînd pe principiul presării, el poate fi folosit nu numai la analiza diferitelor mărci de betoane, ci și a rezistenței metalelor.® La Kiel (R. F. Germană) urmează să fie lansată la apă o navă atomică pentru transportul minereurilor. Lungimea ei este de 172 m, deplasamentul de 26 000 tone : puterea motorului atomic va fi de 2 000 C P. Nava va putea ieși în larg Ia sfîrșitul anului 1966.
fost vizitate cîteva 

ocupă cu studiul fi- 
biologic al apelor.

© La Institutul pentru sticlă și ceramică din K. P. Polonă s-a elaborat un material. care se aseamănă cu porțelanul, dar are o rezistență mecanică apropiată de cea a oțelului.© Pe Coasta de Azur a fost experimentat un material pentru curățirea suprafeței mărilor. Pulverizat deasupra țițeiului care plutește pe apă, acest material, bogat în siliciu, determină scufundarea lui.© în Alpii italieni există peste un milion de mușuroaie dc roșii. S-a constatat că în verii ele distrug aproapetone de insecte dăunătoare din păduri. în prezent populații de furnici roșii sînt mutate din Alpi în Apenini în vederea apărării pădurilor de dăunători.
furnici cursul 15 mii

țiunea plantei gazdă de a localiza parazitul. Prin răspîndirea agentului patogen în mod sistematic (generalizat), aceste încercări ale plantei gazdă sînt din ce în ce mai întîr- ziate și au ca efect o mare perturbare a principalelor ei funcțiuni. Se produc creșteri anormale, gome sau geluri în vase și decolorarea acestora. întreg complexul de modificări determină veștejirea. Toxinele formate din interacțiunea gazdă-parazit. denumite „vivo-toxine“, trebuie neapărat să fie deosebite de toxinele obișnuite produse de parazit. Deo- oamdată s-a propus numai o schemă ipotetică a acestor „vivo-toxine“, încă insuficient cunoscute. Această din urmă ipoteză susține că în procesul de ofilire al plantei participă un mecanism activ care îi mărește rezistența la atacul paraziților. Substanțele sintetizate de plante pentru a opri înaintarea parazitului, se a- seamănă cu unele substanțe organice sintetice.în ce privește raportul dintre virusurile plantelor și gazdele acestora, se lărgește tot mai mult numărul grupelor de viețuitoare care pot fi vectori. Este cunoscut că, în majoritatea cazurilor, virusurile sînt transmise de insecte din grupul afi- deloi’ sau cicadelor. La recentul congres au fost aduse date deosebit de interesante asupra modului cum ne- matodele (viermi subțiri) sînt vectori ai virusurilor. Există însă o specificitate între morfologia virusului și transmițătorul său chiar pentru grupe înrudite ale acestor viermi. Nematozii pot transmite virusul în decurs de o zi. S-a demonstrat că nematozii adulți rețin virusul în corp o perioadă mai lungă, unii chiar toată viața. Larvele lor pierd însă âbilitatea de a transmite virusul pentru o perioadă de timp, după care ei pot deveni din nou infecțioși. Nu a fost găsită încă

nici o evidență pentru transmitere prin ouă.Și mai nou este însă cazul transmiterii virusului denumit „big-vein“ al salatei prin parazitul său Olpidium brassieae. Cercetările efeotua- te Ia Universitatea din California a- rată că această ciupercă nu numai că parazitează planta de salată pro- ducînd o boală cunoscută de multă vreme, dar în același timp transmite prin corpul său și un virus. Experiențele întreprinse în ultimii șase ani relevă faptul că virusul e transmis prin suspensia de zoospori ai ciupercii. Toate tratamentele efectuate pentru a opri infecțiunea cu Olpidium previn și transmiterea virusului. Atît ciuperca cît și virusul atașat ei pot rezista la perioade lungi de uscăciune în rădăcinile de salată infectate ; de asemenea, ele rezistă și la substanțe chimice puternice care ar putea distruge virusul dacă acesta s-ar afla numai la suprafața organelor ciupercii. Un tî- năr cercetător din Australia, făcîn- du-și experiențele aproape în același timp cu cele menționate mai sus, a descoperit că Olpidium — ciuperca parazită — transmite și alte doua virusuri de la tutun, care . ' ’ 'prezent nu au putut să fie transmise prin suc. Este interesant de subliniat că parazitismul dintre Olpidium și planta gazdă este schimbat în cazurile cînd ciuperca este infectată cu virus. Se urmărește deci mai departe să se cunoască dacă virusul se înmulțește în ciupercă, așa cum a fost dovedit pentru unii vectori animali.în ce privește participarea noastră personală la congres, secții consacrate studiilor de micologie am prezentat crări : cea dintîi realizată borare cu dr. Eugenia Soru. membru corespondent al Academiei R.P. Ro- mîne. și cu ailți colaboratori de la unitățile noastre, a tratat activita-
/

pînă în

în două teoretice două lu- în cola-

tea enzfrnatică a unor ciuperci să- profite care atacă masele plastice. Au fost scoase în evidență speciile care au activitatea enzimatică cea mai bogată pentru a degrada diferite compoziții de mase plastice, precum și legătura dintre biologia lor generală și această activitate.Cea de-a doua lucrare s-a referit la studiul comparativ electron- microscopic al unor spori din genurile Tilletia și Ustilago cunoscute ca parazitînd numeroase plante de cultură, în special cereale. Prin a- cest studiu, care a adus date noi față de cele cunoscute prin folosirea microscopului optic obișnuit, am încercat să lămurim unele controverse din literatura mondială privind clasificarea acestor ciuperci. Deoarece lucrările de acest gen sînt puține în literatura de specialitate, comunicarea noastră a stîrnit un interes în rîndurile biologilor ! alte țări.Cu prilejul acestei reuniuni, vizitat laboratoare de cercetare specialitate, cunoscuta Grădină tanică din preajma Londrei, Gardens, precum și Grădina botanică din Edinburgh. Am remarcat totodată frumusețea iarbă din întreaga Anglie, care se întind ca niște covoare verzi în parcurile orașelor și în împrejurimi, parterele de flori cultivate aproape în fața fiecărei case, pe lingă gardurile clădirilor vechi, în parcuri. Poporul englez manifestă o dragoste deosebită pentru cultura și aranjarea florilor în grădini sau în interioare, în hoteluri, restaurante, muzee, parcuri publice. Preocuparea pentru frumos, pentru echilibrat, pentru ambianță propice colaborării între oamenii de știință, s-a resimțit și în modul cum a fost a- preciată activitatea delegației noastre, în ospitalitatea cu care fost primiți.
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Consfătuiri, simpozioane
Filiala din Brașov a Uniunii Societă

ților de Știin|e Medicale din R. P. Ro- 
mîna, secția 'de patologie comparată, a 
organizat la Poiana Brașov în zilele de 
25—26 septembrie simpozionul „Modele 
experimentale în medicină". La lucrările 
simpozionului participă peste 150 de a- 
cademicieni, profesori universitari, cer
cetători din institute și unități sanitare de 
medicină umană și veterinară. Sînt pre
zentate rapoarte și comunicări științifice 
referitoare la modele patologice create 
experimental prin metode imunologice, 
modele patologice create experimental 
prin intervenfii chirurgicale și farmaco- 
dinamice, modelarea experimentală a 
funcțiilor nervoase superioare și mode
lajul homeosfazei.

★
Vineri au început la lași lucrările con

sfătuirii interregionale de oto-rino-larin-

gologie pe tema „Profilaxia și tratarric, 
ful surdității la copii", Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de prof. dr. Gheor
ghe Năsfase, vicepreședinte al filialei 
lași a Uniunii Societăților de Științe Me
dicale. A fost prezentat apoi raportul 
„Aspecte ale etiopatogeniei infantile" și 
coreferate privind această problemă. Lu
crările consfătuirii continuă.

★
La Vatra Dornei s-au încheiat vineri lu

crările celei de-a patra consfătuiri de car
diologie pe tema „Cordul pulmonar cro
nic , organizată de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale, Societatea de car
diologie și filiala Suceava a U.S.S.M. 
Consfătuirea a prilejuit un util schimb de 
experiență între specialiști privind profi
laxia, diagnosticarea și tratamentul aces
tei maladii.

Otelarul cibernetica dirija ale me- cuptor. aceste
Rolul oțelarului este de transformările fizico-chimice talului incandescent din Omul nu poate dirija însă procese cu toată precizia. De aici,afirmația specialiștilor că în cei peste 100 de ani de cînd există cuptoarele Martin nu s-au elaborat încă două șarje care să lie absolut identice. Automatizarea însă poate aduce mai multă precizie și în elaborarea metalului.Colaboratorii Institutului de automatică din Kiev au realizat o descriere matematică a procesului care se desfășoară în cuptorul Martin, pe baza stabilirii a peste 340 de parametri, dintre care o mare parte trebuie controlați continuu. In timpul funcționării cuptorului, un sistem de aparate culege informațiile necesare care sînt prelucrate de o mașină electronică de calcul. Pe baza

lor, mașina, la rîndul ei, dă comenzile necesare servomotoarelor instalate la mecanismele cuptorului. Sistemul automat „Oțelar-1", un ingenios oțelar cibernetic, dirijează astfel întreg procesul tehnologic. S-a calculat că noua instalație asigură mărirea productivității cuptoarelor cu 17 la sută și reducerea cu 11 la sută a consumului specific de combustibil.Cibernetica se dovedește utilă și în alte sectoare ale oțelăriilor Martin. Astfel, sistemul „autodispe- cer" contribuie la înlăturarea timpilor neproductivi. Primind de la oțe- larul cibernetic informații asupra desfășurării procesului de elaborare a metalului, „autodispscerul" stabilește ritmul corespunzător de muncă și dă comenzi sectoarelor auxiliare ale oțelăriei.
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Bazinul viticol Ostrov

Toamna a poposit în Dobrogea,iar 
în aceste zile bazinul viticol Ostrov, 
cunoscut prin calitatea superioară a 
strugurilor de masă — Chasselas 
doré, regina viilor, Afuz-Ali fi altele —
trăiește freamătul campaniei de recol
tare. Cele 500 hectare de vie' ale gos
podăriei agricole de stat Ostrov sînt 
așezate în partea cea mai sudică a.așezate în partea cea mai sudică

Dobrogei. In fiecare zi se recoltează 
cîte 30—40 tone struguri de masă. 
Pentru ca transportul să se facă ra
pid, gospodăria a fost dotată cu 2 
remorchere și un bac care traversează 
Dunărea spre Călărași. Se apropie de 
sfîrșit lucrările la hala de depozitare a 
strugurilor de masă cu o capacitate de 
100 vagoane. Condițiile de conservare 
— hala are pereți îmbrăcați în plută, 
dispune de instalații automate de 
transport și de menținere a tempera
turii constante — vor permite ca stru
gurii să fie păstrați proaspeți aproape 
în tot cursul anului.

Si la gospodăria colectivă Ostrov, re
coltatul strugurilor de masă se des
fășoară cu aceeași intensitate. Pe dea
lurile leapșa și Caraci lucrează la 
recoltare sute de colectiviști, strîngînd 
în medie cîte 9 000 kg struguri la ha. 
Și de aici sînt trecute zilnic peste Du
năre mai mult de 2 000 de lăzi cu 
struguri de masă.

In toate unitățile viticole din bazi
nul Ostrovului — Limnița, Almalău, 
Calnia, Coslugea, Oltina — se re
coltează din plin. Cu cîțiva ani în 
urmă, despre aceste unități nu se vor
bea încă nimic. Dezvoltîndu-și secto
rul viticol, au devenit mari furnizoare 
de struguri. Anul acesta, din bazinul 
Ostrov iau drumul piețelor din țară 
sau străinătate peste 10 000 de tone 
struguri de masă.

Vasile MIHAI

■0 familie de artiști plastici
laAu debutat acum patru ani 

expoziția regională de artă plastică 
din Tîrgu Mureș. Soții Székely 
erau tineri absolvenți ai școlii 
populare de artă din localitate. El 
sculptor, ea pictoriță.

Anul acesta au participat la ex
poziția de artă plastică organi
zată la Tg. Mureș în cinstea aniver
sării eliberării pa
triei. Székely E- 
lisabeta cu 18 ta
blouri și soțul ei, 
Ladislau, cu mai 
multe sculpturi. 
Tematica lucrări
lor e variată : 
tablouri care re
prezintă momente 
din lupta proleta
riatului, peisaje 
pitorești în care 
predomină ideea 
forței transforma
toare a omului, 
portrete. „Șantie
rul combinatului 
chimic din Tîrgu 
Mureș", compozi
ția „Automatica", 
„Noaptea de 23 
August", „Familie 
de colectiviști",
„Fata din grădină", „Amintiri după 
un concert" — sînt cîteva din lu
crările pictoriței. Székely Ladislau ziții personale, 
a realizat portrete din teracotă,

sculpturile „Eterna mamă", „Primă
vara", „Fata cu lalele" și altele.

Alături de atelierul celor doi ar
tiști există și un mic „muzeu fa
milial" cu zeci de lucrări, rod al 
muncii lor din ultimii ani de zile. 
Pînzele și sculpturile de aici for
mează o parte a materialului pe

Adunarea generală a Grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare -, La 25 septembrie a avut loc la sediul Marii Adunări Naționale, sub președinția acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Grupului național romîn al Uniunii interparlamentare, adunarea generală a membrilor grupului. Secretarul grupului, prof. Stanciu Stoian, a prezentat darea de

seamă cu privire la lucrările celei de-a 53-a Conferințe interparlamentare, care a avut loc între 20—28 august a.c. la Copenhaga și la activitatea desfășurată de delegația Grupului național romîn la această conferință.
Cu prilejul vizitei delegației economice 
iranieneCu prilejul vizitei în țara noastră a delegației economice din Iran-, conducătorul acesteia, dr. Ma'nout- chehr Eghbal, președintele Societății naționale iraniene de petrol, fost prim-ministru al Iranului, a oferit vineri seara o recepție. Au luat parte Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Victor Iones- cu, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții economice și alte persoane oficiale. Au fost de față șefi ai unor

misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă
★Vineri la amiază delegația economică din Iran a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei. La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Exterior și Armate ale Ministerului Comerțului ai Ministerului Forțelor R. P. Romine.
★dimineții membrii dele-în cursulgației economice din Iran au vizitat Uzinele „23 August" și instituții so- cial-culturale bucureștene.(Agerpres)

Declarațiile făcute de sir Paul Sinker, director general 
al Consiliului Britanic, care

care îl pregătesc pentru 
rea în acest an a primei

orgamza- 
lor expo-

Lorand DEAKI

Vineri dimineața a părăsit Capitala sir Paul Sinker, director general al Consiliului Britanic, împreună cu soția, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului de organizare a Concursului și Festivalului internațional „George Enescu“.Sir Paul Sinker a fost primit în timpul vizitei sale de Mircea Mali- ța, adjunct al ministrului afacerilor externe, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului, și de acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne. Oaspetele a avut, de asemenea, întîlniri cu Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Cu aceste prilejuri au avut loc convorbiri privind schimburile culturale între R. P. Romînă și Marea Britanie.
★înainte de plecare, sir Paul Sinker a avut o convorbire cu redactorul Agenției romîne de presă „Agerpres“, Mircea Bumbac.Subliniind faptul că actuala ediție a festivalului s-a bucurat de participarea unor personalități remarcabile ale vieții muzicale internaționale, oaspetele a spus : Desigur, nu pot decît să felicit Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă din țara dv. pentru succesul ce l-a avut cel de-al III-lea Concurs și Festival E- nescu, care a reunit o „galaxie“ de

ne-a vizitat jaratalente. M-au impresionat adine călduroasele aprecieri ale publicului, marele număr de spectacole prezentate, ca și minunatele dv. săli de concerte. Aveți săli de concerte mai bune decît sint cele londoneze.In cadrul vizitei mele, am dorit să port discuții cu autoritățile competente din țara dv. despre schimburile culturale dintre țările noastre. Unul din scopurile Consiliului Britanic este de a încuraja și promova cit mai mult posibil schimburile cu țara dv. în domeniul științei, artelor, literaturii. Noi sîntem, de a- semenea, preocupați și de schimburile între savanți, precum și între membri ai corpului didactic. Am făcut un început bun și sperăm că a- tunci cînd vom discuta cu forurile dv. competente programul pentru următorii doi ani, vom fi în măsură să extindem și mai mult aceste schimburi.Principala mea impresie a fost extrema prietenie și ospitalitate a poporului. Am petrecut o dimineață foarte plăcută vizitînd Galeriile de Artă și am fost adînc impresionat de talentul maeștrilor dv. Ei nu sînt, cred, suficient cunoscuți în Anglia și sper că într-o zi vom putea avea u- nele din operele lor în mijlocul nostru.

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
BES

ALIANȚA GOLDWATER-THURMOND

:-r~-,
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Sub titlul „Goldwater în sud", cunos
cutul comentator american Walter 
Lippmann analizează în ziarul „Washing
ton Post" desfășurarea campaniei elec
torale din S.U.A. :

Săpfămîna trecută senatorul Goldwater 
și-a început campania electorală în sud. 
Se pare că scopul său a fost nu atît de 
a cîștiga actualele alegeri, cît mai ales 
de a inaugura așa-zisa strategie sudică, 
pentru a pune bazele unui partid repu
blican, în mod radical nou. Faptul a- 
cesta a fost arătat limpede prin salutul 
entuziast cu care el l-a înfîmpinat pe 
senatorul Strom Thurmond, care s-a a- 
lăturat partidului republican. Acest nou 
partid republican, care s-a născut la San 
Francisco (unde a avut loc convenția re
publicană) urmează să fie clădit pe baza 
alianței Goldwater-Thurmond. El ur
mează să fie un partid al albilor, nu 
numai conservator, dar în mod radical 
reacționar.

Formarea alianței Goldwater-Thurmond 
explică ceea ce altfel devine inexpli
cabil cu privire la cuvîntările rostite săp- 
tămîna trecută de senatorul Goldwater 
în cursul campaniei electorale. Aceasta 
a început cu o tăcere aproape totală cu

ale unui „complex de sinucidere". Eu 
cred că ele sînt rezultatul hotărîrii de a 
transforma imaginea partidului republi
can în imaginea lui Barry Goldwater și a 
lui Thurmond.

Și în acest caz, la fel ca și în ceea ce 
privește cererea sa de a înființa un gu
vern mai slab, dar care să ducă o poli
tică forte, vedem că senatorul s-a închis
tat ca într-o anvelopă în propria sa lume 
de vis. Una dintre fanteziile lui persis
tente constă în aceea de a considera că 
se poate obtins un mare rezultat politic, 
asmuțîndu-i pe săraci împotriva bogafi- 
lor. O dovadă în acest sens o constituie 
cuvîntarea sa rostită vineri 18 septembrie 
la Charlstone, în statul Virginia de vest, 
chiar dacă omitem comentariile făcute de 
el oral și relatate de ziare, folosind nu
mai textul oficial, publicat de comitetul 
national al partidului republican. Cuvîn- 
farea a fost un atac la adresa «războiu
lui împotriva sărăciei» declarat de ad
ministrație. Senatorul a spus că obiecti
vul urmărit de Kennedy și Johnson este 
de a «nu permite nimănui să alunece 
sub nivelul mediu». Această afirmafia 
este in mod evident pur ridicolă, întru- 
cit nu poate exista un «nivel mediu» 
dacă nu se permite nimănui să se si
tueze sub această linie...

Cu cît examinăm mai atent textele cu- 
vîntărilor rostite de Goldwater, cu atît' 
devine mai aparent divorțul între ceea 
ce el gîndește și spune și realitățile exis
tente în lumea reală. El nu se află cu 
picioarele pe pămînf. Capul lui se află 
undeva, într-un fel de nor propriu al 
său. Este de-a dreptul alarmant, cînd ne 
gîndim că soarta țării noastre și a lumii

privire la legea drepturilor civile, cu toa
te că opozifia față de această lege con
stituie principalul motiv al influentei sale 
în statele sudice. E| nici n-a avut nevoie 
să menfioneze drepturile civile sau să 
tină seama de existenta unei numeroase 
populafii de negri, deoarece el a putut 
în mod public să se alăture senatorului 
Thurmond. Acesta este reacționarul și 
segregafionistul cel mai extremist din 
Statele Unite. Oricîf ar încerca acum 
senatorul Goldwater să producă confu
zie în rîndul alegătorilor din nord, vor
bind despre desegregarea gărzii națio
nale din statul Arizona și a restauran
tului din aeroportul orașului Phoenix, 
pentru tofi locuitorii sudului — fie ei 
albi sau negri — faptul că l-a îmbră
țișat pe Thurmond îl plasează în rîn- 
durile rasiștilor extremiști. Intrucît nu 
mai era nimic de spus cu privire la pro
blema rasială, senatorul Goldwater s-a 
consacrat singurului fapt de care era ne
voie pentru a atrage categoria de voturi 
sudiste reprezentată de Thurmond. Eu 
cred că tocmai de aceea a preferat el 
ca în statul Florida, unde sînt atît de 
multi oameni în vîrstă, să atace proiec
tul privind îngrijirea medicală, iar în sta
tul Tennessee, să-și reînnoiască propu
nerea sa de a vinde T.V.A. (Tennessee 
Valley Authority — organizație federală 
inițiată în 1933 pentru producția de cu
rent electric, irigări șl îmbunătățirea na
vigației) unor particulari. Tot din acest 
motiv, în Virginia de vest el i-a atacat 
pe cei săraci. Unii și-au pus întrebarea 
dacă nu cumva acestea sînt simptome ar putea să se găsească în mîinile sale.
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Un creier electronic va centraliza 
rezultatele întrecerilor

Trimisul special la Tokio al ziarului 
italian „La Stampa". Didino, scrie urmă
toarele despre aparatul denumit „Tele
processing" — un creier electronic care 
va culege, elabora și transmite de la 
distanfă rezultatele diferitelor întreceri 
din timpul Jocurilor Olimpice :

„La Tokio există 30 de locuri de în
treceri ; unele se află în diferite puncte 
ale Capitalei, altele la o anumită de
părtare. Astfel, întrecerile de vele se vor 
disputa la Enoshima, port la Oceanul Pa
cific, situat la 50 km de Tokio ; între
cerile de canotaj vor avea loc pe lacul 
Sagami (58 km), sporturile ecvestre la 
150 km. In această sifuafie gazetarii care 
trebuie să comunice rezultatele și să 
comenteze întrecerile vor avea dificultăți 
de netrecut fără „teleprocessing", care 
să adune și să comunice apoi rezulta
tele zecilor de concursuri. Aplicații ase
mănătoare ale unui „teleprocessing” au 
avut loc și cu alte două ocazii : la Jocu
rile olimpice de iarnă de la Squaw Val
ley, în 1960. și la Jocurile olimpice de 
iarnă de la Innsbruck. La Tokio însă a- 
ceastă acțiune de folosire a procedeelor 
electronice capătă un caracter grandios, 
datorită celor 4 000 de întreceri sporti
ve, care se vor disputa pe o suprafață 

" foarte întinsă.
Am vizitat centrul de calcul, situat în 

Palatul tineretului japonez, din parcul o- 
limpic Meiji. Un grup de tineri, atenfi 
și tăcufi, folosind date fictive, exersau 
la acele mașini care, la momentul o- 
portun, vor furniza rezultatele confrqjate, 
imprimate și consfințite de oficiali, cîte- 
va minute după ce se vor termina în
trecerile. Pentru 
o „minte" în

toate acestea există însă 
memoria căreia sait

*
de sportivi au sosit joiAlte delegații 

la Tokio. La intervale foarte scurte, pe 
aerodromul din capitala Japoniei au ate
rizat avioane care au adus delegații de 
sportivi din Australia, Olanda, R. P. Ro- 
mînă, U.R.S.S. și R. P. Mongolă. Lotul 
sportivilor romîni (cel de-al doilea) esfe 
compus din echipa de fotbal și cea de 
polo pe apă.

Delegația australiană are în frunte pe 
recordmanii mondiali de nafație Dawn 
Fraser și Kevin Berry, cea olandeză pe 
campionul mondial de judo, Anton 
Geesink, Delegația R. P. Mongole cu
prinde afleți, cicliști, luptători, ținfași și 
gimnaști. Din prima delegație a U.R.S.S. 
fac parte veliștii și mai mulfi oficiali ai 
sporturilor nautice.

La Yokohama a început turneul pre- 
olimpic masculin de baschet pentru de-

imprimate numele miilor de sportivi (o 
scurtă biografie a fiecăruia, sportul prac
ticat, numărul legitimației olimpice, lo
cul și data nașterii, înălțimea. greutatea, 
întreceri cîștigate), lista națiunilor parti
cipante, lista sporturilor, apoi regulamen
tele, programul întrecerilor. O asemenea 
„minte" — a cărei memorie a fost în 
prealabil alimentată cu circa 67 000 de 
instrucțiuni — e alcătuită din 7 calcu
latori și o constelație de aparatură aju
tătoare.

La acest centru de calcul își au punc
tul terminus 10 linii de comunicație (sis
temul nervos) care, de la stațiile pre
zente la locurile întrecerilor (organele 
de 
de 
ral, 
rii. 
vor 
nu existe erori sau să nu se contrazică 
datele (datorită unor erori de cifre), vor 
întocmi clasamentele. Mașinile de impri
mat existente la centru sau la stafiile 
periferice (unde se vor desfășura între
cerile) vor realiza tabele, prospecte, 
detalii și le vor reproduce în multe co
pii, pentru a fi distribuite celor intere
sați, imediat după terminarea întreceri
lor. De la aceste mașini de imprimat vor 
ieși documentele Olimpiadei, în cîte 
copii va fi nevoie, cuprinse în trei vo
lume groase.

Fiecare corespondent de presă va pu
tea să cunoască imediat nu numai rezul
tatele de la întrecerile ce le va viziona 
personal, ci și de la oricare alt concurs. 
Mii de kilometri de cablu vor servi pen
tru a purfa aceste mesaje la început ci
frate și apoi în forma lor citibilă".

★
semnarea altor 4 echipe participante la 
turneul final, alături de cele 12 calificate 
de acum. In primele jocuri s-au înregis
trat următoarele rezultate : Tailanda—In
donezia 85—80 (45—16) ; Coreea de 
sud—Cuba 67—61 (34—23).

★
La Habarovsk, unde se află cantonată 

delegafia olimpică a U.R.S.S., haltero
filul de categorie semimijlocie Alexandr 
Kurinov a realizat două performanțe su
perioare recordului mondial. El a obți
nui la „împins" 147,500 kg, iar la cele 
trei stiluri : 447,500 kg.

★
Antrenorul american de înot Dec Coun- 

silman a declarat că la Tokio înotătorii 
americani vor purta lentile de contact 
aplicate la ochi, care le vor permite o 
vizibilitate perfectă sub apă.

simf), vor transmite datele obfinute 
la sosirea dintr-o cursă și, în gene- 
toate elementele necesare clasifică- 
De la centru, calculatoare speciale 
regulariza fluxul, vor controla ca să

Echipa de tineret 
a R. P.
din

Romîne 
nou învingătoare 

in R. A. U.Ieri, la Cairo, în meci revanșă, echipa de tineret a R. P. Romîne la fotbal a jucat în compania echipei olimpice a R.A.U. Fotbaliștii romîni au desfășurat din nou un joc rapid și eficace repur- tînd victoria cu scorul de 4—1 (0—1). Gazdele au deschis scorul în minutul 33 prin interul stînga, Nosseir. După pauză, tinerii fotbaliști romîni au dominat majoritatea timpului înscriind 4 puncte, în minutele 63, 79, 85, 87. După cum se știe, în primul joc echipa romînă cîștigase cu 7—5. Publicul spectator a aplaudat jocul bun prestat de fotbaliștii noștri care au fost invitați să susțină alte două partide. R. P. Romînă (tineret) va juca luni 28 septembrie la Alexandria și la 2 octombrie în orașul Damanhur.
începe campionatul
DE BOX PE ECHIPESîmbătă 3 octombrie începe campionatul republican de box pe echipe (seniori) la care vor participa 24 de echipe, împărțite în 6 serii. întrecerile se desfășoară sistem tur-retur, urmînd ca formațiile clasate pe locul I și II în seriile I și a Il-a și cele care vor ocupa primul loc în seriile III—VI să se întîlnească într-un turneu final (între 28 noiembrie și 19 decembrie 1964).
Noutăți rugbistice• Meciul internațional de rugbi R. P. Romînă — R. F. Germană, care se dispută la București la 15 noiembrie a.c., va fi condus de cunoscutul arbitru francez Bernard Marie.© Federația noastră de specialitate a primit zilele trecute o scrisoare din partea clubului francez Béziers, în care se solicită ca echipa Grivița roșie, actuala deținătoare a „Cupei campionilor europeni“, să susțină cîteva meciuri în Franța. Forul nostru rugbistic a răspuns afirmativ la această solicitare. Totodată s-a convenit ca rugbiștii grivițeni să joace patru partide în Franța: la 27 decembrie cu Béziers, la 1 ianuarie cu Mont-de-Marsan și la 6 și 10 ianuarie cu alte două formații ce urmează a fi stabilite ulterior.• Derbiul etapei de duminică a campionatului republican de rugbi îl vor disputa echipele Grivița roșie și Steaua. Meciul va avea loc la ora 14 pe stadio nul Dinamo din Capitală, în deschidere la întîlnirea de fotbal Progresul — Steagul roșu.

tragerea specială Loto-central din 18 septembrie 1964 sînt următorii : 1) Dencș Albert din Brașov, un autoturism Moskvici. 2) Zamfir Nicolaie din Călărași, un autoturism Fiat 600. 3) Pricoiu Aristița din Galați, un autoturism Fiat 600. 4) Nicolaie Petre din Craiova, un autoturism Trabant-Combi.

Ziarul vest-german ,,Frankfurter 
Rundschau" a publicat la 19 septem
brie — deci după conferința miniș
trilor de externe ai Organizației 
Unității Africane, care a adoptat 
recomandări cu privire la Congo — 
un articol al corespondentului său 
la Leopoldville, Pierre Chanel, care 
relatează :

Pe pistele aeroportului de la baza mi
litară congoleză Kamina mărșăluiesc zi
lele acestea detașamente germane. Că
pitanul M. din Frankfurt a aliniat „De
tașamentul 53" pe care l-a încărcat în- 
tr-un avion DC—4. Ținta spre care se 
îndrepta grupul de mercenari, experi
mentați în lupte, era orașul din junglă 
Coquilhatville, aflat exact pe linia Ecua
torului și care era ameninjat de rebeli. 
„Detașamentul 53" constituie o trupă de 
elită a mercenarilor albi care luptă sub 
steagul congolez pentru o soldă lunară 
în medie de 1 600 de mărci. Mulfi 
membri ai „Detașamentului 53" sînt ger
mani.

In timp ce la conferința miniștrilor de 
externe de la Addis Abeba, primul mi
nistru Moise Chombe a cerut sprijin 
unor guverne africane în lupta împotriva 
rebeliunii din tara sa, instruirea merce
narilor albi se desfășura din plin. Fiind 
sigur că chiar dacă se va oferi să trimită 
pe mercenari acasă, el nu-și va asigura 
prin aceasta un sprijin activ din partea

guvernelor lui Nkrumah, Ben Bella sau 
Nasser, Chombe a lăsat ca deocamdată 
în Congo lucrurile să meargă după 
vechiul lor curs.

Aproximativ 500 de voluntari albi din 
Africa de sud, Rhodesia, Anglia, R. F. 
Germană și Franja se află în pre
zent la Kamina — fostul mare aeroport 
belgian pus la dispoziția N.A.T.O. din Ka
tanga de nord. Ei se află sub comanda 
maiorului englez Michael Hoare și au 
fost botezați „Detașamentul 5”. «Oame
nii mei constituie o trupă de elită» a 
declarat maiorul Hoare, care și-a cîști- 
gat experiența în luptele de guerilă duse 
în Malaia și Borneo.

După recrutări efectuate fără prea mult 
discernămînt în Africa de sud, Hoare a 
făcut o selecție la Kamina. «Fiecare al 
patrulea trebuie să plece acasă — a 
spus el. O instrucție insuficientă și lipsa 
de disciplină se plătesc apoi în junglă 
cu viata. Soldafii mei sînt militarii cei 
mai bine plătiți din lume și vor trebui 
să-și dovedească meritul pentru asta».

Unii au preferat să se retragă din 
timp, încă înainte ca Hoare să fi în
ceput selecția. Cei puși în situația de a 
recunoaște că n-au ținut niciodată o 
armă în mînă, au trebuit să plece. Pen
tru ceilalți urmează să sosească unifor
me și arme din Belgia. Pînă acum, gata 
de luptă este „Detașamentul 53" din care 
fiecare om a mai participat la lupte un
deva într-un colt al acestei lumi. Șefui 
este căpitanul 
Frankfurt, care nu vrea să-și divulge 
mele *). Pe uniforma lui belgiană este 
prinsă Crucea de Fier clasa I. El este 
un vechi combatant al campaniei din

M. originar din
nu-

Răsărit, a fost rănit de trei ori. Acum 
un an și jumătate a sosit din Africa 
de sud spre a lupta în Katanga pentru 
Chombe. El a întîrziat atunci, 
timp trupele O.N.U. au scos 
armata lui Chombe. Dar lui 
spus : „Așteptafi un an. pe 
cepe iarăși în Congo”.

Detașamentul nu face prizonieri, 
puțin așa s-au petrecut lucrurile la 
berihville, capitala provinciei Katanga de 
nord, oraș situat pe malul lacului Tan- 
ganica. Primul atac al 
eșuat cînd Michael 
se să ia orașul prin surprindere. Un 
al doilea grup urma să atace orașul de 
pe lac. Bărcile n-au atins însă niciodafă 
AlberthviIle-ul. în loc de 80 la sută ben
zină și 20 la sută ulei. în rezervoare 
carburantul a fost pus în proporție in
versă. Al doilea atac a reușit. Condusă 
de circa 20 de albi, armata congoleză 
a atacat orașul. Rebelii s-au retras însă 
înaintea atacului. Au rămas doar luptă
tori tineri din care mulți abia au depășit 
16 ani. Ei au opus o rezistentă înverșu
nată și aproximativ 400 au . fost seceraji 
de armele automate.

Pentru mercenarii albi, Alberthville-ul 
a fost un botez al focului. «Detașamen
tele zburătoare», constituite acum la 
Kamina, urmează să-și îndrepte princi
pala lovitură împotriva Congoului de 
est, controlat de rebeli, și împotriva o- 
rașului Stanleyville. Ca și acum trei ani, 
în Congo există două guverne și doi 
președinți : Joseph Kasavubu, la Leopold
ville, și Christoph Gbenye, la Stanley
ville.

La Leopoldville nimeni nu împărtășeș
te părerea că lupta de guerilă din Con
go se va termina curînd. Toată lumea 
știe astăzi că, fără mercenari albi, 
mata congoleză nu ar

căci între 
din luptă 
M. i 
urmă

s-a 
în-

Cel
Al-

mercenarilor a 
Hoare încerca-

ar-
putea face nimic.
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A traseul de ffheufa al Arctică
® Vase fluviale în Oceanul înghețat de Nord 
• Urmînd spărgătorul de gheață atomic „Lenin**

Faptul s-a întimplat în Marea 
Karsk. Motonava „Karaceaevo-Cer- 
kessia" era amenințată. Strîns de 
ghețuri, corpul ei de oțel crăpase. 
Prin spărtură au pătruns șuvoaie 
de apă. Echipajul, în frunte cu că
pitanul Victor Kislovski, a luptat 
cu abnegație pentru salvarea na
vei. Dar dacă în apropiere nu s-ar 
fi aflat puternicul spărgător de 
gheață „Leningrad", este greu de 
spus cum s-ar fi terminat această 
luptă cu forțele dezlănțuite ale na
turii. .* .............. . ~ '
gheață, motonava a ajuns cu bine 
în portul Dikson. Nava a fost re
parată într-un ritm rapid și acum, 
după ce a încărcat material lem
nos la Igarka, navighează în Ma
rea Norvegiei, în drum spre Repu
blica Arabă Unită.

Este oare caracteristic pentru 
navigația din Arctica cazul amin
tit ? Sînt dese avariile și catas
trofele maritime în aceste locuri 7

— Vă pot liniști — a declarat 
Alexandr Afanasiev, șeful Direc
ției generale a navigației maritime 
din Ministerul flotei maritime a 
U.R.S.S., unui corespondent al a- 
genției de presă „Novosti" — că a- 
variile în timpul navigațiilor în 
Arctica sint în ultimul timp ex
trem de rare, iar în ultimii șase 
ani nu s-au mai înregistrat catas
trofe maritime în această zonă.

Condițiile de navigație pe tra
seul căii maritime de nord și pe 
mările Oceanului înghețat nu sînt. 
ușoare. Uneori, masive de ghețuri 
barează complet calea navelor. Au 
loc și furtuni. Și totuși aici se în
registrează cu mult mai puține 
avarii decît. de pildă, în Marea 
Nordului sau în golful Biscaya, 
unde în fiecare an se ciocnesc si 
se scufundă zeci de nave.

Acest paradox aparent are o ex
plicație destul de simplă. Traseul 
căii maritime de nord, cu o lun-

gime de peste 2 500 mile, de la 
Novaia Zemlia pînă la strîmtoarea 
Bering, este excelent deservit. In 
timpul navigației, aici totul e sub
ordonat centrelor operative în ca
drul cărora lucrează căpitani cu 
experiență, piloți ai aviației po
lare, hidrologi, sinopticieni și ra- 
diotelegrafiști. Aceste centre dis
pun de o formație de spărgătoare 
de gheață în frunte cu vasul ato
mic „Lenin“. Nava amiral a aces- 

. . tei flote este ajutată de două pu-
Insoțită de spărgătorul de ■ ternice spărgătoare de gheață cu 

motoare Diesel, „Moskva“ și „Le
ningrad".

Aviația are o mare importanța 
în conducerea navelor printre ghe
țuri. La bordul majorității marilor 
spărgătoare de gheață există acum 
helicoptere care constituie „ochii" 
căpitanilor de pe vasele polare. 
Zeci de avioane efectuează zboruri 
sistematice pentru a supraveghea 
deriva ghețurilor și pentru a căuta 
căi de navigație mai lesnicioase. 
Hărțile ghețurilor alcătuite la bor
dul avioanelor sînt transmise fără 
întîrziere spărgătoarelor de gheață. 

Trei mari centre de radiocomu- 
nicații mențin legătura, zi și noapte, între centrele operative și nave. 
Navigația în Arctica este deservi
tă, de asemenea, de numeroase 
stațiuni polare fixe și în derivă. 1 

Dacă încă acum cîțiva ani calea 
maritimă de nord era străbătută 
în fiecare an doar de cîteva zeci 
de nave, acum pe acest traseu cir
culă sute de vase. Deosebit de re
pede crește transportul materialu
lui lemnos din portul Igarka de pe 
Enisei. Numai în ultimii cinci ani 
cantitatea de material lemnos 
transportată de aici s-a dublat. 
Perioada navigației în acest port 
a crescut de la 60 la 120 de zile pe 
an. Alături de navele sovietice, în 
portul Igarka intră și nave străine

— din Norvegia, Suedia, Liban, 
Finlanda. R.F.G., Panama, Grecia 
șt alte țări. In acest,e zile, la Igar
ka încarcă material lemnos un nu
măr de 16 nave, printre care nava 
greacă „Fani", navele finlandeze 
„Verna Paulin" și „Gusta Paulin".

In acest an, navigația în Arctica 
se desfășoară cu succes. O mare 
parte a încărcăturilor prevăzute a 
și fost transportată la punctele de 
destinație. Spărgătorul de gheață 
„Lenin" se află acum în regiunea 
strîmtorii Vilkițki. Împreună cu 
spărgătorul de gheață „căpitanul 
Melehov", el conduce primul grup 
de nave fluviale spre Lena, Iana>

Democrată
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va 
de 
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slovacia, Republica 
Germană, Ungaria și România, 
portul Dikson această caravană 
fi întîmpinată de spărgătoarele 
gheață „Moskva", „Leningrad" 
„Krasin". Acestea vor conduce ca
ravana pînă la strîmtoarea Vilkiț- 
ki, unde spărgătorul de gheață a- 
tomic „Lenin" va lua navele sub 
protecția sa. In decursul navigației 
în Arctica din acest an, mai bine 
de 130 de nave fluviale vor stră
bate calea maritimă de nord.

Munca principală a spărgătoare
lor de gheață constă în însoțirea 
cargourilor maritime. Numai spăr
gătorul de gheață „Krasin" a con
dus în acest an printre ghețurile 
Mării Karsk, pînă în golful Enisei, 
mai bine de 40 de nave, printre 
care 17 cargouri, pentru transpor
tul materialului lemnos.

— Actuala navigație în Arctica 
se desfășoară în condiții destul de 
dificile — a spus în încheiere 
Alexandr Afanasiev. Deplasările

Spărgătorul de gheață atomic „Lenin" în apele Arcticii
Indighirka și alte rîuri din nord.

Zilele trecute, din Arhangelsk 
au plecat încă 45 de nave fluviale. 
Pînă au ajuns aici, ele au străbă
tut o cale lungă, venind de pe Vol
ga, Kama, Dunăre. In componența 
caravanei se află numeroase nave 
construite pentru U.R.S.S. în Ceho-

bruște ale unor cîmpuri de ghețuri 
vechi creează uneori condiții din
tre cele mai grele pentru navigația 
maritimă. Dar. în pofida acestui 
lucru, munca se desfășoară precis, 
după grafic.(Articol primit de la agenția „Novosti“).
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Vizita delegației parlamentare romîne în Franța

LA ORDINEA ZILEI ÎN CAMPANIA 
ELECTORALĂ

Discuția în jurul dreptului dife
ritelor partide politice de a folosi 
posturile de radio și televiziune în 
campania electorală s-a intensifi
cat după ce partidul comunist, 
care continuă să fie lipsit de acest 
drept, în pofida repetatelor sale so
licitări, a invocat legea reprezen
tării din 1949. Potrivit prevederilor 
acestei legi, toți candidații în ale
geri trebuie să aibă posibilități e- 
gale de a-și prezenta punctele de 
vedere în fața alegătorilor, ceea ce 
în practică nu se respectă.

Discuțiile au crescut în amploare 
după ce a luat poziție și parti
dul liberal, prin președintele co
mitetului său electoral, Frank 
Byers. In scrisoarea trimisă primu
lui ministru Douglas Home și li
derului laburist Harold Wilson, el 
arată printre altele : „Ceva trebuie 
făcut pentru a satisface, în ce pri
vește programarea la televiziune, 
cererile rezonabile ale partidelor 
naționale din Scoția și din Walles, 
la scară regională, cit și cea a 
partidului comunist, la scară na
țională. Consider că nu este de do
rit să existe impresia că aceste 
partide sînt prigonite“.

Comentînd scrisoarea de mai 
sus, John Gollan, secretar general 
al partidului comunist, a declarat 
că ea este binevenită și că în pre
zent le revine posturilor de radio 
și televiziune să clarifice această 
situație. Dacă nu vor proceda ast
fel, a arătat el, va însemna că ele 
conlucrează- „neîndoielnic cu cele

trei partide, pentru a comite ile
galități electorale".

Un alt subiect căruia i se acordă 
atenție în presă în aceste zile este 
componența socială a listelor de 
candidați. Ziarele reiau în legătură 
cu această temă datele biografice 
publicate de partidele conservator, 
laburist și liberal. In ce privește 
partidul conservator, este remar
cată reprezentarea dominantă a 
marii industrii și comerțului: 144 de 
candidați sînt președinți, conducă
tori sau directori ai unor societăți, 
alți 39 ocupînd posturi executive ; 
43 sînt mari proprietari de pămînt, 
iar restul avocați, publiciști, profe
sori, legați și ei într-un fel sau al
tul de interesele exprimate de pri
mii. Datele publicate de partidul 
laburist includ 133 de învățători 
profesori de toate gradele (cel mai 
numeros grup), 67 de avocați și ju
riști, 45 de publiciști, 11 directori 
de societăți, 61 de membri sau foști 
membri în conducerea unor sindi
cate etc. In fruntea listei la libe
rali se află 42 de oameni de afa
ceri și directori de companii, ur
mați de proprietari funciari, avo
cați, publiciști etc.

Potrivit calendarului oficial sta
bilit cu cîteva zile in urmă, parla
mentul a fost dizolvat astăzi, ur- 
mînd ca noul parlament, care va fi 
ales la 15 octombrie, să-și înceapă 
lucrările la 3 noiembrie.

Liviu RODESCU

In preajma expirării mandatului 
forței 0. N. U. în Cipru
• După descoperirea contrabandei de arme • Makarios a cerut 
înscrierea problemei cipriote pe ordinea de zi a viitoarei 

sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Discuția din Consiliul de Securitate în problema prelungirii mandatului forței O.N.U. în Cipru a căpătat un anumit caracter de urgență dat fiind faptul că astăzi, 26 septembrie, acest mandat expiră.In timp ce la New York are loc această discuție, în evoluția situației din Cipru au intervenit unele e- lemente care denotă o anumită ascuțire a tensiunii pe insulă. In cadrul unei conferințe de presă, generalul Grivas a anunțat că doi ofițeri ai contingentului suedez al forței O.N.U. în Cipru au fost descoperiți făcînd contrabandă cu arme în favoarea ciprioților turci. „Comandamentul forței internaționale — transmite France Presse — a confirmat că au fost găsite arme la bordul a două camioane. Doi ofițeri și trei militari suedezi au fost arestați. O.N.U. a deschis o anchetă aprofundată. Generalul Thimaya, comandantul forței O.N.U., s-a deplasat la locul incidentului și va trebui să se întîlnească cu generalul Grivas. Această afacere riscă să afecteze serios relațiile

între conducătorii ciprioți, greci și forța O.N.U.".Guvernul suedez — transmit a- gențiile de presă — intenționează să convoace comisia afacerilor externe pentru a examina cazul de contrabandă de arme în care sînt implicați 2 ofițeri ai contingentului suedez. Cercurile politice și presa suedeză condamnă comportarea . acestora. Astfel, ziarul „Stockholm Tidningen" apreciază că acest caz riscă „să contracareze proiectele secretarului general al O.N.U. în vederea obținerii unei sporiri a împuternicirilor forței internaționale în Cipru".In sfîrșit, un element important pentru felul în care vor evolua discuțiile în jurul problemei cipriote îl constituie hotărîrea luată joi de președintele Ciprului, Makarios. Acesta a dat dispoziție ministrului de externe Spyros Kyprianu, care se află în prezent la New York, să ceară înscrierea problemei cipriote pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
Nici un acord ia sesiunea 
parlamentului celor „șase“STRASBOURG 25 (Agerpres). — La Strasbourg au luat sfîrșit lucrările sesiunii de trei zile a parlamentului european al celor „șase“, organ consultativ format din parlamentarii țărilor membre ale Pieței comune. In rezoluția adoptată cu acest prilej, Parlamentul a chemat statele membre ale Pieței comune să grăbească tratativele în vederea unificării executivelor celor trei organisme vest-europene: Piața comună (C.E.E.), Comunitatea cărbunelui și oțelului (C.E.C.O.) și Euratomul.

Crearea unui singur executiv comun, se spune în rezoluție, va constitui nucleul unui viitor „guvern european“ care va trebui să aibă un singur sediu. Se știe însă că problema sediului „unic“ a creat vii divergențe, Luxemburgul nevoind să renunțe la sediul C.E.C.O., aflat în capitala sa. Ca urmare a acestui fapt, Consiliul Ministerial al C.E.E. nu a putut realiza pînă în prezent vreun acord în legătură cu unificarea executivelor C.E.E., C.E.C.O. și Euratom.
NOTA

ÎN PARLAMENTUL INDIANDupă aproape trei săptămîni de dezbateri asupra unor probleme de politică internă și externă, parlamentul indian, întrunit pentru prima dată de la moartea premierului Nehru, a aprobat în unanimitate, prin vot verbal, politica externă a guvernului. Votul a survenit după ce în prealabil mai mulți membri ai guvernului, printre care premierul Shastri și ministrul de externe Singh, și-au expus punctele de vedere asupra liniei urmate de India în politica sa externă. „Pe arena internațională, spunea Lal Bahadur Shastri, India va urma politica de pace și coexistență pașnică, promovată de Nehru. Ne vom menține pe poziția nealinierii, reglementării disputelor internaționale prin mijloace pașnice, coexistenței și ne vom opune războiului".In acest sens au.fost relevate e- forturile guvernului îndreptate spre reglementarea conflictului de graniță dintre India și Pakistan, precum și ideea unei întîlniri la nivel înalt între Shastri și Ayub Khan.Referindu-se la situația din Vietnamul de sud ministrul de externe Swaran Singh a subliniat în discursul său că „războiul din Vietnamul de sud este o primejdie gravă care amenință pacea inter

națională". Pentru rezolvarea acestei chestiuni, a spus ministrul, „trebuie găsită mai degrabă o soluție politică decît una militară".Mai agitate au fost dezbaterile asupra politicii interne. Pentru a doua oară în istoria Indiei independente, și la numai trei luni de la preluarea mandatului de premier de către Shastri, în parlament a fost depusă și discutată o moțiune de neîncredere în guvern în legătură cu ineficiența măsurilor luate pentru a pune capăt speculei și creșterii prețurilor la alimente. Reprezentanți ai partidelor de opoziție precum și unii membri ai partidului de guvernămînt — Congresul Național — au arătat că situația alimentară a țării este critică. Moțiunea de neîncredere a o- poziției a fost respinsă cu 307 voturi contra 50, dar marile probleme interne evocate în cursul dezbaterii își așteaptă rezolvarea, după cum spunea unul din participanții la discuție. In parlament au fost criticate măsurile luate cu privire la arestarea a sute de comuniști pentru faptul că au participat la demonstrațiile oare au avut loc în întreaga țară împotriva speculei și creșterii prețurilor.
Ç. ALEXANDROA1E

In orașul ToulouseTOULOUSE 25. — Vineri dimineața, delegația parlamentară romînă condusă de președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a părăsit Parisul cu un avion special, plecînd într-o vizită prin diferite regiuni ale Franței. Delegația este însoțită de ambasadorul R. P. Romîne în Franța, dr. Victor Dimiitriu.In cursul aceleiași zile, delegația a sosit la Toulouse. Pe aeroport, ea a fost întâmpinată de generalul André Puget, președinte, director general al uzinelor Sud-Aviation, și de Raymond Grimaud, directorul uzinelor Sud-Aviation din Toulouse.Oaspeții romîni au fost conduși în clădirea uzinei, pavoazată cu drapelele romîn și francez. Uzinele Sud- Aviation sînt cea mai mare societate de construcții de avioane apar- ținînd' statului francez, iar uzinele din Toulouse fabrică avioanele Caravelle. înaintea vizitării diferitelor secții ale uzinelor, generalul Puget a explicat membrilor delegației romîne funcționarea diferitelor insta

lații. Oaspeții romîni au asistat apoi la prezentarea unui film în legătură cu noul procedeu de aterizare automată cu care sînt dotate noile a- parate Caravelle.Generalul Puget a oferit apoi un dejun în cinstea delegației. Au participat Roger Moris, prefectul regiunii Midi-Pyrénées, Pierre Bau- dis, membru al Biroului Adunării Naționale Franceze, deputat de Toulouse și primar adjunct al orașului Toulouse. După dejun, oaspeții romîni au vizitat birourile de studii tehnice ale uzinelor Sud-Aviation, unde se lucrează la proiectele noilor aparate „Concorde“.în după-amiaza aceleiași zile, delegația a vizitat orașul Toulouse, fiind însoțită de Jean Sermet, profesor la facultatea de litere.Seara, delegația Marii Adunări Naționale a luat parte la o masă o- ferită de Roger Moris, prefectul regiunii Midi-Pyrénées.

Descifrarea unei 
scrisori a lui Lenin

LENINGRAD 25 (Agerpres). — 
După cum transmite TASS, 
Esfira Korolciuk, doctor în știin
țe istorice, a reușit să descifreze 
o scrisoare cifrată a lui Lenin, 
scrisă la sfîrșitul lunii mai a a- 
nului 1896 în închisoarea din Pe
tersburg. Descifrarea scrisorii a 
prezentat dificultăți nu numai 
datorită originalității și ingenio
zității cifrului folosit de Lenin, ci 
și datorită conservării necores
punzătoare a acestui document, 
unele pasaje ale scrisorii fiind 
decolorate, pătate sau șterse. Așa 
se explică nereușita încercării 
de a descifra post-scriptumul, pe 
care vremea l-a degradat foarte 
mult.

Doi ani de la proclamarea
Republicii Arabe Yemen

Georges DASCĂL

Delegația parlamentară romînă, condusă de Ștefan Voitec, în timpul 
primirii de către Chaban-Delmas, președintele Adunării Naționale 

Franceze

0 Giratare a președintelui Johnson
„S.U.A. sînt gata să se așeze la masa 
cu orice țară“, declară elWASHINGTON 25 (Agerpres). — în prezența președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, și a președintelui Mexicului, Adolfo Lopez Mateos, în localitatea El Paso (statul Texas) a avut loc vineri ceremonia schimbării unor mici parcele de teren între S.U.A. și Mexic care formează obiectul unui litigiu vechi între cele două țări.Luînd cuvîntul cu președintele Johnson

de 100 de aniacest prilej, a declarat că este dornic „să meargă oriunde, să poarte convorbiri cu discute orice subiect eforturi vor promova dială“. El a adăugat Unite sînt îndeajuns de puternice pentru a se așeza la masa conferin-
oricine și să dacă aceste pacea mon- că „Statele t

conferinței

în încercarea de care ar duceîn continuare guvernul Me- un simbol că
ței cu oricare țară a se realiza un acord spre o pace trainică“.Președintele a spus că acordul realizat cu xicului constituieproblemele cele mai grave pot fi reglementate în mod pașnic. „O pace durabilă, a continuat el, va veni prin căutarea cu grijă și răbdare a soluțiilor practice ale problemelor specificeReferindu-se Ia relațiile cu statele socialiste din Europa, președintele S.U.A. a declarat că guvernul american „va urmări cu răbdare realizarea bazelor unei politici de interes comun și de înțelegere mutuală“.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 25 septembrie, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a ratificat Tratatul de prietenie, asistență mutuală și colaborare între Uniunea Sovietică și R.D. Germană semnat la Moscova la 12 iunie 1964.
NEW YORK. Grupul țărilor afro-a- siatice la Națiunile Unite a aprobat joi textul unui memorandum adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, în care protestează împotriva discriminării rasiale la care sînt supuși membrii misiunilor țărilor africane și asiatice la Națiunile Unite. Memorandumul cere secretarului general să intervină pe lîngă guvernul S.U.A., prin intermediul delegației a- mericane la O.N.U., pentru a pune capăt acestei situații.
HELSINKI. Biroul de informații comerciale al Republicii Populare Romîne la Tîrgul internațional de la Helsinki a fost vizitat de Paavo Aitio, prim-vicepreședinte al Parlamentului finlandez, însoțit de alte oficialități finlandeze. Vizitatorii au făcut aprecieri pozitive asupra exponatelor prezentate de Republica Populară Romînă.
SOFIA. Potrivit relatărilor agenției B.T.A., S. Kostopoulos, ministrul a- facerilor externe al Greciei, care se află într-o vizită oficială în R.P. Bulgaria, a fost primit la 25 septembrie de T. Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.
LEOPOLDVILLE. Președintele Republicii Congo, Kasavubu, a dat publicității vineri un comunicat preci- zînd că „guvernul congolez refuză în mod categoric să participe la convorbirile, de orice natură ar fi ele, care vor avea loc între delegația Organizației Unității Africane și guvernul S.U.A.“.
LA PAZ. In cadrul unei reuniuni, ziariștii din capitala Boliviei au hotă- rît declararea unei greve pe termen nelimitat în semn de protest împotriva măsurilor restrictive luate de gu-

SEMNAREA COMUNICATULUI 
COMUN BULGARO - ETIOPIANSOFIA 25 (Agerpres). — La 25 septembrie, împăratul Etiopiei, Haile Selassie I, a vizitat complexele balneare din orașul Varna.în seara aceleiași zile a fost semnat comunicatul comun bulgaro- etiopian, privitor la vizita oficială a împăratului Etiopiei în R. P. Bulgaria.
Președintele de Ganlle 
in PeruQUITO 25 (Agerpres). — Președintele Franței, generalul de Gaulle, care a sosit joi în Ecuador, a ținut o cuvîntare la Quito în care, printre altele, a subliniat necesitatea înțelegerii și cooperării între Franța și Ecuador.Vineri, generalul de Gaulle și-a încheiat vizita în Ecuador plecînd 6pre capitala Republicii Peru — Lima.
ROMA

vern. Joi, în capitala țării, La Paz, a apărut numai ziarul „La Nation“, oficiosul partidului de guvernămînt, „Mișcarea naționalistă revoluționară“.BONN. într-o conferință de presă ținută la Bonn, cancelarul vest-german L. Erhard, a declarat că regretă „insuficienta coeziune“ din cadrul N.A.T.O. și s-a oferit să medieze în neînțelegerile dintre Franța și S.U.A. El a precizat că abia după aplanarea acestor neînțelegeri ar putea fi aplicate prevederile tratatului franco-vest- german. Cancelarul a sugerat ca după alegerile din S.U.A. să fie organizată o întîlnire la nivel înalt americano- franceză. Erhard a spus că guvernul vest-german nu-și va schimba poziția în privința prețului cerealelor, problemă care constituie, după cum se știe, principala piedică în calea creării Pieței comune agricole.
COTONOU. In orașul Parakou, centrul administrativ al departamentului
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In orașul Sanaa, capitala R. A. YemenYemenul, cea mai tînără republică din Orientul arab, sărbătorește astăzi cea de-a doua aniversare a sa. După cum se știe, la 26 septembrie 1962 un grup de ofițeri patrioți, conduși de generalul Abdalah Al Sallal, a răsturnat regimul monarhic feudal și a proclamat Republica Arabă Yemen.încă din primele zile, republica a avut de înfruntat numeroase greutăți datorită, pe de o parte, înapoierii economice în care poporul yemenit a fost ținut vreme de secole, iar pe de altă parte încercărilor imamului detronat de a recuceri puterea cu ajutorul feudalilor din alte țări arabe, sprijiniți de cercurile imperialiste. Toate acestea însă n-au putut opri mersul înainte al țării. Poporul yemenit a respins cu succes atacurile din afară. Totodată au fost luate o serie de măsuri menite să lichideze moștenirea grea a trecutului. „In timpul celor doi ani de la instaurarea noului regim — a declarat președintele Al Sallal într-un interviu acordat a- genției M.E.N. — Republica Arabă

Yemen a obținut numeroase reali* zări atît pe plan intern, cît și pé plan extern". Guvernul yemenit a elaborat șl a început să transpună în viață un larg program de dezvoltare în domeniile economic, al educației și al asigurărilor sociale. Cu prilejul sărbătoririi de astăzi, în capitala republicii, Sanaa, va fi inaugurată o nouă stație de radio. Cu aceeași ocazie vor fi date în folosință 12 școli, 6 spitale, 4 dispensare.R. P. Romînă a recunoscut guver* nul noii republici încă din primele! zile ale existenței sale șl și-a exprimat dorința de a dezvolta cu R. Ä« Yemen relații prietenești de colaborare. O contribuție importantă la a- tingerea acestui țel, la adîncirea cunoașterii reciproce a adus-o vizita făcută în țara noastră, acum cîteva luni, de către președintele Al Sallal.Cu prilejul aniversării dé astăzi, poporul romîn transmite poporului yemenit un călduros salut și îi urează noi succese în lupta sa pentru consolidarea independenței naționale, pentru pace și progres social.
COPENHAGA

INTERPRETĂRI DIFERITE 
DUPĂ VOTUL DIN SENATîntreaga presă italiană publică azi comentarii în legătură cu faptul că guvernul a fost pus în minoritate ieri în senat. După cum s-a anunțat, o moțiune prezentată de grupul senatorilor comuniști, cerînd ca decretul- lege cu privire la sporirea impozitului la mărfurile de import să nu fie luat în discuție, a fost adoptată cu 107 voturi contra 101.Interpretarea pe care o dau ziarele acestui vot este diferită. „II Corriere della Sera" din Milano scrie, de pildă, că primul ministru Moro „va acționa în mod corect dacă nu va dramatiza votul din senat și îl va considera ca un incident tehnic“. Ziarul susține a-

de nord-est al Republicii Dahomey, a avut loc vineri închiderea oficială a bazei militare franceze Camp Foro, în conformitate cu acordul încheiat între Dahomey și Franța.WASHINGTON. Președintele Johnson a numit un comitet extraordinar pentru investigarea conflictului de muncă izbucnit la căile ferate americane. Comitetul extraordinar are la dispoziție un termen de 30 de zile pentru investigarea conflictului și prezentarea recomandărilor sale. Ambele părți în dispută au apoi timp 30 de zile pentru studierea acestor recomandări, care nu sînt obligatorii.
BERLIN. In urma vizitei la Helsinki a unei delegații a R.D. Germane condusă de Julius Balkow, ministrul comerțului exterior și intergerman al R.D.G., au fost încheiate un acord privind schimbul de mărfuri pe anul 1965 și un acord comercial pe termen lung.
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Un aspect al diferendului dintre Federația Malaezlel șl Indonezia : In 
Bomeo de nord unități militare engleze patrulează In apropierea fron

tierei cu Indonezia

ceastă părere, arătînd că la vot nu au luat parte decît 208 dintre cei 320 de senatori și că majoritatea senatorilor democrat-creștini, republicani, social- democrați și socialiști pe care se bi- zuie guvernul este de fapt de 180 de voturi. „II Messaggero“ din Roma scrie însă, dimpotrivă, că „nu se poate da votului numai valoarea unui accident tehnic, excluzînd cu totul semnificația lui politică“. Acest fapt, al cărui sens n-ar fi just să fie minimalizat, se adaugă altora care în ultimele luni au creat o situație generală, politică și economică, îngrijorătoare. „La Stampa“ din Torino este, de asemenea, de părere că în urma votului „rămîne o anumită atmosferă politică grea pe care nici guvernul și nici liderii responsabili nu o pot ignora“ .„Avanti“, organul partidului socialist, arată că votul din senat „introduce un element de nesiguranță și confuzie într-o situație care este necesar să fie bazată pe cea mai siguranță și„L’Unitâ“secințe practice și dimensiuni politice destul de însemnate. Aceste dimensiuni, continuă ziarul partidului comunist, sînt mai însemnate decît acelea ale votului din vara trecută din cameră, cu privire la școlile particulare, vot care a dus totuși la căderea primului guvern Moro, cu toate tentativele inițiale de minimalizare“.în prezent, în problema votului diri- senat se așteaptă o declarație oficială a celor patru partide care formează coaliția guvernamentală.
Octavian PALER

Situația 
politică 
după alegeri

mare pe o absolută claritate“, scrie că votul „are con-

Prin pierderea, în urma alegerilor de 
mărfi, a unicului vot de majoritate pé 
care-l definea în Folketing (parlamen
tul danez), coaliția guvernamentală a 
social-democrafilor și radicalilor s-a 
dezagregat. Actul, de obicei simbolic, 
al prezentării demisiei vechii formații 
guvernamentale în urma alegerilor, s-a 
transformat acum într-o problemă difi
cilă a vieții politice daneze. însărcinat 
cu formarea noului guvern, liderul so
cial-democrat Jens Otto Krag a comu
nicat vineri regelui Frederik eșecul în
cercării sale de a forma un guvern ma
joritar de coaliție.

Rezultatul alegerilor în sine nu -a 
fost de natură să producă senzație, în- 
trucît în reprezentarea parlamentară a 
principalelor partide nu au avut loc 
schimbări esențiale. Partidul social-de
mocrat și-a păstrat cele 76 de man
date, partidul liberal (Venstre) a rămas 
tot cu 38, partidul radical a pierdut 
un loc din cele 11 cîte avea în vechiul 
parlament. Acesta a fost însă locul- 
cheie, care a dus la pierderea majori
tății absolute de către coaliția guver
namentală.

Care va fi componența noului gu
vern? Astăzi s-a anunțat că, după co
municarea făcută de Krag, regele a 
avut întrevederi cu liderii partidelor 
radical și liberal. Convocîndu-I apoi 
din nou pe fostul prim-ministru, el l-a 
însărcinat cu misiunea de a constitui 
un guvern alcătuit exclusiv din membri 
ai partidului său. Observatorii constată 
însă că acesta va fi un guvern minori
tar întrucît va dispune doar de 76 din
tre cele 175 de voturi ale membrilor; 
parlamentului.

Gustav PETERSEN

Zit închiderea edîfyî
Atmosferă încordată la Saigon

................ .......... —-

Pregătirea unei noi ioviturî de stat 
în Vietnamul de sud ?SAIGON 25 (Agerpres). — Corespondentul din Saigon al agenției U.P.I. transmite că zvonurile cu privire la o nouă revoltă a armatei au făcut pe comandanții sud-vietnamezi să aducă trupele lor pe poziții defensive în jurul Saigonului. O companie de parașutiști a fost instalată în jurul birourilor primului ministru, generalul Nguyen Khanh. Persoane din anturajul primului ministru au declarat că aducerea de trupe în jurul sediului Consiliului de Miniștri a fost determinată de intensificarea zvonurilor privind o nouă lovitură de stat.

Zvonurile privitoare Ja poslbilita-

tea unei noi revolte — arată U.P.I. — sînt puse de unele persoane în legătură cu existența unor ofițeri nemulțumiți de faptul că generalul Kftianh intenționează să predea guvernul unor civili în următoarele 32 de zile. Acești ofițeri se tem că își vor pierde funcțiile ca urmare a. cererilor civililor de a fi conce- diați toți cei care au fost credincioși fostului dictator Ngo Dinh Diem. „Dar nimeni, scrie agenția, nu poate spune cu certitudine că acești ofițeri pregătesc o revoltă. Se consideră mai curînd că o asemenea răscoală ar fi un rezultat logic al actualei situații politice",
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