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SI DE STAT ÎN REGIUNEA GALATI

PE TEMELE ZILEI

MAGAZINELE
ÎN NOUL SEZON

Toamna a intrat abia de curînd 
în drepturile ei, dar pentru lucră
torii din comerț, pentru cei cărora 
le revine răspunderea bunei aprovi
zionări a populației, ea a început de 
mult. După ce au poposit în depo
zite, articolele de îmbrăcăminte, de 
încălțăminte și alte produse indus
triale destinate sezonului rece au 
pornit spre magazine.

La direcțiile generale de resort din 
Ministerul Comerțului Interior, ca și 
la direcțiile comerciale din regiuni 
și orașe, se urmărește în aceste zile 
realizarea contractelor încheiate cu 
industria. Fondul de mărfuri este 
simțitor mai mare decît anul trecut, 
sortimentele sînt mai bogate, mai va
riate. Străduindu-se să-și îndepli
nească una din principalele sale sar
cini — aceea de a determina reali
zarea de către industrie a noi sorti
mente, de a . promova în producție 
mărfuri calitativ superioare — co
merțul a contractat, în cadrul can
tităților sporite de paltoane, costu
me, încălțăminte etc., pe lîngă măr
furile „clasice“, numeroase modele 
cu o linie modernă, pe gustul cum
părătorilor. Industria s-a angajat, în
tre altele, să livreze mai multe con
fecții fine și articole de galanterie ; 
urmează să sosească și variate țesă
turi de iarnă din bumbac — difti- 
ne, barcheturi, plușuri etc. Potri
vit angajamentelor asumate de 
producători, vor ajunge în rafturi, 
pînă la sfîrșitul acestui an, și unele 
din sortimentele noi ale bunurilor 
de consum prezentate la Expoziția 
realizărilor economiei naționale.

E de la sine înțeles că a face față 
cerințelor de sezon înseamnă a ac
ționa operativ în toate verigile din 
circuitul aprovizionării. Cumpărăto
rii își mai amintesc că doar vifor
nița întîrziată care s-a abătut în 
pragul primăverii asupra Capitalei, 
a putut justifica într-un fel prezen
ța bogată în magazine a tricotaje
lor groase de lînă, care nu s-au gă
sit în cantități suficiente în lunile 
de iarnă. După cum dovedește vizi
tarea unor magazine, uneie deïicièn- 
țe de acest fel par să se repete : în 
timp ce unele vitrine nu și-au schim
bat încă înfățișarea estivală, altele 
au făcut saltul direct spre miezul 
iernii ; se resimt, goluri la unele 
mărfuri de toamnă. Spre evitarea 
unor asemenea situații trebuie să se 
îndrepte atît • eforturile comerțului, 
căruia îi revine îndatorirea de a re
partiza judicios fondul de mărfuri, 
cit și eforturile industriei, chemată 
să se adapteze cu maximum de ope
rativitate oricăror cereri justificate 
primite din partea comerțului. în 
momentul de față, de exemplu, este 

Toamna... în vitrină (La magazinul universal „București")
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cazul să se pună un accent deosebit 
pe aprovizionarea cu unele sor
timente de confecții, tricotaje și 
încălțăminte din piele și cauciuc. 
Firește că nu e totuna dacă a- 
ceste articole vor fi date pe pia
ță masiv la sfîrșitul semestrului, 
în loc să fie trimise spre magazine 
treptat, ritmic, în raport cu cerin
țele. Contractele între fabrici și or
ganizațiile comerciale pot fi socotite 
îndeplinite doar atunci cînd și ter
menele de livrare sînt respectate ri
guros.

în categoria mărfurilor de sezon 
intră și un larg sortiment de bunuri 
gospodărești, începînd de la becuri 
și borcane pînă la mașini de gătit 
și încălzit, burlane sau lopeți. O 
bună parte a acestor mărfuri este 
destinată magazinelor sătești. La 
sobele de încălzit emailate și din 
fontă, la tuceria comercială, la lo
peți, se semnalează însă că necesarul 
nu este în întregime acoperit ; cit 
privește burlanele, coturile și cup
toarele țărănești — solicitate intens 
în această perioadă — e de neînțe
les de ce o bună parte din cantită
țile destinate regiunilor Cluj și Ora
dea au fost scoase din producție de 
către fabricile Ministerului Indus
triei Ușoare „Metalica" Oradea și 
„Metalurgica“-Clu j.

O cerință actuală în legătură cu 
mărfurile noului sezon: organizarea 
judicioasă a desfacerii. în toate ora
șele să fie lărgite punctele de vîn- 
zare a articolelor cel mai mult soli
citate, re.grupîndu-se forțele lucră
torilor din magazine în așa fel încît 
să se asigure deservirea operativă, 
evitîndu-se crearea de aglomerări 
nejustificate.

Zonele și localitățile îndepărtate, 
a căror aprovizionare este mai ane
voioasă în lunile de iarnă, trebuie să 
se bucure de o atenție deosebită. 
Spre Deltă se îndreaptă în momen
tul de față importante cantități de 
produse industriale de larg consum. 
Asemenea pregătiri se fac în cen
trele forestiere și în alte localități 
din țară. Organelor locale din regi
unile unde există astfel de zone și 
localități le revine răspunderea de 
a urmări îndeplinirea integrală a 
planurilor de aprovizionare pînă la 
datele stabilite, de a asigura depo- 
zițarea și desfacerea corespunză
toare a produselor de-a lungul ano
timpului friguros.

Cumpărătorii așteaptă din partea 
industriei și a comerțului ca în noul 
sezon activitatea de aprovizionare și 
deservire să se desfășoare la un ni
vel superior, pe măsura posibilități
lor și a exigențelor actuale.

Din
toatei far«

A început 
recoltatul stufului

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
De cîteva zile Delta Dunării cunoaș
te din nou freamătul obișnuit al 
campaniei de recoltare. In această 
campanie întreprinderile Rusca, Par- 
dina, Sulina și Șontea vor recolta 
325 000 tone de stuf, cu aproape 
100 000 tone mai mult decît anul tre
cut. Pentru o cit mai bună valorifi
care a zonelor stuficole s-au făcut 
noi amenajări prin care suprafața 
recoltabilă va crește, în acest an, cu 
încă 60 000 hectare. Lungimea cana
lelor a. ajuns la 800 km, iar platfor
mele de depozitare a stufului la 150 
ha. Pentru ca această cantitate să 
fie strînsă într-un timp cît mai 
scurt, în toate unitățile a fost intro
dusă pe scară largă mecanizarea lu
crărilor de recoltare, balotare și 
transport. Așa cum prevede planul 
Trustului de amenajare și valorifi
care a stufului din Tulcea, ritmul 
zilnic de recoltare în această campa
nie va fi de 2 000 tone. Încă din pri
mele zile, cele 4 întreprinderi din 
Deltă au recoltat aproape 6 000 tone 
de stuf.

Zilele trecute, pe velodromul Dinamo, 
amatorii sportului cu pedale s-au 
strins în Jurul tînărului sportiv Mir
cea Iftimiu, de la A. S. „Laminorul"- 
Boman, care face turul R. P. Romine 
pe o bicicletă de oraș. Acum el se 
ailă în drum spre capătul călătoriei, 

orașul Roman

Agronomi 
promoția 1964

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Un 
număr de 112 ingineri agronomi și 
28 ingineri hortiviticoli, absol
venți ai Institutului agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad“ din Iași, au 
fost repartizați în producție la gos
podăriile agricole de stat și colecti
ve din țară. Mai bine de jumătate 
au plecat în unitățile agricole socia
liste din regiunile Iași și Suceava.

Un nou tip de unități 
in alimentația publică

Rețeaua de alimentație publică 
din Capitală se va mări cu un nou 
tip de unități, dotate cu utilaje mo
derne, așa-numitele ..Bufet-bar“ și 
„Cafea-bar“. în localuri existente — 
restaurantele „Constructorul-", „Ci- 
reșica“ și berăria „Bulevard“ de pe 
b-dul 6 Martie, cofetăria „Tosca“ 
din apropierea Teatrului de Operă 
și Balet, magazinul de legume și 
fructe din b-dul Magheru nr. 42 — 
se fac o serie de amenajări care 
vor schimba înfățișarea și profilul 
acestor unități.

Importante porturi la Dunăre și, în 
același timp, orașe ale unei impe
tuoase dezvoltări economice și ur
banistice, Galații și Brăila de azi 
înfățișează privirilor chipul lor în
noit din temelii. A rămas o amintire 
a trecutului, pe care generațiile mai 
tinere o află din povestirile celor 
vîrstnici și din cărți, imaginea în
tunecată a acestor orașe în primii 
ani de după război, cu mormane de 
ruine și moloz, cu clădiri ciuruite și 
străzi sfîrtecate ; după cum o a- 
mintire a rămas viața grea din tre
cut a oamenilor muncii de aici. Ga
lații și Brăila prezintă astăzi vizi
tatorului noi și vaste întreprinderi 
industriale, dotate cu utilaje la ni
velul tehnicii mondiale, mari cartie
re și ansambluri moderne de clă
diri, care produc o puternică im
presie de prospețime și tinerețe. 
Toate acestea sînt roade ale politi
cii partidului de construcție socia
listă, ale eforturilor depuse de oa
menii muncii gălățeni și brăileni în 
uzine, fabrici, pe șantiere.

In zilele de 29 și 30 septembrie, 
locuitorii celor două orașe dunăre
ne au avut în mijlocul lor 
oaspeți dragi. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Ale
xandru Bîrlădeanu, Gh. Gaston Ma
rin, Gogu Rădulescu, Gheorghe Ră- 
doi, ministrul industriei construcții
lor de mașini, Janos Fazekaș, minis
trul industriei alimentare, au fost 
însoțiți în cursul vizitei lor de tov. 
Constantin Scarlat, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Galați al P.M.R., Con
stantin Dumitrache, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Galați, și de alți repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat.

Ancorate în rada portului Galați, 
ca două surori gemene, cu profilul 
lor masiv și elegant, cu corpul 
de comandă strălucind alb în 
razele soarelui de septembrie, 
navele „Galați" și „Constanța", a- 
devărați pionieri ai pescuitului nos
tru oceanic, au constituit primul o- 
biectiv al vizitei. Pe bordul navei 
„Galați", conducătorii de partid și 
de stat au fost întîmpinați de co
mandanții celor două vase, Nicolae 
Milu și Victor Orban, de ofițeri și 
echipaj.

Oaspeților le-a fost prezentată ca
bina de comandă, cu timona electri
că, pilotul automat, aparatajul radar 
și celelalte aparate și instrumente 
care asigură navigația pe orice 
mări și oceane și în orice condiții 
atmosferice. Comandanții navelor 
raportează că, de la ieșirea din șan
tierul naval japonez Hitachi-Osakd, 
unde au fost executate, vasul „Ga
lați" a străbătut peste. 25 de mii de 
mile marine, iar vasul „Constanța" 
peste 32 mii de mile marine, corn- 
portîndu-se în mod excepțional. în 
timpul vizitării stației de radiotele- 
grafie, înzestrată cu aparate de 
mare precizie, tovarășul Ton Brezo- 
ianu, șef al stației și secretar al or
ganizației de partid de pe vas, i-a 
informat pe oaspeți că, datorită 
exactității cu care funcționează sta
ția, a putut fi evitat, în nordul O- 
ceanului Pacific, ciclonul Katy, care 
venea din direcția Nord-Vest cu o 
viteză de 15 noduri.

Cu un deplasament de cîte 3 600 
tone, navele „Galați" și „Constan
ța" posedă o mare autonomie de 
navigație. Avînd capacitatea de a 
depozita cîte 900 tone combustibil, 
cantități îndestulătoare de alimente 
și apă potabilă, fiecare dintre cele 
două vase poate naviga 130—140 de 
zile — durata unei curse de pescuit 
— fără a fi nevoie să intre în vreun 
port pentru aprovizionare.

Navele „Galați" și „Constanța" 
sînt adevărate uzine plutitoare. Ca 
orice uzine, ele au diferite secții de 
producție și prelucrare. Prima este 
secția de pescuit. Această operație, 
care odinioară se executa manual, 
cu mari eforturi fizice, este în pre
zent în întregime mecanizată. Trau- 
lul — un năvod uriaș, lung de 70 
de metri și lat de 36 de metri, fabri
cat dintr-un material plastic deosebit 
de rezistent — este lansat de vin- 
ciuri în ocean, putînd să ajungă 
pînă la o adîncime de 4—500 me
tri. Au fost cazuri — relatează 
membrii echipajului — cînd la o 
singură lansare s-au scos pînă la 
5 vagoane de pește. Secția urmă
toare este cea de preparare și fi- 
letare. Aici, instalații ultramoderne 
spală, jupoaie, filetează peștele. 
Următoarea etapă a procesului de 

producție o constituie tunelele fri
gorifice, unde peștele este congelat 
rapid la —40° pentru a-și păstra 
neschimbate calitățile de gust și 
nutritive, întocmai ca ale celui 
proaspăt. Peștele se transportă a- 
poi în depozitul frigorific, unde es
te păstrat pînă la întoarcerea în 
țară. O altă secție importantă este 
aceea care transformă deșeurile în 
făină de pește, produs de mare 
valoare pentru zootehnie. Dintr-o 
singură cursă de pescuit nava poa
te aduce 900 tone de pește congelat, 
întreg sau filetat, 350 tone făină și 
35 tone ulei de pește.

Comandanții celor două vase au 
relevat cu satisfacție comportarea 
excelentă a echipajelor în prima lor 
cursă de pescuit, care a constituit 
o adevărată școală de însușire a 
unei profesii noi, necunoscute pînă 
acum în țara noastră — pescuitul 
oceanic. Personalul marinăresc, teh
nic și de pescuit al fiecărei nave 
este alcătuit din 85 de oameni, din
tre care o bună parte cu o înaltă 
calificare — ingineri tehnologi, fri
gorifici, de pescuit. Toți membrii e- 
chipajelor — subliniază cei doi co
mandanți — s-au arătat în această 
primă cursă la înălțimea misiunii 
încredințate, au înfruntat cu curaj 
și iscusință greutățile unei călătorii 
la mare distanță, pe un ocean și în 
condiții atmosferice necunoscute lor 
pînă atunci, dînd dovadă de o înal
tă conștiință patriotică. Ei sînt gata 

Printre muncitorii și tehnicienii de pe șantierul combinatului siderurgic dm Galați

să pornească într-o nouă cursă de 
pescuit spre a aproviziona țara 
noastră cu noi cantități de pește o- 
ceanic, extrem de hrănitor, de făină 
și ulei de pește.

In timpul vizitei au fost prezen
tate mostre din diferite specii de 
pești pescuiți în Marea Behring șl 
în nordul Pacificului: cod, biban de 
mare, stavride, pește roșu, paltus, 
peștele Thai etc. Aceste specii sînt 
foarte gustoase; multe dintre ele se 
aseamănă cu cele din apele noas
tre și pot fi preparate în cele mai 
felurite moduri.

In convorbirile pe care le-a avut 
cu comandanții și cu membrii echi
pajului, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej s-a interesat îndeaproape 
de funcționarea mașinilor și a- 
paratelor, de condițiile de trai ale 
personalului, de experiența do- 
bîndită pînă acum de echipa
jele celor două nave, considerînd-o 
ca foarte prețioasă pentru per
spectivele de dezvoltare a aces
tei noi ramuri de activitate econo
mică. Cu ajutorul acestor nave și 
al echipajelor lor, care și-au însu
șit o meserie nouă, valoroasă, se 
vor putea asigura cantități însem
nate de noi produse de mare im
portanță pentru economia noastră.

Victor BÎRLĂDEANU

La fabrica de fibre din celuloză din cadrul complexului chimic Brăila(Continuare în pag. V-a)

INSTANTANEE

Cineva mi-a relatat un fapt 
care mi s-a părut, pînă la un a- 
numit punct, neverosimil.

Un bărbat între două vîrste a 
intrat într-o librărie din centrul 
Capitalei și a cerut un abecedar. 
I s-a răspuns politicos că unita
tea nu ține astfel de cărți. Cli
entul s-a interesat atunci la 
care altă librărie ar putea găsi 
manualul. 1 s-a răspuns, cu a- 
ceeași politețe, că nu va găsi abe
cedarul în nici o librărie. Clien
tul s-a arătat surprins : Cum, nu 
se tipăresc abecedare ? După ce 
învață copiii ? Și mai surprins, 
dar plin de tact profesional, li
brarul i-a explicat că astfel de 
cărți nu se vînd fiindcă nu se 
cumpără—și nu se cumpără pen
tru simplul motiv că se distri
buie gratuit. Dar nu în librării, ci 
în școli. Poate dacă clientul se 
va adresa unei școli...

încă neconvins, bărbatul pornit 

în căldarea abecedarului a între
bat căror copii și după ce criterii 
li se distribuie gratuit manualele. 
După unicul criteriu că sînt șco
lari și că toți copiii de la clasa 
intîia la a opta se bucură de a- 
ceastă grija părintească a statu
lui. La acest început de an — a 
adăugat librarul — s-au distribuit 
astfel peste 20 de milioane de 
cărți școlare. Uimit, clientul a 
clătinat din cap : O avere ! Om 
bine informat, librarul a ținut să 
confirme : Intr-adevăr, vreo sută 
și ceva de milioane lei.

Ce părea de necrezut în tot a- 
cest fapt, relatat cu lux de amă
nunte ? Buna informare și răbda
rea librarului de a angaja o ast
fel de discuție ? In fond, o libră
rie e și un loc unde se schimbă 
idei... Nu m-ar fi mirat nici dacă 
auzeam că în toiul conversației 
custodele cărților ar fi tras din 
raft un volum mai vechi al lui 

Geo Bogza și i-ar fi pus sub ochi 
interlocutorului cîteva ascuțite 
rînduri, scrise cu treizeci de ani 
în urmă pe tema manualelor. Și 
chiar ar fi meritat să-i citească : 
„...5 lei înseamnă o pîine. O pîine 
e o zi de viață. Cite pîini, cite 
zile de viață smulge din casele 
sărace prețul manualelor didacti
ce ? Oamenii se gîndesc. Tăblița : 
4 pîini. Aritmetica : 10 pîini. Geo
grafia : 8 pîini. Abecedarul : 7 
pîini. E fantastic !“. Cît de fan
tastică, însă, ar fi părut pe a- 
tunci ideea de a distribui gratuit 
manualele școlare...

Așadar, ce era de necrezut în 
toată povestea ? Evident, faptul 
Că s-ar găsi astăzi un om care să 
nu știe aceste lucruri, la îndemî- 
na ultimului școlar. Mi-am măr
turisit, deschis. îndoiala.

— Uite că există. Intîmplareo 
s-a petrecut la Librăria nr. 17. 
Solicitantul era profesor de limbi 
romanice și voia să cunoască me
todica predării limbii materne la 
noi, fiindcă am uitat să-ți spun 
— zîmbi povestitorul — că omul 
era un vizitator din străinătate.

V. PÎRVU

O acțiune
care se extinde

SIBIU (coresp. „Scînteii“). In toa
te fabricile și uzinele metalurgice din 
orașul și regiunea Brașov se extinde 
acțiunea „Să lucrăm 2 zile pe lună 
cu scule economisite“. La Uzina 
„Independența“ din Sibiu în majo
ritatea atelierelor și secțiilor prelu
crătoare inițiativa este înscrisă ca 
obiectiv important în întrecerea so
cialistă. Numărul muncitorilor de la 
această uzină, care lucrează mai 
mult de 2 zile pe lună cu scule e- 
conomisite, a crescut cu aproape 70 
față de anul trecut. Valoarea bur- 
ghielor, cuțitelor, alezoarelor, cali- 
brelor și matrițelor economisite anul 
acesta este de peste 174 000 lei. Re
zultate deosebite s-au obținut în 
secțiile mecanică III și sculărie. Aici, 
la fiecare 5 muncitori, 2 economisesc 
scule pentru cel puțin 2 zile de lu
cru pe lună, iar frezorul Nicolae 
Man, strungarul Ion Hurubeanu și 
alții lucrează, în fiecare lună, cite 
4—6 zile cu scule economisite.

lifte cfiolș să «S-te : «Ote
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CAIRO : Definitivarea 
ordinei de zi a Conferinței 
ia nivel înalt

Vineri au fost reluate ședințele se
crete ale miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor neangajate, întruniți 
la Cairo pentru a definitiva ordinea 
de zi a Conferinței la nivel înalt, ce 
urmează să înceapă la 5 octombrie. 
Un purtător de cuvînt al conferinței 
a anunțat că ordinea de zi a fost 
în întregime adoptată. Primul punct 
al ordinei de zi este intitulat „Dis
cuții generale asupra situației inter
naționale". Cel de-al doilea punct 
se subdivide în mai multe probleme 
ca : coexistența pașnică, problema 
colonialismului, discriminarea rasia
lă, rezolvarea diferendelor fără a 
recurge la amenințări sau forță, 
dezarmarea generală și totală, pro
blema pactelor militare și a bazelor 

străine precum și probleme privind 
rolul O.N.U. și executarea rezoluții
lor adoptate de către aceasta. Un 
alt punct este intitulat „Dezvoltarea 
și cooperarea economică ; efectele 
dezarmării asupra dezvoltării eco
nomice mondiale. Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare".

Naționalizări în Algeria
La Alger s-a dat publicității un de

cret potrivit căruia numeroase pro
prietăți imobiliare și magazine au 
fost naționalizate. în cursul zilei de 
joi au fost naționalizate o sută de 
bunuri imobile și magazine din Al
ger, 18 magazine din Bpida, 7 din 
Hadjout și trei din Boufarik. De ase
menea, în întregul arondisment 
Bougie s-au desfășurat operațiuni 
de naționalizare a bunurilor aparți- 

nînd persoanelor care au colaborat 
cu elementele colonialiste în timpul 
războiului de eliberare.

Instituirea legii marțiale 
la Guayaquil

Autoritățile ecuadoriene au insti
tuit legea marțială în orașul Guaya
quil, principalul oraș din această 
țară, ca urmare a unei mișcări de 
protest din partea cercurilor politice 
și financiare locale împotriva unui 
decret care instituie o nouă reformă 
fiscală. Poliția a arestat șapte per
soane, printre care fostul președinte 
al țării, Camilio Ponce Enriquez, și 
liderul partidului liberal, Pedro Jose 
Arteta. Patru stații locale de radio 
au fost închise, fiind instaurată, tot
odată, cenzura pentru ziarele din 
Guayaquil. Potrivit agenției France 
Presse, guvernul intenționează să 
închidă, de asemenea, școlile și u- 
niversitățile.
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LA SEMĂNATUL GRÎULUI
De la un raion la altul

In^regiunea Suceava se lucrează din plin la semănatul culturilor de 
toamnă. Pentru a afla măsurile luate de consiliul agricol regional, pri
vind buna desfășurare a acestor lucrări, corespondentul nostru pentru re
giunea Suceava, Nistor Țuicu, a adresat cîteva întrebări tov. ing. SAMUIL 
BARBĂ, vicepreședinte al consiliului agricol regional.
— Pînă la 1 octombrie, în re

giunea Suceava, au fost însămînțate 
cu cereale de toamnă 45151 
ha din care cu grîu și secară 
38 054 ha. Ce măsuri au fost între
prinse de consiliile agricole pentru 
executarea însămînțărilor de toam
nă în perioada optimă și într-un 
timp cit mai scurt ?

Pe baza recomandărilor date de 
Consiliul Superior al Agriculturii au 
fost stabilite măsuri concrete, dife
rențiate, în funcție de specificul fie
cărei zone și chiar al fiecărei gospo
dării colective. S-au fixat soiurile de 
grîu ce se vor cultiva, cantitățile de 
semințe, timpul de însămînțare, 
plantele premergătoare, dozele de 
îngrășăminte etc.

întreaga cantitate de sămînță e- 
xistentă a fost condiționată pînă la 
15 septembrie. Mult mai devreme 
decît în anul trecut au fost trimise 
probe la laborator pentru stabilirea 
puterii de germinație a semințelor. 
Pe baza rezultatelor obținute la la
borator s-au stabilit cantitățile de 
semințe ce trebuie schimbate. O a- 
tenție deosebită s-a dat pregătirii 
parcului de tractoare și mașini agri
cole, repartizării lor pe gospodării 
în fuilcție de volumul de lucrări.

Gospodăriile colective au fost a- 
proviziohate din timp cu substanțe 
chimicéjfeentru tratarea grîului. De
oarece îp. multe gospodării colective 
nu au 'ffistat porzolatoare, în anii 
trecuți Âftarea grîului se făcea în 
mod necoiespunzător. Pentru a în
lătura aceste deficiențe s-a luat mă
sura confecționării pe plan local a 
unor porzolatoare din butoaie vechi, 
în toamna aceasta s-a prevăzut, de 
asemenea, fertilizarea a 45 000 ha 
din care 20 000 pentru cultura grîu
lui. Pînă în prezent au fost aplicate 
îngrășăminte naturale și chimice pe 
25 000 ha din suprafețele care ur
mează să fie însămînțate cu grîu, 
depășindu-se planul cu 5 000 ha.

Deși timpul este înaintat și însă- 
mînțările trebuie să se desfășoare 
din plin, pînă îrj prezent nu s-au 
schimbat decît 1 200 tone semințe. În 
unele raioane ca Dorohoi, Botoșani 
și Săveni s-au schimbat cantități 
foarte mici față de necesitățile uni
tăților. Care este cauza acestor în
târzieri ?

— Intr-adevăr aceste lucrări sînt 
întârziate. Vina o poartă în primul 
rînd consiliile agricole raionale care

nu au urmărit felul cum gospodăriile 
colective desfășoară schimbul de se
mințe. Desigur că și noi — secția 
de cereale și plante tehnice din ca
drul consiliului agricol regional — 
purtăm o mare vină, deoarece nu am 
controlat mai îndeaproape desfășu
rarea schimbului de semințe. Pentru 
a înlătura această deficiență s-a or
ganizat în aceste zile transportul 
către baze al grîului pentru schimb 
din gospodăriile colective și prelua
rea semințelor repartizate.

Ținînd seama de condițiile clima
terice specifice din această toamnă, 
ce acțiuni deosebite a întreprins 
consiliul agricol regional pentru ur
gentarea semănatului ?

— Regiunea noastră, față de alte 
regiuni ale țării, are condiții deose
bite prin faptul că este situată mai 
în nord, unde toamnele sînt mai 
scurte. Ploile abundente din ultima 
vreme au întârziat vegetația cultu
rilor. Pentru a avea totuși posibili
tatea să executăm într-un timp 

Ritm intens

scurt însămînțările, 50 la sută din 
suprafața destinată însămînțării cu 
grîu și alte culturi de toamnă au 
fost amplasate după premergătoare 
timpurii și după păioase. Recoltarea 
porumbului de pe suprafețele ce ur
mează a fi însămînțate cu grîu se va 
face cu prioritate.

In raioanele Fălticeni, Dorohoi și 
Rădăuți, unde iarna vine mai tim
puriu, însămînțările au început la 10 
septembrie, realizîndu-se pînă în 
prezent 41,8 la sută, 38 la sută și 
respectiv 35 la sută, din suprafețele 
planificate. în aceste raioane, de la 
data începerii însămînțărilor au 
existat condiții optime de lucru 
(umiditate, teren bine pregătit, se
mințe etc.). Și în raioanele de șes s-a 
trecut cu toate forțele la semănat. 
Avem convingerea că în jurul datei 
de 20 octombrie planul însămînțări
lor de toamnă va fi îndeplinit.

Din controlul făcut pe teren de 
membrii consiliilor agricole regional 
și raionale rezultă că anul acesta se 
dă o mai mare atenție calității lu
crărilor. Așa stau lucrurile la gospo
dăriile colective Rotunda, Fîntînele, 
Răuseni, din raionul Fălticeni, Arbo
res, Caiafindești, Grănicești, raionul 
Rădăuți, și altele, unde inginerii, 
brigadierii de cîmp și șefii brigăzi
lor de tractoare controlează zilnic 
pregătirea patului germinativ și ca
litatea semănatului.

în toate 
unitățile agricole

Corespondentul nostru pentru regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
Deaki Lorand, a adresat cîteva întrebări tov. inginer VIOREL PAȘA, 
vicepreședinte al Consiliului agricol raional Tîrgu Mureș, în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă și în special cu semănatul 
grîului. Redăm răspunsurile primite.
Consiliul agricol raional a analizat 

amănunțit aspectele legate de cultu
ra grîului, stabilind o serie de mă
suri privind organizarea muncii, 
respectarea întocmai a tuturor fac
torilor agrotehnici de care depinde 
realizarea unei producții sporite. In 
această toamnă datorită întârzierii 
în vegetație a porumbului, atenția 
noastră s-a îndreptat spre găsirea 
celor mai bune soluții de amplasare 
a grîului. De cîteva zile s-a trecut 
cu toate forțele la semănat.

Lucrările de pregătire a terenului 
și semănatul grîului nu se desfășoa
ră în mod ritmic în toate gospodă
riile colective. Principala cauză a ră- 
mînerii în urmă constă în tărăgăna
rea recoltării sfeclei de zahăr, a car
tofilor si a altor culturi premergă
toare. Nici mijloacele de transport 
din cele două S.M.T.-Uri din raion și 
atelajele de care dispun gospodăriile 
nu sînt folosite cu întreaga lor ca-

pacitate. în strînsă colaborare cu 
C.F.R.-ul și I.R.T.A. consiliul agri
col raional a luat măsuri pentru îm
bunătățirea folosirii mijloacelor de 
transport.

De curînd consiliul agricol raional 
a analizat situația fiecărei gospodă
rii colective privind posibilitățile de 
desfășurare a campaniei de însămîn- 
țări. Concluziile care au rezultat de 
aici au arătat importanța unei în
drumări diferențiate și operative a 
unităților agricole.

Gospodăria colectivă din Păsăreni 
a fost sprijinită în întocmirea unui 
grafic de folosire a atelajelor. La 
Troița, Iedu și alte gospodării colec
tive s-au dat indicații practice pri
vind tratarea și condiționarea se
mințelor. La gospodăria colectivă din 
Bordoșiu, rămasă în urmă cu pre
gătirea terenurilor, au fost trimise 4 
tractoare pentru executarea arăturii 
și semănatului.

ta gospodăria colectivă Ciolpani, regiunea București, se lucrează din plin la pregătirea terenului și semănat

LISTA

nurlie școlii 
și educația copiilor

Este o adevărată îneîntare să pri
vești noile localuri de școală con
struite, ca pretutindeni în țară, și în 
cuprinsul raionului nostru. Clase 
mari, luminoase și spațioase, labo
ratoare, săli pentru profesori oieră 
condiții din cele mai bune pentru 
desfășurarea muncii de pregătire și 
educare a elevilor. Nu e greu să 
înțelegem bucuria elevilor și a das
călilor lor cînd se mută din școlile 
vechi în cele recent clădite.

Ca orice gospodari chibzuiți, o 
dată instalați în casă nouă, condu
cerile de școli, învățătorii și profe
sorii din cele mai multe sate și co
mune se îngrijesc de întreținerea și 
păstrarea bunurilor de interes comun 
ale școlii. în primul rînd se stră
duiesc să-i deprindă pe elevi să 
păstreze curățenia, să nu strice sau 
să deterioreze mobilierul, materialul 
didactic. Și, dacă ne gîndim bine, 
acest aspect al muncii de educație 
este deosebit de important. Tînărul 
din societatea noastră socialistă 
trebuie să știe să respecte bunurile

publice, pentru realizarea cărora 
s-au cheltuit fonduri însemnate, 
multă muncă și strădanie colectivă. 
Pe alocuri, însă, această îndatorire 
de seamă a școlii este uitată de 
unele cadre didactice. Am să rela
tez și un caz concret.

Astă-vară, îngrijindu-ne de pre
gătirea școlilor pentru noul an de 
învățămînt, am alcătuit o comisie 
care să verifice starea localurilor de 
școli spre a stabili unde să se facă 
reparații sau lucrări de renovare. 
Am vizitat aproape toate clădirile 
din raion. Ne-am oprit la Școala de 
opt ani din Păușești (director 
tov. Gheorghe Avan), dată în folo
sință anul trecut. Drept să spun, nici 
nu se cunoștea că acolo învățaseră 
zi de zi elevi. Clădirea era atît de 
bine întreținută îneît n-au mai fost 
necesare decît lucrări sumare de 
curățenie. Nu prea departe de aici 
se află altă școală, construită în 
același timp cu cea amintită — 
Școala de opt ani din Roești-Cueni 
(director tov. Vasile Vîlcoci). După

un an de folosință, era într-o stare 
criticabilă. Nici conducerea școlii, 
nici cadrele didactice nu s-au preo
cupat de îngrijirea localului, care 
le-a fost dăruit prin efortul comun al 
întregii comune. Curățenia zilnică s-a 
făcut de mîntuială — parchetul era 
stropit cu apă și apoi măturat. Re
zultatul : deteriorarea lui completă. 
Zidurile și mobilierul erau zgîriate 
și murdărite. Pentru a pune la punct 
acest local a fost nevoie de repara
ții capitale în valoare de cîteva zeci 
de mii lei. Cum pot fi oare apreciate 
rezultatele activității educative de la 
această școală, dacă atitudinea față 
de bunurile obștești, respectul pen
tru muncă lasă de dorit ?

Fără a micșora cu nimic vina 
celor de la Roești-Cueni în pri
vința proastei îngrijiri a școlii, aș 
vrea să fac o propunere forurilor de 
specialitate : nu s-ar putea înlocui 
sau măcar acoperi parchetul la.șco
lile sătești cu diferite pardoseli din 
material plastic ? Ar fi mai econo
mic și mai ușor de întreținut.

Victor TUDORICĂ 
vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional 
Horezu, regiunea Argeș

cu terminațiile numerelor cîștigătoare 
și procentele de cîștiguri la libretele de 
economii C.E.C. cu cîștiguri, ieșite la 
sorti la tragerea din trimestrul III.1964

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 

libretelor cîș
tigătoare

Procentele 
de cîștig

1 792 250%
2 073 200%
3 434 100%
4 236 50%
5 032 25%
6 149 25%
7 196 25%
8 232 25%
9 324 25%

10 581 25%
11 607 250/0
12 627 250/0
13 872 25%
14 934 250/0
15 946 250/0

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se fac de către casele raio
nale de economii, după normele stabi
lite prin regulament.

Lista de cîștiguri in obiecte

Cum scriu elevii noștri ?
Este un fapt cunoscut, asupra- că

ruia deseori se revine în discuțiile 
pedagogice, dă un scris citeț, co
rect și rapid dezvoltă la elevi ca
pacitatea de a-și îmbogăți și siste
matiza cunoștințele. Deoarece de
prinderea de a scrie frumos se for
mează în primii ani de școală, în
vățătorului îi revine sarcina impor-, 
tantă de a obișnui pe elev cu regu
lile grafice, de a-i cultiva aptitudi
nile.

In procesul învățării de către elevi 
a scrisului deosebim trei etape : 
prima — etapa elementară — carac
terizată prin aceea că atenția ele
vului este concentrată asupra ele
mentelor literelor, respectării reguli
lor în legătură cu poziția corpului în 
bancă, coordonării mișcărilor, folo
sirii peniței și a caietului ; în etapa 
abecedară, atenția este reținută de 
execuția corectă a literelor, în timp 
ce respectarea regulilor tehnice in
tră în obișnuință treptat ; cea de-a 
treia este etapa scrierii neîntrerupte, 
cînd atenția elevului este concen
trată asupra legării corecte a litere
lor într-un cuvînt. Cunoscînd aceste 
etape obligatorii în procesul scrierii, 
sîntem de acord ca încă din clasa I 
elevii să se familiarizeze cu folosi
rea tocului, a peniței, a cernelei și 
nicidecum în etapele ulterioare, cînd 
atenția copilului este reținută de

execuția corectă a literelor, de scrie
rea cuvintelor.

Cum se realizează acest proces în 
practica pedagogică ? în timpul pri
melor trei clase se folosește caietul 
cu linlatură specială tip 1, 2, 3, iar 
în clasa a IV-a se introduce caietul 
de dictando, scrierea rapidă luînd 
locul scrierii încete. Totuși, într-un 
mare număr de cazuri, începînd din 
clasa a V-a scrierea elevului se de
formează, transformîndu-se într-o în- 
cîlceală de semne greu de descifrat. 
Tinerii nu pot lua notițe corespun
zătoare, întîmpină greutăți la dictări, 
lucrări scrise, pregătiri de teme etc. 
Sînt profesori care își exprimă nemul
țumirea în legătură cu modul cum 
sînt pregătiți unii elevi în pri
mele patru clase; unii învățători, 
dimpotrivă, afirmă că deprinderea 
scrisului corect și frumos este pier
dută de elevii în cauză după ab
solvirea clasei a IV-a.

Care este părerea mea pe care o 
exprim după ce m-am gîndit mult 
la această problemă ? începînd din 
clasa a V-a elevii trebuie să scrie 
mult mai repede decît pînă atunci ; 
lor li se cere să urmărească expli
cațiile profesorilor și să Ie no
teze concomitent ; au nevoie, așa
dar, de o scriere bine formată. Or, 
aceasta nu se realizează în multe 
cazuri, deoarece folosirea caietelor

cu liniatură specială pînă în clasa a 
III-a frînează formarea scrisului fru- 

>• mos și totodată rapid. în plus, scrie- 
tea pe caietele special liniate vine 
în contradicție cu cea liberă, efec
tuată de elevi pe caietele de arit
metică chiar din clasa I.

Pe baza experienței mele la cate
dră pot spune că folosirea caietului 
de dictando încă din clasa a II-a 
dă rezultate mai bune. Consi
der că un an de învățămînt — în 
clasa I — e suficient pen
tru folosirea caietului cu liniatură 
specială. După aceea, în clasele a 
II-a, a III-a și a IV-a, caietele cu 
linii obișnuite îi vor ajuta pe copii 
să-și consolideze deprinderile for
mate și, totodată, le vor oferi posibi
litatea unui scris corespunzător ce
rințelor din clasele V—XII. Aplicînd 
metoda înainte amintită în anul pre
cedent la clasa a II-a, elevii mei, a- 
junși în clasa a III-a scriu cel puțin 
atît de caligrafic ca și colegii lor din 
alte clase, realizînd în plus deprin
derea de a se exprima în scris în
tr-un mod mai clar și mai rapid. Pro
pun Ministerului Învățămîntului să 
studieze posibilitatea introducerii ca
ietului de dictando încă din clasa a 
II-a.

Marla TOMOȘO1U 
învățătoare emerită
Școala medie „Emil Racoviță" 
din București

la depunerile pe librete de economii ca 
dobîndă și cîștiguri

TRAGEREA PENTRU 
TRIMESTRUL III.1964

Nr. 
cîștig.

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 5.133 10.000
1 46.792 10.000
1 115.886 10.000
1 156.772 10.000
1 410.817 10.000
1 549.649 10.000
1 ' 574.282 10.000
1 628.210 10.000
1 692.296 10.000
1 912.780 10.000
1 981.397 10.000
1 1.086.856 10.000
1 1.238.399 10.000
1 1.312.547 10.000
1 1.445.535 10.000
1 1.676.431 10.000 160.000

Terminația
libr. cîști-

gător

17 22.544 5.000
17 65.645 5.000 170.000

170 9.631 2.000 340.000
170 6.663 1.000
170 8.222 1.000 340.000
170 4.996 500
170 5.623 500
170 7.494 500
170 8.117 500 340.000

1.350.0001.240
Total cîștiguri 

în obiecte :

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale de economii de care depind 
unitățile care au emis libretele cu do
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți. Dife
rențele în plus sau în minus intre va
loarea obiectelor alese și valoarea cîș
tigurilor se lichidează în numerar, la 
înmînarea obiectelor.

B

Lucrările agricole 
în dezbaterea comitetului 
raional

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). —
O bună parte din suprafețele a- 

gricole ale raionului Sfîntu Gheor
ghe cultivate cu cartofi și sfeclă 
de zahăr vor fi însămînțate anul 
acesta cu grîu de toamnă. La indi
cația comitetului raional de partid 
și a consiliului agricol raional în 
toate gospodăriile agricole colecti
ve au fost luate măsuri pentru 
strîngerea la timp a culturilor de 
toamnă și pregătirea, în condiții a- 
grotehnice corespunzătoare, a te
renurilor care vor fi semănate cu 
grîu.

Zilele acestea, comitetul raional 
de partid a analizat stadii^ lucră
rilor în cadrul unei ședințe cu ac
tivul de partid. Secretari ai comi
tetelor de partid și ai organizații
lor de bază, precum și președinți 
ai unor gospodării colective au 
prezentat informări despre măsu
rile întreprinse. In încheierea șe
dinței, s-a subliniat necesitatea 
unei bune organizări a muncii, a 
întocmirii unor grafice săptămîna- 
le de desfășurare a lucrărilor agri
cole a căror îndeplinire să fie con
trolată sistematic de consiliile de 
conducere și birourile organiza
țiilor de bază.

Răspmdîrea 
experienței înaintate 
în munca de partid

PITEȘTI. Pentru generalizarea 
experienței înaintate acumulate de 
unele organizații de bază în mun
ca politico-organizatorică privind

INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
antrenarea constructorilor la în
deplinirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, comitetul de partid de 
la hidrocentrala „16 Februarie“ de 
pe Argeș a organizat recent o con
sfătuire la care au participat mem
brii birourilor organizațiilor de 
bază, propagandiști ai cercurilor și 
cursurilor învățămîntului de partid 
și numeroși alți membri de partid. 
După prezentarea unor referate 
s-au purtat ample discuții în ca
drul cărora au fost scoase în evi
dență metodele bune folosite de or
ganizațiile de bază, precum și defi
ciențele existente încă în acest do
meniu. Consfătuirea ar fi fost însă 
și mai rodnică dacă în întocmirea 
referatelor s-ar fi manifestat mai 
multă grijă pentru legarea lor de 
aspecte concrete ale activității pe 
șantiere. (După ziarul „Secera și 
ciocanul").

Pregătiri 
pentru învățăminte 
agrozootehnic de masă

TG. MUREȘ, (coresp. „Scînteii“). 
— Comitetul de partid din cadrui 
gospodăriei colective din comuna 
Șona, raionul Tîrnăveni, se îngri
jește îndeaproape de pregătirea 
noului an școlar în învățămîntul 
agrozootehnic. Comitetul de partid

și consiliul de conducere au stabi
lit ca anul acesta să funcționeze 6 
cercuri de cultura plantelor de 
cîmp, creșterea animalelor și hor- 
tiviticole. Membri ai birourilor or

La punctul de consultații de la Fabrica de confecții și tricotaje București, 
propagandiști și cursanți discută despre programul consultațiilor, data 
și temele consultațiilor metodologice cu propagandiștii, schimburile de 

experiență ce se vor organiza în noul an de învățămînt de partid

ganizațiilor de bază și alți membri 
de partid' au stat de vorbă cu cîte 
2—3 cursanți, arătîndu-le că de ri
dicarea nivelului dé pregătire a- 
grotehnică a colectiviștilor depinde 

în bună măsură creșterea produc
ției agricole vegetale și animale.

Lectorilor li s-au dat îndrumări 
privitoare la predarea de lecții in
teresante, strîns legate de specifi
cul și de sarcinile actuale ale gos
podăriei. Un colectiv condus de in
ginera gospodăriei s-a îngrijit de 
completarea materialului intuitiv 
pentru cercuri (planșe, ilustrații, 
probe de semințe și de sol, mostre 
de plante etc.) și de organizarea 
unei mici expoziții agricole.

Sprijin tinerilor 
muncitori

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“).— 
Cu cîtva timp în urmă, la Uzina de 
mașini agricole „7 Noiembrie“ din 
Craiova au fost repartizați să lu
creze aproape 50 de absolvenți ai 
școlilor profesionale. Din primele 
zile de la sosirea lor, organizațiile 
de bază s-au îngrijit ca noii absol
venți să se familiarizeze cu activi
tatea de producție, cu viața uzinei.

Mai mulți membri de partid, 
muncitori cu înaltă calificare, ca 
Gheorghe Vîlceanu, Florea Lepă- 
dătescu, Mihai Cîrlogea și alții au 
primit sarcina să se ocupe, fiecare 
la locul de muncă, de cîte 1—2 ab
solvenți pentru a-i ajuta să-și îm
bogățească cunoștințele profesiona
le. In secțiile turnătorie, sculărie 
mecanică, conducerile tehnico-ad- 
ministrative împreună cu comitetul 
sindicatului au organizat expuneri 
asupra proceselor tehnologice, ur
mate de demonstrații practice.

Spre a-i sprijini pe tinerii mun
citori să-și ridice nivelul politic și 
ideologic. în fața lor se țin expu
neri pe teme actuale ale politicii 
interne și externe a partidului ; cei 
mai mulți dintre ei s-au înscris la 
diferite cercuri ale învățămîntului 
de partid și învățămîntul politic 
U.T.M.

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă : 

Văduva veselă (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : 
Eminescu (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femeie cu bani (orele 15,30), Moartea unui 
artist (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturd- 

.za Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Sfînta Ioana (orele
19.30) , (sala Studio, sir. Al. Sahia nr. 
76 A) : Dragă mincinosule (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Magheru) : 
Hipnoza (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Ninge la Ecuator (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Finita 
la comedia (orele 20). Teatrul „Țăndări
că“ : Năzbîtiile 1ÜI Țăndărică (spectacol 
pentru copii — orele 16), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru adulti — orele
20.30) . Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Pagini alese din revis
ta de altădată (orele 20), (sala Victoria) : 
Și băieții și fetele (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de ansamblul 
circului chinezesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Viață particulară: 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1135 — orele 19,30), Republica (9,15; 
11.30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,15), Festival
(9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 - la
grădină — Pasajul Eforie — orele 20), 
Modern (10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), 
Ghepardul — cinemascop (ambele serii): 
Patria (9; 13; 17; 21). Hatari (ambele se
rii) : București (9,30; 13: 16,30; 20), Gră
dina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — orele 
19,15). Drama Ciocîrliei : Luceafărul (9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,30: 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 - la grădină 
orele 19,30), Tomis (10; 12; 14: 16; 18,15; 
20,30 — Ia grădină orele 19), Melodia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Al nouălea 
nume : Grivița (10; 12; 16; 18; 20). Dra
goste Ia zero grade : Victoria (10; 12: 
14; 16; 18,15; 20,30). Giulești (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Flamura (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30). Cei șapte magnifici 
— cinemascop : Central (9,30; 12,15; 15; 
18: 20,45), înfrățirea Intre popoare (10; 
14,30; 17,30; 20,30). Floarea Manlo : Lu
mina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Cultural 
(15; 17; 19; 21). Enrico Carusso : Carpati 
(10; 12; 14; 16). Asasinul din cartea de te
lefon : Union (15; 17; 19; 21). Program 
pentru copii : Doina (orele 10). Brațul 
nedrept al legii : Doina (11.30; 13.45: 16; 
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) , Rahova (15,30; 18; 20,30 — la gră
dină orele 19), Lira (15,30; 18; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). Vizitați Zakopane — 
Medicii din Sierra — Mișcările Pămîntu- 
lui — Cuvînt cu cuvînt — Greva - Ba
lada primăverii : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Ciociara : Excelsior (10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Adesgo (14; 16,15; 
18,45; 21,15). Banda de Iași : Feroviar (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16; 
18; 20). Ocolul pămîntului în 80 do zile : 
—cinemascop (ambele serii) : Dacia (9,30; 

13; 16,30; 20). Aventura de la miezul nop
ții : Buzești (15; 17; 19; 21 — la grădină 
orele 19.30). Vara în nordul sălbatic : 
Crîngașl (16; 18; 20). Pagini de Istorie — 
Rominia, orizont 64 : Bucegi (9; 16; 19.15). 
Comisarul : Unirea (16; 18,15; 20.30 - la 
grădină orele 19.15). îndrăgostitul : Fla
căra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). La strada : 
Vitan (16; 13,15; 20,30 — la grădină orele
19) . Bărbații : Munca (16; 18.15; 20,30), 
Arta (15; 17; 19; 21 — la grădină orele
19,30).  Sechestratul din Altona : Moșilor 
(15.30; 18; 20 30). Falsificatorul : Popular 
(16; 18,15; 20,30). Moral 63 : Aurora (9.30; 
11,45, 14; 16,15; 18,45; 21 - la grădină orele
20) , Florească (16; 18,15; 20,30). Rebelul 
magnific : Volga (9,30; 11,45; 14; 16.15: 
18,30; 20,45). Comoara din lacul de argint
— cinemascop : Colentina (15: 17; 19; 21), 
Ferentari (10; 16; 1815; 20.30). Doi colo
nei : Progresul (15,30; 18; 20,15). Singură
tatea alergătorului de cursă lungă : Co- 
troceni (15,30; 18; 20.30). Pășesc prin Mos
cova : Pacea (16: 18; 20). M-am îndrăgos
tit Ia Copenhaga : Viitorul (15: 17; 19; 21). 
Galapagos : Cosmos (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Năzdrăvăniile vulpii: 
Pisica vrea să mănînce vulturi. 19,45 — 
Povestea păsării Tyo. 20.00 — montajul 
folcloric Rodul toamnei îmbelșugate. 
20.30 — Tonitza, film documentar. 20,50
— comici vestiți ai ecranului : Stan și 
Bran în retrospectivă. 22.00 — Cîntă Doi
na Badea. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul mai mult senin, exceptînd Do- 
brogea și Oltenia, unde a fost variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 19 grade la Timi
șoara, SînniColau Mare și Răuți și 9 gra
de la Cîmpulung Muscel. In București t 
Vremea a fost frumoasă, cu cerul senin. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și 6 octombrie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. Innorări 
mai accentuate se vor produce în sud- 
vestul țării, unde vor cădea ploi locale. 
Vînt slab, pînă Ia potrivit predomlnînd 
din sectorul estic. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
3 grade și plus 7 grade. Iar maximele 
între 10 și 20 grade. Brumă locală la 
începutul intervalului. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu cer va
riabil, Vint slab. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere ușoară.
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Cel mai ușor e șă-i găsești ; cel mai 
greu — să-i aduni. Intri pe la „meca
nică" sau treci prin „autoutilitare“ sau 
nimerești la „autobuze“ și e de ajuns 
să pui o singură întrebare, oricui, că te 
îndreaptă imediat pe poteca industrială 
la capătul căreia dai de un Sava. Și 
așa, de la un Sava la altul, descoperi 
la un moment dat că ai cutreierat aproa
pe întreaga uzină. Căci de la bucata in
formă de metal pină la autobuzul sau 
troleibuzul ieșit pe marea poartă a uzi
nei, cîteva răspîntii tehnologice sînt mar
cate cu numele aceleiași familii Sava.

Ce e surprinzător 
la acest subiect?

Dificultatea, spuneam, începe din mo
mentul cînd încerci să-i strîngi laolaltă. 
Poate s-o confirme și fotoreporterul nos
tru care, pentru imaginea alăturată, a 
consumat de nouă ori mai multă ener
gie decît pentru alte imagini. Fiindcă 
sint nouă : opt și cu bătrinul nouă. Am 

folosit în acest scop talentul organizato
ric și autoritatea paterna a șefului fami
liei, Gheorghe Sava. $i totuși, la sfirși- 
iul schimbului, deși fixasem un loc de 
întîlnire mai precis chiar decît ceasul de 
la Universitate, și anume „pontajul” sec
ției autoutilitare.— principala răscruce 
a drumurilor întregii familii — ne-am 
găsit destul de greu unii pe alții, fiindcă:

„Fane a fost chemat la comitetul de 
partid pentru o chestiune urgentă, dar 
a zis că nu stă mult“ ;

„acuma vine și Dumitru, nu știu ce 
mai avea cu băieții din brigadă" ;

„știi, tată, că Gheorghe e în schimbul 
doi...”.

Mă uit la oamenii care vin, la oamenii 
care pleacă. $i-au dezbrăcat salopetele, 
au lăsat grijulii pulsul uzinei în miinile 
celor din schimbul II, și-au pus hainele 
de oraș și sînt pe picior de plecare. Fa
milia, cită s-a sfrîns pînă în această cli
pă, (ine o scurtă consfătuire și se ia ho- 
iărîrea ca Eugen s-o caute pe Niculina, 
iar Dumitru să mai încerce o dată la 
Fane, că l-a văzut nu știu care și a 
zis că ,,da’ de unde, n-a plecat, îl văzui 
eu". Urmăresc cu emoție împrășherea 
cercefașilor, nu cumva să nu ne mai gă
sim deloc, și-l întreb pe cel mai calm 
(dintre toți, pe bătrîn :

— Totdeauna vă strîngeți așa greu ?
— Să fi fost acu’ de curind la noi, la 

• petrecere, i-ați fi întîlnit pe toți. Nu 
fnai aveam loc în casă.

— Toți noua?
— Nouă sîntem aicea, în uzină. Toți 

22, cu neveste și copii. Ce-i drept, atîta 
lume e cam greu de mobilizat, zîmbește 
bătrînul, dîndu-mi a înțelege că, la o 
astfel de treabă, el unul se înhamă 
bucuros oricînd.

— Înseamnă că vă vedeți mai rar...
— Dacă e s-o luăm ca adunare ge

nerală, într-adevăr. Da' ne tot vizităm 
unii pe al)ii. Eu, duminica, știi cum e 
omul bătrîn, mă scol dis-de-diminea|ă 
și pină-n prinz reușesc să trec pe la 
doi-trei. Apoi, noroc cu Eugen că stă la 
un pas de uzină și are și televizor bă
iatul...

Pină să se întoarcă cercetașii, acolo 
unde ne aflăm, lingă pontaj, amețit de 
cunoașterea unui atît de numeros colec
tiv, încerc să pun ordine — cu ajutorul 
capului familiei — în tot acest tablou 
de nume, de vîrste și de meserii. Tran
scriu, întru limpezirea reportajului, car
tea de vizită colectivă :

Gheorghe Sava, 57 de ani, mecanic 
de întrefinere.

Dumitru,. 35 de ani, lăcătuș, șef de 
brigadă.

Eugen, 30 de ani, sudor.
Ștefan, 28 de ani, strungar.
Tudora, 26 de ani. calculatoare de sa

larii (dar la bază, ține să precizeze bă
trînul, e lăcătuș).

Corneliu, 23 de ani, lăcătuș.
Gheorghe, 19 ani, lăcătuș.
— Pînă acum, șapte — operez eu cu 

aritmetica elementară. Nu sînteți nouă ?
— Chiar nouă. Dar am văzut în car

net că ai notat în dreptul tuturor „fami
lia Sava". Pe fiică-mea, Niculina, o chea
mă insă Bojog, după bărbatu-său. Gheor
ghe Boțog, amîndoi lăcătuși, amîndoi în 
aceeași brigadă. Ce zici, iese acum so
coteala ?

lese. Pe lista copiilor lui Gheorghe 
Sava mai trebuie înscriși și Aurel (31 
am, frezor la I.R.E.B.) și Doina (16 ani, 
clasa a X-a la liceu). Noi vorbim, însă, 
în acest reportaj, de cei „opt și cu bă
trînul nouă" de la uzina bucureșteană 
„Autobuzul“. Ce e surprinzător la acest 
subiect? Familii numeroase sînt destule. 
Faptul că întîlnești, lucrînd cot la cot, 
tatăl și copiii, nici asta n-ar fi ieșit din 
comun. Surprinzător, însă, e faptul că 
sînt nouă, că lucrează în aceeași uzină, 
că alcătuiesc o familie de metalurgiști, 
că ștafeta meseriei (ați observat mai 
sus : majoritatea sînt lăcătuși) s-a trans
mis, fără greș, dintr-o mina în alta... Și 
tocmai cu asta, firesc, a debutat „masa 
rotundă" în jurul căreia (în cele din 
urmă I) s-a strîns familia.

Cadrul : apartamentul lui Eugen, în- 
fr-unul din blocurile noi din Pieptănari. 
De jur împrejurul mesei, amintiri ușor 
declanșate, iar în mijlocul ei — un avion 
cu reacție, lucrat de mîna lui Eugen, și 
care părea, simbol al cutezanței și avîn- 
tului, un martor cum nu se poate mai la 
locul lui.

începutul ? Bătrînul îl fixează prin 
1922. Atunci a învățat el meseria. Cea 
de lăcătuș, care avea apoi să pună stă- 
pînire, vreme de patru decenii, pînă 
azi, pe destinele întregii familii. Lăcătuș 
la moara din Huși. în 1945, casa tatălui 
era plină de copii, lipsurilor de pînă a- 
tunci adăugîndu-li-se cele crescute, bu
ruieni, din solul pustiu al secetei și al 
foametei. Ceea ce-l îngrijora, însă, mai 
ales, pe lăcătușul morii din Huși era 
viitorul acestei case de băieți. Creșteau 
iute, bătea la ușă vremea alegerii me
seriei, el voia să facă din ei munci
tori destoinici, stăpîni pe o meserie 
bună — dar de cîți muncitori putea să 
aibă nevoie acea „uzină" de măcinat? 
Și-au amintit de o rudă din Capitală. 
Bătrînul, pe atunci un bărbat în. plină 
maturitate, a început să forjeze metalul 
în uzina care avea curînd să se cheme 
„23 Auqust“. Trei dintre băieții lui (Du
mitru, Eugen și Aurel) nutreau dorința 
tinerească, întreținută de părintele lor, 
de a se apuca zdravăn de meserie, li 
privesc acum, aici, la această „masă ro
tundă". Nici n-ai crede că au mai apu
cat vicleșugurile patronale. Le-au apucat. 
Ei țin încă destul de bine minte cum 
era cînd voiai să ucenicesfi, iar de uce
nicit reușeai doar la coada măturii. Ușor 
de imaginat cîf de infim este leqat mo
mentul istoric al naționalizării de viața 
acestei familii, atrasă de metalurgie ca 
de un magnet. Frații s-au răspîndit care 
încotro, în cîteva uzine bucureștene, pri
mitoare și promițătoare. Profesori le-au 
fost acei primi ani ai industrializării so
cialiste, cu greutățile, cu avînturile, cu 
biruințele lor.

Urme fierbinți
Și iarăși un început : 1953. Despre 

ceea ce se clădea atunci, în acel loc 
pustiu de pe lîngă șoseaua Giurgiului, 
se spunea că va deveni leagănul auto
buzelor și troleibuzelor rominești. Cînd 
a venit acolo bătrînul, prima lui impre
sie era că a nimerit pe un șantier de 
construcții... Tntr-o frază grăbită s-ar pu
tea scrie că familia Sava a participat de 
la bun început, de la crearea primelor 
autobuze și troleibuze. Dar stai, își amin
tește bătrînul, că pe atunci noi făceam 
încă batoze și remorci... Asta a fost 
prima dată... Dumitru și Eugen, care la 
scurtă vreme au călcat pe urmele tată
lui lor (nu tocmai exact spus, fiindcă 
plecau diminețile de acasă tustrei) con
firmă : păi sigur, nu lucram cu toții în 
brigada matale, de la „montaj obloa
ne" ? Ștefan, însă, îi corectează grăbit : 
după tata, primul care a intrat în uzină 
am fost eu, la strungărie. Ajunsă discu
ția aici, amintirile se întretaie, se înlăn- 
țuiesc, se suprapun.

în întregul ei, familia este memoria 
vie a creșterii uzinei, a înființării de sec
ții și brigăzi, a afitor amintiri pe care 
nu le-ar consemna nici o monografie. 
Sute de perfecționări, de modificări teh
nologice — topite în vîrsta de azi a auto
buzului, troleibuzului și a autoutilitare
lor romînești — au lăsat urme, urme fier
binți în gîndurile și în palmele acestor 
oameni,' așa cum vîrsta copacilor lasă 
urme în cercurile concentrice ale tulpi
nii. Evocările sînt simple și precise ; Du
mitru, și Eugen, și bătrînul, și e> toți 
vorbesc de acele începuturi, „cînd era 
foarte greu, cînd nu primeam materialele 
ritmic și nu aveam nici atîta experiență 
și era atunci nevoie de oameni toarte 
hotărîți“. Ca și cum ar istorisi despre 
alții. Cu o modestie care ii scoate în a- 
fara bătăii reflectorului. Printre acești 
„oameni foarte hotărîți" se numără și ei, 
fiecare dintre ei, muncitori prețuiți a: 
uzinei. încredere și stimă : de mulți ani, 
Gheorghe Sava este mereu ales în bi
roul organizației de bază ; Ștefan e se
cretarul organizației de bază din secția 
mecanică ; Dumitru e organizatorul unei 
grupe de partid ; Niculina activează în 
comitetul U.T.M. din secție.

Toți laolaltă ar putea alcătui o briga
dă complexă, familia fiind stăpînă pe 
cîteva dintre principalele meserii din 
metalurgie, de la lăcătuș la strungar, de 
la frezor la sudor. Ei se simt, însă, mem
bri ai unei mult mai vaste familii, cea 
sare i-a crescut, i-a desăvîrșit în mese
rie și i-a educat : uzina.

O dată deschis subiectul, fiecare în
cearcă să schițeze, pornind de la pro
priile sale sentimente, legătura dintre ei, 

nouă, și „Autobuzul”. Mă gîndeam, as- 
cul‘îndu-i, că tinerii din cea mai proas
pătă promoție de muncitori ar trebui 
să-i audă discutînd... Să simtă emoția 
acestor oameni care, intrînd în Expoziția 
realizărilor economiei naționale, fac pri
mul drum spre locul unde sînt parcate 
mașinile înmănunchinc! și o părticică a 
muncii lor ; anonimi printre vizitatori,, a- 
tenți, cu sufletul la gură, la aprecierile 
celor din jur. Să înțeleagă simțămîntul 
acestor oameni care știu sa măsoare, nu 
numai cu privirile, cu cîf cresc pomii 
plantați cîndva de ei împrejurul halelor. 
Să vadă cum bătrînul păstrează în porto
fel, alături de cele mai dragi amintiri, cîte
va „certificate de inovator”, așa cum 
păstrează și Ștefan sau Niculina și cum 
le vor păstra, probabil, Dumitru, Eugen 
și Cornel. Fiindcă ștafeta meseriei con
ține în ea și vibrația gîndirii inovatoa
re, transmisă de asemenea prin tradiție.

Toate aceste fapte pot deveni obiec
tul unor fructuoase cercetări și conclu
zii pentru filozoful și sociologul preocu
pat atît de problemele dezvoltării con
științei socialiste, cîf și ale felului cum 
își pun pecetea anii noștri asupra trăsă
turilor familiei muncitorești. Fiindcă aici, 
în coloana de reportaj, n-a mai încăput, 
pe spațiul meritat, acel climat specific 
al unei familii în care preocupările din 
orele de muncă își prelungesc ecoul, 
firesc, în felul de a-și petrece timpul li
ber. Ca și cum oamenii aceștia și-ar pe
trece ziua, succesiv, în două cămine.

Ceea ce transpare adeseori, într-o sim
plă vorbă, într-un gest oarecare, într-un 
dialog. Bătrînul și Ștefan lucrează acum 
amîndoi la dă.rile de seamă ale organi
zațiilor de partid din care fac parte ; și 
i-am surprins pe acești doi comuniști fă- 
cînd între ei, la un moment dat, ceea 
ce s-ar putea numi „schimb de expe
riență", în urma unei întrebări lansate 
de tată : „Măi Fane, ce ziceai tu, că ai 
și terminat darea de seamă ? la spune 
și mie cum...".

Sînt cu toții cititori pasionați. Tot de 
la bătrînul. îl vedeau cum citește pînă 
noaptea tîrziu, în copilăria lor, și nu se 
lăsau nici ei pînă cînd nu venea el să 
le stingă lampa. Cine știe ? poale cel 
mai arareori i-a stins-o lui Cornel — că 
iată-l ajuns bibliotecarul secției „meca
nică". El, bătrînul, a adus primul șah în 
casă, făcut cu mîna lui, din placaj, încă 
de pe vremea cînd lucra ca fierar la 
„23 August". Și acum, comentează el, 
nici nu mai contez la șah față de băieții 
ăștia deștepți ai mei.

E plăcut printre cei opt și cu bătrînul 
nouă. Doar să prinzi momentul cînd se 
adună ei cu toții laolaltă !

Victor VÎNTU

Eugen GHEȚEA „început de drum"
București

LINIȘTITĂ
Pe ea o chema Mihaela, pe. cei doi 

frați, mai mici, Mihai și Mihai. Dacă 
frații se obișnuiseră destul de re
pede cu orașul (vorbeau orășenește, 
se jucau orășenește, iar de trei ori 
pe săptămînă se duceau la cinema
tograful din cartier) ea rămăsese 
încă o țărăncuță și la vorbă și la 
port, visînd la o casă cu grădină, 
undeva, pe o stradă fără tramvaie. 
Blocul de unsprezece etaje, unde lo
cuia de aproape doi ani, o cam spe
ria cu forfota lui, cu ascensoarele, cu 
vecinii grăbiți și gălăgioși, care 
rareori își aminteau s-o întrebe ce 
mai face. Dimineața era la școală, 
acolo îi plăcea că avea cu cine 
vorbi, și avea de lucru ; după-amie- 
zele și le petrecea acasă, mai învăța, 
mai spăla vase, dar, oricît s-ar fi 
străduit, tot nu reușea să se des
curce cu după-amiezele lungi și 
monotone ; tatăl dormea, ori se 
apuca să repare ceva prin casă, 
mama își vedea de bucătărie, 
frații Mihai și Mihai ieșeau pe

Desen de Mihu VULCÄNESCU

Premiul III

balcon : erau grozav de încîntați 
de balconul lor cu flori, de la etajul 
unsprezece, de unde cuprindeai cu 
privirea o mare parte a orașului. 
Balconul fusese denumit, pe rînd : 
post de observație, foișor de foc, sta
ție meteorologică, și-n cele din urmă 
•— cabina comandanților. Un Mihai 
era comandant prim, celălalt, co
mandant secund. Sub privirile lor 
pătrunzătoare orașul naviga liniștit 
pe toate mările și oceanele pămân
tului, descoperite de Mihaela în A- 
tlasul geografic. Din cînd în cînd, 
printr-o port-voce de carton, coman
dantul prim dădea amănunte în le
gătură cu itinerariul parcurs, ori 
transmitea ordine mateloților din 
balcoanele vecine. Mateloții, cam 
leneși, în loc să execute aceste or
dine, se mulțumeau să le transmită 
altor mateloți din interior, pînă cînd 
îi vedeai trași de mîini, de urechi, 
smuciți încolo și-ncoace și trimiși să 
învețe la aritmetică.

Ei nu-i plăcea să se joace de-a 
vaporul, abia dacă admitea să fie 
pasager. Aproape în fiecare după- 
amiază se pregătea să meargă în 
vizită la vecini. Nu prea avea la 
cine. Ieșea pe culoar și aștepta să 
fie invitată. Uneori avea noroc, dar 
de cele mai multe ori cobora de la 
etaj la etaj, unsprezece etaje, fără 
să schimbe măcar două vorbe cu 
cineva, cu oricine. Atunci se gîndi 
să mai stea și ea cu copiii, pe cu
loare, pe trepte, ori jos, în holul blo
cului. Copiii ar fi vrut să-i plimbe 
cu liftul, asta era distracția lor mult 
rîvnită și aspru sancționată de pă
rinți. Ii lua cu ea cîte trei-patru în
tr-o cabină. Dar ceilalți, care își aș
teptau rîndul, apăsau nerăbdători pe 
butoane, încît liftul se oprea mereu 
între etaje: ea se speria, copiii se în
treceau în rîs si chiuit. De cîteva ori, 
administratorul o certă față de copii: 
se ținu tare, nu plînse decît tîrziu, 
cînd urcă pe jos pînă la etajul un
sprezece.

Aventurile cu liftul erau primej
dioase și hotărî să renunțe la ele. 
Dar copiii ziseră că dacă nu se mai 
poate, atunci să se joace altfel cu 
ei, oricum. In fiecare după-amiază 
pe la șase o așteptau, cuminți, în 
fața ușilor. Ea îi aduna, pe rînd, de 
la toate etajele, sfătuindu-i mereu să 
nu strige, să nu fluiere, să nu se-n- 
caiere. Nimeni nu o asculta, decît în 
momentul cînd se prefăcea supă
rată : atunci se pornea un fel de tîn- 
guială cam fățarnică, de ieșeau pă
rinții să vadă ce-o mai fi și asta. 
Părinții o certau că iar le zăpăcește 
copiii, ea își cerea iertare, copiii îi 
făceau semne că nu-i nimic, bune, 
rele, toate trec. Cînd ajungea cu ei 
în fața blocului, cu cîte douăzeci o 
dată, nu era chip să-i mai stăpî- 

nească, strigau toți și fluierau, încît 
frații Mihai, de-acolo de sus, din ca
bina comandanților, ordonau prin 
port-vocea de carton să se facă li- ■’ 
niște la „babord". Ei îi plăcea să - 
stea în fața blocului, ar fi stat cea
suri la rînd rezemată de zid, cu mii- \ 
nile încrucișate la piept. Avea im
presia că se află la sat, unde așa e 
obiceiul, să ieși spre seară la poar
tă, să te uiți în lungul drumului după 
cine vine și se duce, ori să mai 
schimbi o vorbă cu vecinele. Aici 
avea cu cine vorbi, cu femeile care 
se întorceau de la cumpărături, ori 
de la film : dacă o întrebau, poves- 
tea și ea ce a cumpărat Ieri, alaltă
ieri, ori cum îi merge cu școala, :• 
Spre necazul ei, copiii n-o prea lă-T, 
sau să se întindă la povești cu cel 
mari, intervenind în discuții cu o iri
tare neașteptată.

Astfel, de la o zi la alta, înțelese 
că prietenii .îi cer un devotament to- - 
tal : ea trebuie să fie prietena lor șl 
numai a lor. De teamă să nu-i tră
deze, copiii o conduceau la maga- ; 
zine, cînd avea de făcut cumpără
turi, ori la poștă, la librărie. Cînd . 
o vedeau îmbrăcată de oraș, se mo- 
horau toți : de cele mai multe ori, cui
mohoreala ori cu veselia o împiedi- 
cau să-și facă drumurile în oraș, 
unde ar fi vrut să se plimbe, ori să I“ 
mai intre prin magazine. Nu se-ndura 
să treacă peste prietenia lor. Dar în- 
tr-o seară, pe cînd se. juca de-a 
baba oarba printre lăzile cu sticle i» 
de laote înșirate în fața blocului, o 
trezi din joc o voce blîndă și parcă « 
îngrijorată : „Măi Mihaela, ce-i cu 
tine, ce-i asta ?". Avu un moment ț,
greu, sufocant : nu zise nimic, nici “
nu se uită la cel care-i vorbise; ;
doar se sprijini ușor de o ladă. Bă- ;
iatul se îngrijoră de-a binelea și re- T
pede îi luă mîna. Atunci ea se răsu- -
ci, vrînd să fugă, dar copiii, revol- ‘
tați că a întrerupt jocul, o imobiliza- - 
ră din cîteva mișcări. Pe băiat, pe 
străin, nici nu se gîndiră să-l bage “ 
în seamă. Pricepînd cum stau lucru- “ 
rile, băiatul se apropie de ei, își 
aprinse o țigară și întrebă : „Ia să J 
vedem, ce nu vă convine ?" Cîțiva se 
traseră la o parte, dar nu mult, doi, - 
trei pași, ca să închege un front de 
apărare în dreptul lăzilor cu sticle. 
Ceilalți, care încă nu voiau să știe 
de străin, o rugau pe Mihaela să * 
reia jocul. Ea îi lovea ușor peste 
mîini, încercînd să scape din strîn- • 
soare. „Eu venii să te iau în parc, 
iar tu te joci 1 zise băiatul, apucîn- 
d-o de mînă — păi bine, chiar așa, " 
de-a baba oarba ? 1" Pufăia din ți- 
gară și rîdea.

Astfel, tot rîzînd, de parcă nu s-ar *■'
mai fi putut opri, o făcu și pe ea să “
rîdă. Pentru prima oară i se trans- 
mitea rîsul unui bărbat ; și tot pen
tru prima oară, vrerea lui. Porni a- 
lături de el avînd senzația că se des
prinde de un țărm pe care n-o să se 
mai reîntoarcă niciodată. De sus, 
din cabina comandanților, frații Mi
hai și Mihai scrutau depărtările prin 
binocluri de carton. „Mare liniștită’ 
anunță comandantul prim.

Nicolae ȚIC -
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Spre centrul atomului
9 Minusculul nucleu și structura lui complicata 
® &olul „pionilor“ ® Picături și pături nucleare
• O probiemă nerezoivată a fizicii moderne

Descoperirea unor fenomene le
gate de structura intimă a atomului 
a dus la concluzia că „indivizibilul", 
ultima părticică a substanței, cum 
fusese considerat atomul, este de 
fapt un sistem complex. El este for
mat dintr-un nucleu avînd în jurul 
lui, reținuți de forțe electrice, e- 
lectroni negativi. Un nou capitol al 
fizicii — mecanica cuantică — care 
studiază comportarea particulelor 
atomice a permis să se obțină o 
descriere detaliată a fenomenelor 
ce au loc în atomi. Astfel, pe baza 
principiilor mecanicii cuantice se 
pot determina trecerile electronilor 
atomilor dintr-o stare într-alta, cu e- 
misie sau cu absorbție de lumină, 
legăturile dintre atomi în molecule 
etc. Cu totul altfel se prezintă însă 
situația în cazul părții centrale a a- 
tomului — nucleul. Aici cercetările 
sînt încă destul de puțin avansate 
față de complexitatea fenomenelor.

Ce putem spune despre nucleu ? 
La începutul secolului nici nu se știa 
încă de existența lui. Cercetările 
unor fizicieni de seamă ca Pierre și 
Marie Curie, E. Rutherford ș.a., au 
reușit să-l pună în evidență, să pre
cizeze!, relațiile lui cu restul atomului. 
Astăzi e neîndoielnic că dimensiunile 
atomilor reprezintă circa o sutime de 
milionime, pe cînd cele ale nucleu
lui circa o zecime de miime de mi- 
liqrdifh'è de centimetru. Nucleul este 
deci de o sută de mii de ori mai 
mic decît atomul. Și totuși, expe
riența a arătat cu certitudine că nu
cleul atomic are, de asemenea, o 
structură deosebit de complicată. E- 
miterea de radiații de către ele
mentele radioactive * *),  precum și 
transformările nucleare artificiale, 
obținute în laborator, dovedesc 
structura complexă a nucleului.

*) Radiațiile „alfa" — reprezentînd 
nuclee de heliu, „beta“ — electroni și 
„gama“ — fotoni de mari energii — 
provin din nucleele elementelor ra
dioactive-

• La Delft, în Olanda, a luat fi
ință un centru pentru tehnica spa
țiului cosmic, destinat proiectării 
și construcției de rachete cosmice, 
sateliți artificiali și sonde spațiale.

• Specialiștii sovietici au sinte
tizat, pe baza unor compuși metalo- 
organlci ai manganului, un nou an
tidetonant de mare eficacitate. Cu 
prjlejul încercărilor s-a demonstrat 
că această substanță, adăugată în 
combustibilul motoarelor cu com
bustie internă, prelungește func
ționarea lor cu maximum 20 000 de 
ore.

O Un sistem radar-laser a fost 
elaborat recent în Anglia și aplicat 
la cercetarea mișcărilor turbulente 
ale aerului din atmosferă. în di
recția supusă explorării, se emite 
un impuls puternic și concentrat de

Progresele științei și tehnicii sînt 
astăzi direct condiționate în bună 
parte de. dezvoltarea metrologiei, 
Noile metode de investigare în cer
cetările științifice, introducerea auto
matizării în numeroase procese de 
producție, utilizarea unor noi mate
riale de construcție, a izotopiloi' ra
dioactivi etc. impun folosirea unei 
tehnici a măsurătorilor tot mai per
fecționate. O oglindire a preocupă
rilor în această direcție pe plan 
mondial a reprezentat cea de-a HI-Ș 
Conferință internațională a tehnicii 
măsurării (I.M.E.K.O.) care a avut 
Ioc la Stockholm între 14 și 19 sep
tembrie.

La lucrările conferinței au parti
cipat 600 de delegați din 29 de țări. 
Au fost prezentate peste 110 comu
nicări de către specialiști din diferite 
țări printre care s-au remarcat per
sonalități ca prof. N. Theorell din 
Suedia, laureat al premiului Nobel, 
prof, B. S. Sotskov de la Institutul 
de automatică și telemecanică din 
Moscova, W. A. Wildhanck, director 
adjunct al Oficiului american de 
etaloane, prof. E. Perucca de la Poli
tehnica din Torino și alții.

Față de conferințele precedente din 
anii 1958 și 1961, recenta reuniune de 
la Stockholm s-a caracterizat prin 
creșterea numărului și nivelului co
municărilor prezentate, prin schim
bul util de experiență, teoretic și 
practic, în domeniul tehnicii măsu
rării și al aparatelor de măsurat, cît 
și prin participarea unui mai mare 
număr de firme din diferite țări la 
expozițiile cu noi tipuri de apara
tură de specialitate, organizate în 
timpul desfășurării ei.

Dezvoltarea rapidă a
mijloace de măsurare, apariția 
noi metode de măsurare și tipuri de 
aparate, aplicarea tehnicii măsurării

Nucleul este compus din particu
le încărcate pozitiv — protonii — și 
particule fără sarcină electrică — 
neutronii. Protonul și neutronul sînt 
mult mai grei decît electronul, de 
circa 1800 de ori.

Protonul este de fapt identic cu 
nucleul celui mai ușor atom, acel al 
hidrogenului. împreună cu un singur 
electron, protonul formează siste
mul neutru din punct de vedere e- 
lectric, care este atomul de hidro
gen. In general, la toate elementele, 
atomii neutri cuprind în nucleu un 
număr de protoni egal cu cel al e- 
lectronilor din jurul nucleului.

Neutronul, particula lipsită de 
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sarcină, descoperită de fizicianul en
glez J. Chadwick, are masa aproxi
mativ egală cu cea a protonului. 
Fizicienii sovietici D. Ivanenko și 
I. Tamm, ca și fizicianul german W. 
Heisenberg, au formulat primii ipo
teza că el ar intra în componența 
nucleului. Un progres însemnat în 
studiul comportării acestor particule 
a fost realizat datorită lui Heisen
berg, care a presupus că protonul 
și neutronul reprezintă de fapt două 
stări distincte — una cu sarcina 
electrică pozitivă, iar cealaltă fără 
sarcină — ale uneia și aceleiași par
ticule : nucleonul.

In afară de hidrogen, al cărui 
nucleu este singurul care nu conți
ne neutroni, toate celelalte elemente 
conțin în nucleele lor protoni și neu
troni, în număr specific lor. Astfel, 
nucleul atomului de „heliu patru", 
element care în tabelul lui Men
deleev urmează imediat după hidro
gen, este alcătuit din doi protoni 
și doi neutroni. Există și alte nuclee 
de heliu, ca cel de „heliu trei", care 
are doi protoni și un singur neutron. 
Nucleele care diferă numai prin nu
mărul de neutroni sînt așa-numitele 
nuclee izotope, care au aceeași sar
cină electrică dar mase diferite. Pe 
măsură ce trecem la nuclee mai 
grele, numărul neutronilor crește tot 
mai mult față de cel al protonilor. 
Uraniul 235, de exemplu, are 92 de 
protoni și 143 de neutroni.

Din moment ce am aflat din ce 
„cărămizi" este constituit nucleul, ne 
punem întrebarea : care este cimen
tul de legătură, care sînt forțele ce 
le împiedică să se împrăștie, asigu- 
rînd remarcabila stabilitate a multor 
nuclee ? în cazul legăturii dintre nu
cleu și electronii atomului, am văzut 
că răspunsul este de mult și bine 
cunoscut: nucleul și electronul se a- 
trag datorită sarcinilor lor electrice 
de semn contrar, forța ce leagă păr
țile componente ale atomului fiind 
de natură electrostatică. Cunoscînd 
natura acestei forțe, pe baza legilor 
fizicii atomice pot fi explicate toate 
proprietățile atomului. In nucleul a- 
tomului situația este însă alta, aici 
acționează alte forțe, specifice a- 
cestuia, ceea ce face necesară o 
nouă teorie științifică cu privire la 
modul de interacțiune a particulelor 
în general. De exemplu, interacțiu
nea dintre două particule cu sar
cină electrică se exercită prin in
termediul cîmpului electromagne
tic creat de acestea în jurul lor. As
tăzi se cunoaște unanim că lumina, 
ca și în general orice cîmp electro
magnetic, poate fi considerată ca 
formată din particule, anume din fo
toni. în concepția actuală, forța de

lumină, al cărui ecou (reflecție) in
formează asupra stării păturilor 
respective de aer. Sistemul contri
buie la asigurarea securității avia
ției.

o La șantierul naval „Warne
münde“ (R. D. Germană) s-a elabo
rat o metodă de verificare pe șan
tier a funcționării motoarelor de 
nave, în condiții identice cu cele 
din timpul navigației. La pupa na
vei se atașează „camera de dirijare 
a curenților“ construită în așa fel 
îneît curentul format de elice în 
apa din cameră este captat și, după 
o frînare corespunzătoare, îndrep
tat din nou spre elice. Cu ajutorul 
camerei de dirijare a curenților, în
cercările pot fi executate cu în
treaga capacitate a motoarelor na
vei, fără a mai fi necesare curse de 
probă.

în noi domenii au fost temele co
municărilor prezentate la conferință. 
Astfel, pentru prima dată la 
I.M.E.K.O., s-au dezbătut probleme 
ale măsurătorilor în biologie și ale 
aparatelor de măsurat pentru co
municații cosmice. Au fost relatate 
rezultatele privind mărirea preciziei 
în măsurarea unor mărimi atît foar
te mici, cît și foarte mari. S-a comu
nicat, de exemplu, despre măsu
rarea unor densități de gaz foarte 
mici, la care într-un volum de 1 cm e 
rămîn doar cîteva mii de molecule 
său despre presiuni foarte mari, de 
peste 10’ N/m‘), la care rezistă doar 
unele materiale speciale. De ase
menea, au fost dezbătute probleme 
interesante cu privire la măsurarea 
unor lungimi foarte mici, de ordinul 
unei sutimi de micron (un fir de păr 
are grosimea de 30—50 microni) sau 
a unor lungimi extrem de mari. Azi 
este posibilă măsurarea exactă a u- 
nei distanțe de 100 lan cu o eroare 
mai mică de 1 mm, folosindu-se așa- 
numitele „lasere“ (generatoare cuan
tice de lumină). Pentru măsurarea 
intervalelor de timp foarte scurte, 
se dovedește tot mai utilă produce
rea de impulsuri electrice de durată 
foarte mică ; există astăzi genera
toare care produc impulsuri cu du
rata de o miliardime de secundă, 
ceea ce înseamnă că o succe
siune de un miliard de aseme
nea impulsuri ar dura doar o se
cundă. La măsurarea curenților 
electrici foarte mici s-a ajuns la li
mite care nu mai pot fi depășite de
cît folosindu-se aparate bazate pe 
principii noi. S-a realizat astfel mă- 
surarea unoi- curenți echivalenți cu 

diferitelor . trecerea a cinci electroni pe secun
de ________

*) Newton/metru — unitate de 
măsură pentru forță.

interacțiune dintre particule cu sar
cini electrice poate fi explicată prin- 
tr-un fenomen de schimb : dintre 
particulele în interacțiune, una emi
te un foton care este absorbit ime
diat de alta, procesul petrecîndu-se 
și în sens invers. Atracția sau res
pingerea celor două particule sînt 
rezultatul acestui schimb. în fizica 
modernă se consideră că orice in
teracțiune între particule are la 
bază un asemenea schimb, fiecărui 
tip de cîmp de forțe corespunzîndu-i 
particule specifice.

De ce natură sînt însă cîmpurile 
responsabile de interacțiunile între 
nucleoni, adică între un proton 
și un neutron, între doi protoni 
sau doi neutroni ? Aceste cîm- 
puri nu pot ii numai de natură elec
trostatică, deoarece neutronii nu au 
sarcină electrică, iar protonii se 
resping chiar între ei. Nu pot fi nici 
de natură gravitațională, aceste for
țe fiind prea slabe pentru a putea 
fi luate în considerație. In afară de 
aceasta, „forțele nucleare" pe care 
le căutăm se mai caracterizează și 
prin distanțe extrem de mici de ac
țiune, de ordinul a 1/10 000 000 000 000 
cm. Fizicianul japonez H. Yukawa a 
presupus că există o asemenea forță 
(mai exact un potențial) cu proprie
tățile căutate, dar că ea este legată 
de o particulă pe atunci încă ne
cunoscută, cu masa mai mare decît 
a electronului. Pînă la urmă această 
particulă a fost descoperită de fizi
cianul englez C. F. Powell și denu
mită „mezon pi" sau „pion". Masa 
ei este de circa 275 ori mai mare 
decît a electronului.

Ideea forțelor de natură mezonică 
este plauzibilă, dar fizicienii nu au 
reușit să construiască pe această 
bază o teorie închegată a nucleului, 
valabilă măcar în cazul a doi nu
cleoni. Se pare că în momentul de 
față ne aflăm în fața unei coti
turi în evoluția concepției fizice 
despre lume, evident nu prima 
din istoria fizicii. Se știe că meca
nica clasică, creată încă de Galilei 
și Newton, descrie în mod corect 
mișcarea corpurilor la dimensiunile 
și vitezele lor obișnuite. O apli
căm chiar în cazuri atît de com
plicate cum este mișcarea astrelor și 
a vehiculelor cosmice. Atunci însă 
cînd fizicienii au încercat să aplice 
mecanica clasică la cercetarea ato
mului ea s-a dovedit necorespunză
toare și a trebuit să se adopte prin
cipii noi ce au fundamentat mecani
ca specifică a atomului — mecanica 
cuantică. Astăzi s-a ajuns în faza 
în care încercăm să adaptăm 
mecanica cuantică la domeniul nou 
al nucleului și al particulelor ele
mentare, încercăm parcă din nou 
să deschidem o ușă cu o cheie ne
potrivită. Un mare număr de fizi
cieni caută fără răgaz cheia. Pro
babil că numai după ce fizica va

• La Muzeul de științe naturale 
din Budapesta se lucrează în pre
zent la catalogarea unor interesante 
descoperiri paleontologice. Este vor
ba de oasele upor mici rozătoare, 
ale unor animale ierbivore și car
nivore mari, vechi de 400 000 de 
ani, descoperite în nordul Unga
riei. Cercetătorii au constatat că 
cerbii, bivolii, urșii și chiar leii 
care au trăit în acea perioadă erau 
cu o treime mai mari decît descen- 
denții lor de astăzi.

• O centrală atomoelectrică se 
află în curs de construcție Ia O- 
brigheim, în R. F. Germană. Ea va 
fi echipată cu un reactor cu apă sub 
presiune, va avea o putere de 
280 000 kW, putînd alimenta cu 
energie electrică un oraș de 600 000 
locuitori. Combustibilul atomio este 
uraniul ușor înnobilat, iar ca me

dă prin circuit ; pentru măsurarea 
unor curenți și mai mici ar fi nece
sară măsurarea electronilor unul cîte 
unul.

La lucrările conferinței au ieșit în 
evidență și unele tendințe noi în con
strucția aparatelor de măsurat. Sînt 
tot mai frecvent folosite așa-numi
tele aparate numerice, „digitale“, 
care prezintă rezultatul măsurării 
direct în cifre, adică sub o formă 
mai adecvată citirii decît aceea 
obișnuită a scării gradate, cu ac in
dicator. în fotografia alăturată se 
vede un voltmetru numeric de mare 
precizie, care măsoară tensiuni delà 
0,00001 pînă la 1 000 volți, indicînd 
rezultatul cu șase cifre proiectate 
pe o sticlă mată. Progrese noi 
s-au obținut și în realizarea de 
etaloane noi, în automatizarea mă
surărilor, în construcția de aparate 
pentru efectuarea operației în con

Voltmetiu numeric cu precizie de 0,001 la sută

progresa pe calea cunoașterii 
mai qdînci a proprietăților și 
chiar a structurii particulelor ele
mentare se va putea ajunge la o teo
rie coerentă a forțelor nucleare și 
structurii nucleului. Pentru moment 
însă, fizica încearcă, uneori cu 
succes, să dea soluții aproxima
tive, pe baza teoriilor emise pînă 
acum, Ea poate lămuri dacă 
nu în întregime, cel puțin parțial și 
aproximativ, proprietățile nucleului, 
dînd explicații uneori satisfăcătoare 
pentru fizica experimentală. De exem
plu, atît atomii cît și nucleele au 
stări excitate, adică stări cu un sur- 
plus de energie. Atomul emițe fo
toni cînd trece dintr-o stare excitată 
într-una cu energie mai mică. La fel, 
nucleul : dacă se află într-o stare 
excitată emite o rază gama și trece 
într-o stare de energie mai mică. 
Teoria nucleului pe care o căutăm 
trebuie să poată prevedea, între al
tele, energiile și diferitele proprietăți 
ale stărilor excitate.

In prezent, unele răspunsuri la 
aceste întrebări le obținem cu 
ajutorul modelelor nucleare. Prin a- 
ceste modele, care au la bază pre
supuneri simplificatoare sau chiar 
analogii cu alte sisteme fizice, se 
realizează uneori explicarea parția
lă a proprietăților unor nuclee. 
Unul dintre aceste modele este cel 
al „picăturii", construit de Niels 
Bohr. In acest model nucleul este ase
mănat cu o picătură de lichid, stabilă 
datorită forțelor de atracție dintre 
molecule. Energia de legătură a u- 
nui asemenea nucleu-picătură de 
materie nucleară poate fi calculată 
obținîndu-se rezultate în bună con
cordanță cu experiența. Astfel poa
te fi explicat teoretic, în mod can
titativ, fenomenul fisiunii nucleelor, 
care joacă un rol extrem de impor
tant în aplicațiile energiei nucleare.

Intr-un alt model, denumit al „pă
turilor", se utilizează analogia cu 
structura atomului ; acest model a 
fost formulat de Maria Goeppert-Ma- 
yer și Hans Jensen, laureați ai pre
miului Nobel pe anul 1963. în cazul 
atomului s-a observat că electronii 
sînt așezați în pături care corespund 
unor orbite. La fel s-a putut pune în 
evidență existența unor pături în 
cazul nucleelor. Dacă în afara unor 
pături complete există încă un pro
ton sau neutron, putem considera că 
proprietățile caracteristice sînt de
terminate de acest unic nucleon. In 
alte modele se pune accentul pe 
proprietățile și mișcările colective 
ale nucleelor. Ori de cîte ori teo
reticienii nu reușesc să explice un 
grup de fenomene nucleare, ei în
cearcă să învingă dificultatea con
struind un nou model. Din punct de 
vedere practic, aceste modele sînt 
foarte utile. Ele nu pot ține însă lo
cul unei teorii care să explice unir 
tar proprietățile nucleelor și față de 
care modelele să constituie cazuri 
particulare. în elaborarea acestei 
teorii, cuvîntul aparține viitorului.

Conf. univ. Adrien GELBERG 
Candidat în științe fiziço-ma- 
tematice

diu de răcire și moderator se va 
utiliza apa obișnuită.

o La Institutul politehnic din 
Wroclaw (R. P. Polonă) s-a elaborat 
tehnologia producerii de membrane 
ionice, care pot fi foloșitp la trans
formarea apel de mare în apă po
tabilă. Ele pot fi utilizate și Ia pu
rificarea și decțurizarea apelor se
dimentare din cazanele de aburi. Ia 
purificarea apelor reziduale și ex
tragerea din acestea a unor rezidu
uri de metale.

• In Suedia au fost construite 
din material plastic rezervoare de 
produse petroliere cărpra drept 
fund Ie servește apa unor bazine 
naturale. Țntrucît petrolul este mai 
ușor decît apa, el nu se amestecă 
cu aceasta, iar impuritățile se de
pun pe fundul de apă al rezervoru
lui.

diții speciale care îngreunează mă
surarea (prezența de radiații ioni
zante, temperaturi extreme, vibrații, 
cîmpuri electromagnetice perturba
toare etc.).

Lucrările conferinței s-au desfă
șurat în trei secții : măsurări de 
mărimi mecanice, măsurări fizico- 
chimice, măsurări electrice și elec
tronice. în grupul problemelor le
gate de măsurările mecanice, cele 
mai multe comunicări au fost con
sacrate măsurării și analizei rugozi
tății suprafețelor, măsurării fără 
contact a deplasărilor, măsurării 
forțelor prin metode electrice etc. 
în cadrul celui de-al doilea grup de 
probleme au fost ținute comunicări 
privind aspecte fundamentale ale 
metrologiei, chestiuni comune teh
nicii măsurării și automatizării, 
metode și aparate pentru măsurări 
fizico-chimice, inclusiv tehnica mă
surării temperaturilor în gama 10— 
90° K, prezentîndu-se stadiul actual 
al industriei aparatelor de măsurat 
sub aspect tehnico-științific. Ulti
mul grup de probleme a cuprins lu
crări despre metode și aparate pen
tru măsurări magnetice, măsurări 
de mărimi electrice, aplicarea elec
tronicii la aparatele de măsurat,

Cercetători din Cleveland (S.U.A.) au reușit să ițoleze un creier de mai
muță și să-1 mențină în viață timp de cîteva ore. Deși se alia în această 
stare, creierul a reacționat la zgomotele produse cu ajutorul unor piese 

metalice

EMdaraa în biologie și medicină
Știința cercetează fenomenele natu

rii, societăjii și gîndirii cu mijloace ex
trem de variate. Adesea însă fenomenul 
ce-l interesează pe omul de știință e 
greu accesibil unei analize directe, fie 
că se desfășoară foarte repede sau prea 
lent, fie că forjele' puse în joc sînt neo
bișnuit de mari sau extrem de mici pen
tru a putea fi măsurate ușor. Se mai poa
te întîmpla ca experiența respectivă să 
fie prea costisitoare. Acestea, ca și alte 
considerente similare, ne împiedică une
ori să cercetăm obiectul de studiu prin 
mijloace directe. Asemenea obstacole 
pot fi evitate însă prin folosirea modelării: 
în locul obiectului de studiu propriu-ziș 
se construiește un model sau un analog 
al acestuia, diferit din punct de vedere 
material de acel obiect, dar imitînd 
exact însușiri ale acestuia. Modelul nu 
este o copie exactă a obiectului „mo
delat", ci reproduce doar însușirile lui 
supuse cercetării științifice.

Macheta realizată de arhitect sau de 
inginer pentru a da chip ideilor lor des
pre viitoarea construcție este, în sens 
foarte larg, un model. Dacă dorim să a- 
flăm însă rezistența pereților, punctele 
mai solicitate ale construcției, trebuie să 
recurgem la un model mai complicat, 
de pildă cu pereți din material plastic. 
Prin încărcarea lor proporțional cu sar
cina reală și analizarea în lumină pola
rizată, putem determina apoi nu numai 
punctele de solicitare maximă, ci și mă
rimea sarcinii în acele puncte. Schimba
rea materialului nu prezintă importanță 
pentru rezolvarea problemei, rezultatele 
obținute pe machetă, pe „model”, fiind 
valabile și la clădirea din beton.

Aceleași principii îți pot găsi aplicare 
în biologie și în medicină. Rezistența 
oaselor și punctele lor de solicitare ma
ximă, a căror cunoaștere este extrem 
de importantă, nu pot fi cercetate direct

măsurări asupra radiațiilor radio
active, măsurări în radiotehnică.

în afara comunicărilor prezen
tate pe secții, au mai fost expuse 
cîteva referate generale privitoare la 
aparatele de măsurat pentru comu
nicații cosmice, dezvoltarea tehnicii 
măsurării în domeniul structurii 
proteinelor, precizia etaloanelor mă
rimilor fizice, limitele practice ale 
măsurării curenților și tensiunilor 
continue.

O reușită ilustrare a posibilități
lor actuale ale tehnicii măsurării au 
constituit-o expozițiile prezentate ; 
dintre exponatele mai interesante 
pot fi menționate aparatele pentru 
măsurări geometrice (R.D.G.), volt- 
pietrele numerice de mare precizie 
(Anglia), noi aparate electronice 
speciale (R.P.U.), instalația de mă
surare a rezistențelor de precizie 
(Suedia).

Delegația țării noastre a prezentat 
6 comunicări primite cu interes de 
participanți. Lucrarea prof. Cornel 
Penescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romine — un nou 
aparat pentru măsurarea impedan- 
țelor folosind tranzistoare, lucrarea 
colectivului alcătuit din ing. A. Mi- 
lea, A. Stoica și N. Gruia de la In
stitutul de metrologie, privind fo
losirea comparatorului inductiv de 
curent pentru măsurări de precizie 
precum și lucrarea referitoare la o 
instalație cu radioizotopi pentru 
determinarea proprietăților uleiuri
lor și materialelor, realizată de ingi
nerii D. Pavelescu șl D. Iiiuc, au 
fost evidențiate în concluziile pe 
secții ale conferinței.

Prin participarea a numeroase de
legații din cele cinci continente, prin 
atmosfera de colaborare din timpul 
lucrărilor, cea de-a treia Conferință 
internațională pentru tehnica măsu
rării a constituit nu numai un util 
schimb de experiență tehnico-știin- 
țifică, ci și o contribuție la întărirea 
colaborării dintre specialiștii din di
ferite țări.

Ing. Nicolae ILIOIU
director general adjunct 
al Direcției generale 
pentru metrologie, 
standarde și invenții 

pe os. De aceea se fac și în acest caz 
machete din material plastic (întocmai 
ca la clădiri, poduri, baraje), determi- 
nîndu-se relativ ușor rezistenta și punc
tele de împovărare maximă. Acestea 
sînt modele din cele mai simple. Există 
însă și situații în care „modelul" se 
deosebește mult de obiectul modelat, de 
pildă, modelelß construite pe baza ase
mănării dintre legile care se referă la 
curgerea lichidelor și conducerea cu
rentului electric. Aici diferența materia
lă între model și obiectul modelat este 
foarte pronunțată : în locul particulelor 
de lichid din original avem de-a face, la 
model, cu electroni.

Asemenea situații se întîlnesc foarte 
frecvent în biologie și medicină, deoare
ce viața omului nu poate fi expusă la nici 
un fel de încercare, nici cu medica
mente, nici cu tehnici operatorii. Medi
cina recurge la crearea de modele pe 
animal. Desigur, între structura omului și 
cea a animalului există importante deo
sebiri ; s-a văzut însă că asemenea deo
sebiri nu împiedică obținerea de re
zultate pozitive pe modele, adică de 
imitații înirutotul valabile în vederea 
cunoașterii reacțiilor organismului ome
nesc, a bolilor sale și a tratamentelor 
care se pot aplica. Sînt cunosçute rezul
tatele valoroase ale experiențelor pe i- 
nima de broască pentru tratamentul bo
lilor de inimă la om, cît și ale celor fă
cute de I. P. Pavlov pe cîine pentru 
cunoașterea activității nervoase supe
rioare, cu concluzii aplicabile țn largă 
măsură la om.

Alături de modelarea pe animal, au 
fost dezvoltate numeroase modelări cu 
mijloace chimice și fizice, mai îndepăr
tate de natura intimă a organismului o- 
menesc, dar totuși utile. Cele mai simple 
modele de acest fel cu care a început 
știința modelării în biologie și medici
nă imitau doar o anumită latură a feno
menelor vieții. Un model chimic 
de nerv creat cu o sîrmă de fier mu
iată în apă tare (acid azotic) nu imita 
decît fenomenul de transport al impul
sului nervos în lungul nervului prin de- 
polarizare și repolarizare. Insă pe măsu
ră ce cunoștințele asupra nervului s-au 
îmbogățit, modelarea lui a devenit mai 
complicată.

Realizărilor și perspectivelor în do
meniul modelării, legate de biologie și 
medicină, le-a fost consacrat simpozionul 
care a avut loc zilele trecute la Brașov.

Aproape jumătate din timpul simpo
zionului de la Brașov a fost consacrat 
modelării electronice. Cercetători ai 
institutelor de fiziologie, endocrinologie, 
neurologie din București, de la facultă[i- 
le de electronică din București și Timi
șoara, ai Centrului de calcul al Univer
sității din București au prezentat nu
meroase asemenea modele. A stîrnit un

Un raport publicat sub egida UJ.E.S.C.O.
La Paris a fost dat publicității, joi, 

raportul unei reuniuni internaționale a 
biologilor, geneticienilor și antropologi
lor, care s-a desfășurat, timp de o săp- 
tămînă, la Moscova, în luna august. 
Reuniunea a fost organizată de Organi
zația Națiunilor Unite pentru educație, 
știință și cultură (U.N.E.S.C.O.), care 
își are sediul la Paris. în raport se ara
tă că cei 22 de oameni de știință din 
17 țări, care au participat la reuniune, 
au ajuns la concluzia potrivit căreia 
concepțiile privind existența unor rase 
superioare și inferioare nu au nici o 
bază științifică.

Trecînd în revistă progresele făcute 
de știința biologică și genetică de-a lun
gul ultimilor 15 ani, raportul publicat 
de U.N.E.S.C.O. subliniază necesitatea 
combaterii teoriilor și prejudecăților ra
siste. Rasiștii, se arată în raport, încear
că adesea să justifice teoriile lor făcînd 
referiri la științele biologice, sociologi
ce și istorice și, tocmai de aceea, 
U.N.E.S.C.O. are datoria să continue, 
prin intermediul oamenilor de știință, 
să arate că nici o ramură a științelor 
np furnizează nici măcar un singur ar
gument concludent în sprijinul teoriilor 
rasiste.

Prezente științifice7 7 1

si culturale rominesti » » 
peste hotare

Din cadrul Academiei R. P. Romî- 
ne, mai mult de 100 de oameni de 
știință și artă sînt membri ai unor 
organisme științifice și culturale in
ternaționale.

De curînd, cu prilejul celei i«3"-a 
29-a reuniuni generale a Corn... .Ci 
Electrotehnice Internaționale (C.fkl.) 
acad. Remus Răduleț, președin
tele Comitetului electrotehnic ro- 
mîn, a fost ales președinte al C.E.I. 
pe timp de trei ani. La cel de-al 
IV-lea Congres internațional al știin
țelor aeronautice de la Paris, acad. 
Elie Carafoli — care este și membru 
al Academiei internaționale de as- 
tronautică — a fost ales membru în 
Comitetul special pentru pregătirea 
următorului congres. La Londra, în 
cadrul celui de-al III-lea Congres 
internațional de eridocrinologie, a 
fost constituită Societatea internațio
nală de endocrinologie, în al că
rei comitet executiv a fost alea 
membru acad. Ștefan Milcu. De 
asemenea, Academia de științe din 
Bologna (Italia), una dintre cele mai 
vechi academii de științe din Euro
pa, a hotărît recent alegerea acad. 
Grigore Moisil ca membru corespon
dent al secției de științe fizice și ma
tematice. După titlul de membru de 
onoare al Academiei de artă * 
U.R.S.S., artistul poporului Corneliu 
Baba a fost distins recent și cu titlul 
de membru corespondent al Acade
miei de artă din Berlin.

deosebii interes comunicarea despre po
sibilitatea imitării senzației lumi
noase, mijlocită de membrana sen
sibilă a ochiului (retina), prin excitarea 
directă a căilor optice din creier cu un 
excitator electronic corespunzător ; de a- 
semenea, o noutate este posibilitatea de 
a imita activitatea legăturilor dintre ce
lulele nervoase (sinapse) prin aparatură 
electronică.

Modelarea se face azi adeseori cu a- 
juforul mașinilor de calcul electronice. 
Viteza lor extraordinară de lucru ușu
rează rezolvarea unor probleme în 
care numărul foarte mare al elementelor 
de prelucrat constituia o piedică în dez
legarea lor pe cale obișnuită. Din aceas
tă categorie face parte îndeosebi siste
mul nervos central cu cele 14 miliarde 
de celule ale sale. Cu mijloacele clasice 
este imposibilă chiar și analiza funcțio
nării a numai cîtorva zeci de celule ner
voase. Cercetătorii din Timișoara au de
monstrat eficiența utilizării calculatoare
lor electronice în asemenea împrejurări.

In prezent, automatizarea își croiește 
drum tot mai larg în produejie. Liniile 
automate dispun de sisteme pro
prii de reglaj. Dacă, de exem
plu, o piesă rulează cu o viteză 
excesiv de mare, ea e readusă la viteza 
normală de sistemul de reglaj automat. 
Asemenea sisteme există și în organis
mele vii, iar modelarea electronică le 
poate imita cu succes. Astfel, presiunea 
arterială este reglată prin nervii ce plea
că de la vasele mari de sînge (artere) 
și dau de știre sistemului nervos central 
despre presiunea din inferiorul vasului, 
în felul acesta, presiunea — fie că e 
crescută, fie că este micșorată — poate 
fi readusă la valoarea normală. In locul 
nervului care duce știrea asupra presiu
nii, putem pune mai multe aparate care-l 
înlocuiesc : un aparat piezoelectric care 
„simte" presiunea și o transformă în 
curent electric, un calculator electronic 
care modifică curentul după aceeași 
lege ca în nerv și, în sfîrșit, un excila- 
tor care stimulează nervul potrivit pre
siunii în arteră, indicate de aparatul 
piezoelectric. In simpozionul de la 
Brașov s-a arătat că pot fi modelate și 
alte părți ale sistemelor de reglaj auto
mat specifice fiinfelor vii, îndeosebi din 
cuprinsul sistemului nervos central.

Comunicările prezentate la simpozion 
au insistat asupra însemnătății practice a 
modelării. Pot beneficia de pe urma mo
delării medicina internă și neurologia, 
dar și chirurgia, în special a inimii. Sînt, 
într-adevăr, impresionante mijloacele pa 
care progresul științei le pune azi la 
îndemîna cercetării.

Prof. dr. Emil REPCIUC
Institutul de medicină 
și farmacie din București

Oamenii de azi, se arată în continua
rea raportului, aparțin unei singure spe
cii, homo sapiens, diferențele biologic« 
care există între ei se datoresc diferen
țelor în constituția ereditară și influen
țelor mediului înconjurător asupra a- 
cestui potențial genetic. Există o mar« 
diversitate genetică în cadrul întregii 
populații a globului. Rase puro nu o- 
xistă în cadrul speciei umane. Diferen
țele dintre indivizii din cadrul unei ras« 
sau al unei populații sînt adesea mal 
mari decît diferențele care există într« 
rase sau populații. Nu s-a dovedit nici
odată că încrucișările dintre rase ar 
prezenta dezavantaje biologice pentru 
omenire în ansamblul ei. Dimpotrivă, 
ele contribuie la menținerea legăturilor 
biologice dintre grupurile umane și, 
astfel, duc la unitatea speciei în diver
sitatea sa. Consecințele biologice ale că
sătoriei nu depind de rasă. De aceea*  
nu există nici o justificare biologică a 
interzicerii căsătoriilor dintre persoana 
de rase diferite. Nici pe tărîmul poten
țialității ereditare privitoare la inteli
gența și capacitatea dezvoltării cultura
le și nici în privința caracterelor fizica 
nu există nici o justificare a acelor con
cepții care împart omenirea în rase su
perioare și rase inferioare.
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT IN REGIUNEA GALAȚI

(Urmare din pag. I-a)

Conducătorii de partid și de stat 
s-au întreținut, de asemenea, cu 
domnul Shoti Katzurada, inginerul 
de garanție al șantierelor furnizoa
re.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a avut cuvinte de înaltă apre
ciere pentru calitatea tehnică a exe
cuției navelor, pentru munca desfă- 

ată de întregul personal în cursul 
p.c mei călătorii de pescuit la mare 
distanță de țărmurile patriei.

*
Continuîndu-și vizita la Galați, 

conducătorii de partid și de stat au 
fost oaspeții muncitorilor și tehnicie
nilor de pe șantierul marelui centru 
siderurgic gălățean. întîmpinați de 
tovarășii S. Liveanu, director gene
ral, și Șt. Rădulescu, secretar al co
mitetului de partid, care au prezen
tat stadiul în care se află în pre
zent lucrările, oaspeții au vizitat cî- 
teva dintre obiectivele șantierului.

In hala construcțiilor metali
ce, sute de muncitori și tehnicieni 
au făcut o caldă primire tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej și celorlalți 
oaspeți. Aici, în acest sector nou 
construit, care impresionează prin 
nivelul tehnic al mașinilor și utila
jelor, prin largile spații productive.

INFORMAȚII
I

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
LA AMBASADA R. D. GERMANE

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Ger
mane. Ambasada R.D.G. la Bucu
rești a organizat vineri la amiază o 
conferință de presă. Au participat 
redactori ai presei centrale, ai radio- 
televiziunii și Agenției romîne de 
presă „Agerpres“, corespondenți 
străini acreditați la București, pre
cum și atașați de presă ai unor mi
siuni diplomatice. Ambasadorul Re
publicii Democrate Germane, Anton 
Ruh, a vorbit despre succesele obți
nute de țara 6a în cei 15 ani de exis
tență.

•Jr
La Casa ziariștilor din Capitală 

a avut loc vineri seara, cu prilejul 
apropiatei sărbătoriri a celei de-a 
15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, prezen
tarea unui program de filme docu
mentare asupra unor realizări din 
această țară A fost de față amba
sadorul R.D. Germane la București, 
Anton Ruh.

EXPOZIȚIA
„ARTELE GRAFICE IN S.U.A.“

In Sala sporturilor din Constanța 
E-a deschis expoziția „Artele grafice 
în S.U.A.", organizată în cadrul a- 
ranjamentului cultural între R. P. 
Romînă și S.U.A. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de prof. Vladi
mir Robu, președintele Comitetului 
orășenesc de cultură și artă — 
Constanța. în cuvîntul său, rostit 
în limba romînă, ministrul S.U.A. 
la București, William A. Crawford, a 
prezentat expoziția.

Conferință de presă 
a delegației olimpice 
a țării noastre

TOKIO (de la 
trimisul special 
„Agerpres" I. 
Goga).

Vineri, la se
diul Ambasadei 
R. P. Romîne de 
la Tokio, condu
cerea delegației 
olimpice a țării 
noastre a orga
nizat o confe
rință de presă la 
care au partici
pat oficialități 
japoneze șl 70 

de ziariști. Cu acest prilej. Au
rel Duma, președintele Comitetului 
olimpic romîn, a vorbit despre 
dezvoltarea mișcării sportive din 
R. P. Romînă și a prezentat ziariștilor 
pe membrii delegației noastre.

...In satul olimpic este un du-te- 
vino neîncetat. Ieri, într-o vizită făcu
tă în „cartierul sportivilor", cum I se 
mai spune aici satului olimpic, chiar 
la intrarea pe aleea principală ne-a 
ieșit în față un pluton de., cicliste 
îmbrăcate în treninguri albastre. 
Erau gimnastele noastre Elena Leuș- 
tean, Sonia Iovan și Emilia Liță, 
care rulau de zor pentru menține
rea condiției fizice. Pe micul stadion 
din satul olimpic, atletul nostru Ser
ben Ciochină a fost asistat la un an
trenament de celebrul Tajima, cam
pion olimpic în 1936 la Berlin, pri
mul atlet din lume care a sărit 16 m 
la triplu.

Antrenamentele recordmanei mon
diale Iolanda Balaș sînt urmărite de 
zeci de ziariști, foto-reporteri, ope
ratori de cinema și sportivi partici
pant!. Iolanda Balaș a apărut în- 
tr-una din serile trecute la televiziu
nea japoneză într-o emisiune spe
cială consacrată delegației noastre. 
Cu acest prilej, președintele comite
tului olimpic romîn, Aurel Duma, 
președinte al U C.F.S., a vorbit des
pre pregătirile sportivilor romîni. 
Fotbalistul Petescu și halterofilul La
zăr Baroga au dat scuTte interviuri.

Selecționata olimpică de fotbal a 
țării noastre a susținut ieri la Tokio 
un meci de verificare cu echipa se
cundă a japoniei. Fotbaliștii noșiri 
au cîștigat cu scorul de 2—0 (0—0). 

se realizează anual 10 mii tone de 
construcții metalice, dintre care cea 
mai mare parte sînt, în prezent, des
tinate viitorului laminor. Conducăto
rii de partid și de stat examinează 
cu atenție produsele, apreciind mă
iestria profesională cu care sînt exe
cutate și, în același timp, recoman- 
dînd colectivului o grijă continuă 
pentru realizarea unei înalte produc
tivități a muncii și a unei calități 
ireproșabile a lucrărilor.

Stînd de vorbă cu tineri elevi ai 
școlii profesionale de pe lîngă com
binat, aflați la orele lor de practică, 
primul secretar al C.C. al P.M.R. se 
interesează de rezultatele obținute la 
învățătură, de condițiile care le sînt 
asigurate în școală, adresîndu-le 
imboldul de a-și însuși cu perseve
rență o cît mai bună calificare pro
fesională.

în fața noastră se conturează 
profilul impunător al viitorului 
laminor. Oaspeților le sînt în
fățișate fundațiile viitoarelor agre
gate, a căror montare va începe în 
trimestrul IV al acestui an. Peste tot 
domnește ritmul febril al unui vast 
șantier : mașini de mare capacitate 
tasează pămîntul, altele toarnă be
tonul, la o înălțime de cîtéva zeci 
de metri se montează podurile ru
lante. Conducerea tehnică a combi

LA AMBASADA R. P. UNGARE

Ambasadorul R. P. Ungare la 
București, Jenö Kuti, a organizat 
vineri după-amiază o întîlnire prie
tenească, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a directorului general al 
Agenției de presă ungare — M.T.I. 
— Sandor Bares. Au participat re
prezentanți ai conducerii „Ager
pres“. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Uniunii zia
riștilor din R. P. Romînă.

Seara, directorul general al „A- 
gerpres“, Andrei Vela, a oferit un 
dineu în cinstea oaspetelui.

VIZITA UNEI DELEGAȚII 
DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

De cîteva zile se află în țara 
noastră, într-o vizită de documen
tare în activitatea de planificare, o 
delegație a Institutului federativ 
pentru planificarea economică a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de Mi- 
lovan Markovici, director în in
stitut.

Vineri după-amiază, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.S.F. Iu
goslavia la București, Ante Ciudina, 
a oferit un cocteil cu prilejul pre
zenței. delegației în țara noastră.
CU PRILEJUL CELEI DE-A 20-A 

ANIVERSĂRI A ARMATEI 
POPULARE CEHOSLOVACE

La Muzeul militar din Capitală 
s-a deschis vineri dimineața expozi
ția „A 20-a aniversare a armatei 
populare cehoslovace“, organizată 
cu prilejul apropiatei aniversări. Au 
luat cuvîntul colonel Vasile Anescu 
și colonel Stanislav Matas, atașat 
militar și al aerului al R. S. Ceho
slovace. (Agerpres)

FILE DIN ISTORIA OLIMPIADELOR
• Prima afirmare olimpic 
Balaș: 3 recorduri olin
• Și acum, Tokio...

Cel de-al doilea război mondial în
trerupe din nou șirul Jocurilor olimpice ; 
edițiile din 1940 și 1944 nu se pot des
fășura. Prima Olimpiadă postbelică are 
loc în 1948 la Londra, la ea participînd 
59 de țări. Atleta olandeză Fanny Blan- 
kers-Koen, învingătoare în patru probe, 
este „eroina" acestei edilii. Două mari 
figuri ale sportului mondial — ceho
slovacul Emil Zatopek (în cursele atleti
ce de fond) și suedezul Gert Fredriks- 
son (la caiac) — obțin la Londra primele 
lor mari succese olimpice.

Finlanda, „țara celor 1 000 de lacuri", 
găzduiește, peste 4 ani, la Helsinki, cea 
de-a XV-a ediție a Jocurilor olimpice 
moderne, Cifra țărilor participante crește 
la 69, iar a sportivilor care concurează 
se apropie de 6 0001 De consemnat 
participarea, pentru prima oară în isto
ria locurilor, a sportivilor sovietici, care 
— prezentînd o delegație numeroasă și 
bine pregătită — ocupă primul loc în 
clasamentul pe țări. Jocurile olimpice de 
la Helsinki au prilejuit lui Emil Zalopek, 
„omul locomotivă", o afirmare impre
sionantă : după ce a învins la 10 000 m 
și la 5 000 m, el a cîștigat șl maratonul, 
în aceeași zi în care soția sa, Dana, de
venea și ea campioană olimpică la arun
carea suliței I

Pentru țara noastră, Jocurile olimpice 
de la Helsinki prezintă o importanță 
deosebită Participăm cu o delegație pu
ternică, bine pregătită, care obține prima 
sa afirmare olimpică, Reprezentanții 
sportului nostru au cîștigat atunci o me
dalie de aui, una de argint, șl două de 
bronz, alți șase sportivi s-au clasat printre 
primii șase la diferite probe.

îndepărtatul continent australian este 
gazda locu'ilo' olimpice din 1956. Dis
tanța mare de Europa face ca participa
rea să fie mai mică la Melbourne : 67 de 
țări cu aproape 3 600 de concurenți. 
Lupta sportivă este însă deosebit de pa
sionantă, performanțele de valoare a- 
bundă. In atletism se impune sovieticul 
Vladimir. Kuț, învingător la 5 000 și 
10 000 m., un demn urmaș al Iul Zafopek. 

natului explică oaspeților, cu ajuto
rul unui plan al laminorului, ampla
sarea utilajelor.

Următorul obiectiv al vizitei este 
complexul chimic Brăila. Aici, con
ducătorii de partid și de stat sînt 
primiți de tovarășii Gheorghe Ma- 
teescu, inginer șef al combinatului 
de celuloză și hîrtie, Ion Rădulescu, 
inginer șef al combinatului de fibre 
artificiale, Traian Bigan, directorul 
întreprinderii de construcții și mon
taje, precum și de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat.

Oaspeții s-au oprit la fabrica de 
fibre din celuloză. De la ci
lindrii rotativi, unde materia primă 
suferă primele transformări, și pînă 
la mașinile de filat, în care celulo
za ia aspectul firului Subțire și e- 
lastic, se perindă prin fața priviri
lor întreg procesul de producție al 
acestei întreprinderi. Se vizitează 
apoi laboratoarele fabricii. Oaspe
ții se interesează de mersul pro
ducției, de calificarea personalului.

In tot răstimpul călătoriei, condu
cătorii de partid și de stat au fost 
salutați cu multă căldură de oame
nii muncii din întreprinderile vizi
tate, precum și de numeroși locui
tori ai orașelor Galați și Brăilei.

La inceput de
Asfă-seară, la deschiderea stagi

unii, Teatrul „C. I. Nottara" prezintă 
în premieră „Hipnoza" de Ștefan 
Berciu. Regia spectacolului este 
semnată de George Rafael, iar sce
nografia a fost realizată de Traian 
Nițescu.

*
Tot astă-seară își deschide stagiu

nea și Teatrul Muncitoresc C.F.R. cu 
premiera „Ninge la ecuator" de Do- 
rel Dorian. Regia este semnată de 
Ion Cojar. Decorurile au fost realiza-

Turneele iunii
In luna octombrie ne vor vizi

ta țara mai mulți artiști de pes
te hotare- Soprana Katia Popova, 
artistă emerită din R. P. Bulga
ria, laureată q premiului „Dimi
trov", solistă a Operei din Sofia, va 
apărea la Teatrul de Operă și Balet 
din Capitală în zilele de 16 și 18 
octombrie în spectacole cu „Travia- 
ta' și „Boema" ; cvartetul de coar
de „Palm" din R. D. Germană, ai că
nii membri fac parte din orchestra 
„Gewandhaus" din Leipzig, va in
terpreta lucrări de Haydn, Beetho
ven, Schubert în sala mică a Pala
tului R.P.R., în ziua de 4 octombrie. 
Și-a mai anunțat sosirea orchestra 
simfonică a Filarmonicii din Ostra
va, care va concerta Ia Cluj, Si
biu, Brașov. în Capitală, sub ba
gheta dirijorului Vaclav Jiracek și

! a țârii noastre • Iolanda 
pice in același concurs

Sprinterul american Morrow cîșfigă 3 me
dalii (100 m., 200 m. și ștafetă), dar pe 
lista campionilor întîlnim și alte nume 
celebre ca : brazilianul Da Silva (triplu 
salt), americanul Bob Richards (prăjină), 
francezul Allain Mimoun (maraton), sovie
ticele launzeme și Tîșchevici (la suliță și 
greutate) etc, Natația e dominată de 
australieni, în a căror garnitură strălucesc 
Murray Rose, John Henriks, Dawn Fraser 
și Lorraine Crapp. Gimnaștii sovietici 
domină în întrecerea de la West Mel
bourne Stadium, unde cuceresc 15 me
dalii de aur I

Această ediție a J. O. reprezintă una 
din cele mai frumoase pagini din Istoria 
sportului romînesc, reprezentanții noștri 
revenind în țară cu un fota) de 13 me
dalii. Leon Rotman (canoe simplu viteză 
și fond), Nicolae Linca (box), Ștefan Pe
trescu (tir) și cuplul S. Ismailciuc-A. Du
mitru (canoe dublu-viteză) obțin medalii 
de aut. Boxerii Mircea Dobrescu și 
Gheorghe Negrea, precum și scrimera 
Olga Orban aduc țării medalii de ar
gint, iar alte 5 medalii de bronz (boxerul 
C. Dumitrescu, luptătorul F. Horvat, tră
gătorul Gh. Lichiardopol, gimnasta Elena 
Leuștean și echipa feminină de gimnas
tică) completează șirul succeselor care 
aduc Romîniei locul 11 în clasamentul 
general.

Roma, 1960. întrecerile celei de-a

o Turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah a continuat la Suhumi 
cu desfășuraiea rundei a 16-a (penul
tima) S-au terminat 7 din cele 9 par
tide programate Jucînd cu negrele. 
Margareta Teodorescu a fost întrecută 
de Zvorîkina înaintea ultimei runde, 
în fruntea clasamentului se află La- 
zarevici (Iugoslavia) cu 12 puncte și 
o partidă întreruptă Ea este urmată 
de Zatulovskaia (U R S.S 1 și Kușnir 
(U.R.S.S.) cu cîte 11,5 puncte

® Sala sporturilor de la Floreasca 
va găzdui astă-seară de la ora 19 me-

Simpozioane
Vineri după-amiază a avut loc în 

Capitală un simpozion pe tema „Ro- 
mînia socialistă în plin avînt“, or
ganizat de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Gheorghe Vrînceanu. 
Au vorbit despre Expoziția reali
zărilor economiei naționale a R. P. 
Romîne ing. Constantin Năcuță, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, iar despre dez
voltarea legăturilor economice ale 
R. P. Romîne Victor Stamate, zia
rist. Participanții au vizionat docu
mentarul „Romînia pe meridianele 
lumii“.

*
La clubul petroliștilor din Boldești 

a avut loc vineri un simpozion teh- 
nico-științific pe tema „Actualități 
și probleme majore în extracția pe
trolului". Au participat ingineri, 
tehnicieni, brigadieri și alți oameni 
ai muncii din schelele petroliere ale 
regiunii, specialiști și cercetători de 
la Institutul de cercetări foraj-ex- 
tracție Cîmpina. Referatele și comu
nicările prezentate s-au referit la 
actualitatea pe plan mondial în 
extracția petrolului; realizările ob
ținute în cei 20 de ani de petroliștii 
schelei Boldești, una din cele mai 
mari unități de acest gen din țară ; 
creșterea calificării profesionale și 
specializarea cadrelor etc.

(Agerpres)

stagiune
te de Ion Cojar și arh. Petre Pădureț, 
iar costumele de Eugenia Bassa 
Crîșmaru.

*
Opera de stat din Cluj a prezentat 

vineri seară un spectacol în premie
ră cu opera „Pădurea vulturilor" de 
Tudor Jarda. Cu acest spectacol se 
inaugurează stagiunea la opera clu
jeană. In actuala stagiune, artiștii 
clujeni vor prezenta 5 premiere și 
vor relua 50 de opere, operete și 
balete.

octombrie
cu solista Mirka Pokorna, artiștii ce
hoslovaci vor prezenta la 27 octom
brie un concert cu lucrări de Smeta
na, Brahms, Dvorak.

DE LA I.T.B.

Din cauza lucrărilor de modernizare 
a pavajului de pe strada Labirint, în- 
cepînd din ziua de 5 octombrie a.c. au
tobuzele liniei 38 vor circula deviat pe 
ambele sensuri de la strada Traian 
prin străzile Traian și Călărași, apoi 
pe traseul normal prin strada Delea 
Nouă.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 2 oc

tombrie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 36 46 90 8
71 77 30 43 84 32. Premii supli
mentare : 4 27 89,

Fond de premii : 681 368 Iei.

XVII-a Olimpiade depășesc toate recor
durile de participare: 84 de țări, 7 000 de 
sportivi I Creșterea vertiginoasă a nive
lului sportului mondial ne tace să asis
tăm la cifre impresionante. Se bat 31 de 
recorduri mondiaie și 73 de recorduri 
olimpice. Pe stadioanele și în sălile „o- 
rașului etern", sutele de mii de specta
tori admiră campioni olimpici de mare 
prestigiu ca atlefii Bolotnikov, Wilma Ru
dolph, Iolanda Balaș, Berutti, Elliott, Șa- 
vlakadze, Bikila Abebe, Boston, Rüden- 
kov, Elvira Ozolina, Nina Ponomareva, 
gimnaștii Șahlin, Ono, Azarian, Larissa 
Latînina, halterofilul Vlasov, înotătorii 
Konrads și Devin și mulți alții.

La cea mai dificilă întrecere olimpică 
a tuturor timpurilor, comportarea sporti
vilor romîni este la înălțime. Iolanda Ba
laș bate de 3 ori, în cadrul aceluiași con
curs, recordul olimpic al probei sale și 
cucerește medalia de aur. Luptătorul D- 
Pîrvulescu și trăgătorul Ion Dumitrescu 
urcă șl ei pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului. Ceilalți medaliați romîni la 
Roma sînt : luptătorul I. Cernea (argint), 
canoistul L. Rotman, scrimera Maria Vicol, 
boxerul I. Monea, luptătorul I. făranu, 
atleta Lia Manoliu și echipa feminină de 
gimnastică (bronz). Ca urmare a cuceririi 
acestor medalii și a altor multe locuri 
fruntașe obținute în dificila întrecere de 
la Roma, țara noastră ocupă locul 10 în 
clasamentul neoficial pe națiuni, din 84 
de țări participante.

Și acum, Tokio... istoria Olimpiadelor 
va continua la 10 octombrie 1964, cînd 
începe a XVIII-a ediție a Jocurilor olim
pice.

Radu STANC1U

înduri
ciul de box Steaua — Metalul Bucu
rești contînd pentru campionatul re
publican pe echipe.

Duminică dimineața de Ia ora 9.30 
vor avea loc în „cuplaj“, pe terenul 
din str. Ion Vidu, meciurile Progre
sul București — Progresul Brăila și 
Rapid București — Metalul Bocșa Ro
mînă

O Duminică dimineața, de la ora 10. 
pe pista stadionului Dinamo din Ca
pitală se vor desfășura întrecerile eta
pei a 3-a contînd pentru campionatul 
republican de dlrt-track.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
O problemă viu disputata

în campania electorală din S. U. A.

PREȘEDINTELE
SAU COMANDANTUL N.A.T. 0.?

Newsweek
In cadrul campaniei electorale din 

Statele Unite constituie un subiect de 
dispută problema cui trebuie să aparți
nă dreptul de a decide folosirea arme
lor nucleare în cazul unui război. Parti
dul democrat se situează pe poziția că 
acest drept și răspunderea care decurge 
din el trebuie să aparfină, ca și pînă 
acum, președintelui S.U.A. Candidatul re
publican B. Goldwater a anunțat însă 
că, în cazul că va fi ales, va renunța la 
o parte din controlul absolut asupra ar
melor nucleare americane din Europa în 
favoarea comandamentului suprem al 
N.A.T.O. (în fruntea căruia se află un 
general american). In opinia publică din 
S.U.A. se fac auzite numeroase critici la 
acest plan.

în această privință, publicăm mai jos 
două extrase din presă — un articol al 
lui Lloyd Norman, corespondentul la 
Pentagon al revistei „Newsweek", care 
abordează problema în principiu, șî un 
editorial din „New York Times", care 
exemplifică ce ar fi însemnat aplicarea 
tezei lui Goldwater în cazul recentului 
incident de la Tonkin.

In articolul său, Lloyd Norman, după 
ce arată că „planul lui Goldwater repre
zintă potențial cea mai serioasă problemă 
a campaniei electorale", face o descriere 
a tipurilor de arme nucleare — așa-nu- 
mite tactice — aflate Ia dispoziția 
N.A.T.O. în Europa occidentală și a că
ror folosire este supusă, potrivit regulilor 
în vigoare, deciziei președintelui S.U.A. 
Subliniind că aceste arme sînt mult mai 
puternice decît bombele lansate în 1945 
asupra orașelor japoneze Hiroșima și Na
gasaki, autorul combate în continuare 
ideea că ele pot fi considerate de tipul 
armelor folosite în trecutele războaie 
(„convenționale”).

„Problema dacă vreo armă nucleară 
oarecare poate fi considerată „conven
țională” nu este nouă — scrie Norman. 
Ea a fost dezbătută în mod neînfrerupt 
de la războiul din Coreea. Unii teoreti
cieni ai forfelor aeriene doresc de multă 
vreme să ridice stigmatul de pe armele 
nucleare. In 1954, unii din consilierii săi 
militari i-au cerut preșeo'infelui Eisen
hower să folosească bombe atomice în 
Indochina pentru a încerca să salveze 
Dien Bien Fu. Eisenhower a refuzat și 
și-a bazat refuzul pe două motive : în 
primul rînd, că este foarte îndoielnic că 
bombele atomice ar realiza efectul tac
tic dorit ; și în al doilea rînd, că nu do
rește să supună S.U.A. oprobriului psiho
logic de a fi lansat primele războiul nu
clear. (N.R — Aici și-a spus cuvîntul 
lupta popoarelor pentru pace, care, prin

niENTUL arab: de la 1001 de nopți
ia 1001 izvoare de petrol
® Pămîntul fierbinte ascunde cele mai mari surse de combustibil 
ale lumii @ „Fifty-fifty" sau cine ia jumătatea cea mai mare 
• O.P. E. C. : concesionarii nu sint dispuși să facă concesii

După cum s-a anunțat, joi au început la Beirut convorbirile repre
zentanților statelor membre ale Organizației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.), consacrate problemei sporirii redevențelor plătite de către 
companiile străine care exploatează petrolul acestor țări.

...E greu să ne închipuim lumea în 
care trăim fără petrol. Motoare, 
uzine, centrale electrice, automobile, 
vapoare, locomotive, avioane, ra
chete — toate au devenit rînd pe 
rînd posibile datorită puterii ascunse 
în țiței.

Cît petrol s-a extras în lume în 
anul de pomină 1889, cînd oamenii 
au urmărit cu uimire escapada te
merară a celui dintîi automobil ? A- 
proxtmatlv 10 milioane tone. La în
ceputul lui 1964, în orașele și pe șo
selele globului circulau 150 milioane 
autovehicule. Darul straturilor din 
adîncuri pentru acest eveniment : 
cele 1 338 000 000 tone țiței, producția 
mondială a anului 1963 1

O deosebită surpriză a constituit-o 
în ultimele decenii pămîntul țărilor 
arabe. Să fie oare atmosfera aici atît 
de fierbinte tocmai datorită faptului 
că solul ascunde cele mai mari re
zerve de combustibil ale lumii ? 
După unii specialiști, aceste rezerve 
s-ar ridica la 70 la sută din totalul 
cantităților cunoscute.

încă Alexandru cel Mare văzuse 
flăcările albastre Izbucnite din pă- 
mînt. dansînd sub cerul înstelat al 
Orientului Dar el era departe de a 
ști ce cucerește... Trimițînd azi în 
Orientul Apropiat armate de sondori 
(uneori și armate propriu-zise), adu- 
cînd aici scheletele zvelte ale son
delor (și de multe ori cele tîrîtoare 
ale tancurilor), marile concerne in
ternaționale sînt în deplină cunoș
tință de cauză: petrolul e nu nu
mai o imensă sursă de energie, ci șl 
o uriașă sursă de bogăție. Pe vre
muri, Orientul Apropiat a creat fas
tuoasele — dar imaginarele — po
vești ale celor 1001 de nopți. I-a fost 
dat aceluiași Orient să creeze azi 
fastuoasele — și realele — bogății 
provenite din cele 1001 de surse de 
petrol Poveștile aparțineau arabilor. 
Dar bogățiile ?

Cineva a avut ideea să alcătuias
că un tabel cuprinzînd sunrafețele pe 
care și le-au concesionat, pentru 
prosoectare șj exploatare, marile 
concerne petroliere în țările arabe 
Să urmărim puțin cifrele acestui ta
bel

Tn Arabia Saudită aceste supra
fețe se ridică la 1 580 000 km p din 
totalul de 1 600 000 km p ai tării. Tn 
trak suprafața concesionată e de 
260 000 km p din totalul de 444 442 

Apelul de la Stockholm și alte campanii, 
au avertizat asupra răspunderii pe care 
și-o asumă partea care recurge prima la 
arma atomică).

Dar senatorul Goldwater afirmă că 
armele atomice mici, tactice, trebuie să 
fie considerate „convenționale", deoare
ce ar avea «aceeași putere de foc 
pe poziția unui batalion» ca și armele de 
infanterie obișnuită, numai că aceasta ar 
fi obfinutä cu o singură armă, în loc să 
se folosească mai multe".

Comenfînd acest argument, autorul 
scrie : „Rămîne un fapt că în prezent, 
chiar și arma cu cea mai mică putere, 
cea de 20 tone de TNT, este aproape de 
două ori mai mare decît cea mai mare 
bombă convențională fabricată și folosită 
vreodată. Apoi există factorul suplimen- 
far pe care îl au în comun toate armele 
nucleare și pe care nici o altă armă din 
istorie nu l-a avui vreodată : căderile 
radioactive".

„Un savant civil de frunte — se arată 
mai departe în articol — expune lucrurile 
astfel : Nu pofi ocoli faptul că, indiferent 
cît de mici ar fi, armele nucleare sînt 
totuși nucleare. Există o linie psihologică 
despărțitoare ce nu poate fi ștearsă. 
Dacă schimbi regulile jocului și obții să 
se cadă de acord că armele nucleare 
mici sînt convenționale este altceva. Dar 
cum pofi să stabilești o deosebire ac
ceptată pe plan internațional între cele 
mari și cele mici ? Vă închipuiți că atunci 
cînd noi vom detona o bombă mică, rușii 
vor sta s-o măsoare cu atenție și vor 
spune : „Asta are sub 100 de tone de 
TNT, este deci „convențională"... sau, din 
contră, vor spune că folosim bombe nu
cleare și vor riposta cu bombe și 
mai mari ?" Ultimul cuvînf — cel 
puțin pentru săptămîna aceasta — l-a 
rostit în mod public comandantul aliat 
suprem al N.A.T.O. din Atlantic, amiralul 
S.U.A., Harold Page Smith, omul căruia 
senatorul Goldwater i-ar delega o oare
care autoritate asupra armelor nucleare. 
El a declarat că numai președintele 
S.U.A. trebuie să aibă o asemenea pu
tere și răspundere. „Orice hotărire de a 
folosi vreo armă nucleară — indiferent 
de proporție — trebuie să aparțină șefu
lui civil ales al guvernului" — a spus el.

In articolul intitulat „Misterul din 
golful Tonkin” apărut in „New York 
Times” se arată ;

„Deși unele amănunte au fost eluci
date, recenfur incident din golful 
Tonkin și consecințele sale sînt 
în unele privințe mai misterioase și mai 
neliniștitoare acum decît au fost la ori

km p. Din cei 1 648 000 km p de care 
dispune. Iranul are concesionați a- 
proximativ 900 000. Alte țări figurează 
pe tabel la rubrica „suprafața con
cesionată" cu mențiunea „întreg te
ritoriul". E cazul Kuweitului, Qataru
lui, Omanului. La insulele Bahrein 
sînt menționate ca fiind concesionate 
pînă și apele teritoriale... Societățile 
concesionare au dreptul să extragă 
țițeiul în Arabia Saudită pînă în anul 
1999, în Iran pînă în anul 2005, în 
Irak pînă în anul 2009, în Qatar pînă 
în 2010, în Bahrein pînă în 2024, în 
Kuweit pînă în anul 2026... Mulți din
tre arabii care urmează să mun
cească în exploatările petroliere la 
sfîrșitul secolului nostru sau la în
ceputul C91ui viitor, încă nici nu s-au 
născut, dar soarta lor a și fost con
cesionată...

Nu e însă bine să privești viitorul 
numai dintr-un singur punct de ve
dere. Căci pe de o parte există, fi
rește, societăți cum e ARAMCO („A- 
rabian American Oil Company"), 
care a realizat aici între anii 
1952—1961 un proiit net de 
2 335 000 000 de dolari, ceea ce re
prezintă peste 57 la sută din capita
lul Investit. Dar. pe de altă parte, 
există popoarele arabe și solidarita
tea lor de la care nimeni n-a putui 
concesiona dorința firească de a de
veni din ce în ce mai mult stăpîne 
pe bogățiile lor. Această luptă soli
dară a luat. în ultimii ani, forme din 
cele mai concrete Astfel, un șir de 
tari arabe — Arabia Saudită. Irak, 
Iran, Qatar, Kuweit, Libia — (cărora li 
s-au adăugat Indonezfa și Vene
zuela. țări mai îndepărtate, dar la 
fel de interesate în rezistența împo
triva marilor monopoluri petroliere) 
au alcătuit în 1959 ceea ce se nu
mește OPEC („Organisation of Pe
troleum Exporting Countries" — „Or
ganizația țărilor exportatoare de pe
trol").

In cadrul conferințelor O.P.E.C., la 
care au luat parte și reprezentanții 
Cartelului international al petrolului, 
reprezentanții țărilor arabe produ
cătoare aduc întotdeauna argumente 
dintre cele mai puternice în spriji
nul cererii lor de a se așeza ex
ploatarea, prelucrarea și comercia
lizarea petrolului pe baze mai echi
tabile.

Oficial, între țările arabe șl con
cernele petroliere funcționează sis
temul așa-numit „fifty-fifty". Asta

gine. Confuzia birocratică și secretul 
care se păstrează la Washington sînt 
factori care continuă să țină ascuns po
porului american raportul oficial amă
nunțit asupra celor cunoscute de guver
nul S.U.A. despre această ciocnire. Din 
vraful de întrebări rămase fără răspuns, 
una din putinele certitudini este aceea 
că senatorul Goldwater nu a avut drep
tate cînd a insinuat că sistemul de co
municații militare al S.U.A, nu a funcțio
nat în timpul incidentului.

Aspectul cel mai neliniștitor al acestei 
afaceri este dezvăluirea de către pre
ședintele Johnson a faptului că, atunci 
cînd âu sosit primele rapoarte, unii oa
meni — după cît se pare din rîndurile 
consilierilor săi militari — au insistat 
pentru o ripostă rapidă și bombardarea 
de către americani a Vietnamului de 
nord. Președintele și-a păstrat sîngela 
rece și a respins, pe bună dreptate, 
acest sfat. Este însă bine să se afle că 
există persoane oficiale, apropiate de 
președinte, care pun rapid degetul pe 
trăgaci și doresc să treacă la o acțiune 
care ar putea avea consecințe foarte 
grave în ce privește transformarea și 
lărgirea conflictului din Vietnam într-un 
mare război. Statele Unite ar fi fost în- 
fr-o poziție de nesusfinut în fața opiniei 
publice mondiale dacă ar fi bombardat 
Vietnamul de nord ca „ripostă" împotri
va gloanțelor și torpilelor, care — chiar 
acceptînd interpretarea oficială — nu 
au fost lansate niciodată.

Incidentul și-ar avea utilitatea tui daca 
ar aminti națiunii și conducătorilor săi 
cît de inevitabilă este confuzia într-un 
război și cît de necesar este un maxi
mum de simt de răspundere. Căpitanii 
de distrugătoare care au deschis focul 
au acționat dînd cea mai rea interpreta
re posibilă celor arătate pe ecranele lor 
de radar. Dar ei au folosit și nu au avut 
permisiunea să folosească decît arme 
convenționale.

Este însă de presupus că, într-o, situa
ție analogă, comandanții unor forțe 
terestre și maritime ar putea. în cazul 
că ar dobîndi dreptul și mijloacele, să 
recurgă la arme nucleare cu cele mai 
grave consecințe posibile. Primejdia evi
tată în incidentul din golful Tonkin a 
făcut mai evidentă ca oricînd ra
țiunea politicii de menținere a autorității 
asupra armelor nucleare în mîinile 
Washingtonului, unde situația este cu
noscută în modul cel mai complet și 
unde ea poate fi apreciată în cunoșfinfă 
de cauză".

*
Din ambele articole reiese că, dacă 

în situații internaționale critice din 
trecut în S.U.A. a învins luciditatea 
politică și nu s-a recurs la folosirea 
armelor nucleare, aceasta nu în
seamnă că — dată fiind existența în 
S.U.A. a cercurilor militariste des
pre care vorbe.ște „New York Times“ 
— primejdia războiului atomic a tre
cut. Tocmai de aceea forțele păcii, 
inclusiv partizanii păcii din S.U.A., 
își intensifică eforturile spre a ob
ține rezolvarea radicală a problemei 
nucleare, care constă în interzicerea 
definitivă a experimentării și folosi
rii armelor nucleare. în distrugerea 
stocurilor existente, în înfăptuirea 
dezarmării.

înseamnă că la fiecare tonă de pe
trol extras, părțile au parte de un 
beneficiu egal — jumătate-jumăta- 
te. In realitate însă lucrurile nu stau 
deloc așa, căci prețul este socotit 
la petrolul extras brut. Prin prelucra
re și comercializare, prețul petrolu
lui crește ca un bulgăre de zăpadă. 
In Golful Persic, un baril’) de țiței 
extras costă doar 16 cenți. Același 
baril de petrol ajuns în porturile Eu
ropei occidentale valorează de 20 
de ori mai mult : 3 dolari și 30 de 
cenți. Dar pînă va ajunge la consu
mator, prețul mai crește încă, ceea 
ce îngăduie ziarului „Tribune de 
Genève" să facă următoarea soco
teală : „Din cei 11 dolari pe care 
consumatorul (din țările Importatoa
re — n.r.) îi plătește pentru un baril 
de petrol, 5,75 dolari revin țării im
portatoare sub formă de taxe; 4,50 
dolari rămîn în mîinile companiilor, 
care rețin din ei diferite cheltuieli, 
precum și profiturile ; restul de 0,75 
dolari constituie venitul pe baril al 
țării producătoare".

Orientul arab extrage din sondele 
sale 7 milioane barili petrol pe zi, 
din care Europa occidentală consu
mă 4 milioane. Specialiștii au făcut 
socoteala că în numai 5 ani — 1959- 
1963 — țările arabe au pierdut de 
pe urma concesionării petrolului 
suma de 1,750 miliaTde dolari. Și Iată 
și o ciiră provenită de la cei ce pro
fită de pe urma concesiunilor : 
„Standard Oii Company of New Jer
sey” (caTe prin filialele sale răspîn- 
dite în 100 de țări ale lumii exploa
tează și petrolul arab) a înregistrat 
în anul 1963 cel mai mare profit din 
istoria sa : 1,015 miliarde dolari.

După date demne de încredere, 
media beneficiilor ce se obțin la in
vestițiile în petrolul arab începe de 
la 66 la sută, ca să ajungă uneori la 
150 la sută. In același timp, venitul 
mediu pe cap de locuitor nu depă
șește în Orientul arab 100 de dolari 
pe an...

E lesne de înțeles dorința po
poarelor arabe de a obține o mai 
echitabilă împărțire a profiturilor de 
pe urma exploatării petrolului. Spo
rul de 5 la sută obținut la Conferin
ța O.P.E.C din decembrie 1963 11 se 
pare derizoriu. Pentru conferința 
O.P.E.C,, care a început, țările ex
portatoare au pregătit revendica
rea de sporire a beneficiului ce 
le revine cu 11 cenți la barilul de 
petrol extras. Aceasta ar însemna 
doar o micșorare neînsemnată a 
profiturilor cartelurilor, dar lupta se 
anunță de pe acum aprigă. Conce
sionarii nu sînt obișnuiți (și nici dis
puși) să facă concesii...

Radu ȚIULESCU

’) Un baril => aproximativ 160 de kg.
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Corespondență din Paris

Reluarea activității 
parlamentare

Vineri după-amiază, în palatele 
Bourbon și Luxembourg au fost re
luate — după vacanța de vară — 
lucrările celor două camere ale par
lamentului francez : Adunarea Națio
nală și Senatul. Potrivit constituției, 
prima parte a sesiunii parlamentare 
mmează să dureze pînă la 20 de
cembrie.

In ședința de deschidere, preșe
dintele Adunării Naționale, Jacques 
Chaban-Delmas, precum și Pierre 
Dumas, secretar de stat însărcinat cu 
relațiile cu parlamentul, au adus un 
elogiu memoriei lui Maurice Thorez, 
deputat de Ivry, care, timp de 27 de 
ani a fost membru al Adunării Na
tionale franceze. Evocînd figura ce
lui dispărut, ei au subliniat rolul 
jucat de Maurice Thorez în lupta 
pentru eliberarea Franței, apoi ca 
ministru în guvernul constituit după 
eliberare, precum și în calitate de 
deputat.

Lucrările propriu-zise ale parla
mentului vor începe la 6 octombrie. 
Problemele care vor fi discutate sînt 
cunoscute de pe acum. Ele au fost 
trecute în revistă de altfel în ședin
ța Consiliului de Miniștri care s-a ți
nut la 30 septembrie, ședință prezi
dată, în lipsa președintelui de 
Gaulle, aflat în călătorie în țările A- 
mericii Latine, de primul ministru 
Georges Pompidou.

Primele puncte ale ordinei de zi 
sînt mai puțin însemnate, de pildă, 
o reformă a codului pensiilor. Ana
liza bugetului „actul politic esențial 
al anului", cum se spune într-un co
mentariu al agenției „France Presse'', 
va începe la 14 octombrie și va dura 
pînă la 20 noiembrie.

Pe ordinea de zi figurează o 
discuție a problemelor agricole.

Corespondență din Londra

Disputa „Hardy Spicer“
Disputa de la „Hardy Spicer" din Bir

mingham se află in plină desfășurare, a- 
fecfînd atit sectoare ale industriei auto
mobilelor, cit și atmosfera politică a cam
paniei electorale. Totul a pornit de la 
greva recent declanșată de 230 contro
lori ai uzinei, care cer majorarea sala
riului cu 9 pence pe săptămină. Condu
cerea firmei a oferit numai 3 pence, so
luție respinsă însă de muncitori. Repercu
siunile grevei se resimt pe o scară mai 
largă a industriei automobilelor, dat fiind 
că o serie de fabrici depind de anumi
te piese pe care le produce „Hardy Spi
cer". Lipsa acestor piese a dus, de altfel, 
la încetarea lucrului în alte întreprinderi, 
unde o parte din muncitori au fost trimiși 
acasă. Pe de altă parte, comunicatele din 
presa de aici vorbesc despre probabili
tatea unor efecte negative asupra expor
tului de automobile.

In aceste împrejurări au intervenit une
le aluzii laburiste în sensul că greva ar 
avea și oarecare substrat politic. Liderul 
laburist Wilson a afirmat că această gre
vă este opera conservatorilor, organizată 
cu intenția de a discredita partidul labu
rist în campania electorală. Purtătorii. de 
cuvînt conservatori au replicat că aseme
nea bănuieli ar constitui o ofensă. Vor
bind la Manchester la un miting electo
ral, premierul Home a numit declarația lui 
Wilson drept „extravagantă", iar pre
ședintele firmei „Hardy Spicer", Herbert

60 .Ù1.1 Tratativele 
olandezo-vest-germane

BONN 2 (Agerpres). — Joi a luat 
sfîrșit la Bonn vizita oficială în Re
publica Federală Germană a primu
lui ministru olandez Victor Marijnen 
și a ministrului său de externe, Jo
seph Luns.

★

Vizita făcută de Victor Marijnen și 
Joseph Luns constituie răspunsul la 
vizita făcută de cancelarul Erhard în 
luna martie în Olanda. In centrul 
discuțiilor a stat ideea guvernului 
vest-german de creare a unei Uniuni 
politice vest-europene. Convorbirile 
au avut mai ales un caracter de 
schimb de vederi. Conducătorii o- 
landezi s-au informat de sensul pro
punerilor vest-germane care pînă in 
prezent nu sînt cunoscute decît în 
linii mari. Prin răspunsul nici pozi
tiv, nici negativ dat de guvernul o- 
landez la aceste tratative, conducă
torii olandezi nu au luat nici o ho- 
tărîre dinainte — scrie agenția 
France Presse.

De altfel von Hase, secretarul de 
stat al informațiilor din guvernul 
R.F.G.. a subliniat că aceste propu
neri, care sînt în curs de examinare | 
la Paris, pot face încă obiectul unor 
noi modificări. Impresia pe care și-au 
făcut-o observatorii e că atitudinea 
olandeză rămîne plină de rezervă. 
In același timp, partea germană 
își exprimă speranța că guvernul de 
la Haga va sfîrși prin a accepta 
participarea la o încercare de creare 
a Uniunii vest-europene. Bonnul a fă
cut tot posibilul să faciliteze această 
sarcină. Comunicatul germano-olan- 
dez insistă asupra necesității de a 
lăsa deschisă intrarea în „Europa po
litică" și a țărilor nemembre ale co
munității actuale, adică în mod e- 
sențial a Angliei.

Ținînd seama de actuala „grevă 
a laptelui", respectiv a fermierilor 
producători, precum și de alte re
vendicări ale agricultorilor, observa
torii din presa locală se așteaptă la 
o discuție animată. „Depunerea unei 
moțiuni de cenzură din partea opo
ziției, se spune în același comenta
riu „France Presse", nu este exclu
să, dar rămîne totuși improbabilă". 
In legătură cu aceasta, ziarul „Le 
Figaro" relatează că, în Consiliul de 
Miniștri, ministrul agriculturii, Pisani, 
a făcut o expunere asupra negocie
rilor din cadrul Pieței comune. Zia
rul scrie că „după părerea guvernu
lui soluționarea problemelor agrico
le, printre care și aceea a laptelui, 
depinde de aceste negocieri". După 
cum arată ziarele, în decembrie 
parlamentul ar urma să confirme, de 
asemenea, „opțiunile", respectiv linii
le directoare ale celui „de-al 5-lea 
plan" care se referă la dezvoltarea 
economiei în perioada 1966—1970 
Un raport al Comisariatului general 
al planului, dat publicității la 23 
septembrie, este comentat pe larg în 
presă în aceste zile.

In Senat, președintele Gaston 
Monnerville a propus ca viitoarea 
ședință să aibă loc la 7 octombrie. 
Atunci urmează să înceapă discuțiile 
la problemele ce vor fi ridicate de 
Antoine Courrière (socialist) în do
meniul economic și social, de Geor
ges Cogniot (comunist) cu privire 
la reforma învățămîntului și de Jean 
Lecannet (M.R.P.) cu privire la bu
getul radioului și televiziunii. Ca și 
în Adunarea Națională, și în Senat 
sînt prevăzute dezbateri în proble
mele agriculturii.

Tudor VORNICU

Hill, care este în același timp și membru 
al „Ligii economice împotriva naționali
zării", a vorbit chiar despre intentarea 
unei acțiuni judiciare împotriva liderului 
laburist. Spiritele au fost și' mai mult 
a/îfate de o declarație insultătoare a lui 
Hill la adresa muncitorilor. Ulterior el 
și-a modificat înfrucîtva declarația, 
pare-se însă cam tardiv, căci după cum 
scrie ziarul „Sun", contribuția lui HUI la 
acest conflict a fost „de a turna gaz 
peste foc".

1ntr-adevăr din Birmingham se transmite 
că reacția conducătorilor sindicali s-a ma
nifestat prin indignare. De altfel limp de 
cîteva ore a persistat îndoiala dacă de
legația sindicală se va prezenta sau nu 
la întîlnirea cu reprezentanții patronilor. 
Aceasta cu atit mai mult, cu cît ultimele 
dialoguri nu dăduseră rezultate, iar Hill 
afirmase că nu va da „nici un penny 
mai mult".

In presa engleză se reflectă în
grijorarea unor cercuri industriale față 
de perspectiva ca la sfîrșitul săptămînii 
viitoare, în caz că situația rămîne neschim
bată, 150 000 de muncitori din alte în
treprinderi să-și întrerupă lucrul. Cifra 
s-ar putea ridica în scurtă vreme la 
200 000. Implicațiile electorale ale grevei 
sporesc, reprezentanții celor două parti
de promițîndu-și reciproc de a dezvălui 
„tainele" evenimentului.

Liviu RODESCU

Corespondență din Alger

DEVALORIZAREA DINARULUI TUNISIAN
Printr-un decret lege apărut zile

le trecute în Buletinul Oficial al 
Tunisiei, dinarul tunisian este deva
lorizat cu 25%. Intr-o conferință de 
presă, Ahmen Ben Salah, secretar de 
stat pentru problemele de plan ți 
ministrul tunisian al finanțelor, a a- 
nunțat că inspectorii financiari vor 
proceda în zilele următoare la închi
derea unor magazine din Tunis care 
desfac produse din import și, în afa
ra cîtorva excepții, prețurile mărfu
rilor importate se vor majora cu 
25% iar salariile vor rămîne ne
schimbate pînă la sfîrșitul anului 
1965. In cadrul acestei conferințe de 
presă, Ben Salah a anunțat că vor 
fi luate măsuri „menite să îmbună
tățească situația economică a țării, 
printre care revizuirea politicii de 
credite și a investițiilor, precum și 
restrîngerea cheltuielilor efectuate 
de stat".

După luarea acestei hotărîri, au
toritățile tunisiene și șefii organiza
țiilor naționale au organizat în nu
meroase orașe și sate mitinguri pen
tru a explica motivele care au stat 
la originea măsurilor menționate și 
rezultatele pe care autoritățile tu
nisiene le scontează în urma apli
cării acestora. Din știrile sosite din 
Tunis în capitala Algeriei, reiese că 
guvernul Tunisiei a adoptat această 
hotărîre în urma descreșterii vertigi
noase a cantității de devize care, 
după expresia cotidianului tunisian 
„l’Action", „a atins un nivel ex
trem de scăzut și care este și o con
secință a sistării de către Franța a 
asistenței financiare acordate Tuni
siei".

„De fapt, nu este pentru nimeni 
un secret — scrie același ziar — că 
guvernul francez a luat această mă
sură ca urmare a naționalizării în 
luna mai anul trecut a pămînturi- 
lor tunisiene aparținînd străinilor".

Același ziar este de părere că re

VIZITELE DELEGAȚIEI Oi PARTID Șl III STAT
A B. P. KilMIAE it 0. P. CHIKi

PEKIN 2. — Corespondentul Ager
pres, Emil Soran, transmite :

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a vizitat vineri dimineața comuna 
populară „Prietenia chino-romînă“, 
din apropierea Pekinului. Delegația 
a fost însoțită de Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C. C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, Țau 
Fan, primar adjunct al orașului Pe
kin, Lu Pin, președintele Asociației 
de prietenie chino-romîne, și de alte 
persoane oficiale.

Delegația a fost întîmpinată de 
conducerea și de numeroși membri 
ai comunei. Oaspeții au luat cunoș
tință de activitatea comunei și au vi
zitat brigăzi de producție, ateliere, 
magazinul -cooperativei, policlinica, 
precum și locuințe ale membrilor 
comunei. Atit la sosire, cît și pe tot 
parcursul vizitei, membrilor delega
ției li s-a făcut o primire caldă, cor
dială.

SITUAȚIA DIN CONGO
• LUPTE GRELE ÎN APROPIERE 

DE BUKAVU
@ ANTOINE GIZENGA

SUB STARE DE AREST
LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — 

Lupte grele au avut loc în cursul 
după-amiezei de joi în apropiere de 
capitala provinciei Kivu, Bukavu, 
transmite agenția Associated Press. 
Agenția adaugă că trupele concen
trate în garnizoana Bukavu includ 
în prezent numeroși mercenari albi, 
sosiți din Republica Sud-Africană și 
dintr-o serie de țări europene. Apro
ximativ 1 000 de soldați, făcînd par
te din forțele armate răsculate, au 
încercat să ocupe podul Nzibira, im
portant punct strategic din apropie
rea orașului Bukavu. Forțele gu
vernamentale au aruncat în luptă 
importante unități motorizate spri
jinite de avioane „T 38“. Ambele 
părți au suferit pierderi impor
tante.

Trupele guvernamentale au între
prins mari „acțiuni de curățire“ în 
rîndul populației civile, arestînd și 
torturînd pe cei bănuiți de simpatie 
față de forțele răsculate. Un număr 
de 300 de congolezi s-au refugiat în 
cursul zilei de joi în Sudan, unde 
autoritățile sudaneze au hotărît să 
le acorde asistența necesară.

★

„Antoine Gizenga, omul aclamat 
de populația din Leopoldville în 
cursul lunii iulie cînd se întorcea 
din deportarea sa de pe insula Bola- 
Bemba, a fost pus sub stare de arest 
la domiciliu“, transmite agenția 
Associated Press. Un număr de 8 
jandarmi s-au postat în fața intrării 
locuinței lui Gizenga de pe malul 
fluviului Congo, în urma unui ordin 
primit din partea ministrului de in- 

centele măsuri financiare luate de 
guvernul tunisian vor contribui „la 
întărirea poziției produselor tunisie
ne pe piața internă și internațională 
și la stabilizarea, îmbunătățirea și 
creșterea producției naționale". Co- 
mentînd hotărîrile autorităților de la 
Tunis, ziarul „Le Monde" opinează 
că „acestea nu vor putea rezolva 
problemele economiei tunisiene".

Constantin BENGA

între Smith
La mai puțin de o lună după vizita sa 

la Londra, primul ministru al Rhodesiei 
de sud, lan Smith, a organizat un sondaj 
în rindul populației albe din Salisbury. 
Sondajul efectuat joi, în capitala aceste; 
colonii britanice cu un statut administra
tiv propriu, este menit să dea impresia 
că planurile vîrfurilor reacționare din rîn
dul colonilor, vizînd proclamarea așa- 
zisei independențe unilaterale, se bucură 
de sprijin pe plan local. Refuzînd orice 
drepturi celor aproximativ 4 milioane de 
africani, rasiștii de la Salisbury vor să 
creeze un sfat în care să dispună de pu
tere în mod nelimitat. La Londra, Smith 
n-a reușit să obțină sprijin pentru proiec
tele sale, deoarece oficialitățile engleze 
se văd nevoite să țină seama de reacții
le țărilor africane și asiatice membre ale 
Commonwealthului.

Intre timp, în Rhodezia de sud s-a în
tețit teroarea polițienească împotriva miș
cării de eliberare a populației africane.

Pe de altă parte, pe firmamentul politic 
din Salisbury a reapărut fostul prim-mi- 
nistru al Federației Rhodesiei și Nyas- 
salandului, Roy Welensky. Acesta s-a ra
liat cercurilor opoziției anunțînd că par
tidul rhodesian format de el va concura 
în alegeri pe cel al lui Smith. Intervenția 

în cursul după-amiezii, delegația 
a vizitat Muzeul Militar al Revolu
ției Populare Chineze.

în seara aceleiași zile, membrii 
delegației au asistat la un spectacol 
festiv de cîntece și dansuri, prezen
tat în sala mare a Palatului Adună
rii Reprezentanților Populari pe în
treaga ' Chină, în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a Republicii Populare 
Chineze.

★

PEKIN 2 (Agerpres). — Cu prile
jul sărbătoririi celei de-a 15-a ani
versări a Republicii Populare Chi
neze, în seara zilei de 1 octombrie în 
Piața Tienanmîn din Pekin au avut 
loc un carnaval și jocuri de artificii, 
la care au participat un milion și 
jumătate de locuitori ai Pekinului.

în tribună au luat loc președin
tele C.C. al P.C. Chinez, Mao Țze- 
dun, și alți conducători de partid și 
de stat ai R. P. Chineze. Printre de
legațiile din străinătate care au asis
tat la festivitate s-a aflat și delega
ția R. P. Romîne, în frunte cu to
varășul Ion Gheorghe Maurer.

terne al Congoului, Munongo. Lide
rul Partidului Solidarității Africane, 
Antoine Gizenga, a fost acuzat de 
Munongo, în cadrul unui discurs, de 
a fi întreținut relații cu un grup 
„subversiv“ și de a se fi pronunțat 
împotriva ajutorului străin în „ope
ra de reconciliere națională preconi
zată de primul ministru Moise 
Chombe“. în comunicatul Ministeru
lui de Interne al Congoului se arată 
că nimeni nu are voie să-l vadă pe 
„deținutul la domiciliu Antoine Gi
zenga, pînă la noi ordine“.

Agențiile de presă occidentale a- 
preciază că prin arestarea de fapt a 
lui Antoine Gizenga, primul minis
tru Moise Chombe și-a înlăturat 
principalul adversar al politicii sale 
de reprimare a forțelor răsculate din 
Congo.

C. L L R. Ședința Comisiei 
permanente 
pentru problemele 
valutare si financiare

•>

MOSCOVA 2 (Agerpres). — între 
28 și 30 septembrie, la Moscova s-a 
ținut cea de-a 5-a ședință a Comisiei 
permanente a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pentru proble
mele valutare și financiare. Ședința 
a decurs într-o atmosferă de priete
nie frățească și deplină înțelegere 
reciprocă.

Comisia a adoptat o serie de pro
puneri privind simplificarea condi
țiilor de transfer ți de schimb al va
lutelor între țările membre ale 
C.A.E.R. La ședința comisiei s-a e- 
fectuat un schimb de experiență cu 
privire la stimulentele cointeresării 
materiale a întreprinderilor indus
triale în rezultatele activității lor, 
problemele curente valutare și fi
nanciare. A fost aprobat apoi pianul 
activității sale pe anul 1965 și no
menclatura problemelor valutar-fi- 
nanciare, propuse. pentru a fi stu
diate și elaborate în următorii 2—3 
arii.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Romî
ne, R. P. Ungare ți Uniunii Sovie
tice. Au asistat, în calitate de obser
vatori, reprezentanți ai R.P.D. Co
reene și Republicii Cuba.

La invitația comisiei au asistat la 
ședință reprezentanți ai Băncii in
ternaționale de colaborare econo
mică.

și Welensky 
de ultimă oră a lui Roy Welensky este 
apreciată de presa occidentală ca o ex
presie a îngrijorării anumitor cercuri po
litice de la Salisbury de a nu întinde 
prea mult coarda în relațiile cu Londra. 
In rîndurile acestor cercuri este critica! 
nu fondul planurilor lui Smith, ci extre
mismul său, care ar putea duce la o mai 
mare izolare a colonilor albi, în condi
țiile cînd lupta de eliberare a populației 
africane din Rhodesia de sud ia o am
ploare tot mai mare.

Agențiile de presă n-au comunicat încă 
rezultatele sondajului de' joi organizat de 
Smith, avînd ca scop să indice care din 
cele două partide: cel al lui Smith sau al 
lui Welensky are cei mai mulți sprijinitori 
în rîndul colonilor albi, sau mai bine zis 
care din cele două metode : proclamarea 
independenței „cil orice preț“ sau „un 
compromis cu Londra", întrunește mai 
mulți aderenți. Indiferent de rezultat, 
fricțiunile politice dintre partidele neafri
cane de la Salisbury indică șubrezenia 
pozițiilor cercurilor rasiste, care refuză să 
recunoască aspirațiile populației africane 
spre libertate și independență.

Petre STÀNCESCU

Acord asupra 
principiului egalității 
statelor suverane

CIUDAD DE MEXICO. — După 
cum anunță agenția Prensa Latina, 
cei 26 de delegați participanți la 
reuniunea Comitetului special al 
O.N.U. în problema principiiloi' de 
drept internațional, care are loc în 
capitala Mexicului, au căzut de 
acord joi asupra a șase puncte ale 
principiului egalității statelor suve
rane. Aceste puncte sînt următoa
rele : statele sînt egale din punct 
de vedere juridic, fiecare stat se 
bucură de drepturile rezultând din 
deplina suveranitate, fiecare stat se 
obligă să respecte celelalte state, in
tegritatea; teritorială și indepen
dența politică a statului sînt invio
labile. Comitetul a căzut, de aseme
nea, de acord asupra punctelor refe
ritoare la dreptul fiecărui stat, de 
a-și alege singur Sistemul politic, so
cial și economic și la asumarea de 
către fiecare stat a respectării obli
gațiilor internaționale și de convie
țuire pașnică cu celelalte state.

Ieri la Tîrgul internațional de la Alger a iosl ziua Bominiei. După cum 
s-a anunțat, tirgul de la Alger s-a deschis la 26 septembrie

L. johnson: Trebuie construite
■' ■ j ? . ; »•.. ■ - • -

noi punți de legătură între state
BALTIMORE 2 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul joi la Universitatea 
John Hopkins din Baltimore, preșe
dintele S.U.A., Lyndon Johnson, s-a 
pronunțat în favoarea stabilirii de 
„noi punți de legătură“ între țările 
occidentale și statele socialiste, pen
tru o perfecționare a activității în 
cadrul N.A.T.O. și pentru manifes
tarea de reținere și înțelepciune în 
ce privește folosirea armei atomice.

El a declarat că epoca actuală tre
buie să fie aceea a „reținerii“ și că 
„era guvernării prin ultimatumuri 
a trecut pentru totdeauna“. Sublini
ind că lucrul cel mai important în 
lume în momentul de față poate fi 
rezumat printr-un singur cuvînt :

PREȘEDINTELE DE GAULLE ÎN CHILE
SANTIAGO DE CHILE. — Pre

ședintele Franței, de Gaulle, care a 
sosit joi in'capitala Republicii Chile,' 
a avut o întrevedere cu actualul 
președinte al țării, Jorge Alessandri, 
după care a făcut o vizită la Univer
sitatea din Santiago. Șeful statului 
francez s-a întreținut și cu noul pre
ședinte ales, Eduardo Frei.. Discuțiile 
s-au . purtat asupra perspectivelor vi

(G.l. 1 .Ç.B.), la care au p... 
electrocliimiști din 27 de țări, 
partea R. P. F 
acad. ' I. Murguleșcu.

LONDRA. La Londra și-a încheiat 
lucrările cea de-a 15-a. reuniune a 
Comitetului internațional de termo
dinamică și cinetică electrochimică 
(C.I.T.Ç.E.), la care au participat 

'............... . Din
Romîne a luat parte 
„ ' ., președintele

Academiei R. P. Romîne, secretar na
tional din partea R. P. Romîne în 
C.I.T.C.E.

MOSCOVA. Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., care a sosit la .1 
octombrie la Moscova în fruntea unei 
delegații dc partid și guvernamentale, 
a făcut o vizită lui Anastac Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S.

Su-

ALGER. Ieri a avut loc prima șe
dință a noii Adunări Naționale a Al
geriei, aleasă la 20 septembrie. Cu 
majoritate covârșitoare de voturi, Hadj 
Ben Alla a fost ales președinte al 
Adunării Naționale.

HANOI. La Hanoi s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 8-a sesiuni lărgite 
a Frontului Patriei din Vietnam, la 
care au participat reprezentanți ai 
partidelor, organizațiilor de masa, na
ționalităților și comunităților religioa
se. Sesiunea a adoptat un apel prin 
care poporul vietnamez este chemat 
să lupte pentru îndeplinirea sarcinilor 
imediate și să fie pregătit pentru re
zistență împotrivă agresiunii.

WASHINGTON. La propunerea 
președintelui Johnson, senatul ameri-

U.R.S.S.: Direcțiile principale 
ale planului de perspectivă 
Cuvmtarea lui N. Hrușciov

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au discutat 
recent direcțiile și sarcinile planifi
cării dezvoltării economiei în pe
rioada următoare. La ședință a luat 
cuvîntul N. Hrușciov,
.„Planurile noastre sînt îndeplinite 

cu succes“, a declarat el. în primii 
cinci ani ai septenalului (1959—1965) 
industria a realizat peste plan pro
duse în valoare de 37 miliarde ruble. 
Șeful guvernului sovietic a subliniat 
că anul acesta s-a obținut o recoltă 
bună. încă de pe acum statul a achi
ziționat de la sovhozuri și de la col
hozuri mai multe cereale decît în 
oricare din anii trecuți.

Dezvoltînd mai departe producția 
mijloacelor de producție, trebuie să 
se prevadă accelerarea dezvoltării 
mijloacelor de consum. Firește că și

„Pace“,' președintele a reafirmat 
că este dispus să plece ori
unde în lume și să se întîlnească cu 
oricine în scopul promovării unei 
mai bune înțelegeri între popoare. 
El a adăugat că conducătorii puteri
lor occidentale nu vor putea „să evi
te consecințe catastrofale“, decît 
dacă vor da dovadă de răbdare, de 
bun simț și vor încerca să înțeleagă 
pozițiile interlocutorilor lor. Preșe
dintele a spus că între țările occi
dentale și statele socialiste „trebuie 
să fie construite punți pe calea spo
ririi schimburilor comerciale, de idei, 
a vizitatorilor și în scopuri umani
tare“.

nei colaborări mai strînse între cele 
două țări în domeniul prospecțiuni
lor geologice, a dezvoltării metalur
giei chiliene și a pregătirii de spe
cialiști în sectorul petrochimic.

Agenția France Presse relatează că 
o problemă căreia i s-a acordat aten
ție a. ; fost perspectiva acordării 
unui ajutor economic și tehnic de 
către Franța Republicii Chile.

can a aprobat numirea ca membru în 
Comisia pentru drepturile civile a 
S.U.A. a procurorului de culoare, 
d-na. Frankie Muse Freeman. Sarcina 
acestei comisii, alcătuită ; din șase 
membri, este de a veghea la aplicarea 
legii drepturilor civile.

MADRID. Tribunalul din Madrid 
i-a condamnat pe tinerii Alvaro Fer- 
nandoz Alonzo și Jose Delgado Guer
rero la șase ani închisoare și o amen
dă de 100 000 pesetas. Ei au fost în- 
vinuiți de a fi membri ai Partidului 
Comunist din Spania.

NEW YORK. Preîntîmpinarea unui 
nou război mondial este problema 
mondială dominantă a timpurilor 
noastre, se subliniază într-un mesaj 

De curînd pe linia Tokio—Osaka a fost pus în circulație trenul „Sup^er
Dream Express". Acesta este cel mai rapid tren din lume dezvoltînd 

o viteză de 200 km pe oră

în aceste condiții trebuie menținut'" 
întotdeauna la nivelul cuvenit apă\ 
rarea țării, a declarat N. Hrușciov.

Uniunea Sovietică se află într-o 
etapă a dezvoltării cînd trebuie să 
punem pe primul loc satisfacerea 
necesităților materiale și spirituale 
crescînde ale omului. Vorbitorul a 
subliniat importanța folosirii juste a 
investițiilor capitale. El a spus că în
treprinderile care se construiesc în 
prezent trebuie să corespundă nive
lului tehnic contemporan și celor 
mai reușite prototipuri mondiale. 
Nici o țară, nici măcar cea mai dez
voltată, nu va putea să progreseze 
rapid, dacă nu va folosi cu pri
cepere realizările gîndirii tehnico- 
științifice mondiale.

Vorbitorul a relevat oportunitatea 
elaborării unui nou plan de pers
pectivă pe o perioadă mai îndelun
gată.

______________ . A

0 PROPUNERE ŒYLONEZÀ

Oceanul indian 

zonă 
fără arme nucleare

Ideea creării de zone denucleari- 
zate cîștigă tot mai mult teren. O ini
țiativă ceyloneză, referitoare la zona 
Oceanului Indian, lărgește cadrul 
regiunilor lumii vizate a deveni inac
cesibile celor mai distrugătoare din
tre arme. Propunerea a lost discuta
tă de primul ministru al Ceylonului, 
Sirimavo Bandaranaike, cu ministrul 
de externe al Indiei, Swaran Singh, 
și, așa cum arătau ziarele ea s-a 
bucurat de sprijinul ministrului 
indian.

Ideea creării unei zone denuclea- 
rizate în regiunea Oceanului Indian 
constituie o expresie vie a dorinței 
de pace care animă popoarele si
tuate în această parte a lumii, a 
preocupării lor de a preveni apari
ția de baze militare și depozitarea 
de armament nuclear. Răscoala din 
insulele Maldive, unde există baze 
militare engleze, demonstrațiile pen
tru pace și dezarmare din Ceylon 
sînt numai cîteva exemple ale unei 
asemenea stări de spirit. Cu toate 
acestea unele cercuri din țări situate 
în afara zonei n-au încetat să-și facă 
planuri de amplasare a unor noi 
baze militare. Revista tunisiană 
„Jeune Afrique" scrie într-unul din 
ultimele sale numere : „Cu cîteva 
luni în urmă intre Londra și 
Washington au început unele con
versații secrete în scopul de a 
„umple golul" militar care exis
tă în prezent în Oceanul Indian... 
Preparativele în vederea instalării 
unor puternice baze militare anglo- 
americane în Oceanul Indian sînt 
acum destul de avansate. O indis
creție a permis cunoașterea locurilor 
unde se intenționează să fie insta
late acestea. Alegerea statelor ma
jore s-a oprit la două insule : 
Aldabra, din apropierea insulelor 
Comore, avînd drept scop să „su
pravegheze Africa orientală, și Die
go Garcia, care va servi probabil 
ca bază de plecare pentru aviația 
americană".

Planurile referitoare la crearea de 
baze militare în insulele Oceanului 
Indian conferă inițiativei ceyloneze 
un caracter deosebit de actual. Ea 
va fi propusă spre discutare apro
piatei conferințe la nivel înalt a ță
rilor neangajate.

Nicolae LUPU

ădresat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, de 382 de cunoscuți mate
maticieni americani și canadieni. Au
torii mesajului își exprimă neliniștea 
în legătură cu faptul că matematica 
este aplicată în scopurile distrugerii.

TORINO. Poliția italiană a arestat 
trei indivizi asupra cărora a fost gă
sită o importantă comoară care se 
crede a fi a regelui Saud al Arabiei 
Saudite. Comoara trebuia să fie trans
portată în anul 1963 în Europa, o dată 
cu vizita lui Saud pe continent, dar 
avionul cu care era transportată 
s-a prăbușit în munții Alpi. Asupra 
celor trei indivizi au fost găsite sute 
de diamante, brățări și ceasuri, precum 
și alte 226 de pietre prețioase.
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