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Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești

Ä intrat în producție 
fabrica de cherestea foioase

In aceste zile, în agricultură sînt 
multe lucrări de făcut : recoltatul 
culturilor tîrzii, semănatul griului 
și al celorlalte culturii de toamnă 
etc. Toate necesită o mare con
centrare de forțe. Dar în această pe
rioadă trebuie terminate și pregăti
rile în vederea iernării animalelor 
în cele mai bune condiții. Pentru 
obținerea de producții sporite de 
lapte și în timpul iernii, pentru creș
terea în greutate a animalelor puse 
la îngrășat și prevenirea pierderilor 
mai ales la tineretul porcin și tau
rin, este nevoie să se asigure din 
timp, pe lîngă cantitățile și sortu
rile corespunzătoare de furaje și a- 
dăposturile necesare.

Ca urmare a măsurilor luate, în 
multe gospodării colective construc
țiile zootehnice au fost terminate sau 
se află într-un stadiu înaintat de e- 
xecuție. în raioanele Timișoara, A- 
rad, Sînnicolau Mare, regiunea Ba
nat, organele de partid și consiliile 
agricole s-au îngrijit din vreme de 
amplasarea noilor construcții, i-au 
sprijinit pe colectiviști să-și orga
nizeze bine munca, să rezolve ope
rativ o serie de probleme legate de 
aprovizionarea cu materiale. In 
gospodăriile colective din aces
te raioane au fost constituite echi
pe de colectiviști care au lucrat 
în tot timpul anului la noile con
strucții zootehnice. In perioadele 
cînd lucrările în cîmp au fost mai 
puțin aglomerate, au muncit la con
strucții și colectiviști din celelalte 
brigăzi. Nu întîmplător în aceste 
raioane lucrările de construcții sînt 
avansate. La G.A.C. Curtici au și 
fost date în folosință un grajd pen
tru 100 de vaci și o îngrășătorie 
pentru 400 de porci.

Și în alte regiuni și raioa
ne inițiativa și spiritul gospodă
resc și-au spus cuvîntul în ce 
privește terminarea la timp a adă
posturilor pentru animale. Membrii 
gospodăriei colective din Recea, ra
ionul Costești, s-au ocupat din vre
me de aprovizionarea cu materiale 
de construcții, folosind din plin și re
sursele locale. încă de anul trecut s-a 
confecționat în cadrul gospodăriei un 
mare număr de cărămizi. Colectiviștii 
au transportat din timp și balastul 
necesar. Așa se explică faptul că în- 
tr-un interval de 3-4 luni s-au putut 
da în folosință, înainte de termen, 
toate construcțiile : două grajduri a 
cîte 100 de bovine și un complex 
pentru 800 de porci. La gospodăriile 
colective Petricani și Știubeni, 
raionul Săveni, Bucecea, Cocoreni, 
raionul Botoșani, Bivolari, raionul 
Iași, Corni, raionul Huși, s-au con
struit grajduri bune, folosindu-se în 
mare măsură materiale din resurse 
locale, ceea ce a făcut ca prețul de 
cost al construcțiilor să se ieftineas
că mult.

Cu toate că nu a mai rămas mult 
timp pînă la venirea iernii, sînt

gospodării colective în care rit
mul executării construcțiilor zoo
tehnice este nesatisfăcător. Din 
cauză că s-a amînat lucrul de pe o 
zi pe alta, în aceste gospodării nu 
sînt terminate decît o parte din 
construcțiile necesare. Așa stau 
lucrurile în unele gospodării colec
tive din regiunea București. Pro
blema asigurării adăposturilor pen
tru animale nu s-a bucurat în 
toate raioanele de atenția cuvenită 
din partea organelor de partid și a 
consiliilor agricole. în regiunea 
Oltenia s-au început lucrările la 
toate cele 230 de grajduri planifi- 

Dar pînă acum numai 96 de 
sînt terminate, 100 fiind

La Combinatul de industrializare 
a lemnului din Pitești a intrat în 
producție fabrica etalon de cheres
tea foioase, prima de acest fel din 
țară. Noua unitate are o capacitate 
de producție anuală de 76 000 mc 
bușteni de fag, ea valorificînd o 
bună parte din masa lemnoasă ex
ploatată de întreprinderile forestie
re din regiunea Argeș. Proiectul ei 
a fost elaborat de specialiștii Insti
tutului de studii și proiectări 
forestiere a Ministerului Economiei 
Forestiere, construcția a fost exe-

cutată de Trustul nr. 1 construcții- 
București, iar montarea utilajelor de 
Trustul nr. 21 instalații-București. 
Noua unitate industrială este în
zestrată cu utilaje dintre cele mai 
moderne. Cu excepția controlului 
calitativ, întreaga activitate de 
producție desfășurată de-a lungul 
celor 4 linii tehnologice se execută 
mecanizat și semiautomatizat. Mun
citorii care deservesc noua fabrică 
au fost specializați la Combinatul 
de industrializare a lemnului din 
Tg. Jiu.

Aseară, oaspeții din țară și de peste hotare care participă la festivitățile Centenarului Universității bucu- 
complexul de cămine studențești din cartierul Grozăveștistudențești din cartierul Grozăvești
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cate, 
obiective 
abia începute. Sînt rămase în urmă 
cu construcțiile și unele unități 
agricole din regiunile Iași, Argeș, 
Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară.

în unele locuri, construcțiile sînt 
întîrziate din cauza slabei organizări 
a muncii. Consiliile de conducere 
din gospodăriile colective nu au re
partizat suficienți oameni în echi
pele de constructori. In alte părți, 
organele locale, care au sarcina să 
asigure aprovizionarea unităților, 
nu au luat măsurile cuvenite ca ma
terialele necesare să ajungă rapid 
la îndemîna constructorilor.

Ținînd seama că timpul rece se a- 
propie, este necesar ca organele 
de partid și de stat, consiliile 
agricole să îndrume concret și ope
rativ gospodăriile colective să-și 
organizeze în așa fel munca încît, 
paralel cu recoltatul culturilor tîrzii, 
eliberarea terenurilor și executarea 
semănatului, să grăbească ritmul 
lucrărilor la construcțiile zootehnice. 
Printr-o bună organizare a muncii, 
prin folosirea gospodărească a ma
terialelor, există condiții ca ritmul 
de executare a construcțiilor zoo
tehnice să fie mult intensificat, 
pentru ca în timpul cel mai scurt 
toate grajdurile, saivanele și cele
lalte adăposturi să fie terminate. 
Este necesar ca forțele să fie con
centrate în primul rînd spre termi
narea la timp a obiectivelor 
începute.

Conducerile unităților agricole 
socialiste nu trebuie să piardă din 
vedere ca, în același timp, adăpos
turile existente să fie pregătite, în 
vederea iernării animalelor. In a- 
ceastă perioadă este necesar să se 
termine repararea, văruirea și de
zinfectarea construcțiilor zootehni
ce mai vechi, să se facă amenajări 
pentru aprovizionarea cu apă etc.

Organele locale de partid și de 
stat, consiliile agricole sînt chemate 
să ia neîntîrziat măsuri concrete și 
eficace, care să ducă la intensificarea 
lucrărilor și darea la timp în folo
sință a construcțiilor planificate, 
astfel ca să se asigure adăposturi 
corespunzătoare pentru întregul 
efectiv de animale.

De la unul din pupitrele de comandă din noua fabrică se dirijează pro
cesul de prelucrare a buștenilor

reștene au vizitat

ani, vechii colegi care 
au urcat umăr lîngă umăr treptele 
anilor de studii și au împărțit între 
ei emoția, parcă niciodată biruită, a 
examenelor, precum și visele legate 
de profesiunea aleasă, se reîntîl- 
nesc. Această reîntîlnire, amestec de 
evocări studențești nostalgice și de 
măsurare a drumului parcurs de-a 
lungul unui prim deceniu de muncă, 
e o integrantă a tradiției universi
tare. Veșnicul „gaudeamus igitur' 
împrospătează zonele amintirii, juve
nil ecou al generației de orice vîr
stă. Tradiționala reîntîlnire omagia
ză, prin însăși rațiunea ei de a fi, fă
clia luminoasă purtată din mînă în 
mînă sub prestigiosul acoperămînt 
al Universității.

De astă dată, nu una singură, ci 
un șir întreg de promoții sînt reuni
te sub semnul înalt sărbătoresc al 
Centenarului Universității bucurește
ne. E, dacă se poale spune așa, o 
reîntîlnire ridicată la puterea a ze
cea și ale cărei semnificații, depă
șind cu mult orizontul de interes al 
unei promoții, conferă momentului 
aureola de eveniment în viață cul
turală și științifică a poporului ro- 
mîn. Deosebita însemnătate ce i se 
acordă Centenarului subliniază încă 
o dată grija pe care partidul și sta
tul le arată învățămîntului superior,

La fabrica de sticlărie
din Turda

fabrica de sticlărie din TurdaLa
a intrat recent în funcțiune o secție 
de oxigen cu o capacitate de 63 mc 
oxigen pe oră. Aceasta este utilată 
cu instalații și aparate de înalt ni
vel tehnic. Oxigenul produs aici a- 
sigură necesarul pentru întrega pro
ducție a fabricii.

Sesiune tehnîco-științifică
Vineri dimineață au început lu

crările sesiunii tehnico-științifice cu 
tema „Calitatea produselor — preo
cupare permanentă“, organizată de 
grupul de uzine de aparataj electro
tehnic și instalații de automatizare 
din Capitală. în referatele și comu
nicările prezentate au fost scoase 
în evidență realizările obținute în 
țara noastră în automatizarea unor 
agregate și procese tehnologice 
importante, pentru industriile meta
lurgică, construcții de mașini, 
extractivă, chimică, transporturi și

telecomunicații. S-au pus în discu
ție totodată o serie de propuneri ale 
specialiștilor din țara noastră pen
tru continua modernizare a apara
telor de mecanizare și automatizare 
produse de industria electrotehnică, 
în vederea extinderii acestor pro
cedee, deosebit de eficace în creș
terea producției, productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor. Lucrările sesiunii iau 
sfîrșit astăzi.

(Agerpres)

Acțiuni
în ultimul trimestru al anului, în 

întreaga țară se desfășoară acțiuni
le de imunizare antidifterică și anti- 
tetanică. Au început vaccinarea anti
difterică a copiilor în vîrstă de 3 
pînă la 12 luni, precum și revaccină- 
rile populației între 8 și 18 ani. De a- 
semenea, în trimestrul în curs va con
tinua acțiunea de imunizare antite- 
tanică a populației din mediul rural 
și a unor grupe de persoane din 
mediul urban. Eficiența imunizărilor 
antidifterlce se va urmări pe teren

TELEGRAMĂ
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Tovarășului ALEXEI NICOLAEV1CI KOS1GHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Moscova 
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 

Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne și al nostru 
personal, vă transmitem felicitări cordiale cu prilejul alegerii tov. Brej
nev ca prim-secretar- al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a numirii tov. Kosîghin ca președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Vă dorim multă sănătate și succes deplin în realizarea sarcinilor de 
înaltă răspundere ce v-au fost încredințate. Urăm poporului sovietic să 
obțină noi și mărețe realizări în opera de construire a comunismului. Ne 
exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre partidele 
și popoarele noastre se vor dezvolta continuu în interesul ambelor noas
tre țări, a unității țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncito
rești, a cauzei socialismului și păcii în lume.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER

Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Miniștri 
al Partidului Muncitoresc Romîn, al R. P. Romme
Președintele Consiliului de Stat

al R. P. Romîne
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Vineri, 16 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C. C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro- 
mîne, a primit pe tovarășul I. K. 
Jegalin, ambasadorul U.R..S.S. în 
R. P. Romînă, și a avut cu el o con
vorbire caldă, prietenească, în

cursul căreia ambasadorul l-a in
format asupra lucrărilor plenarei 
C.C. al P.C.U.S. care a avut loc la 
14 octombrie a. c.

La convorbire au luat parte tova
rășii Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Leonte 
Răutu.

cinstirea de care se bucură, în pa
tria socialistă, tradițiile înaintate ale 
culturii'și științei romînești. Sînt re
alități care dau strălucire manifestă
rilor din aceste festive zile universi
tare.

Participînd la manifestări, ți se im
pun, deopotrivă, senectutea înțe
leaptă și prestigioasă a celei mai 
mari universități a țării, precum și 
tinerețea ei înfloritoare, optimistă, 
robustă : vîrstă a unei spiritualități 
viguroase — propriu zis nu vîrstă, 
ci climat. Recent fixată pe zidul ce
nușiu, patinat de vreme, îndrăgit de 
generațiile studioase, o placă come
morativă consemnează împlinirea a 
100 de ani de la înființarea Universi
tății din București și a 270 de la în
temeierea Academiei domnești — 
primul așezămînt de învățămînt su
perior din Capitală. Se opresc în 
fața ei, măsuiînd glorioasa traiecto
rie, oameni din lungul șir de pro
moții, de la venerabilul academi
cian, a cărui întreagă viață și ope
ră sînt intim legate de „Alma Ma
ter", pînă la cel mai tînăr învățăcel, 
părtaș la cursurile și seminariile a- 
nului 101.

Sînt fiii de alte vîrste ai aceleiași 
generoase lumini, pururi întreținută 
prin grija patriotică a neuitaților 
savanți și dascăli care au preluat 
și au predat, din mînă în mînă, fă
clia. Memoria lor, evocată cu atîta 
căldură în aceste zile, face parcă 
vie prezența la festivitățile Centena
rului a celor mai ilustre personali
tăți din istoria Universității.

„Gaudeamus igitur", imn al bucu
riei universitare, n-a răsunat nicio
dată 
două 
avînt 
tului superior din țara noastră, 
măsura cerințelor crescînde de spe
cialiști cu o înaltă pregătire, avînd 
o concepție înaintată despre viață, 
necesari întregului șantier al con
strucției socialiste, învățămîntul s-a 
reprofilat și s-a îmbogățit. De la 4 
centre universitare cu 16 instituții de 
învățămînt superior, înmănunchind 
33 de facultăți, în 1938, s-a ajuns 
astăzi la 15 centre universitare, 47 
de instituții de învățămînt superior 
cu 178 de facultăți. De cinci ori 
proape e mai mare acum, față 
anul citat, numărul studenților.

Dintre ei, peste 13 000 aparțin 
niversității bucureștene, unde, 
12 facultăți le oferă, la nivelul im
pus de dezvoltarea științelor con-

atît de adînc ca în ultimele 
decenii, epocă scurtă dar de 
tără precedent al învățămîn- 
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temporane, 56 de domenii de specia
lizare. Pregătirea lor este încredin
țată celor peste 1 200 de cadre di
dactice, dintre care 44 sînt membri 
și membri corespondenți ai Aca
demiei, iar vreo 80 poartă titlul de 
Laureat al Premiului de Stat. Această 
scurtă „fișă biografică", desprinsă 
din bogăția de cifre și fapte frecvent 
citate în ultimele zile, dă măsura 
vîrstei de astăzi a celei mai impor
tante universități romînești.

îndărătul lor se schițează profilul 
viguros, optimist, al tinereții univer
sitare. Evocînd această generație 
care trăiește și învață sub semnul 
certitudinilor, al ocrotirii -părintești, 
al împlinirilor, profesorii vîrstnici — 
cu prilejul manifestărilor Centenaru
lui, în articole de gazetă — n-au 
putut să nu-și amintească de hățișul 
mizeriilor materiale și morale ce se 
ridicau în fața fiilor de oameni ai 
muncii angajați, la vremea lor, pe 
făgașul dobîndirii diplomei universi
tare. Era o vreme cînd anunțuri puse 
la porțile facultății atrăgeau sumbru 
atentia că statul nu contractează nici 
o obligație de a le oferi posturi 
dună luarea diplomei... Abia 2,5 la 
sută dintre studenții anului 1938 că
pătau burse ; astăzi — 60 la sută. 
Condiția de student trebuia căutată, 
adesea, la periferia existenței. Sim
bol al cadrului material de viață al 
studențimii care nu mai cunoaște fă- 
TÎmUarea enerqiilor între studiu si 
procurarea pîinii zilnice, se înaltă 
siluetele moderne; ale qrupului de 
confortabile cămine alcătuind orășe
lul universitar de la Grozăvești.

Acestei qenerații îi-sînt necunos
cute chinuitoarele drame ale ne- 
adaptării, ale discrepanței dintre 
aeneroasele raze umaniste împrăș
tiate în amfiteatre și biblioteci și în
tunecimea unei orînduiri ostile ideii 
de proqres. Tinerețea universitară 
de astăzi este o parte din tinerețea 
țării, iar idealurile ei poartă calda 
bătaie a inimii întregului popor, care 
înalță pretutindeni noi și cutezătoa
re schele. Pe aceste schele își gă
sesc acum locul, așeptate rînd pe 
rînd, generațiile studioase. Vivat, 
crescat, floreat 1

Și-mi pare tulburător faptul că Uni
versitatea bucureșteană are, deopo
trivă, atît vîrsta decretului semnat la 
4/16 iulie 1864 de către Al. I. Cuza, 
cît și vîrsta abia proiectatelor 
schele.

Victor VINTU

me die o-sanitare
prin investigații serologice și teste 
cutanate. La institutele de cercetări, 
Institutul de inframicrobiologie — 
București, Institutul Dr. I. Cantacuzino, 
institutele de igienă și sănătate pu
blică din Iași și Timișoara, precum 
și la laboratoarele de virusologie 
ale inspecțiilor de stat pentru igienă 
și protecția muncii regionale se 
vor efectua investigații de laborator 
în vederea depistării cazurilor de 
gripă șl identificarea tipurilor de vi
rus gripal.
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SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA"

DE CE STÀ NEFOLOSITÀ?
In secția de montaj a uzinei 

noastre a sosit anul trecut o ma
șină nouă de sudat automată. Ne 
era necesară pentru extinderea, 
la un volum sporit de lucrări, a 
sudurii automate, procedeu care 
se aplică la noi de mai mulți arii 
cu rezultate bune. Studiind pros
pectul, ne-am dat seama că ma
șina nu poate fi folosită în uzina 
noastră deoarece piesele și sub- 
ansamblele pe care le executăm 
sînt de dimensiuni mari. Cu pu
țin timp înainte, fusese dată dis
ponibilă o mașină similară de 
care nu aveam nevoie. Pentru ca 
acest utilaj de mare productivi- 
täte să nu stea nefolosit, am a- 
nunțat organele de resort din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să-l repartizeze altei

uzine. E drept că acest lucru l-am 
făcut după mai bine de un an. 
Insă de atunci au mai trecut câ
teva luni și n-am primit nici un 
răspuns. între timp am găsit o 
întreprindere care poate utiliza 
noul agregat de sudură — Uzina 
de reparații din Arad. Conduce
rea acestei uzine a cerut încă din 
martie să i se repartizeze mașina 
respectivă. Dar direcția generală 
tutelară din minister nu a luat 
pînă în momentul de față nici o 
hotărîre.

Considerăm că trebuie să se 
grăbească repartizarea și punerea 
în funcțiune a acestui utilaj mo
dern, acolo unde este nevoie de el.

Ing. Eugen SFERDIANU
Uzinele de vagoane — Arad

După strălucita victorie a lolandei 
Balaș, care continuă să rețină atenția co
mentatorilor, iată că ziua a șasea a Jocu
rilor Olimpice a adus un nou 
succes Romîniei : Mihaela Peneș a răstur
nat toate pronosticurile specialiștilor de
venind campioană olimpică la aruncarea 
suliței, cu o performanță care este echi
valentă cu un nou . record olimpic : 
60,54 m. Cine ar fi crezut că adolescenta 
aceasta, puțin sfioasă și parcă impresio
nată de valoarea partenerelor de între
cere, în rîndurile cărora se aflau atîtea 
celebrități, își va învinge nu numai emoția 
firească dar și adversarele cele mai re
numite ?

A intrat în concurs a șaptea. A prins 
zdravăn în mînă sulița, și-a ’ măsurat cu 
migală pașii, care mi s-au părut ușor 
tremurători, și apoi a pornit în viteză. O 
supremă încordare, corpul i s-a arcuit, și 
sulița și-a luat zborul, șuierînd prin aer. 
Vîrful ei metalic s-a împlîntat în pă- 
mînt mult dincolo de stegulețul care 
marca recordul olimpic. La început, cei 
din tribune nu-și închipuiau că o atletă 
despre care nu auziseră încă este capabi
lă de o asemenea ispravă. Dar cînd cifrele, 
luminoase au marcat rezultatul aruncării, 
palmele zecilor de mii de spectatori au 
pornit asurzitorul concert care nu se mai 
sfîrșea Au aruncat după aceea, rînd pe 
rînd, Ozolina, Gorșakova, Marta Rudas, 
Maria Diaconescu. Dar nici una dintre ele 
cu experiența atîtor mari confruntări in
ternaționale, n-au mai putut să o ajungă 
pe Mihaela...

Dacă în urmă cu o zi tot o fată de pe 
pămînturile d'nfre Carpafi și Dunăre a 
făcut să răsune în pragul înserării imnul 
de stat al patriei, încheind festivitățile,

astăzi șirul festivităților de premiere a fost 
deschis cu momentul solemn al înălță
rii tricolorului nostru. Nu se stinsese încă 
ecoul aplauzelor mulțimii cînd Mihaela 
s-a trezit împresurată de ziariști. S-a 
fîstîcit de-a binelea. Și tare se mai arătau 
nedumeriți reporterii aflînd că purtă
toarea medaliei de aur nu are decît 17 
ani,, că este încă elevă și se pregătește 
pentru examenul de maturitate. Cu greu 
am reușit să-i iau un scurt interviu.

— Dacă transmiteți la București astă- 
seară, să spune}1 că am privit cu lacrimi 
în ochi cum se înalță pe catarg drapelul 
patriei. De aici, de la mii de kilometri

depărtare, îmi îmbrățișez în gînd părinții 
iar pe mama o rog ca nu cumva să 
plîngă de bucurie. Colegilor de clasă le 
doresc numai note bune și aștept cu 
nerăbdare revederea cu ei I

Atletismul nu se dezminte. Toate probe
le de vineri au fost deosebit de dispu
tate, remarcă specială necesifînd între
cerile din seriile de la 5 000 m, finala 
de 100 m femei, finișul impetuos al neo
zeelandezului Snell.

ion MÄRGINEANU
(Amănunte despre întrecerile olim

pice de ieri în pag. a V-a).

Aruncarea care La adus Mihaelel Peneș titlul de campioană olimpică
Telefoto : Agerpres
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ln întîmpinarea Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne

și ceva mai d e p a r t e

DIFERENȚIAT 
DUPĂ SPECIFICUL 
LOCULUI DE MUNCĂ

Satele raionului Filiași te întîm- 
pină bine gospodărite, cu multe 
case noi, școli, dispensare, cămine 
culturale frumoase. Panouri, ga
zete de stradă, lozinci — diferitele 
forme ale agitației vizuale —reflectă 
viața nouă a satelor, realizările și 
sarcinile actuale ale gospodăriilor 
colective.

Sîntem la Melinești, pe Valea 
Amaradiei. Deși nu are condiții 
pedoclimatice dintre cele mai 
bune, gospodăria colectivă de aici 
a reușit să se situeze printre uni
tățile fruntașe din raion, obținînd 
an de an recolte bune. Alături de 
cultura cerealelor s-au dezvoltat 
creșterea animalelor, viti-pomicul- 
tura, legumicultura. Fondul de bază 
a crescut de la începutul anului cu 
circa 500 000 lei.

La toate aceste înfăptuiri și-a a- 
dus contribuția, alături de alte for
me ale muncii politico-educative de 
masă, și agitația vizuală. Texte 
scurte, convingătoare vorbesc des
pre foloasele măsurilor de fertili
zare a solului, de punere în va
loare a unor terenuri slab produc
tive, despre sarcinile stabilite în 
ce privește dezvoltarea șeptelului, 
înființarea de noi plantații pomi- 
viticole etc. Alături de lozinci che- 
mînd la realizarea unor obiective 
precise, de care depinde întărirea 
economică a gospodăriei colective, 
cum ar fi : „Să însilozăm 8 tone 
furaje pentru fiecare vacă", sînt 
folosite altele, care înfățișează 
avantajele aplicării unor metode 
agrotehnice : „Colectiviști, încor- 
porînd 20 de tone gunoi de grajd la 
hectar obținem un plus de 500 kg 
porumb la hectar".

O agitație vizuală concreta, mo
bilizatoare, am întîlnit și la Ani- 
noasa, pe Valea Gilortului. Panouri 
mari, așezate în centrul comunei, 
prezintă obiectivele prevăzute în 
planul de dezvoltare a gospodăriei 
colective pe anul 1965 : numărul

oilor cu Iînă fină și semîfină va 
spori la 2 000, livada de pomi fruc
tiferi se va întinde pe 100 hectare, 
iar grădina de legume pe 20 hec
tare ; se prevede fertilizarea a 100 
hectare, amenajarea unor noi te
renuri pentru irigat. La Melinești, 
Aninoasa, Țînțăreni și în alte co
mune numeroase grafice oglindesc 
stadiul întrecerii socialiste pe bri
găzi ; gazetele de stradă prezintă 
portrete ale colectiviștilor fruntași 
și metodele lor de muncă, publică 
buletine de informații despre re
zultatele obținute de diferite bri
găzi, articole despre stadiul cam
paniei agricole de toamnă.

Ne-am oprit și la Negoiești. Ce 
se constată aici ? Panouri multe, 
chiar prèa multe. Dar, dacă le 
examinezi mai atent, constați că 
ele nu cuprind decît chemări ge
nerale, valabile oricînd și oriunde. 
Iată cîteva exemple : „Colectiviști, 
să apărăm avutul obștesc“, „A- 
plicînd regulile agrotehnice, obți
nem producții mari“,
legume, sporim veniturile 
dăriei 
narea 
sigur, 
mult.
ceeași măsură potrivite pentru o 
gospodărie colectivă din Oltenia ca 
și pentru una din Maramureș. 
Lipsa esențială constă însă în fap
tul că ele se limitează exclusiv la 
lozinci generale, fără a orienta 
eforturile colectiviștilor spre sar
cinile concrete care le stau în față, 
fără a le arăta mijloacele practice 
de realizare a lor.

Ce-i drept, stînd de vorbă cu 
tov. Dumitru Trușcă, secretarul co
mitetului de partid al gospodăriei, 
am constatat că nu are o părere 
bună despre o astfel de agitație vi
zuală, care nu-și îndeplinește me
nirea. Ce a întreprins însă comite
tul de partid pentru a remedia a- 
ceastă stare de lucruri? După cît 
ni s-a relatat, a amenajat o nouă

co-
a-
Pe

NE SCRIU

„Cultivînd 
gospo- 

și contribuim la aprovizio- 
populației de la orașe“. De- 
aici nu e nimic greșit ; mai 
aceste îndemnuri sînt în a-

-gazetă de stradă, care nu cuprinde 
însă decît fotografii și a comandat 
la o cooperativă din Craiova 15 
panouri... Cu asemenea metode 
formale de muncă nu-i de mirare 
că rezultatele sînt cele constatate.

O agitație vizuală fără adresă, 
gazete de stradă ale căror ediții se 
schimbă numai la zile festive, am 
întîlnit și în comunele Brădești, 
Poiana, Brănești, Groșerea.

Și un alt aspect. In unele 
mune, principalele mijloace de 
gitație vizuală sînt amplasate
șoselele naționale sau regionale ; 
în schimb, zadarnic le-ai căuta la 
locurile de muncă ale brigăzilor, în 
fermele și atelierele gospodăriilor. 
De altfel, la comitetul raional de 
partid am aflat că în curînd alte 
60 de panouri Vor fi instalate dè-à 
lungul șoselelor, alături de cele e- 
xistente. Oare tovarășii de aici 
consideră că agitația vizuală pri
vind problemele actuale ale spori
rii producției agricole se adresează 
celor care călătoresc pe șoselele 
naționale ?

In cadrul unei discuții cu tova
rășul Traian Dădălău, secretar al 
Comitetului raional de partid Fi- 
liași pentru problemele de propa
gandă, am aflat că desfășurarea a- 
gitației vizuale a fost discutată anul 
acesta în două plenare ale comite
tului raional și în mai multe șe
dințe de instruire a aparatului dé 
partid. Cu atît mai greu este de în
țeles de ce în numeroase comune 
agitația vizuală are un caracter ge
neral, de ce experiența pozitivă 
existentă in acest domeniu nu esté 
răspîndită și generalizată. Fie că 
analizele făcute au rămas la supra
fața lucrurilor, fie că nu se mani
festă grija cuvenită pentru contro
lul îndeplinirii hotărîrilor, faptele 
arată că marea forță de înrîurire 
a agitației vizuale este încă insufi
cient folosită în satele raionului 
Filiași.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“).— 
Comitetul orășenesc de partid BÙ- 
zău se ocupă îndeaproape de pre
gătirea secretarilor organizațiilor 
de bază în mod diferențiat și după 
specificul locului de muncă. La ul
tima instruire au fost dezbătute pë 
larg problemele legate de munca 
politică în sprijinul îndeplinirii rit
mice a planului de producție și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Comitetul orășenesc în
drumă organizațiile de partid să o- 
rienteze activitatea politico-educa- 
tivă de masă spre realizarea celor 
mai importante sarcini economice. 
La Uzina mecanică Buzău, agitația 
vizuală, gazetele de perete populari
zează sistematic mijloacele de fo
losire rațională a mașinilor. Comi
tetul de partid și birourile organi
zațiilor de bază de la Fabrica de 
mase plastice au sprijinit organi
zațiile U.T.M. să desfășoare o ac
țiune susținută pentru asigurarea 
unei frecvențe regulate a tinerilor 
la cursurile de ridicare a calificării 
profesionale. In unitățile C.F.R., 
munca politică de masă este orien
tată spre îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a vagoanelor, prelun
girea vieții mașinilor etc.

care au 
frumoase 
de cînd

Radu APOSTOL 
coresp. ..Scînteii"

Constructori fruntași 
in rindurile partidului

GALAȚI (coresp. „Scînteii'). — 
în cartierul Țiglîna, lâ sediul or
ganizației de bază nr. 1 a între
prinderii de construcții orășenești 
din Galați, a avut loc de curînd 
adunarea generală a comuniștilor. 
S-a discutat cererea de primire în 
rîndurile partidului a dulgherului 
Matei Tamaș. S-au înscris là cu- 
vînt mulți constructori, 
avut numai cuvinte 
despre el. Din 1961,
lucrează aici, este fruntaș în pro
ducție și unui din inițiatorii bri
găzilor complexe de pe șantier. 
Bun organizator, se ocupă îndea
proape de ridicarea calificării ce
lor 50 de fierari, betoniști și dul
gheri din echipa sa. Adunarea ge
nerală a votat în unanimitate pri
mirea sa în rîndurile partidului.

De la începutul anului au fost 
primiți în rîndurile membrilor și 
candidațllor de partid 174 dintre 
cei mai buni muncitori și tehni
cieni constructori.

CORESPONDENȚII VOLUNTARI
O metodă eticace Susținerea galeriilor 
în mine cu beton proiectat

Colectivul întreprinderii de explo
rări miniere „Maramureș“ a expe
rimentat în ultima vreme o me
todă de lucru, care s-a dovedit 
eficace și economică. Este vorba de 
susținerea cu ancore în galerii prin 
toreret (beton proiectat). Anul aces
ta, metoda a fost extinsă la galeria 
de bază (tunel) Baia Sprie, Suior și 
Cavnic.

In 1963, pentru susținerea lucră
rilor miniere s-au consumat în ga
lerii mii de tone de beton, bolțari, 
lemn de brad și fier. Costul unui 
metru liniar de betonare s-a ridicat 
la 2 333 de lei. Cabinetul tehnic al 
întreprinderii a analizat propune
rea de a se trece la susținerea cu 
beton proiectat. Și pentru că nu 
erau mașini, s-au comandat și s-au 
executat două tipuri pe baza proiec
tului întocmit la propunerea secto
rului de cercetări miniere Baia 
Mare. S-au făcut pregătirile nece
sare și, în februarie a.c., s-a trecut 
la susținerea tunelului cu toreret, 
betonarea obișnuită cu bolțari efec- 
tuîndu-se doar în porțiunile deose
bit de slabe. începutul a fost greu. 
Era o metodă nouă, necunoscută, ale 
cărei rezultate, așteptate cu nerăb
dare. suscitau interes. Echipele de 
muncitori au început să-și însu
șească noul procedeu și rezultatele 
au adus mari satisfacții. După cîteva 
săptămîni ne puteam bizui pe reu
șita deplină a noului procedeu. In
tr-adevăr, în a doua lună de muncă, 
echipele minerilor Vasile Tohatan, 
Vasile Rusu, Ion Simon și Teofil 
Pop, conduse de maistrul Vasile 
Mureșean, au început să stăpînească 
în bună parte metoda toreretării, 
reușind să obțină viteze de susținere 
pînă la 200 ml/lună.

La sfîrșitul trimestrului al trei
lea, muncitorii, maiștrii și inginerii, 
care au experimentat această noua 
metodă de susținere, au reușit să rea-

lizeze toreretarea a 1 040 ml de ga
lerie. Este singura lucrare minieră 
din țară care depășește 1 000 ml de 
susținere continuă prin toreret. Ca
litatea susținerii este corespunză
toare și nu mai există nici un mun
citor sau tehnician care să se îndo
iască cit de puțin de eficacitatea 
metodei. S-a mers apoi mai departe, 
introdueîndu-se torcretul și la gale
riile principale de la Cavnic ; aici 
s-au realizat după această metodă 
217 ml de galerie.

Dacă rezultatele tehnice sînt 
foarte bune, nu mai puțin impor
tante sînt cele economice. Continua
rea susținerii clasice cu beton și bol- 
țari ar fi însemnat consumuri ridica
te de materiale, un volum mare de 
muncă. In loc de 2 600 mc de bolțari 
și beton s-au consumat 520 mc be
ton proiectat. Pentru susținerea unui 
ml de galerie cu toreret s-au chel
tuit în medie 750 lei, față de 2 333 
lei cîți se cheltuiau înainte de in
troducerea acestei metode noi. Sec
țiunea de săpare, pentru același pro
fil util, este mai mică. Productivita
tea fizică a muncii a crescut de 5 
ori. O brigadă de 10 muncitori reali
za 40 m de betonare pe lună ; a- 
ceeași brigadă realizează acum 200 
ml toreretare. Procesul de betonare 
era manual, pe cînd cel al toreretă- 
rii e mecanizat. Fondurile consumate 
față de prevederile de deviz s-au 
redus cu 1 646 000 lei la tunelul de 
la Baia Sprie-Suior ; în plus, n-a 
mai fost nevoie de 140 mc lemn de 
mină la galeriile geologice Cavnic.

Rezultatele de pînă acum ne în
dreptățesc să credem că susținerea 
prin toreretare se poate extinde la 
majoritatea lucrărilor.

Vaslle CRÏJMARU 
inginer

Promisiuni uitate
așteaptă în stații. La sesizările făcu
te de călători, conducerea I.G.C. a 
promis că va organiza mai biné ac
tivitatea. Deocamdată însă lucrurile 
sînt lăsate mai mult la voia întâm
plării : nu există pe toate liniile gra
fice precise de circulație, acolo unde 
există nu Sînt respectate întotdeau
na, unii lucrători nu-și fac datoria 
cu conștiinciozitate.

Așteptăm ca mai ales acum, în se
zonul rece, conducerea I.G.C. să ia 
măsurile promise pentru îmbunătă
țirea transportului în comun.

Un grup de cetățeni din Bacău

La Bacău, transportul in comun 
este asigurat de către întreprinderea, 
de gospodărie comunală. Această 
unitate dispune de condiții pentru 
desfășurarea corespunzătoare a acti
vității. Totuși, călătorii nu sînt întot
deauna satisfăcuți de serviciile 
I.G.C. Din cauza unei slabe organi
zări sau din neglijență, dispece
rii repartizează pe cite o rută mașini 
prea multe, pe alta — cum este, de 
exemplu, „Centru-Serbănești" 
prea puține. Ca urmare a lipsei de 
control, la capetele de linie poți ve
dea adesea șoferi staționind cite o 
jumătate de oră. în timp ce lumea

La 25 octombrie 1944, în urma luptelor purtate de trupele romîne, 
umăr la umăr cu trupele sovietice, pentru nimicirea ultimelor rezistențe 
din țara, noastră a trupelor hitleriste, a fost desăvirșităeliberarea între
gului teritoriu național al Romîniei de sub jugul fascist. In amintirea 
acestui eveniment cu o profundă semnificație în istoria patriei, întregul 
nostru popor sărbătorește în fiecare an, la 25 octombrie, Ziua Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne. Publicăm alăturat amintiri ale Unui partici
pant la luptele de eliberare.

La începutul lunii septembrie 1944 
suferind mari înfrîngeri, trupele fas
ciste s-au regrupat în podișul 
Transilvaniei, încercînd o ofen
sivă pe mai multe direcții. Mi
siunea grea și de răspundere de a 
zdrobi manevrele hitleriștilor a re
venit Armatei a 4-a romîne, în ca
drul căreia comandam atunci Divi
zia 21 infanterie. Erau zile în care 
întreaga noastră armată, alături de 
armata sovietică, lupta cu un înalt 
spirit patriotic împotriva fascismu
lui, pentru eliberarea orașelor și sa
telor din nordul Transilvaniei.

Din numeroasele pagini de vitejie 
care s-au scris atunci am să încerc 
să prezint cîteva cititorului de azi.

★
In sectorul Diviziei la 22—23 sep

tembrie, dincolo de Mureș se profi
la dealul Raput, care avea o mare 
importanță în luptele pentru elibe
rarea orașului Tg. Mureș. Ca să-l 
cucerim trebuia să trecem la nord 
de Mureș, și cît mai repede, căci 
ploua, iar dacă apele rîului se um
flau, trecerea devenea și mai ane
voioasă. Sub protecția unui foc nă- 
praznic de mitraliere, branduri, ar
tilerie instalate pe malul stîng (sud) 
al rîului, am traversat apa cu dife
rite mijloace improvizate.

A început o luptă crîncenă la 
sfîrșitul căreia înălțimea Raput, 
la iiord de Sînpaul, a fost cuce
rită. Atunci au căzut viteazul sub
locotenent Popéscü, din infanterie 
și sergentul Constantin Panciu în
deplinind misiuni importante.

Ostașii noștri, care se băteau din 
greii la Tg. Mureș, au dobîndit o si
tuație mai favorabilă. Vrăjmașul, 
de frică să riu i se taie retragerea 
spre apus, a fost nevoit să cedeze 
din ce în ce.

Spre seară, am primit ordin să ne 
îndreptăm sub vălul nopții la sud 
de Mureș, pentru a ne deplasa mai 
spre apus, către Oarba de Mureș, 
Cipău și capul de pod dé la Sîn- 
giorgiu, unde se duceau lupte grele.

★
Cu calm, liniște și ordine desăvîr- 

șită, infanteria trece Mureșul la sud. 
Comandamentul Diviziei 21 Infan
terie precede deplasarea trupelor 
spre Oarba de Mureș, un sat, într-o 
„hoagă“, într-o gaură de-a lungul u- 
nei văi scurte dar adînci. Oarba de 
Mureș e „oarbă“ cu adevărat, Căci 
afară de Mureș, din sat nu se prea 
vede mare lucru. Aici se bătea vite-

jește Divizia 11 infanterie, iar ală
turi, mai spre vest, la nord de Ci
pău și în „capul de pod“ de la Sîn- 
giorgiu, lupta din greu avînd pier
deri mari Divizia 9 infanterie care 
urma a fi schimbată de Divizia 21.

întreaga operație de descleștare 
de Ia nord de Sînpaul (înălțimea 
Raput), de deplasare spre Oarba de 
Mureș, de intrarea în noua poziție 
într-un nou dispozitiv de luptă în 
„capul de pod“ de la Sîngiorgiu 
este, prin excelență, un model de 
operă dé stat major. Dar laude bi
nemeritate trebuie aduse aici mai 
ales tuturor ofițerilor și ostașilor 
din Divizia 21 pentru luptele foarte 
grele, dar încununate de succes din 
„capul de pod“ Sîngiorgiu, a cărui 
cucerire a fost de cea mai mare în
semnătate pentru luptele ce se 
purtau. îmi amintesc de fapta sub-

Un noroi clisos împiedica deplasa
rea. Vehiculele auto nu mai puteau 
ieși din drumul mare. Aproviziona
rea era din ce în ce mai grea. Dar 
ne-am bucurat de tot sprijinul 
populației care ne-a primit cu o 
mare bucurie.

Era spre seară. Din cînd în cînd 
numai rare focuri de armă se mai 
auzeau. Ciocnirile încetaseră. Pe 
prispa unei case, încercam să dorm 
pe un maldăr de fîn, scos de stțls-o 
șură.

— Domnul general ! Domnul ge
neral ! Unde este domnul general ?

Un ostaș, agent de legătură de la 
un batalion din rezervă, mă striga 
din răsputeri.

— Ce este, băiete?
— Să trăiți, domnule general, în 

dreapta noastră a apărut vrăjmașul. 
Poftiți plicul ăsta.

Am aflat din raportul primit că 
legătura cu vecinul din dreapta nu 
mai exista și că la aripa dreaptă 
s-a format un gol în care inamicul 
s-a infiltrat cu intenția vădită de a 
cădea pe la dreapta, în spatele di
viziei. Hotărîrea luată a fost ime
diat pusă în aplicare ; „siguranță“ 

dreapta puternic din

Pușcași mitraliori romini in acțiune

la

o-
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Geometrie in spațiu

Fotografie distinsă cu mențiune la concursul „Scînteii“
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locotenentului Mărcuș. Cu o eșarfă 
tricoloră, pusă în vîrful unei baio
nete, el plecă la atac cu plutonul 
său pentru a cuceri cota 495.

— Ura ! Ura ! înainte, băieți, 
asalt !

Inamicul dă înapoi. Creasta e
cupată de noi. Dar în bătaia vîntu- 
lui, puternic și rece, alături de tri
colorul fluturînd, zăcea și neînfrica
tul ofițer, fulgerat de un glonte 
dușman. îmi amintesc și de un alt 
luptător : căpitanul 
voluntar Gheorghe 
în vîrstă, luptător 
război mondial și 
eroinei de Ia Jiu —din 1917 — 
Ecaterina Teodoroiu. Și el a căzut 
vitejește în luptă ; în porthartul 
său, într-o scrisoare pe care încă nu 
apucase s-o expedieze fratelui său, 
răspundea la 
pus : de ce a 
bite să lupte 
între altele : 
multă ură împotriva cotropitorilor 
care au ucis pe Ecaterina Teodo
roiu și au asuprit și împilat po
porul nostru prin jaful lor inuman.

★
în timp ce ofensiva pornită la 9 

octombrie de pe aliniamentul gene
ral Est-Vest-Turda, se desfășura în 
condiții bune, vremea continua să 
se strice. Insist asupra stării timpu
lui, căci războiul este uneori o luptă 
și cu intemperiile naturii.

La 10 octombrie, ne găseam în 
zona Corpadea (10—12 km est de 
Cluj). Vremea se răcise. Ploaia mă
runtă de toamnă nu contenea. Ofi
țeri și ostași, toți erau uzi leoarcă.

de rezervă 
Mănoiu, om
din primul 
logodnic al

o întrebare care i s-a 
plecat cu tîmplele al
ea voluntar. EI scria 
am strîns în inimă

pe frontul din Transilvania 
în timpul luptelor de eliberare

flancul stîng. Acțiunea promptă nu 
întîrzie a da roade. Situația cri
tică de la dreapta se transformă în
tr-un important succes. Lovit tare și 
pe neașteptate în puterea nopții, ina
micul se zăpăcește. Pînă dimineața 
se realizează nu numai o însemna
tă progresiune pe tot frontul, dar 
se fac circa 800 de prizonieri, 
se capturează 12 tunuri (ce s-au pus 
imediat în funcțiune de trupele 
noastre), 14 branduri grele, canti
tăți mari de muniții, armament 
portativ și automat.

In această operație de noapte, în 
care atacul prin surprindere a ju
cat un mare rol, victoria a fost de- ' 
plină datorită atît disciplinei și în
drăznelii ostașilor, cît și priceperii, 
destoiniciei șl curajului comandan
ților de toate gradele.

★
Eroicele lupte purtate acum două

zeci de ani de Armata Romînă, 
care după actul istoric de la 23 Au
gust 1944, organizat și condus de 
Partidul Comunist Romîn, a luptat 
cu sprijinul întregului popor 
alături de Armata Sovietică, pentru 
eliberarea întregului teritoriu națio
nal al Romîniei și apoi pînă la vic
toria deplină a forțelor aliate asu
pra fascismului, s-au înscris cu li
tere de aur în istoria poporului 
nostru. Prin înfăptuirile mărețe ale 
oamenilor muncii, sub conducerea 
partidului și guvernului Republicii 
Populare Romîne, se realizează vi
surile tuturor participanților la 
luptele de eliberare.

Pollhron DUMITRESCU 
General maior în rezervă

TEATRE • CINEMA « TELEVIZIUNE

Comenzile de sezon

Numeroși cetățeni pășesc în aceste 
zile pragul unităților cooperației 
meșteșugărești, mii de centre de de
servire au intrat în sezonul „de 
vîrf" ; se primesc comenzi pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, pen
tru reparații și lucrări de întreținere 
a instalațiilor de încălzire, apă, lu
mină etc. Indiferent cărui sector de 
activitate s-ar adresa, solicitanții au 
pretenția să fie serviți operativ și 
fără cusur. Răspunzînd acestor ce
rințe, meseriașii multor unități coo
peratiste și-au ciștigat un bun și me
ritat renume. „Casa de mode“, „Sîr- 
guința“, „Meseriașii clsmari“ sînt 
firme apreciate de bucureșteni. Ca și 
în alți ani, conducerile cooperative
lor din Capitală s-au pregătit din 
timp pentru sezonul rece.

Vești sosite la redacție ne relatea
ză că și alte uniuni regionale alé 
cooperativelor meșteșugărești s-au 
străduit anul acesta sâ facă față 
mai bine cerințelor de sezon ale ce
tățenilor. La Bacău, bunăoară, cen
trele de comandă Sînt aprovizionate 
cu materiale necesare confecționării 
articolelor de îmbrăcăminte și încăl
țăminte, iar termenele de execuție 
șînt mai scurte decît pînă acum. Cu 
luni în urmă, U.R.C.M. a întocmit 
pentru perioada de toamnă-iarnă un 
plan special de măsuri, potrivit că
ruia fiecărei ■ cooperative în parte i 
s-au repartizat sarcini precise. Au 
fost pregătite colecții de modele, nu
meroase unități au fost reamenajate. 
dotate cu utilaje corespunzătoare. La

de de- 
respect 
iarna...

• Săptămîni „de vîrf“ în unitățile 
servire • Operativitate, calitate, 
față de client • Ca să nu-i apuce

fel au procedat și U.R.C.M. Constan
ța, Oradea etc. Pe cît se pare însă, 
unele uniuni regionale și raionale, 
conduceri ale unor cooperative meș
teșugărești n-au demonstrat același 
spirit de previziune, iar noul ano
timp le-a prins pe picior greșit.

Condițiile esențiale ale bunei de
serviri sînt, fără îndoială, operativi
tatea, respectarea riguroasă a obli
gațiilor asumate față de clienți. După 
cum s-a măi anunțat, în această di
recție au fost luate unele măsuri fo
lositoare. Centralizarea reparațiilor 
îd sectorul de încălțăminte asigură 
calitatea mai bună a lucrărilor, iar 
organizarea pe bază de grafice și 
controlul pe faze — la confecții — au 
drept urmare scurtarea termenelor 
de execuție, ridicarea calității. Aces
te metode sînt pe cale de a fi ex
tinse. în unele cazuri însă, slaba or
ganizare a muncii în ateliere și uni
tăți, lipsa de conștiinciozitate a unor 
lucrători, ca și controlul ineficient 
din partea conducerilor cooperative
lor își spun cuvintul în relațiile cu 
cetățenii. Centre de deservire cum 
sînt cele ale cooperativelor „Drum 
nou“-Cluj, ,,Solidaritatea“-Deva pun 
uneori răbdarea clientului la încer
care, amînîndu-1 timp îndelungat.

Aceste săptămîni sînt cele mai pro
pice și pentru efectuarea reparațiilor 
curente necesare locuințelor. Coope
rația meșteșugărească organizează 
unități specializate în asemenea 
lucrări : in unele orașe au luat ființă 
ateliere de întreținere a instalațiilor

de apă, lumină și căldură, iar în ul
tima vreme aprovizionarea lor cu 
materiale, ecule și piese de schimb 
este mai bună, comenzile putînd fi 
executate mai operativ. In Capitală, 
în urma unui apel telefonic, specia
liști ai cooperativei „Tehnometal“ se 
deplasează la domiciliul cetățeanului. 
Astfel se procedează și la Cluj sau 
în alte localități. Din păcate, 
U.C.E.C.O.M. și unele uniuni regio
nale nu iau suficiente măsuri pentru 
extinderea mai rapidă a unor meto
de bune de lucru, pentru organiza
rea corespunzătoare a unor servicii 
solicitate, cum sînt cele legate de 
întreținerea diferitelor instalații cas
nice, tinichigerie, sobărie. Bunăoară, 
la Satu Mare, lucrările de acest fel 
sînt executate de cooperativa „Com
plexul deservirii“. Dar în unitățile 
respective — ca și în cooperativele 
de specialitate din Brăila, Pitești — 
sînt încadrați prea puțini lăcătuși, 
instalatori, electricieni. Nu este de 
mirare dacă, în asemenea condiții, pe 
cetățenii care solicită unele reparații 
Ia locuințe îi va prinde iama cu ele 
nefăcute.

Pentru ca cerințele cetățenilor să 
fie peste tot onorate operativ și în 
condiții bune, U.C.E.C.O.M., uniunile 
regionale, cît și consiliile de condu
cere ale cooperativelor au datoria 
să stabilească măsuri eficiente, me
nite să asigure îmbunătățirea acti
vității tuturor centrelor de deser
vire, să organizeze operativ noi ser
vicii utile populației, să urmărească 
îndeplinirea conștiincioasă a obliga
țiilor asumate față de cetățeni.

Gheorghe GRAURE

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Madame Butterfly (o- 
rele 19,30). Teatrul de Stat de Opereta : 
Tîrgul de fete (orele 19,30). Teatrul Na
tional „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Orfeu în infern (orele 19,30), (sala Stu
dio) : O femeie cu bani (orele 15.30), 
Adam șl Eva (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Orestia (orele 19,30). 
(sala Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Dragă mincinosule (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete 
(orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Este vinovată Corina ? (orele
19.30) , (sala Studio) : Casa cu două in
trări (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă (orele
19.30) . Teatrul „Țăndărică“ : Năzbttllle Iui 
Țăndărică (spectacol pentru copii — o- 
rele 16), Eu și materia moartă (spectacol 
pentru adulți — orele 20,30). Teatrul sa- 
tlric-muzical „C. Tănase" (sala „Savoy“) : 
Pagini alese din revista de altădată (o- 
rele 20), (sala „Victoria“) : Și băieții și 
fetele (orele 20). Circul de Stat : Specta
col prezentat de ansamblul circului chi
nezesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30). Accattone : Republica (9,30: 
11,45; 16,30; 18,45; 21,15), Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12,30: 
15,30; 18; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 20.30). 
Balada soldatului : Carpaț! (10: 12; 14: 
16). Ghepardul — cinemascop (amoele 
serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17; 20,30). 
Aurora (10; 13.30; 17; 20,30), Modern (9,45; 
13,15; 17; 20,30). Hatari (ambele serii) : 
București (9,30; 13: 16,30: 20), Melodia 
(9,30; 13; 16,30; 20), Flamura (9,30; 13:
16,30; 20), Stadionul Dinamo (orele 18,45). 
Rezervat pentru moarte : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete 1 149 — o- 
rele 19,30), Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30). Rebelul magnific : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Moral ’63 : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Bucegi (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Lumina (9,30: 13: 
16,30; 20,15). Banda de lași : Union (15; 
17; 19; 21). Program pentru copii : Doina 
(orele 10). Șoferii iadului : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30), Arta (10; 12,30). Al 
nouălea nume : Arta (15: 17; 19; 21). Po
vestea unui balet — Mină în mînă — In- 
tllnirea celor curajoși — Pe fluviile re
pezi — Aventură în trecut — Mămico, 
iți scriu din Bulgaria : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Colaboratorul 
Ccka : Glulești (10; 12; 14; 16. 18,15;
20.30) , Feroviar (10; 12;. 14; 16,15; 18.30:
20.30) . Viață particulară : Excelsior (10: 
12,15; 15,30; 18; 20,30), Tomis (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10,15; 12,30: 
14,45: 17; 19,15: 21,30). Inspectorul și noap
tea : Cultural (16; 18,15; 20,30). Frații cor. 
sicani — cinemascop : Dacia (9.30; 11,30:

14; 16,15; 18,30; 21). Dragoste neîmplinită : 
Buzești (15,30; 17,45; 20). Galapagos : Fe
rentari (16; 18; 20). La strada : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Pagini de istorie — 
Romînia, orizont 64 : Flacăra (15,30; 19). 
Doi colonel : Vitan (15; 17; 19; 21). Cel 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Munca (10; 13; 16,45; 20,30), Gră
dina Vitan (Calea Dudești — orele 18,30). 
Vînătoarea — cinemascop : Popular (16; 
18,15; 20,30). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Colentina (15,30; 18; 20,30). 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). Aripi negre : 
Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Kozara : Viito
rul (16; 18,15; 20,30). Dragoste la 
grade : Volga (10; 12; 14; 16,15;
20,45), Drumul Sării (11; 16: 18; 20). Pă
șesc prin " ~
hova (16;
Progresul 
(15,30; 18;
Cotroceni __ __  __  ____
nifici : Pacea (10: 14; 17; 20). Aventura 
de la miezul nopții : Cosmos (16; 18; 20). 
Drama Ciocîrliei : Adesgo (15,30; 18;
20,30).

zero 
18,30;

Moscova — cinemascop : Ra- 
18,15; 20,30). Falsificatorul :

(15,30; 18; 20,30). Ciociara : Lira 
20,30). Brațul nedrept al legii : 
(15; 17; 19; 21). Cei șapte mag-

TELEVIZIUNE : In jurul orei 17,30 — 
Jocurile Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
copii : Năzdrăvăniile vulpii — Vulpea și 
ursul dansator. 19,45 — Transmisiune de 
la Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R.P.R. 20,10 — Aventurile lui 
Robin Hood (IX) : Oasoetele plătește os
pățul. 20,35 - în fata hărții. 20,45 — Po
pas în Bihor. 21,15 — Filmul Bulgăre de 
seu. In încheiere : Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

șl cerul mal mult senin exceptlnd vestul 
unde s_au produs înnourări mai accen
tuate și au căzut ploi izolate. Vîntul a 
suflat slab și a predominat din sectorul 
sud-vest și vestic. Temperatura aerului 
Ia orele 14 era cuprinsă între 14 grade 
la Berzeasca și Moldova Veche și 24 de 
grade la București șl Roșiori de Vede. 
In București : Vremea a fost frumoasă 
cu cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
și 20 octombrie a.c. In țară : Vremea în 
general frumoasă, cu cerul variabil. In- 
nourări mai accentuate se vor produce 
în jumătatea de nord a tării unde vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
staționară la început apoi în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 2—12 
grade, iar maximele între 14 și 24 grade. y 
in București : Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere ușoară.
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60 de ani de la moartea lui 0. Th. Neculuță

Prin 1952, dacă îmi aduc bine 
aminte, venisem la Brașov să scriu 
despre un strungar vestit pe vremea 
aceea și, după ce l-am cunoscut la 
uzină, omul m-a poftit să-l văd și 
acasă, între ai săi. Locuia într-unul 
din blocurile muncitorești abia date 
în folosință în cartierul „Steagul 
roșu" ; deasupra celor cîtorva etaje, 
acoperișul țuguiat, anume alcătuit 
pentru scurgerea rapidă a ploii, în
dulcea întrucîtva linia severă, cam 
rigidă a construcției, încadrînd-o 
astfel în peisaj. Dar pe atunci asta 
aproape că n-avea importanță ; to
tul era că niște muncitori se mu
taseră în casă nouă ; deficiențele 
de ordin estetic, ba și minusurile în 
confort, nu reușeau să tulbure întru 
nimic această satisfacție majoră, 
singura esențială la ora aceea. Fapt 
este că strungarul meu se mutase 
cine știe de unde și primea felicită
rile cu un aer de fericire indescrip
tibilă.

Dar acum, în 1964, în ansamblul 
cartierului „Steagul roșu", desfășu
rat larg de o parte și de alta a șo
selei ce duce spre București, cartie
rul la care mă refeream mai sus nu 
mai reprezintă decît o prezență mi
noritară în complexul construcțiilor 
de cu totul alt tip, corespunzînd al
tui nivel de exigențe. Pășești pe ar
terele unui cartier cu aspect modern, 
echilibrat după legile armoniei con
temporane, unde spațiile verzi des
part și îmbină totodată, asimetric 
dar logic, blocuri de cîte 40 și 60 de 
apartamente. Ca și „vechile“ con
strucții, au și acestea tot cîte patru 
etaje. Acum, ca și atunci, oamenii 
muncii primesc cheia apartamentu
lui cu un zîmbet de intensă satisfac
ție. Dar casele au alt echilibru de 
volume, mai suplu, alt colorit exte
rior, aș zice mai personal. Cu un 
deceniu în urmă vedeam contrastul 
între cocioabă și bloc. Observ azi 
contrastul între bloc și bloc... în- 
tr-un cuvînt, e viziunea altei etape.

Iată prima impresie. Trebuie să in
tri însă mai adînc în dispozitivul 
Șantierului de locuințe 501, al Trustu
lui 5, să cunoști cît de cît efectivul 
uman și material în desfășurarea 
unei construcții, ca să realizezi dife
rența.

Căci astăzi nu numai că se con
struiește în alt ritm decît înainte și cu 
alte procedee tehnice și, foarte ade- 
s.ea, cu materiale total diferite de 
cele „clasice" ; dar constructorii s-au 
schimbat ei înșiși, nu totdeauna și 
neapărat ca persoane fizice (deși 
procentul celor tineri și foarte tineri 
este de 70—75 la sută), dar în orice 
caz ca idee diriguitoare în muncă. 
„Dacă nu lucrezi în așa fel îneît cel 
care vine după tine să fie nevoit să 
strige „bravo", mai bine lasă-te de 
meserie" (Balogh Zoltan, șeful unei 
brigăzi de zugravi).

Dar dacă se cuvine 
te sfii : laudă 1

să lauzi, nu

Ziduri se leagă
oameni se unesc

Din fabrica de prefabricate, de 
unde sosesc, panourile devin pereți 
de 03.se. Fierarii, cei care leagă trai
nic uri zid de altul, sînt oameni in- 
teresanți, cărora apariția procedeelor 
Jioi de industrializare a construcții
lor de locuințe le-a pus numeroase 
probleme de rezolvat. Ei le fac față 
uniți într-o mare familie, unde res
pectul datorat diferențelor de vîrstă 
este, să zic așa, contrasemnat de 
prestigiul datorat cunoașterii temei
nice a meseriei.

Ion Olteanu a urmat recent un curs 
de ridicare a calificării (specializa
re), fiind așadar elevul șantierului 
pe care lucrează de 8 ani încoace; 
pe cîtă vreme Gheorghe Guriță a 
studiat prefabricatele și montarea 
lor la școala profesională de unde, 
ca atîția alții, a venit cu diploma în 
buzunar. Nu e locul să urmărim aici 
niște „vieți paralele". Ar fi și cam 
greu : Guriță are 18 ani, Olteanu e 
tată cam de tot atîta vreme. Ar mai 
fi și alte nepotriviri. Pe cînd băiatul 
și-a croit drumul de-a dreptul spre 
această meserie, vîzstnicul are în 
urmă o cale mai sinuoasă : a lucrat 
mai întîi în ramura forestieră ca sti- 
vuitor-sortator ; pe urmă a ajuns să 
lucreze în birouri, la contabilitate ; 
și abia mai tîrziu, din '56, a început 
să lege fier cu fier — măruntaiele 
cofrajelor pe șantierul de locuințe.

Dar uite că, peste deceniile de via
ță care-i desparte, peste varietatea 
detaliilor biografice, peste faptul că 
lucrează în două brigăzi diferite, 
există niște asemănări de structură 
omenească. Au, amîndoi, o seriozi
tate fundamentală, o autoexigență 
fără pauză, o sănătoasă tendință de 
a-și consolida cunoștințele, de altfel 
lepede prinse.

Guriță nici nu terminase școala 
profesională și se și gîndise cum o 
să urmeze el seralul. Zis și făcut ; 
acum e de 14 luni pe șantier și-i elev 
într-a noua. Tovarășul Olteanu, chiar 
înainte de a urma cursul de specia
lizare, cerceta biblioteca tehnică a 
șantierului, urmărind să înțeleagă 
mai aprofundat rostul fiecărei sec
țiuni de lucru și utilaj în parte. Bă
iatul de 18 ani, disciplinat și 
put, harnic și iute, e chemat 
creze în locuri de producție 
cele mai complicate — de 
vastele ciuperci din beton de 
torul complex comercial. Tovarășul 
său mai vîrstnic, resimțind necesita
tea încercată de toți fierarii pentru 
scule noi, adaptate panourilor, al
tele decît cele folosite la monolit, a 
hotărît că aceste scule, de vreme ce 
nu există, trebuie născocite. In con
secință, cheia de fierar-betonist cu 
prinderea inversă (în formă de fur
că), înlăturînd eforturile mari și pro- 
tejînd mîna muncitorului, este mo
desta contribuție a lui Ipn Olteanu la 
procesul îmbunătățirii muncii. A pri
mit-o și Guriță, au primit-o toți fie- 
rarii-montori.

Ce gîndesc „bătrînii" despre „bo
boci?" Gîndesc că dacă pe schema 
șantierului nu s-a rezervat loc și 
pentru zburdălnicii, faptul se justifi
că prin munca plină de răspundere 
a unor tineri de felul lui Guriță. Ce 
cred cei cu fața abia trecută prin 
brici despre cei cu barbă sură ? Intîi, 
au observat, cu ochii atenți ai celor 
18 ani că, sub țepii ei de protecție, 
castana e totuși netedă... Și apoi că 
munca de montare a prefabricatelor 
n-ar merge fără randamentul sub-

price- 
să lu- 
dintre 
pildă, 
la vii-

stanțial al unor oameni care s-au 
adaptat în mod inteligent și „din 
mers" — cum e cazul lui Olteanu.

Stimă reciprocă. Și sprijin reciproc.
Nu este numai cazul fierarilor. Pe 

constructori, șantierul i-a învățat nu 
numai cum să îmbine inseparabil un 
panou de altul, beton lîngă beton, 
de patru ori așa îneît să formeze o 
încăpere de locuit. I-a mai învățat 
și cum să se lege, la fel de insepa
rabil, un om de celălalt, de 46 de 
ori, așa îneît să alcătuiască o bri
gadă complexă. Fiindcă, să fim 
drepți : la început fierarul crezuse 
că betonistul va trage mai mult pro
fit de pe ujma fierarilor, betonistul 
se uita și el cam pe sub sprîncene 
la sudori : „Nu rămîn cumva eu în 
pagubă ?".

S-au convins însă treptat că nu
mai așa, acționînd unit, au mai mult 
spor. Și etajele cresc.

Astfel motivată, ți s-a aprobat ce
rerea, frățioare. Trebuie să înveți 
mereu. Trebuie să ții pasul cu 
timpul. Trebuie să ajungi la un vii-; 
tor solid. Mută-te.

Da, vremurile evoluează. Meserii
le evoluează. Materialele evoluează 
și ele. Aciim se tapetează cu peli
culă și plastic. Mulți zugravi se re
califică 
acestea 
Valeriei

„din mers", alții învață toate 
de la început. Este cazul 
Balaban, al Eugeniei Roșu.

■ductivitate mai măre, calculabilă în 
procente, o frumusețe în plus, con
vertibilă în bucurie. Surprizele fru- 

■ moșului; Tălpile, brusc înălțate în 
rang, .calcă deci cu sfială.

Cînd Alexandru Popă a început să 
învețe meseria de mozaicar cu unul 
Angelo Tomazini, în București războ
iul lăsase cîteva blocuri la jumăta
te, pe strada Brezoianu și pe aiurea. 
Pentru puținele lucruri care se ce
reau totuși, continuate era timp bere
chet : să tot

Altă meserie
nu ca pe vremuri

Trebuie să-ți arunci reflectorul și 
asupra altora, urmărind cum, la 
vîrste felurite, procesul industrializă
rii construcțiilor a determinat modi
ficări în gîndire ori în deprinderi, 
forțarea inerției ori accelerarea unei 
mișcări.

Fierarul Eugen Groza.
— Eu m-am reîntîlnit cu învățătu

ra după 24 de ani. Acum am 34. Cele 
patru clase zburaseră ca vîntul. 
După atîta amar de vreme, poftim, 
mai prinde matematica, apuc-o, bă- 
trîne, cu amîndouă mîinile. Nu că-s 
bătrîn, vorba vine, dar oricum, m-aș 
fi lăsat greu, greu. Dar ce te faci 
cu meseria ? în viața mea n-am stat 
degeaba. Un an peste altul, las în 
urmă — stați să mă gîndesc — da, 
pe puțin 200 de blocuri. Ei și ? 
Astea-s alte blocuri, au tactică mai 
nouă, folosesc carcase deosebite de 
cele dinainte. Iar la socoteli, fără 
fracții n-o mai scoți la capăt. Adică 
mai larg așa : fără școală.

Deci am intrat la școala de califi
care cu toate că, de, știam și eu cîte 
ceva, nu ? Mai erau și alții acolo, 
cu zeci de ani de practică. Nici o 
rușine. Ce, a prins cuiva rău ? Vă in
teresează ce-a zis nevasta? Foarte 
bine, asta a zis, școlește-te 1 Nevas- 
tă-mea a terminat stenodactilogra
fia, ea știe ce e aceea școală. Aca
să am condiții : stau într-un bloc 
ca ăsta, eu l-am făcut. Aici, pe șan
tier, ni s-a pus la dispoziție o sală 
nouă, cu tot ce trebuie. Am avut pro
fesori unul și unul, ingineri, maiștri 
cu experiență. Sînt pretențioși, nu te 
lasă să înghiți nici o pagină pe 
nemestecate. Bine fac 1 M-am luptat 
mult cu matematica ; cîteodată nici 
nu mai suflam. Parcă și desenul teh
nic... Dar au sărit toți să mă ajute : 
și profesorii, și băieții mai aproape 
de vîrsta școlii, și nevastă-mea. Ce 
mai vorbă lungă. Am făcut față. 
Peste o lună termin. Avem în pro
ducție lucrări grele, cînd te uiți la 
desen, te zburlești. Le facem. Acum 
țin locul șefului de brigadă. Ori că-i 
el aici, ori că-s eu, treaba merge. 
Se-nțelege. Școală.

Și fierarul, strîngîndu-și pe trup 
pufoaica, pleacă grăbit la lucru 
fiindcă, deși afară plouă cu găleata, 
tovarășii lui, sub un șopron, pregă
tesc material de armătură. Nu vor 
să aibă timpi morți.

Altul.
Ion Strîmbu, zidar tencuitor, 21 de 

ani.
— Cînd am venit eu pe șantier? 

Exact pe opt a zecea șaiștrei. De ce? 
Cum de ce-am venit ? Mi-am zis : ia 
să-mi creez și eu un viitor...

Băiatul, bălai de tot, cu fața ro
tundă și ochii albaștri de faianță, 
vorbește așadar ca la carte. E greu 
să-ți stăpînești un zîmbet 
patie cînd îl auzi.

— In meserie aveam trei 
ucenicie. In comuna Șinca 
La un particular. (Și adaugă dega
jat, în treacăt, fără nici o intenție 
umoristică : taică-miu).

Mai sînt și alți zidari prin familie, 
unchi, veri. Eh, Șinca Veche, ce zi
dărie e și aia ? Citind în ziare, însă, 
vezi : Brașov, „Steagul roșu", șantier 
fruntaș, metode extra. Interesant. Ia 
să ne facem lădița.

Uite-1 aici. Din „opt a zecea șaiș
trei". Evidențiat lună de lună. Cum 
a venit, a dat examen de 
a IV-a. Luat. S-a cerut la 
calificare cu durata de 
Primit. Și să știți că „în 
am indici*.

— Cum adică, Strîmbule ?
— Adică, mă descurc, traduce el.
Se dă în vînt după o vorbire „pe 

radical“. Există și păcate mai mari 
pe lume. O să-i treacă.

Cînd merge pe-acasă, la Șinca 
Veche, toți zidarii, buluc în jurul lui. 
Ei : ce fel de tencuieli faceți voi 
pe-acolo, mă ? El (cu voluptate) : 
speciale, nene. Drișcuite, gletuite, ce 
știți voi. Nu mai e meseria voastră. 
E alta. Pînă și roaba are pneuri. La 
Brașov, zidarii nu zidesc : tratează 
suprafețele de beton. Ce fac ? Fac 
glazuri subțiri. Fac șapele 
pentru parchet. Montează treptele 
prefabricate la scări, fac 
fațadei, oho 1 fac destule încă.

Tatăl, care lucrează la construc
ția grajdurilor, se uită lung, 
dar frumos la lebăda ivită 
gînsaci. A promis : cum are 
vine să vadă și el ce face 
pe șantierul 501 din Brașov.

Are și Ionică Strîmbu un 
în orice caz l-a avut pînă deunăzi. 
In camera din blocul 28, bloc unde 
sînt cazați constructorii, nu putea citi 
mai tîrziu, seara : un vecin de pat 
cerea stingerea. Păi, dacă nu citesc, 
cum să ajung eu la un viitor solid ? 
N-am dreptate ? Trebuie să mă mut 
la Zizin 72.

potrivești pe îndelete
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categoria 
cursul de 
opt luni, 
producție

supoit

rosturile

lung, 
printre 
vreme, 
fiu-său

necaz ;

Dar schimbarea fundamentală este 
alta : pentru cine șl în ce proporții 
se clădește.

Finisaj umed
finisaj uscat

procedeul la Brașov, unde sute de 
apartamente i-au confirmat avanta
jul. Carourile de sticlă de 35/35 cm 
sclipesc în masa gălbuie. S-a obți
nut o eleganță rafinată, de mare e- 
fect, cu mijloace neverosimil de sim
ple. Schimbul de experiență funcțio
nează în continuare : tehnicieni din 
toată țara vin să privească peste u- 
mărul lui Popa (sau al altuia) și 

■ apoi notează un nou subpunct la ca
pitolul „pardoseli moderne". Dar că 
muncitorul și-a format un criteriu de 
apreciere a lucrului său ca activita
te artistică, asta nu notează. Păcat, 
Popa exprimă această esență astfel :

— Dacă mi-e drag și mie să mă 
uit, e bine.

Pe urma mozaicarilor (component 
al „finisajului umed") vin parcheta
ră (parte a „finisajului uscat").

11 caut pe Gheorghiu, parcheta- 
rul. Care, mi se răspunde, că sînt 
trei frați Gheorghiu, toți parchetari. 
Precizez : șeful de brigadă. Care a- 
nume, sînt iarăși întrebat : doi din
tre ei sînt șefi de brigadă. Mă . rog, 
cel mai tare în meserie, aproximez 
eu atunci. Ei bine, trebuie să vor
bești cu toți trei. Punct.

Vasile, Ion, Costică au învățat me
seria unul de la altul, au plecat pe 
rînd în lume pornind din Filipeștii 
de Pădure, s-au adus unul pe celă
lalt pe șantierul brașovean, în sfîr- 
șit, gospodăriile li se țin lanț în trei 
încăperi din blocul constructorilor. 
Pe unde trec ei, parchetul e instalat, 
rașchetat, ceruit, lăsat oglindă. Sînt 
oameni de bază pe șantier.

Cînd s-a trecut de la parchetul 
„normal" la cel lamelor, frații au re
ușit adaptarea printre cei dintîi. Ur
mărind fibra, rașcheta trece mai a- 
nevoios acum pe lamelele mult mai 
înguste decît înainte ; în schimb, bi
tumul cu cauciuc permite fixarea 
plăcilor mari de parchet mult mai 
repede decît cuiele — îneît efortul 
parchetarului rămîne în ansamblul 
operațiilor aproximativ egal. Con
știința profesională a trebuit să ră- 
mînă și ea constantă (ba să și 
crească) în condițiile acestor zig
zaguri. Iar acum, cînd se experi
mentează încă mai îndrăzneț (par
chet de 17 mm grosime lipit pe plăci 
fibrolemnoase, așezate pe nisip us
cat), tot frații Gheorghiu au fost so
licitați. Pionieratul verificării unei 
noi tehnologii menite să înlăture 
procedeul suporturilor turnate („la 
umed") le convine. Dar și migăloasa 
căutare a unor denivelări minuscu
le, pipăite cu palma aspră pe par
chetul neted, corectura ultimelor, a- 
parent neînsemnatelor neajunsuri, le 
convine de asemenea.

S-o numim conștiinciozitate ? N-ar 
fi oare prea puțin ?

★

Să recapitulăm.
Se construiește mai 

ductivitatea pe șantier 
1963 față de 1960 cu 
mele opt luni din acest an au adus, 
față de perioada corespunzătoare 
din anul trecut, alt spor de 16,9 pro
cente.

Se construiește mai ieftin ; consu
mul de manoperă a scăzut de la 
37 ore pe metru pătrat de suprafață 
construită (în 1960) la aproape 24 
de ore (în trimestrul IV al anului cu
rent).

Intre alte cauze, trebuie notificată 
creșterea calificării. Dinamica aces
teia : 63% din muncitori erau califi
cați în 1960. Trei ani mai tîrziu : 
73%.

în cifre nu încape frumusețea unei 
case. Nici conștiința celor care au 
ridicat casa. Dar la Brașov, în car
tierul „Steagul roșu", etapa a Il-a, 
surprizele frumosului sînt limpezi și 
fără echivoc, asemeni cifrelor și 
merită să fie aliniate lîngă datele 
precise de mai sus.

Ștefan IUREȘ

repede ; pro- 
a crescut în 
70%, iar pri-

Spre țărmul

cărora

Se împlinesc, luna aceasta, 60 
de ani de la moartea celui dintîi 
poet muncitor al literaturii ro- 
mîne : D. Th. Neculuță. Versurile 
lui încep să vadă lumina tipa
rului la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea, cînd unii poeți postemi- 
nescieni îngînau stihuri lacrimo
gene și cîntau „dureri închipu
ite“, cum spunea A. Vlahuță în 
poezia „Unde ni sînt visătorii ?“ 
din 1892. D. Th. Neculuță aducea 
în lirica vremii-un mesaj nou, 
rostit în numele clasei noastre 
muncitoare, a oamenilor asupriți 
și oropsiți din rîndurile 
s-a ridicat.

Neculuță era cizmar și 
noscut în scurta sa viață 
țiile inumane de muncă specifi
ce acelei vremi. Puținul răgaz 
el îl folosea, așa cum dovedesc 
versurile și articolele lui, pentru 
lecturi intense dar și pentru ela
borarea unor poezii în cadențele 
cărora răsunau ideile și aspira
țiile celor ce sufereau ca și el. A 
zăbovit îndelung asupra operelor 
marilor scriitori, îndeosebi asu
pra lui Eminescu și Coșbuc.

In lirica sa — mai ales în ver
surile de început — înrîurirea 
acestor mari poeți este evidentă. 
D. Th. Neculuță realizează în li
teratura romînă îmbinarea dintre 
nobilele tradiții realiste ale scrii
torilor înaintași și idealurile re
voluționare ale clasei muncitoare. 
El sesizează în special protestul 
social exprimat de cei doi poeți, 
revolta împotriva orînduirii „cru
de și nedrepte“. înzestrat cu un 
autentic talent, legat organic de 
viața și aspirațiile proletariatu
lui, Neculuță imprimă de cele 
mai multe ori versurilor sale o 
notă personală, originală.

Străbătute de patosul sincerită
ții, ele aduc imagini de un adînc 
dramatism, emoționante prin a- 
devărurile pe care le exprimă, dar 
și prin expresia lor artistică. Spre 
deosebire de aiți poeți apropiați 
de mișcarea noastră muncitoreas- 

' ' ~ Miile,
Păun-

a cu- 
condi-

Cu munci de iad ne-mpovărați 
Și rîdeți voi cei ne-ndurați 
De plîngerile noastre !

Lirica lui Neculuță este funda
mental optimistă. Versurile lui 
exprimă încrederea în biruința 
clasei muncitoare.

într-un moment greu, ca acel al 
trădării „generoșilor“, poetul nu 
descurajează ci, dimpotrivă, face 
să vibreze din lira sa îndemnuri 
de bărbăție și curaj. Edificatoare 
este cunoscuta poezie : „Spre 
țărmul dreptății“ :

Nu plînge I Dă-ți suflet, cu 
fire voinică, 

Te-avîntă-nainte pe valuri în 
spume, 

N-ai teamă de neagra furtună, 
n-ai frică 

Oricîte talazuri oceanul ridică 
In calea ta, Lume. 

Răcnească furtuna de furie 
suptă. 

Și geamă ca iadul din basme 
oceanul. 

Tu dă-te cu totul nădejdii, 
și luptă. 

Și cîntă prin noapte de fulgere 
ruptă, 

Cătindu-ți limanul.

că din acel timp — C. 
Traian Demetrescu, loan 
Pincio — D. Th. Neculuță a sim
țit și a exprimat artistic idealu
rile maselor din interior, din mij
locul celor alături de care a trăit. 
Poetul a fost prezent continuu în 
lupta proletariatului 
scrisul său cît și prin 
politică.

D. Th. Neculuță 
unui prieten : „M-am 
voluționar, simt în mine ura atî- 
tor- generații proletare, izvorîtă 
din crimele și răutatea istorică a 
claselor suprapuse“. Această ură 
acumulată de generațiile prole
tare a izbucnit în poezii ca „Mo
ment de revoltă“, „Martiri și că
lăi“ și mai ales „Cor de robi“, în 
care poetul se adresa stăpînitori- 
lor :

atît prin 
activitatea Poeziile lui D. Th. Neculuță au 

fost cunoscute și prețuite de ma
sele muncitoare din țara noastră. 
Strînse postum într-un volum, 
ele au fost deseori republicate in 
presa proletară, recitate Ta șeză- 
torile muncitorești, la adunări și 
mitinguri, însuflețind inimile as
cultătorilor.

Astăzi, cînd truda și visurile 
sale înaripate s-au împlinit în 
opera de construire a socialismu
lui, D. Th. Neculuță se bucură de 
o înaltă și caldă prețuire, fiind 
așezat la loc de cinste în galeria’ 
înaintașilor literaturii noastre.

pișcot alb lîngă pișcot negru ori 
carourile „în șah“, la baia sau la 
vestibulul domnului proprietar cu
tare.

Apoi însă, 'după numai cîțiva ani, 
șantierul a cuprins toată strada Bre- 
zoianu, tot Bucureștiul, toată țara. 
Trebuie lucrat mult, repede, econo
mic, pentru zeci de mii, sute de mii 
de oameni ridicați de revoluție la 
drepturile condiției umane. în băi, 
în bucătării, la cămări, vestibuluri, 
casa scării, arhitecții prevedeau mo
zaic. Un gri fără pretenții, solid. 
Alexandru Popa a lucrat bine, con
știincios. Dar ar fi avut și obiecții 
estetice. Acum e altceva. La Mama
ia s-a experimentat întîi ici-colo. To-

mărturisea 
născut re-

In noua lor locuință, stăpînii 
păși peste parchet și peste mozaic.

Parchetul e lamelor, fixat cu elas- 
tobit peste un suport de mortar. Me
todă nouă. Mozaicul este executat 
în carouri din fîșii de sticlă, între 
care se toarnă cimentul alb'cu adaos ,_____ ___________ _ _____ _____...
de culoare.'Altă metodă nouă.'O pro- varășa inginer Hdlasz Maria a adus

vor

Muncim bătuți și înjurați 
In lanțul vrerii voastre 
De mici copii ne ferecați, Teodor VÎRGOLICI

După cum s-a mai anunțat în ziarul nostru, la începutul acestei luni 
a apărut un volum care stî'rnește un mare interes: memoriile lui Charles 
Chaplin. Marele artist s-a. ocupat cițiva aiii de redactarea acestui volum, 
intitulat: „Autobiografia mea“. In fragmentul de mai jos, Chaplin înfăți
șează cîteva din etapele elaborării celebrului său film antihitlerist „Dic
tatorul“, care a rulat și pe ecranele noastre.
Războiul plutea din nou în aer; Na- secvență, care ar fi reprezentat o scenă 

ziștii înaintau. Ce repede uitasem pri- de luptă din primul război mondial ; s-ar 
mul război mondial și chinul celor pa- vedea masiva Dicke Bertha3) care putea 
tru ani de agoniei . Ce repede uitasem să 1---- •- 1—■ -----
înfricoșătoarele trupuri ciopîrțite : ologii, kj

ar
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ciungii, șchiopii, orbii, desfigurafii, 
paralizații. Cei care nu erau nici morți, 
nici răniți nu scăpaseră nici ei cu 
desăvîrșire, căci au.,fost mulți cei care 
s-au întors de pe front , cu o minte schi
lodită. Asemenea Minotaurului, ' războiul 
înghițise tineretul, nelăsînd să ; supravie
țuiască decît pe băfrînii cinicii.,

După cum spuneau unii, războiul era 
din multe puncte de vedere un lucru 
bun, contribuia la dezvoltarea industriei 
și a tehnicii, oferea noi posibilități de 
lucru. Cum s-ar fi putut gîndi la mili
oanele de morți cînd se cîștigau mili
oane de dolari la Bursă ? In momentul 
cînd prețurile de pe piață se ridicaseră 
cel mai mult, Arthur Brisbane de la 
Hearst Examiner declara : „U. Si Steel 
va face un salt pînă la 500 dolari". în 
loc să se întîmple așa ceva, speculanții 
au fost aceia care au sărit pe fereastră.

Și iată că acum se pregătea un alt 
război. Eu scriam un scenariu pentru 
Paulette ’), dar nu izbuteam să fac pro
grese. Cum puteam oare să mă ocup 
de capriciile femeilor, să mă gîndesc la 
fantezii literare sau la cine știe ce pro
bleme de dragoste, cînd demența se a- 
gita sub impulsul unui individ oribil și 
grotesc, Adolf Hiller ?

în 
tuise 
nind 
fiind 
țață 
două 
m-am gîndit deloc la acest lucru, dar 
subiectul era de actualitate și eu cău
tam cu înfrigurare o nouă idee de film. 
Inspirația mi-a.'venit brusc. Sigur i în ro
lul lui Hitler aș putea să predic mulți
mii înfr-un jargon închipuit de mine și 
să vorbesc după placul meu. Și în ro
lul lui Chariot aș putea rămîne mai mult 
sau mai puțin mut. Un scenariu inspirat 
de figura lui Hitler se preta la burlesc 
și la pantomimă. Mă .întorsei deci în 
grabă și plin de entuziasm la Holly
wood și începui să scriu un scenariu. 
Mi-a luat doi ani. M-am gîndit la prima

tragă la 120 km și : cu care nemții 
propuneau să sperie pe aliați. Tunul 
fi trebuit să distrugă catedrala din

se întreba dacă.ar putea fi distribuit în 
Anglia. Dar eram decis să merg înainte 
fiindcă, trebuia .să-mi bat joc de Hitler. 
Dacă aș fi cunoscut adevăratele orori 
din lagărele germane de concentrare, 
n-aș fi putut realiza „Dictatorul", n-aș 
fi putut să transform într-o comedie 
nebunia ucigașă a naziștilor. Dar eram 
hotărît să ridiculizez bîlbîiala lor mistică 
despre rasele pure. Ca și cum o ase
menea rasă ai fi existat vreodată în altă 
parte decit la băștinașii din Australia !...

Nu terminasem „Dictatorul", cînd

1937, Alexander Korda2) mă sfă- 
să fac un film despre Hitler por- 
de la o eroare de identitate, dai 
că Hitler purta exact aceeași mus
ca și Chariot : puteam juca cele 
roluri, spunea el. Pe moment nu

glia a declarat război Germaniei. Im 
petreceam week-endul la Catalina, pe 
yacht-ul meii, și am auzit vestea cea 
tristă la radio. La început, pe toate fron
turile a fost un război de espectativă 
„Nemții nu vor trece niciodată linia Ma
ginot", spuneam noi. Apoi brusc măce
lul a început : pătrunderea prin Belgia,

Reims, dar obuzul nu nimerește obiec
tivul și lovește un mic birt de țară...

în mijlocul turnării filmului „Dictato
rul" am început să primesc mesaje alar
mante de la „Artiștii Asociați". Hays 
Office îi înștiințase că riscam să am 
necazuri cu cenzura. Un film antihitle
rist neliniștea mult și biroul din Londra

An-

prăbușirea liniei Maginot, îngrozitoarea 
tragedie de la Dunkerque... și Franța s-a 
trezit ocupată. Veștile erau din ce în ce 
mai rele. Anglia era încolțită. Apoi Hit
ler hotărî să invadeze Rusia. Era o do
vadă că inevitabila sa demență se ma
nifesta din plin. Statele Unite nu intra
seră încă în lăzboi, dar aiît în Anglia 
cît și în America atmosfera era încăr
cată. Biroul nostru de la New York îmi 
trimitea cablograme după cablograme : 
„Terminați repede filmul, toată lumea îl 
așteaptă".

„Dictatorul” a fost greu de realizat; 
era nevoie de machete și de accesorii, 
ceea ce cerea un an de pregătiri. Fără 
aceste expediente, ar fi costat de 
cinci ori mai scump. Cheltuisem totuși 
500 000 de dolari înainte de primul tur 
de manivelă.

Spre sfîrșitul turnării „Dictatorului", 
Douglas Fairbanksx) și sofia sa Sylvia 
au venit să ne facă o vizită pe cînd lu
cram exterioarele. Douglas nu mai tu
era de cinci ani și îl vedeam rar, fiindcă 
făcea mereu naveta între America și An
glia. L-am găsit mai îmbăfrînit, puțin 
mai gras și preocupat. Cu toate acestea 
era mereu același 
Douglas. Rîse din toată 
turnării uneia din scene.

— Sînt nerăbdător să 
spus.

Doug a rămas la. noi 
Cîrid a plecat, l-am privit, 
soția lui ajutîndu-l să urce o pantă pu
țin abruptă și cum se depărtau de-a lun
gul drumului, distanța dintre noi creștea. 
Am simțit atunci o bruscă strîngere 
de inimă. Doug s-a întors și eu l-am 
salutat cu mîna. Mi-a răspuns. A fost 
pentru ultima oară cînd l-am văzut. O 
lună mai *îrziu, Douglas junior telefona 
să mă anunțe că tatăl său murise 
noaptea de o criză cardiacă. A fost o 
lovitură teribilă, fiindcă era un om plin 
de viață...

în timpul turnării „Dictatorului" înce
pusem să primesc scrisori de la fot so
iul de nebuni și acum, cînd filmul era 
terminat, soseau și mai multe. Unii dintre 
cei ce îmi scriau mă amenințau că vor 
arunca cu ouă cloC’te în săli, că vor trage 
în ecran peste fot unde va rula filmul. 
Alții mă amenințau că vo' provoca ma
nifestații de protest. Intîi m-am gîndit să 
mă adresez poliției, dar acest gen de 
publicitate risca să îndepărteze publicul. 
Unul dintre prietenii mei m-a sfătuit să 
am o discuție cu Harry Bridges, șeful sin
dicatului docherilor. L-am invitat așadar 
acasă, să luăm masa împreună, l-am ară
tat sincer cauzele pentru care voisem să-l 
văd. Știam că Bridges era antinazist. l-am 
explicat că făcusem o comedie antinazisfă 
și că primisem scrisori de amenințare.

— Aș vrea să invit, i-am spus, două
zeci, treizeci dintre docherii dumnea
voastră la premieră, să-i rog să ia loc

Douglas. Entuziastul 
inima în timpul

văd filmul, mi-a

aproape o oră. 
O văzui pe

în mijlocul publicului și, dacă unul din
tre acești pronaziști ar începe să facă 
gălăgie, băieții dumneavoastră ar putea 
să-i împiedice înainte ca lucrurile să 
devină într-adevăr grave.

— Nu cred că se va ajunge pînă a- 
colo, Charlie, spuse Bridges rîzînd. Veți 
avea destui apărători printre spectatori, 
care vor avea grijă de țicniți. Și dacă 
totuși scrisorile acestea sînt scrise de 
naziști, ei nu vor îndrăzni, în orice caz, 
să se arate.

în seara aceea, Harry îmi povesti o 
înfîmplare interesantă în legătură cu 
greva din San Francisco. Pe atunci, el 
era cu adevărat stăpînul întregului oraș, 
confrolînd toată aprovizionarea. Dar nu 
oprea niciodată aprovizionarea spitale
lor și copiilor. Vorbind de această gre
vă, mi-a spus :

— Cînd cauza e dreaptă, e suficient 
să le arăți oamenilor faptele și atunci 
ei hotărăsc singuri. Le-am spus tovară
șilor mei că dacă ar lua hotărîrea să facă 
grevă, dificultățile ar veni una după 
alfa, unii dintre ei nu vor ajunge să 
vadă niciodată rezultatul luptei. Dar, in
diferent de hotărîrea pe care o vor lua, 
eu voi fi alături de ei. Dacă vor declara 
greva, eu voi lupta în primele rinduri. 
Și atunci, cei cinci mii de docheri au 
votat greva în unanimitate.

„Dictatorul" trebuia să fie prezentat 
simultan în două cinematografe new- 
yorkeze : Astor și Capitol. La Asior am 
dat o avantpremieră pentru presă. Harry 
Hopkins, principalul consilier al lui 
Roosevelt, a luai masa cu mine în seara 
aceea. Ne-am dus împreună la cinema
tograf și am ajuns la mijlocul filmului.

Spectacolele pentru ziariști au o ca
racteristică : cînd se prezintă o comedie, 
s-ar zice că oamenii rîd fără voia lor. 
Așa se întîmpla și în seara aceea.

— E un film mare, mi-a spus Harry 
la ieșire, o operă foarte valoroasă, dar 
care n-are șanse la public. O să pierzi 
banii.

Pusesem la bătaie două milioane de 
dolari și doi ani de muncă, așa îneît 
nu puteam spune că asemenea pro
nosticuri mă bucurau. M-am mulțumii să 
dau din cap, fără să spun nimic. Dar 

și-a 
în fața

. A

Hopkins s-a înșelat, 
început cariera la 
unui public entuziasmai și îneîntat. 
ținut afișul timp de cincisprezece săptă- 
mîni la New York, în două săli conco
mitent. S-a dovedit că, dintre toate fil
mele mele, a realizat cele mai mari înca
sări.

„Dictatorul 
Capitol,

’) Este vorba de Paulette Goddard, 
una dintre partenerele lui Chaplin.

2) Regizor și producător de filme.
\Tun de foarte mare calibru, fabri

cat în timpul primului război mondial 
de uzinele germane Krupp.

■*) Celebru actor american.
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SOLUL Șl VIAȚA LUI
• Pedologia știință de contact ® Rezervele de soluri ale globului 
® Microorganismele și azotul ® Rolul amendamentelor calcaroase

La întrebarea „Ce este solul?“, 
unii ne vor privi nedumeriți. Este 
lucru știut, ni se va spune, că din 
sol provine, direct sau indirect, hra
na noastră. Dacă ne continuăm între
bările: „Cît de adîncă este pătura de 
la suprafața pămîntului care ne 
furnizează hrana ?“ „Ce fel de pro
cese se petrec în sol și cum le putem 
influența ?“— reiese că lucrurile sînt 
mai complicate. O știință relativ tî- 
nără — pedologia sau știința solului 
— studiază legile care guvernează 
„viața“ solului ; ea îl cercetează ca 
un corp natural aparte și ca princi
pal mijloc al producției agricole.

S-a considerat multă vreme că 
solul se reduce la stratul subțire de 
la suprafața pămîntului, efectiv lu
crat cu ajutorul uneltelor agricole. 
S-a dovedit însă că procesele ce de
termină formarea lui depășesc con
siderabil grosimea stratului arat, că 
rădăcinile celor mai multe plante de 
cultură trec dincolo de acest strat. 
Solul reprezintă deci tot stratul afi
nat de la suprafața uscatului teres
tru, capabil să întrețină viața plan
telor, fiind supus la permanente mo
dificări prin acțiunea unor factori 
exteriori. în condițiile țării noastre, 
grosimea lui este de 1 pînă la 2—3 
m, în alte climate însă poate depăși 
și această adîncime.

Solul se formează pe de o parte 
prin mărunțirea și transformarea 
chimică a rocilor sub acțiunea va
riațiilor de temperatură, apei, oxidă- 
rilor etc, cît și prin acumularea hu
musului rezultat din transformarea 
de către microorganisme a resturi
lor vegetale. Compușii minerali și 
organici, care rezultă din aceste 
procese, sînt redistribuiți treptat pe 
grosimea solului, prin acțiunea apei 
din precipitații care se infiltrează 
in sol. Ca urmare, în grosimea so
lului se diferențiază mai multe ori
zonturi, adică straturi distincte din 
punct de vedere al compoziției și al 
proprietăților. Procesul de formare 
a solului, ca și tipul de sol care ia 
naștere, este deci condiționat de cli
mă. vegetație, rocă, relief etc. Marea 
varietate a acestor factori pe supra
fața globului determină o tot atît 
de mare varietate a tipurilor de sol. 
Intrucît clima și vegetația variază 
după zonele latitudinale și altitudi
nale, apare și o zonalitate a soluri
lor, Pe teritoriul țării noastre, zo
nele de soluri se succed mai mult 
sau mai puțin concentric, condițio
nate în primul rînd de așezarea lan
țului carpatic. Principalele zone de 
soluri se pot urmări ascendent din 
Bărăgan pînă în munți, începînd cu 
zona cernoziomurilor, corespunză
toare vegetației de stepă și unui cli
mat relativ uscat, și mergînd pînă 
Ia zona solurilor podzolice și a pod- 
zolurilor, determinate de vegetația 
forestieră și climatul relativ umed 
corespunzător.

In concepția actuală, solul nu mai 
este considerat ca un simplu spațiu 
de înmagazinare a apei sau elemen
telor nutritive, ci ca un corp „viu“, 
în care se desfășoară neîncetate 
procese și transformări. In alcătui
rea lui intră particule solide (de di
mensiuni, proprietăți și compoziție 
chimică și mineralogică extrem de

La a 8-a Conferință internațională 
de chimie coordinativă, care a avut 
loc recent la Viena, au participat 
peste 600 specialiști din 33 țări. Se
ria intîlnirilor internaționale con
sacrate acestei ramuri a chimiei a 
început în 1951 cu cea de la Welwyn 
(Anglia), la care au participat, în 
afara chimiștilor britanici, doar 3—i 
oameni de știință străini. Schimbul 
de vederi realizat atunci s-a dove
dit atît de rodnic, încît au urmat 
alte conferințe: Copenhaga (1953), 
Amsterdam (1955), Roma (1957), Lon
dra (1959), Detroit (1961), Stockholm 
și Uppsala (1962), iar ultima în ca
pitala Austriei. Conferințele au fost 
organizate prin grija societății de 
chimie din țara gazdă, cu sprijinul 
Uniunii internaționale de chimie 
(IUPAC), avînd o participare inter
națională tot mai numeroasă.

Chimia coordinației sau a compu
șilor complecși își are originea în 
lucrările savantului elvețian Alfred 
Werner și, mai precis, în teoria lui 
asupra coordinației (1893) care lăr
gește noțiunea de valență. Pe aceas
tă bază au putut fi sistematizate 
toate combinațiile complexe cunos
cute, explicate proprietățile lor chi
mice, electrochimice etc., obținute 
noi și noi clase de compuși, inițiin- 
du-se investigații cu privire la des
coperirea de noi proprietăți. Timp 
de jumătate de secol chimia compu
șilor complecși a fost dominată de 
principiile teoriei Iui Werner, meri
tul său fiind recunoscut prin acor
darea premiului Nobel (1913).

In țara noastră, chimia complec
șilor a avut reprezentanți iluștri, ca 
prof. N. Costăchescu, iar mai apoi 
prof. Gheorghe Spacu, care și-a le
gat numele de prepararea unui 
mare număr de clase de combinații 
complexe, cit și de realizarea mul
tor metode analitice, bazate pe 
formarea de complecși. Lucrările 
științifice ale prof. Spacu si ale co
laboratorilor săi in acest domeniu 
sînt cunoscute în literatura interna
țională de specialitate.

Către mijlocul secolului nostru. 

variate), apă, aer și ființe vii. Pedo- 
sfera — învelișul de soluri al pă
mîntului — reprezintă astfel un loc 
de întrepătrundere a celorlalte în
velișuri: litosfera, hidrosfera, atmo
sfera și biosfera.

Intre sol și mediul înconjurător 
are loc un neîncetat schimb de apă, 
oxigen, bioxid de carbon etc. .Aces
tea circulă permanent prin spațiile 
libere dintre particulele solide ale 
solului, determinînd procese fizice 
și chimice de descompunere a mine
ralelor insolubile, care sînt puse la 
dispoziția plantelor. Au loc și pro
cese de insolubilizare a unor ele
mente nutritive, care sînt ferite de 
pierdere prin spălare. Sub acțiunea 
microorganismelor, pe de o parte 
sînt descompuse materiile organice, 
formîndu-se compuși minerali ai a- 
zotului, fosforului și altor elemente 
nutritive, iar pe de alta are loc sin
teza biochimică a substanțelor hu- 
mice.

Complexitatea compoziției și fe
nomenele care se petrec în sol im
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servă grosimea diferită a solului și diferitelor orizonturi care îl compun

1 ■ 5
1 l

pun în cercetarea lui aplicarea 
concepțiilor și metodelor mai mul
tor științe fundamentale : geologia, 
fizica, chimia, biologia, științele a- 
gricole etc., pedologia apărînd ca o 
știință de contact între ele. Astfel, 
pornind de la principiile chimiei, 
pedologia a lămurit de ce amenda
mentele calcaroase duc la ridicarea 
fertilității unor soluri. S-a constatat 
că prin introducerea lor, se înlocu
iește hidrogenul care provoacă o a- 
ciditate excesivă. Mineralogia, la 
rîndul ei, a dus la descoperirea na
turii cristaline a unor particule ale 
solului, punînd în evidență exis
tența mai multor tipuri de mine
rale, cu proprietăți și răspîndire di
ferită.

Dintre elementele nutriției mine
rale a plantelor, azotul ocupă un loc 
deosebit, deoarece el nu provine din 
rocile din care se formează solul, o- 
riginea azotului din sol găsindu-se 
în aerul atmosferic. Transformarea 
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chimia anorganică a cunoscut o pu
ternică dezvoltare, determinată de 
progresele mari ale chimiei fizice, de 
apariția mijloacelor moderne de in
vestigație, îndeosebi de aplicarea 
teoriei cuantice a legăturilor chimi
ce. S-au deschis astfel multe căi noi 
pentru studierea multilaterală a 
structurii și reactivității complec
șilor, a formării și stabilității 
lor etc.

Chimia coordinației abordează as
tăzi o largă tematică, de la cele mai 
abstracte teorii cuantice pînă la a- 
plicații foarte concrete în biologie, 
în cataliză sau în tehnica semicon- 
ductorilor. La conferința de la Vie
na au fost alese din vastul domeniu 
al chimiei coordinative trei direcții 
de cercetare și anume: natura legă
turii chimice în compușii coordina
te, noii complecși preparați, noile 
metode ale chimiei coordinative în 
soluții și rezultatele lor — expunîn- 
du-se 6 referate de ansamblu și, în 
cele trei secții, 180 lucrări originale.

Comunicările de ansamblu au pri
vit fundamentarea fizică a noilor 
concepții asupra coordinației, s-au 
referit la interacțiunea metal-metal 
în compușii coordinativi, la natura 
legăturilor în cristalohidrați și în 
clatrați, care au importante perspec
tive îndeosebi în separarea extrafi- 
nă a substanțelor. S-au tratat, de a- 
semenea, configurația spațială a che- 
laților cationici și rolul compușilor 
organometalici în dezvoltarea chi
miei coordinative.

în ce privește comunicările ori
ginale, la secția I-a s-âu prezen
tat lucrări în care se urmărea, prin 
metode ale fizicii noi, obținerea de 
informații asupra rețelelor cristaline 
și a defectelor lor caracteristice, a- 
supra numărului de coordinație, e- 
tapei de oxidare a atomului central, 
a anumitor grupe de atomi și poziția 
lor în edificiul complicat al com
plecșilor etc. Un însemnat număr de 

azotului atmosferic în compuși ac
cesibili plantelor se face în mare 
parte de către microorganisme spe
cifice, care trăiesc fie liber în sol, 
fie în asociații simbiotice pe rădăci
nile plantelor din familia legumi
noaselor. Ca atare, progrese în stu
diul nutriției azotate a plantelor șl 
al procedeelor de dirijare a acesteia 
n-au fost posibile înainte de dez
voltarea cunoștințelor corespunză
toare de microbiologie.

Alt exemplu de aplicare la studiul 
solului a rezultatelor obținute în 
științele fundamentale se leagă de 
cercetările privind apa din sol. A- 
plicarea concepțiilor moderne ale 
termodinamicii a permis să se ex
prime cantitativ forțele cu care so
lul reține apa și, în legătură cu a- 
ceasta, accesibilitatea diferitelor 
forme de apă din sol pentru plante. 
Pe aceeași bază s-au putut stabili, 
de asemenea, formule privind legile 
mișcării apei în sol.

Cunoașterea, clasificarea și repre
zentarea pe hărți speciale a soluri

lor din diferite părți ale lumii sau 
de pe întregul glob constituie un o- 
biectiv principal al cercetării pedo- 
logice. Se dezvăluie astfel posibili
tățile de extindere a agriculturii, 
perspectivele de îmbunătățire a ali
mentației populației globului, aflate 
în rapidă creștere. Datele existente 
arată că în prezent mai puțin de 10 
la sută din suprafața globului este 
folosită în agricultură. Dintre su
prafețele cu solurile cele mai fertile 
(cernoziomuri, soluri cenușii sau 
brune de pădure) sînt utilizate mai 
puțin de 30 la sută. Rezervele de 
terenuri se cifrează la peste 400 mi
lioane ha în zonele tropicale și la 
circa 120 milioane ha în zona tem
perată de nord cu soluri podzolice, 
în condiții de climă favorabile agri
culturii. în țara noastră, gradul de 
utilizare a solului este ridicat. Prin
cipala sursă de noi terenuri pentru 
agricultura țării o constituie zona 
inundabilă a Dunării, care reprezin

lucrări se baza pe spectroscopia 
magnetică nucleară. In secția a Il-a 
s-au prezentat noi compuși boranici 
cu diferiți derivați complicați, com
puși care conțineau fragmente de 
borani ca liganzi, noi compuși ai 
hexafluorurilor de gaze rare etc, în
tre care unele cu importanță cres- 
cîndă pentru cunoașterea compușilor 
și proceselor biochimice. In secțiu
nea a IlI-a s-au prezentat rezultate 
ale cercetărilor privind cinetică și 
mecanismul reacțiilor în soluții a- 
poase sau de alți solvenți, vizînd un 
mare număr de obiective. Au fost 
prezentate studii referitoare la rolul 
unor complecși în cataliză.

Cîteva lucrări au fost consacrate 
studiului magnétochimie al sisteme
lor complicate pe care le formează 
fierul și alți ioni metalici cu protei
ne și porfirine, apropiindu-ne de 
cunoașterea unora din procesele de 
bază ce se petrec în organismele vii. 
Lucrările aduceau în genere un vo
lum mare de fapte și date cu privire 
la clase întregi de compuși și fac
tori determinanți, rezolvînd adeseori 
multilateral problemele puse.

Din țara noastră a participat la 
conferință o delegație din care au 
făcut parte acad. I. G. Murgulescu, 
acad. R. Ripan, prof. P. Spacu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R., conf. Tatiana Oncescu și au
torul acestor rînduri. Cele patru lu
crări prezentate de delegația noas
tră, încadrîndu-se în tematica con
ferinței, au fost primite cu interes de 
membrii secțiilor în care au fost co
municate.

Discuțiile purtate, schimbul de ve
deri, de informații și de sugestii 
care au avut loc în timpul confe
rinței, vor avea fără îndoială un e- 
fect pozitiv asupra activității știin
țifice în domeniul chimiei coordina
tive.

In tot timpul conferinței a existat 
între participanți o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și stimă re
ciprocă, atît de utile colaborării in
ternaționale. 

tă o suprafață de circa 1 milion ha, 
în bună parte cu soluri aluviale a- 
vînd o fertilitate ridicată. Pentru 
punerea în valoare a acestor tere
nuri, se desfășoară o vastă acțiune 
de îndiguiri desecări, drenaje, ame
najări pentru irigații. Astfel, în 
1963—1964 s-au îndiguit sau sînt în 
curs de îndiguire circa 200 000 ha. 
In acest scop, pedologii studiază evo
luția fertilității solurilor aluviale, 
în urma transformărilor care le sînt 
impuse, în special a dispariției inun
dațiilor periodice. Cercetările au a- 
rătat că prin executarea și exploa
tarea rațională a lucrărilor de îndi
guire, aplicarea rațională a îngrășă
mintelor, fertilitatea solurilor alu
viale este menținută ; ea nu scade, 
cum au fost exprimate unele temeri, 
evitîndu-se totodată salinizarea sau 
mlăștinarea lor.

Pe lîngă extinderea agriculturii în 
teritorii noi, o cale de mărire a pro
ducției agricole este mărirea fertili
tății solului, adică sporirea produc
ției la unitatea de suprafață. Două 
exemple pot ilustra aportul științei 
solului în rezolvarea unor probleme 
de acest gen. Suprafețe însemnate (a- 
proape 2,5 milioane ha în țara noas
tră) sînt ocupate cu soluri podzolice, 
caracterizate, între altele, printr-o 
reacție acidă, nefavorabilă culturi
lor agricole. Ea poate fi corectată 
însă prin aplicarea unor amenda
mente calcaroase (piatră de var, re
ziduuri de la fabricile de zahăr etc.). 
Pentru stabilirea terenurilor care 
trebuie amendate și a dozei necesa
re de amendament, s-au organizat 
în țara noastră laboratoare cu mare 
capacitate de lucru, în care se ana
lizează în serie zeci și sute de mii 
de probe de sol anual.

Altă cale de sporire a fertilității 
solului, importantă în special în re
giunile cu climat uscat, este irigația. 
Utilizarea rațională a apei de iri
gație presupune, de asemenea, in
tervenția științei solului, pentru a 
stabili ce cantitate de apă poate re
tine el, ce cantitate minimă de apă 
este necesară pentru dezvoltarea 
culturilor. Urmărind evoluția de zi 
cu zi a umidității solului, se poate 
stabili momentul cînd aceasta a scă
zut sub plafonul minim și deci cînd 
trebuie intervenit cu o nouă udare, 
precum și cantitatea ce trebuie apli
cată.

în dezvoltarea studiilor despre 
sol, știința romînească a jucat un 
rol însemnat prin promovarea con
cepțiilor școlii naturaliste (G. 
Murgoci. P. Enculescti) și prin con
tribuții în domeniul chimiei solului 
(T. Saidel), al studiilor privind fer
tilitatea (acad, G. Ionescu-Șișești) 
etc. Murgoci și alți specialiști rp- 
mîni au avut un aport important Ia 
înființarea, în 1924, a Asociației in
ternaționale de știința solului și la 
organizarea congreselor periodice 
ale acesteia. Problemele legate de 
folosirea rațională a solului, de îm
bunătățirea lui continuă au fost pe 
larg dezbătute la al VIII-lea Congres 
internațional de știința solului — 
prilejul unui valoros schimb de ex
periență — care a avut loc de cu- 
rînd în București. La lucrările con
gresului și-au dat contribuția și spe
cialiștii romîni prin prezentarea unor 
lucrări științifice de actualitate.

A. CANARACHE
candidat în științe agricole

Datotltă rezistenței sale mecanice mari șl greutății specifice relativ re
duse. titanîul reprezintă un element prețios în aliajele folosite în indus
tria de avioane. Pentru producerea pe scară industrială a unor compuși 
organici ai tltaniului, cu rezistență sporită Ia coroziune, a fost construită 

în Anglia instalația de mai sus

Cu căngii© ei, această mașină instalată la uzinele metalurgice „Heinrich Rau" din R. D. Germană poate 
manipula piese în curs de forjare avînd greutatea de pînă la 5 tone

LUCRĂRI ALE FIZICIENILOR ROMlNI 
ÎN PUBLICAȚII DE PESTE HOTARE

Revista „Cristalografia“ din U.R.S.S. 
a publicat un articol semnat de E. 
Çruceanu, D. Niculeșcu și A. Vancu 
de la Institutul de fizică al Acade
miei R. P. Romîne despre cercetări
le pe care le-au efectuat în legătu
ră cu creșterea monocristalelor de 
selenjură de mercur și telurură de 
mercur (I-IgSe și HgTe) din fază ga
zoasă. De asemenea, colectivul con
dus de prof. univ. M. Giurgea a pre
zentat în revista „Journal de chimie 
physique et biologique“ din Franța 
rezultatele obținute în studiul spec
troscopic al unor reacții fotochimice. 
Colectivul condus de conf. univ. M. 
Rosenberg, format din P. Nicolau,

Competiție între laminor și strung
într-un articol publicat recent în 

ziarul „Pravda" și semnat de acad. 
A. Țelikov, Erou al Muncii Socialis
te, M. Vaslliclkov și I. Prihodko, 
candidați în științe tehnice, se ara
tă că la Institutul de cercetări știin
țifice pentru construcția de utilaj 
metalurgic au fost elaborate — în 
colaborare cu unele uzine — noi 
principii de laminare și, pe această 
bază, au fost construite mașini, care 
au fost introduse cu succes în pro
ducție. Astfel, pentru prima dată 
în practica mondială, au fost rea
lizate prin laminare, și nu prin 
strunjire, diferite piese necesare 
în construcția de mașini. Datorită 
faptului că procesele de producție 
se desfășoară fără întreruperi, pro
ductivitatea muncii este mare și se 
poate realiza automatizarea produc
ției. Astfel, la uzina de tractoare din 
Minsk și cea de automobile de mia 
litraj din Moscova s-a organizat 

C. Tănăsoiu, I. Nicolaie, I. Bunget și 
C. Rusu, a obținut rezultate privi
toare la studiul structurii magne
tice a unor compuși ferimagnetlci, 
precum și la modificarea proprietă
ților electrice ale feritelor în regiu
nea punctului Curie. Revista „Phy- 
sica Status Solidi“ din R. D. Germa
nă a publicat un articol pe această 
temă. în aceeași revistă a apărut ar
ticolul semnat de E. Cruceanu și 
N. Nistor despre clivajul cristalelor 
de HgTe și HgSe, un articol de C. 
Constantinescu și I. Midvichi despre 
diodele tunel, și articolul lui V. Țopa 
despre criteriile de culoare în crista
lele de sare.

confecționarea prin laminare a unor 
piese de tractor, respectiv de auto
mobil, lucrarea fiind distinsă în 1964 
cu premiul Lenin,

Controlul radioactiv 
sl cuptoarelor

Revista „Industrie chimique" relatează 
că în Franța, prin introducerea unor mici 
surse radioactive cu cobalt, de intensități 
diferite ș. la adîncimi diferite, între cără
mizile refractare la cuptoare din industria 
metalurgică și a sticlei, s-a putut con
trola, pe măsura pătrunderii surselor 
radioactive în șarje, uzura căptușelii re
fractare. Stabilindu-se periodic din exte
rior numărul surselor radioactive rămase, 
s-a putut proceda dip bmp la înlocuirea 
căptușelilor care au atins limita de uzură.

Oiostimulatorii 
și seceta

La cel de-al doilea Simpozion euro
pean pentru creșterea plantelor, care a 
avut loc la Geneva, s-a prezentat un nou 
produs chimic — clorura de 2 cloretil 
trimetilamoniu — destinai stimulării creș
terii plantelor. Experimentat în opt 
fări cu soluri și climă diferită, s-a observat 
că acest produs accelerează creșterea 
cerealelor, chiar și în regiuni cu vînturi 
excesive, temperaturi ridicate sau soluri 
cu o alcalimtate defavorabilă. Experien
țele făcute în condiții de secetă au de
monstrat că noul biostimulator favori
zează dezvoltarea plantelor chiar și la un 
consum redus de apă.

<

o nouă metodă obstetricală
După cum s-a mai anunjat în ziarul 

nostru, la Bacău a avut loc recent o con
sfătuire medicală regională, consacrată 
unei teme de actualitate din obstetrică 
— videxfracfia. La consfătuire au partici
pat specialiști în obstetrică, pediatrie și 
neuropsihiatrie infantilă din întreaga fără. 
Corespondentul nostru pentru regiunea 
Bacău, Gheorghe Baltă, s-a adresat 
doctorului STELIAN POPA, medic 
emerit, directorul maternității din loca
litate, cu rugămintea de a înlă/ișa citito
rilor noștri însemnătatea acestei noi me
tode obstetricele.

Din referatele și materialele experi
mentale prezentate în cadrul consfătuirii 
•— a declarat dr. Stelian Popa — a re
ieșit că videxfracfia obstetricală. — fixa
rea -unei ventuze metalice, cu ajutorul 
vidului, de partea avansată a fătu
lui — scurtează durata expulsiei, scu
tind pe mamă de suferințe prelungite și 
inutile, ferind, în același timp, fătul de 
pericolul unui traumatism. Vidextracția 
este intervenția obstetricală cea mai pu
țin traumatizantă. Prin aplicarea ei pot fi 
evitate complicațiile rezultate din tulbu
rările de dinamică uterină Dator'tă co
rectăm anomaliilor de flexiune, noua me
todă permite o conduită rațională în asis

• în Canada a fost brevetată o 
inovație în legătură cu folosirea 
uraniului provenit de la reactoarele 
atomice pentru purificarea oțelului. 
La turnarea oțelului în forme, com
binațiile grele ale uraniului se de
pun la fund.

9 Un grup de fizicieni Iugoslavi 
a realizat un transformator de cu
rent continuu de la 6 V la 12-100 V 
de mărimea unei cutii de chibrituri.

o Cercetători americani au încer
cat să măsoare adîncimea cratere
lor lunare, emițînd spre Lună raze 
laser și recepționînd pe cele reflec
tate. In urma cercetărilor s-a emis 
ipoteza că adîncimea cea mai mare 
ar fi de 4 800 m.

o La cîțiva km de coasta Libiei 
se construiește, chiar pe fundul 
mării, la o adîncime de 30 m, un 
gigantic rezervor cilindric, înalt cît 
o casă de 14 etaje. Tn jurul cister
nei se va roti un braț lung de 175 m, 
de la care va porni un furtun, ur- 
mînd să fie fixat de navele ce se 
apropie. De la această stație de ali
mentare cu combustibil lichid na
vele se vor putea alimenta și pe 
timp de furtună. Legătura stației 
marine cu uscatul se face printr-o 
conductă permanentă.

o Serviciul de dezvoltare a ^pa
ratelor de fizică din Saclay (1 -fan
ta) a construit o cameră cu bule, 
cu o lungime utilă de 81 cm. Cu a- 
jutorul ei se pot lua,fotografii ale 
urmelor lăsate de particule într-o 
cadență de 4—5 ori mai rapidă decit 
permiteau camerele de aceeași mă
rime realizate anterior.

o Țevi de oțel acoperite cu alu
miniu au fost realizate în Japonia. 
Ele sînt mult mai rezistente la căl
dură și oxidare decît țevile obiș
nuite.

9 La Combinatul de constrncții 
și montaj O.S.T. (Berlin — R.D.G.) 
s-a constatat că prin adăugarea de 
metanol poate fi coborît atît de 
mult punctul de înghețare al mor
tarului, îneît devine posibilă trans
portarea lui prin conducte de pre
siune, fără nici o dificultate, pînă la 
— 15°C. în timpul iernii, aceasta 
prezintă un avantaj deosebit.

• Un specialist Italian a construit 
un tip de faruri de automobil care 
se diafragmează automat. Dotate cu 
fotocelule, ele își reduc intensitatea 
imediat ce din sens opus apare o 
lumină puternică. Farurile se a- 
prind imediat ce mașina intră în- 
tr-un tunel și se sting la Ieșirea din 
acesta. în caz dé ceață sau la apari
ția unor obstacole, farurile dau în 
mod automat semnale luminoase de 
avertizare.

• La Dortmund (R.F. Germană) 
a fost construită o mașină de scris, 
care are clapele așezate nu în rîn
duri drepte, • ca de obicei, ci în 
funcție de lungimea și flexibilitatea 
degetelor. într-un anumit unghi 
față de orizontală. în felul acesta 
se ușurează scrisul și, după părerea 
unor specialiști, se evită anumite 
boli profesionale.

tența obstetricală, redueîndu-se manevre
le sau intervențiile chirurgicale Aplica
rea aceste metode, cu respectarea condi
țiilor, așa cum au fost prezentate în con
sfătuire. nu prezintă nici un risc pentru 
copil. Starea copilului extras, ca și evolu
ția sa ulterioară, nu se deosebesc cu ni
mic de cea a copsului născut spontan'.

In clinica obstetrică „Polizu" din Ca
pitală, la matern.tafea din Bacău, ca și 
la alte unități d.n (ară au fost efectuate și 
studiate numai în ultima vreme, peste 
5 00C do v dextractii A fost urmărită, de 
asemenea, dezvoltarea a peste 14 000 de 
copii la nașterea cărora s-a aplicat aceas
tă metodă. Concluzia unanimă, desprinsă 
din lucrările prezentate la conferință, a 
tos* că rezultatele obținute sînt foarte 
bune, că vidextracția este o me
todă care va cunoaște în viitor o 
aplicare fot mai largă. Tipul de 
aparat realizat de colectivul maternității 
noastre a fost apreciat de participant» la 
consfătuire și recomandat industriei feh- 
nico-medicale pentru a fi pus în fabri
cație Vidextracția, ca metodă nouă, com
pletează arsenalul obstetricii, oferind po- 
sibili'ăți de îmbunătățire a asistenței li 
nașier. în maternitățile noastre.
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Primirea de către prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri a secretarului general 

al Ligii Societăților de Cruce Roșie
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Apostol, a pri
mit vineri dimineața pe dl. Henrik 
Beer, secretar general al Ligii So
cietăților de Cruce Roșie.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Anton Moisescu, președintele 
Crucii Roșii a R. P. Romîne, și dr. 
Octavian Berlogea, vicepreședinte.

Declarațiile iăcute presei
Dl. Henrik Beer s-a întîlnit vineri 

după-amiază la sediul Crucii Roșii a 
R. P. Romîne cu reprezentanți ai 
presei bucureștene.

în declarațiile făcute cu acest pri
lej, oaspetele a subliniat rolul și im
portanța pe plan internațional a Li
gii Societăților de Cruce Roșie la 
care sînt afiliate peste 100 dé socie
tăți naționale. Apoi, dl. Henrik Beer 
s-a referit pe larg la timpul petrecut 
în Romînia, la întrevederile pe care 
le-a avut cu acest prilej.

Am constatat că în țara dv. s-a 
înfăptuit o adevărată revoluție în 
privința organizării și dotării unită
ților spitalicești — a subliniat oas
petele. în mod deosebit m-a impre
sionat legătura Strînsă care există 
între policlinici, spitale și laboratoa
re. într-o perioadă de numai zece 
ani, de cînd am făcut ultima mea vi
zită în Romînia, s-au realizat lu
cruri deosebite în privința dezvoltă
rii asistenței medicale. Am rămas în- 
cîhtat de vizita făcută pé șantierul 
noului spital din Constanța, pe care 
îl pot socoti ca unul dintre cele mai 
moderne unități spitalicești pe care 
le-am vizitat.

Au fost deosebit de plăcute și in
structive pentru mine — a continuat 
oaspetele — întîlnirile pe care le-am 
avut cu personalitățile medicale ro- 
mînești de renume mondial ca prof, 
dr. C. Nicolau, directorul Centrului 
de hematologie, și prof. dr. Ana 
Aslan, directorul Institutului de ge
riatrie. In legătură cu vizita la acest 
din urmă institut, trebuie să afirm 
că Romînia se numără printre pri
mele țări din lume care au creat o 
instituție specializată pentru dispen- 
sarizarea bătrînilor și care desfă
șoară o vastă activitate de cercetare 
științifică și practică în vederea a- 
sigurării longevității.

COLES II
MIHAELEI

Din probele zilei
atletism : Seria marilorCIUCA Șl PUIU Premieră

din nou victorioși rezultate continuă
Obținînd noi victorii, pugiliștii C. 

Ciucă (muscă) și N. Puiu (cocoș) au 
reușit aseară să se califice în sferturile 
de finală ale categoriilor respective. 
Primul l-a învins la puncte pe ceilone- 
zul Cuylenburg, iar cel de-al doilea s-a 
impus net în ultimul rund în fața lui 
Johnson (S.U.A.), primind decizia în 
unanimitate. In sferturi, Puiu va boxa 
cu japonezul Sakurai, iar Ciucă cu po
lonezul Olech. La cat. semimijlocie, C. 
Niculescu a fost declarat învins cu 3 
voturi contra două în meciul cu Mab- 
wa (Uganda). Ion Monea nu a evoluat 
aseară. El îl va întîlni astăzi pe Kim 
(Coreea de sud).

MEDALIAȚII ZILEI
ATLETISM

suliță — femei
1. MIHAELA PENEȘ (Romînia) 

60,54 m — nou record mondial de 
junioare
M. Antal-Rudas (Ungaria) 58,27 m 
Elena Gorșakova (U.R.S.S.) 57,06 m

2.
3.

1.
2.
3.

100 m plat — femei
Wyomia TYUS (S.U.A.) U”410 
Edith Mc. Gnire (S.U.A.) ll”6/10 
Eva Klobukovska (Polonii) 11”6/1Ö

(S.U.A.)
400 m garduri

1. WARREN CAWLEY 
49”6/lC

2. John Cooper (Anglia) 50”l/10
3. Salvatore Morale (Italia) 50”l<10

800 m bărbafi
17 PETER SNELL (Noua Zeelandă) 

l’45’i/10
2. William Crothers (Canada) 

l’45”6/10
3. Wilson Kiprugut (Kenya) l’45”9/10

triplu sail

1. JOSEF SCHMIDT (Polonia) 16,85 
m

2. Oleg Fedoseev (U.R.S.S.) 16,58 m
3. Viktor Kravcenko (U.R.S.S.) 

16,57 m
SCRIMĂ floretă (echipe masculine!
1. U.R.S.S.
2. Polonia
3. Franța

Vineri dimineața, dl. Henrik Beer, 
secretar general al Ligii Societăților 
de Cruce Roșie a făcut o vizită la 
Ministerul Invățămîntului, unde a 
fost primit de ministrul Ștefan Bă
lan, și la Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, unde a fost primit 
de ministrul Voinea Marinescu.

apoi la activitatea 
Crucea Roșie a R.P.

Ro-

Referindu-se 
desfășurată de 
Romîne, oaspetele a declarat: 
mînia are dreptul de a fi mîndră de 
prestigiul de care dispune pe plan 
internațional și din acest punct de 
vedere.

Activiștii voluntari ai Crucii Ro
șii pe care i-am întîlnit în tot timpul 
călătoriei în Romînia — a declarat 
oaspetele — dau dovada unei pregă
tiri temeinice pe baza cunoașterii 
celor mai moderne metode de muncă 
sanitară, profilactică, de ajutorare a 
cadrelor medicale. Credem că bo
gata experiență acumulată de Ro
mînia în acest domeniu va constitui 
un exemplu și pentru alte organiza
ții naționale de Cruce Roșie.

Primirea mea de către prim-vice
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, de către miniștrii 
afacerilor externe, sănătății și pre
vederilor sociale și învățămîntului 
constituie o dovadă a atenției deo
sebite pe care statul romîn o acordă 
activității organizației Crucii Roșii.

In încheiere, oaspetele a subliniat 
că a rămas profund impresionat de 
vizita făcută la Expoziția realizări
lor economiei naționale a R.P. Ro
mîne, o oglindă a marilor înfăptuiri 
obținute de poporul romîn în ulti
mii ani. Opinia publică mondială, a 
subliniat vorbitorul, cunoaște marile 
succese pe care le obține Romînia 
de astăzi.

*
După-amiază, în Sala mică a Pa

latului R.P. Romîne, d-I Henrik Beer 
a conferențiat despre „Poziția de azi 
a Crucii Roșii în lume“.

Seara, președintele Crucii Roșii a 
R.P. Romîne, Anton Moisescu, a o- 
ferit un dineu în cinstea oaspetelui.

(Agerpres)

Rezultatul la triplu salt consti
tuie, în parte, o surpriză. Polonezul 
Schmidt, campion la Roma și record
man mondial al probei, nu concurase 
anul acesta decît o singură data, 
din cauza unei accidentări a genun
chiului drept. în septembrie anul a- 
cesta el realizase o performanță 
modestă (in jurul a 15,80 m). Dar re
zultatul de ieri arată că Josef 
Schmidt s-a prezentat la startul în
trecerii în perfecte condițiuni. Cu 
performanța de 16,85 m — nou record 
olimpic — realizată în ultima sa în
cercare (a 6-a), el a cucerit titlul o- 
limpic și medalia de aur.

1.

2.

3.

TIR ormă liberă — calibru redus 
(60 focurl-culcafj

LASZLO HAMMERL (Ungaria) 
597 p. — nou record mondial 
Lones Wigger (S.U.A.) 597 p. — 
nou record mondial
Tom Gayle Pool (S.U.A.) 596 p.

HALTERE 
categoria mijlocie

RUDOLF PLUKFELDER 
(U.R.S.S.) — 475 kg, record olim

pic
2. Geza Toth (Ungaria) — 467,5 kg.
3. Gyözö Veres (Ungaria) — 467,5 kg.

1.

1.

2.
3.

NATAȚIE
ștafeta 4X100 m mixt — bărbați

S.U.A. — 3’58” 3/10 — record mon
dial.
Germania — 4’01”6/10.
Australia — 4’02”3/10.

î.

2.
3.

100 m fluture — femei
SHARON STOUDER (S.U.A.) — 
l’04”7/10 — record mondial.
Ada Kok (Olanda) — l’05”6/10.
Kathie Ellis (S.U.A.) — l’06”6/10.

CICLISM (velodrom — 1000 m, 
start

1. PATRICK
1’09”59/100

2. Giovanni
l’10”09/100

8. Pierre Trentin (Franța) l’10”42/100

de oe Ioc)
SERCU (Belgia)

Petienella (Italia)

Sosirea unei delegații 
cehoslovace

Vineri a sosit în Capitală o dele
gație cehoslovacă condusă de tova
rășul Oldrich Cernik, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării. Din delegație fac parte tova
rășii Drahomir Dvorak, prim-vice- 
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, Emil MisovSki, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Antonin Rydrych, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini grele, precum și consilieri 
și tehnicieni.

Delegația va purta discuții privind 
colaborarea economică dintre R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă pe pe
rioada 1966—1970.

Pe aeroportul Băneasa membrii 
delegației au fost întîmpinați de to-

Primiri la Consiliul de Miniștri
Vineri, vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, a primit în 
audiență protocolară pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii la București, James 
Dalton Murray.

Vizitele delegației Partidului
Comunist Francez
Vineri, membrii delegației Parti

dului Comunist Francez, în frunte 
cu tovarășul François Billoux, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Centra] al Partidului Comunist 
Francez, au fost oaspeții regiunii 
Ploiești. Delegația a vizitat rafină
ria Brazi, muzeul Doftana și stațiu
nea viticolă Valea Călugărească.

Delegația a fost însoțită de Du-

INFO R
VIZITA GUVERNATORULUI 

BĂNCII NAȚIONALE 
A R. S. F. IUGOSLAVIA

La invitația Consiliului de con
ducere al Băncii de Stat a R. P. 
Romîne, între 14 șil6 octombrie ne-a 
vizitat țara dr. Nikola Miljanic, gu
vernatorul Băncii Naționale a R.S.F. 
Iugoslavia. însoțit de Ștefan Soba, 
directorul general al sucursalei din 
Ljubljana a aceleiași instituții. în 
timpul șederii în țara noastră oas
peții au avut întrevederi cu mem
bri ai conducerii Băncii de Stat a 
R. P. Romîne, cu care prilej au fost 
abordate probleme interesînd am
bele instituții. Oaspeții au vizitat 
unități ale Băncii de Stat, întreprin-

Recordmanul țării noastre, Șerban 
Ciochină, s-a clasat pe locul 5, cu 
o performanță la nivelul posibilități
lor salo : 16,23 m (cu 5 cm mai pu
țin decît recordul republican).

Tot ieri s-au disputat seriile pro
bei de 5 000 m plat. Reprezentantul 
nostru, A. Barabaș, clasîndu-se pe 
locul 4 în prima serie, cîștigată de 
francezul Michel Jazy în 13’55” 4/10, 
a pierdut dreptul de a participa la 
finală. Timpul lui Barabaș, 14’00”2/10, 
e același cu al celui de-al treilea 
clasat, sovieticul Baidiuc, care l-a 
întrecut cu un piept.

Clasica probă de 100 m plat femei 
s-a încheiat cu victoria așteptată — 
în urma recordului mondial egalat 
de ea ieri, în preliminarii — a Wyo- 
miei Tyus (S.U.A.). Tînăra studentă a 
Universității din Tennessee, în vîrstă 
de 19 ani, a luat un start excelent, 
care i-a permis să conducă cursa 
din cap în cap.

Recordmanul mondial al probei de 
800 m, Peter Snell (Noua Zeelandă), 
în vîrstă de 26 ani, a avut adversari 
redutabili în proba sa de specialita
te. El a obținut medalia de aur (con- 
firmîndu-și titlul cucerit la Roma) 
capătul unei serioase risipe 
energie.

Recorduri
La „Asaka Shooting Range" 

desfășurat proba de armă liberă 
libru redus (60 focuri poziția culcat). 
O remarcă : primii trei clasați au 
realizat o performanță superioară 
recordului mondial, iar următorii doi 
au egalat vechiul record al lumii. 
Țintașul romîn Nicolae Rotaru a o- 
cupat locul 5 — la egalitate de punc
te (595) cu al patrulea clasat, cana
dianul Boa.

A început întrecerea la talere. 
Pînă acum conduce italianul Matta- 
reli cu 148 puncte. T. Dumitrescu 
este pe locu X (143 p.). 

la 
de

varășul Gheorghé Gaston Marin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori ai C.S.P., Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
unor ministere economice.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și

față Jaroslav Sykora, 
R. S. Cehoslovace la 

membri ai ambasadei.
*

Seara, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a oferit în saloanele amba
sadei un cocteil în cinstea delegației 
cehoslovace.

In aceeași zi, Gheorghe Gaston 
Marin a primit în audiență protoco
lară pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Indiei la Bucu
rești, K. R. F. Khilnani.

mitru Balalia, prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al P.M.R., 
membru al C.C. al P.M.R., Cornel O- 
nescu, membru al C.C. al P.M.R., și 
de alți activiști de partid.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
francezi au vizitat Expoziția reali
zărilor economiei naționale a R. P. 
Romîne.

o- 
în

M A T I I
»

deri industriale și unități agricole 
din țară.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE ZIARIȘTI FRANCEZI

In Capitală a sosit o delegație 
ficială de ziariști francezi, care, 
cadrul Acordului cultural dintre Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Franceză, va face o vizită do
cumentară de două săptămîni în 
țara noastră. Din delegație fac par
te Maurice Delarue, de la „France 
Soir“, Jean Lecerf, de la „Figaro“, 
Jean Hautefeuille, de la „La voix 
du Nord“, și Jean Pierre David, de 
la Radioteleviziunea franceză.

(Agerpres)

la lupte clasice
Sala Komazawa a găzduit ieri primele 

întreceri ale turneului de lupte clasice. 
In general luptătorii romîni s-au compor
tat bine în meciurile primului tur. Cam
pionul olimpic D. Pîrvulescu (52 kg) l-a 
învins la puncte pe danezul Jorgen Jen
sen. Ion Țăranu (78 kg) a dispùs la puncte 
d» Todorov (R. P. Bulgaria). Alți 4 
luptători romîni au terminat la egalitate : 
I. Cernea (57 kg) cu J. Varga (R. P. 
Ungară), V. Bularca (70 kg) cu E. Tapio 
(Finlanda), Gh. Popovici (87 kg) cu Val. 
Olenik (U.R.S.S.) și N. Martinescu (97 kg) 
cu Sosnowski (R. P. Polonă). Marin 
Bolocan (63 kg) a pierdut în primul tur 
la puncte în fața suedezului K. Olsson, 
dar s-a revanșat în turul doi, cîștigînd prin 
tuș în minutul 3’56" asupra Iu! Saied 
(Afganistan). Aseară Ștefan Stîngu a ter
minat Ia egalitate cu bulgarul Kasabov.

Viitoarele meciuri de fotbal
Ieri s-au jucat ultimele trei parti

de din grupele preliminarii ale tur
neului olimpic de fotbal. Iată rezul
tatele : R.A.U.-Coreea de sud 10—0 
(3—0) ; Ghana-Japonia 3—2 (1—1) ; 
R.S. Cehoslovacă-Brazilia 1—0 (0—0).

După cum s-a mai anunțat, „sfertu
rile“ de finală vor avea loc duminică.

mondiale
Vineri s-au disputat doar două 

probe finale de înot : 100 m fluture 
femei și ștafeta 4X100 m mixt (băr
bați). în ambele probe au fost stabi
lite recorduri mondiale : Sharon 
Stouder (S.U.A.), care a cîștigat pro
ba de 100 m fluture în l’04"7/10, a 
doborît recordul mondial al olande
zei Ada Kok (l'05”l/10), iar echipa 
de ștafetă a S.U.A. a întrecut pro
priul său record mondial (4’00" 1/10), 
realizînd ieri 3’58"3/10. In cadrul a- 
cestei probe de ștafetă, la 100 m spa
te Thompson Mann (S.U.A.) a stabi
lit recordul mondial la 59"6/10, fiind 
primul înotător din lume care co
boară sub 1 minut la această specia
litate.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
OMS

COMERȚUL EST-VEST

SîfNSK-HANDEL

Există motive pentru 
mai îndeaproape a acestor

dafe statistice, articolul 
„schimburile comerciale ale

Sub titlul „Putem intensifica comerțul 
cu statele răsăritene î", publicația 
„SVENSK-HANDEL", care apare la 
Stockholm, scrie :

„Putem oare să intensificăm comerțul 
cu statele din Răsărit? Desigur, putem și 
trebuie să sporim relațiile comerciale 
dintre lumea occidentală și statele răsă
ritene. Cu toate acestea, acest răspuns 
este poate prea simplificat. Putem — dar 
cum ? Trebuie — dar de ce ? Și ce se va 
înfîmpla dacă oamenii de sfat și specia
liștii în problemele comerciale vor lăsa 
comerțul Est-Vest să se dezvolte în actua
lul său ritm ? Vom avea atunci o extindere 
lentă, sau ca ? 
examinarea 
probleme".

Folosind 
constată că
Europei occidentale cu țările din Răsăritul 
Europei variază încă în jurul unei cifre 
scăzute, ceea ce ne poate determina să 
presupunem că trebuie să existe într-a- 
devăr posibilități importante de dezvol
tare, dacă relațiile Comerciale ar fi nor
malizate între cele două părți învecinate 
ale Europei. Care sînt obstacolele ce 
stau în calea unor relații comerciale care 
să se extindă în mod rapid î In parte, ele 
sînt, desigur, de natură politica. Sau, ele 
pot fi găsite „în condițiile care decurg în 
urma unei anumite politici. „Războiul 
rece, politica de embargo a Occidentu
lui — lista ai fi lungă dacă am vrea s-o 
completăm”, continuă autorul.

„Politica de embargo reprezintă poate 
factorul politic cel mai evident. Este ade
vărat că în țările N.A.T.O. politica de 
embargo este acum ceva mai atenuată, 
dar ea există încă. De pildă, cu cîtva 
timp în urmă au fost întrerupte unele li
vrări de conducte petroliere către Uni
unea Sovietică. Embargoul este o pro
blemă complexă și complicată... Orice 
articol de export poate fi considerat, în- 
tr-o anumită măsură, ca avînd o impor
tanță strategică Cu toate acestea, o po
litică cuprinzătoare de embargo între 
două puteri ale lumii (articolul se referă 

ambele avînd o 
și multilaterală, 
constituie o armă

la S.U.A. și U.R.S.S.), 
economie dezvoltată 
poate cu greu să 
eficace pe o perioadă îndelungată.

Există numeroase alte elemente po
litice sau semipolitice, dar ar fi nevoie 
da prea mult timp ca să vorbim în amă
nunt despre toate aici. Dar există desigur 
și o serie de obstacole create de condi
țiile economice. In Occident există, de

După amjază niponă. In sala de in
terviuri translatorii de abia reușesc 
să-i traducă Mihaelei zecile de 
întrebări.

...Dimineață bucureșteană. Pe cu
loarele Școlii medii nr. 35 domnește 
o agitație cu totul deosebită. Cîțiva 
elevi au plecat după flori, alții stau 
în jurul tablelor negre pe care scriu 
numele Mihaelei Peneș și cifra 60,54 
m. în cancelarie diriginta clasei a Xl-a 
ia catalogul de anul trecut și se uită 
la notele elevei Peneș Mihaela. Fap
tul că actuala campioană olimpică a 
fost a 7-a din clasă, în ordinea me
diilor, dovedește sîrguința cu care a 
învățat.

Numele Mihaelei este pe toate bu
zele. Cei mai „documentați" sînt însă 
colegii ei, din clasa a Xl-a. lși amin
tesc de notele Mihaelei din anii tre- 
cuți, vorbesc despre pasiunea ei pen
tru latină, istorie și literatură. Nu sînt 
uitate nici micile zburdălnicii ca
relevarea spiritului de colegialitate al 
Mihaelei. Fiecare vrea să transmită 
(„măcar un cuvînt") Mihaelei. Pînă la 
urmă, cea mai bună elevă la limba 
romînă compune o scurtă telegramă : 
„Ne-a bucurat prea mult performan
ța ta ca să-ji spunem bucuria noastră 
în cuvinte ! Te așteptăm să vii, și-ț' 
vom transmite atunci !".

V. HOSSU

îi

Programul acestora este următorul : 
Germania-Iugoslavia ; R. P. Ungară- 
R. P. Romînă ; R. S. Cehoslovacă-Ja- 
ponia ; Ghana-R.A.U. Regulamentul 
prevede ca în caz de rezultat de ega
litate după 90 de minute, jocul se va 
prelungi cu două reprize a cîte 15 
minute. Dacă și după prelungiri 
egalitatea va persista, atunci se va 
proceda la tragerea la sorți. în sfer
turile de finală meciurile se joacă 
după sistemul eliminatoriu.

Olimpiada la radio
și televiziune

Posturile noastre de radio vor 
transmite astăzi pe programul I, 
în jurul orei 17,10 și în reluare 
la 21,30, emisiunea specială 
„Jocurile Olimpice — Tokio 1964“.

La televiziune, în jurul orei 
17,30, spectatorii vor putea ur
mări imagini din a 6-a zi a Olim
piadei.

schița complexul de

serie de măsuri care, 
revistei, pot contribui 

relațiilor comerciale 
scrie că „Răsăritul ca și 
să-și ia angajamentul,

pildă, o limitare a liberalizării importu
rilor din statele răsăritene (Suedia are 
cu toate acestea o liberalizare de facto 
a importului din Răsărit, contrar majori
tății celorlalte țări). Cîte o dată motivele 
sînt neclare Ceea ce este sigur este că 
există discriminări conștiente sau nu, 
necesare sau nu Cîte o dată acesta este 
rezultatul inevitabil al sistemului bilateral 
ale cărui metode învechite contribuie la 
înăbușirea unei dezvoltări mai libere a 
comerțului, cu o diviziune internațională 
mai rațională a muncii. Aceasta ar fi su
ficient pentru a 
probleme".

Enumerînd o 
după părerea 
la îmbunătățirea 
Est-Vest, articolul 
Apusul ar trebui 
de preferat sub forma unor tratate, să 
nu folosească relațiile comerciale ca in
strument politic ; este necesară o defi
niție nouă și mai clară a semnificației 
clauzei cu privire la națiunea cea mai 
favorizată și a obligațiilor pe care aceasta 
le implică, îndeosebi pentru statele cu o 
economie planificată : prevederi cu 
privire la caracterul și gradul de libera
lizare din partea occidentală a importu
lui din Europa răsăriteană, în special în 
urma regulamentelor care sînt acum în vi
goare pentru comerțul internațional din 
cadrul G.A T.T.; importul din Occident în 
Uniunea Sovietică și în statele răsăritene 
să se dezvolte în continuare potrivit unei 
formule care ar putea fi acceptată mu
tual. Aceasta ar trebui să facă posibilă 
lărgirea importului Răsăritului pentru a cu
prinde în mod treptat un sortiment spodt. 
Aceste angajamente să cuprindă, de

24 DE ORE DEASUPRA PLANETE!
Ce relatează echipajul navei cosmice „Voshod"

1

lui P. Denisov, în urma unor 
ale celor trei cosmonaufi cu

Komarov, Konstantin Feoktistov 
au ve-

Reproducem din ziarul „Pravda" cîte- 
va extrase din reportajul publicat, sub 
semnătura 
convorbiri 
ziariști.

Vladimir 
și Boris Egorov — arată autorul 
nit la această d;scufie în aceleași costume 
pe care le-au purtat în cosmos — cămăși 
largi de lină de culoarea oțelului, cu gu
lere răsfrînte și pantaloni de aceeași cu
loare, cu pantofi sport. Toți erau veseli 
și în același timp serioși — căci în faja 
fiecăruia stă o muncă intensă și grea de 
generalizare a observațiilor științifico- 
tehnice, medico-biologice și de zbor pe 
care le-au efectuat.

Cosmonaufii, completîndu-se reciproc, 
vorbesc despre peisajul cosmic — stele, 
lună, soare — pe care le-au observat în 
decurs de 24 de ore. In emisfera sudică 
ei au reușit să observe în două rîndu-i 
aurora boreală. Razele ei aurii, aseme
nea zimților unei coroane gigantice, se 
vedeau pe întreg orizontul.

— O imagine fantastică I — spune 
Konstantin Feoktistov.

Pe Boris Egorov l-a interesat cel ma' 
mult Luna. Noi — a spus el — am văzut 
Luna argintie mai de aproape decît toți 
cei care au fost pînă acum în Cosmos. Pe 
fondul negru de ardezie al Cosmosului 
ea e deosebit de strălucitoare și ispiti
toare.

— Cum arată soarele în Cosmos! — 
întrebăm noi.

— Foarte strălucitor... Dar el este deo
sebit de frumos în momentul cînd nava

UNDE A APĂRUT PORUMBUL I

Se știe că porumbul își are o- 
riginea pe pămîntul Americii. Dar 
unde anume ? De multă vreme în rîn- 
durile cercetătorilor există păreri dife
rite în această privință. După ultime
le cercetări, se pare că porumbul ar 
fi apărut într-o zonă care corespunde 
unor părți ale teritoriului actualelor 
state Paraguay și Brazilia. El a fost 
cultivat pe scară largă în Peru, unde a 
devenit în scurtă vreme baza de ali
mentație a populației. Ulterior, culti
varea acestei valoroase plante s-a ex
tins în America centrală, după cum o 
dovedesc știuleții de porumb sculptați 
pe numeroase monumente arhitectura
le descoperite recent și care datează 
din timpuri străvechi.

(De Ia corespondentul din Rio 
de Janeiro).

UN POPOR PITIC REDESCOPERIT
O cercetătoare în domeniul etno

logiei, Lotte Gemböck, a desco
perit în interiorul insulei Madagas
car un popot de statură mică, con
siderat dispărut din secolul al XVIII- 
lea. Ea a aiuns la un sat al populației 
pitice vazimba, mergînd singură, fără 
arme, prin ținuturi mlăștinoase și 
munți neumblați. Populația vazimba 
sînt oameni de statură mică, a căror 
generație tînără se pare că va crește 
mai mare decît statura lor obișnuită. Ei 
vînează porci sălbateci cu săgeți de 
bambus. Sînt buni crescători de vite 
și cultivă orezul. Prin intermediul tri
burilor vecine vînd vite și primesc în 
schimb produse textile, tutun și alte 
mărfuri. Un membru al tribului avea 
chiar și un aparat de radio.

„NOUA ATLANTIDĂ"

Leicester Hemingway, fratele mare
lui scriitor american Ernest He
mingway, a declarat că va întemeia o 
nouă republică în regiunea Caraibi-

corner-

intensi- 
rSspuns

asemenea, clauze speciale pentru situații 
excepționale ; consultări în mod regulat 
între părți pentru realizarea unui grad 
înalt de stabilitate și continuitate a co
merțului, astfel încît să nu existe sec
toare care să sufere în urma unei prea 
mari neregularități a politicii de import 
și export ț acorduri îmbunătățite pentru 
transporturi, călătorii, contacte 
ciale și reclame.

De ce trebuie să încercăm să 
ficăm comerțul Est-Vest ? Un 
este că există o tendință generală de 
liberalizare în politica comercială în 
vederea lărgirii piețelor. Economiile 
răsăriteană și Occidentală se comple
tează în parte una pe alta. Avantajul 
politic nu este hotărîtor, bineînțeles, dar 
am putea îndrăzni să spunem că o 
normalizare a relațiilor comerciale este 
de dorit din punct de vedere politic. 
Cu cît comerțul reciproc este mai intens, 
cu atît mai intens» vor deveni, de ase
menea, comunicațiile și schimburile da 
idei, considered, de asemenea, direcția 
dezvoltării producției, fixarea prețurilor 
și tehnologia.

Comerțul este însă numai o parte din 
importantele activități economice. Mai 
există și alte domenii în sectorul econo
mic unde cooperarea între Europa răsă
riteană și occidentală și Statele Unite ar 
putea fi adîncită și lărgită. Alimentarea 
cu energie electrică în Europa și folo
sirea eficientă a resurselor de gaze na
turale, construirea unor instalații tehno
logice de valoare ridicată, de pildă a 
unui mare protociclotron comun, și o 
mai strînsă cooperare în ce privește 
brevetele, sînt exemple care ar putea 
oglindi posibilitățile existente. O mare 
parte din cele spuse mai sus sînt sim
plificate și expuse pe scurt. Dar nu 
constituie o utopie".

amuzan- 
Am de- 
compli-

turistică în Cosmos, 
și încă destul de

zborului echipajul

zboară din umbra Pămîntului în înfîmpi- 
narea lui — relatează Feokfisfov. Zorile 
cosmice reprezintă o imagine încân
tătoare.

In cabina navei — au relatat mai de- 
parle membrii echipajului — este destul 
de mult loc Omul de știință, de pildă, 
și-a schimbat tocul de muncă cu Boris 
Egorov Printre altele, în decursul între
gului zbor, exceptînd firește porțiunea sa 
activă — pînă la plasarea pe orbită și 
în timpul coborîrii spre Pămînt — cosmo- 
naufii s-au debarasat de curelele de sus
ținere și s-au mișcat prin cabină după 
cum le-a fost necesar pentru observații 
prin luminatoare.

— Se știe ~ a observat Feoktistov 
— că zborul nostru n-a fost o 
tă plimbare 
pus muncă 
cată.

In timpul 
ce-i drept, și clipe de veselie — ele 
se iveau pe neașteptate. De pildă, în 
timpul mesei, cosmonauții au încercat să 
studieze toate particularitățile stării de 
imponderabilitate î au încercat să mă- 
nînce fără să se servească de mîini, prin- 
zînd cu gura bucățile de mîncare. Se 
înțelege că aceasta a provocat atitudini 
hilare și glume atunci cînd hrana alune
ca pe lîngă gură. Ca să glumim, am 
lansat o dată în cabină un „satelit artifi
cial" — unul din instrumentele medi
cale. Zborul acestui „sputnik" în jurul 
medicului de bord a provocat, de ase
menea, ilaritate.

— Voi fi fericit dacă după încheierea 
muncii privind concluziile zborului na
vei „Voshod” ml se va spune : Pregă- 
tește-te împreună cu colegii echipajului, 
bunii mei frați cosmici, pentru un nou 
raid — spune Komarov, Și oricît 
greu ar fi, ne vom strădui să-l 
nim și mai bine și, implicit, să 
încă un aport modest la cauza 
tării cosmonauticii sovietice.

da 
îndepli- 
aducem 
dezvol-

lor, pe care o va numi „Noua Atlan- 
tidă“. Este vorba de o mică insulă 
pustie, pe care el a descoperit mari 
depozite de guano (gunoi de păsări 
folosit ca îngrășămînt).

EXPEDIȚIE ÎN ANTARCTIDA

In Antarctida s-au terminat pregă
tirile pentru o expediție pe care în 
curînd o va face un convoi de sănii 
tras» de tractoare de la stația Mirnîi 
pînă la stația Vostok (rută cu o lun
gime de 1 500 km). Pentru expediție 
au fost pregătite nouă autotractoare 
adaptate pentru orice teren, precum și 
sănii-remorci care vor transporta o 
încărcătură de aproximativ 400 tone ; 
utilaj științific, echipament, combusti
bil și alimente pentru noul schimb 
care va lucra la stația Vostok.

UN NOU „TURN BABEL"

Arhitectul berlinez Robert Gabriel 
proiectat construcția, pînă în anula

1975, a unui adevărat turn Babei al 
secolului XX. înalt de 1 250 m și eu 
un diametru de 300 m, turnul va 
avea 356 etaje superioare și 16 subte
rane, ajungînd pînă la adîncimea de 
60 m. După cum arată ziarul „Le 
Figaro“, acest uriaș edificiu va putea 
adăposti 25 000 de persoane. în afara 
celor 8 000 de apartamente, aci se vor 
mai afla un comisariat de poliție, o 
clinică, magazine și cinematografe. 
Este prevăzută, de asemenea, amena
jarea unui sanatoriu la ultimul etaj. 
Robert Gabriel are intenția să-și pună 
în practică proiectul la o distantă de 
50 km de capitala R.F.G., în pădurea 
Eifel, situată între Franța, Luxemburg, 
Belgia și Olanda. De aceea, arhitectul 
a denumit planul său „Casa Europei“. 
Orașul acesta vertical va fi construit 
în întregime din oțel (vor fi necesare 
500 000 tone), din masă plastică și pa
nouri de fibre neinflamabile. Numaî 
fundațiile vor fi din beton armat.
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REZULTATE CUNOSCUTE 
PÎNĂ VINERI SEARA

în alegeri
Azi după-amiază, după orele trei, 

în lața reședinței primului ministru 
din Downing Street, un numeros pu
blic aștepta apariția lui sir Alec 
Douglas Home. Acesta s-a îndreptat 
spre palatul Buckingham unde i-a 
fost acceptată demisia. Potrivit uzan
țelor, premierul care demisionează 
recomandă pe viitorul premier pen
tru formarea noului guvern. Intrucît 
majoritatea parlamentară a fost ob
ținută de partidul laburist, Harold 
Wilson a fost însărcinat astăzi să 
formeze guvernul. In momentul în 
care Harold Wilson pleca de la 
Transport House, sediul statului ma
jor electoral al partidului laburist, 
numărătoarea voturilor indica un 
moment dificil, totalul locurilor la
buriste ajungînd abia în pragul 
majorității minime necesare. Apara
tele electronice ale posturilor de 
televiziune înregistraseră 315 rezul
tate favorabile laburiștilor și se aș
tepta cu încordare sosirea celui 
de-al 316-lea. Acesta a venit exact 
în momentul în care Wilson intra pe 
poarta palatului Buckingham.

Evoluția înregistrării rezultatelor 
a fost urmărită cu atenție în tot de
cursul nopții de joi spre vineri, atît 
la aparatele de televiziune cît și în 
piețele din Londra, în special în pia
ța Trafalgar, în fața ecranelor lu
minoase. Aici, cîteva mii de oameni 
au rezistat în mod stoic sub aver
sele de ploaie, comentînd fiecare re
zultat afișat. In același timp echipele 
mobile ale posturilor de televiziune 
au transmis din diferite circumscrip
ții electorale scenele caracteristice 
și specifice cînd primarii localităților 
respective, purtînd la gît tradiționa
lul colan, anunțau mulțimii care aș
tepta afară pe candidatul ales.

Despuierea scrutinului a reflectat 
în unele circumscripții o luptă ex
trem de strînsă. S-au înregistrat 
astfel, în unele părți, cîte 5 și chiar, 
8 recalculări de voturi pentru a se 
constata că un partid sau altul are 
numai 7 sau 10 voturi în plus. Deși 
participarea alegătorilor a fost mai 
mică decît se aștepta (de circa 78,7 
la sută) totuși tendința generală a 
fost exprimată de o creștere de a- 
proape 4 la sută a voturilor laburis
te față de precedentele alegeri, cît 
și de o scădere însemnată a voturi-

partidul laburist — 316 locuri ; 
partidul conservator — 303 locuri; 
partidul liberal — 7 locuri.
Sîmbătă dimineața vor fi cunos

cute și rezultatele din restul de 4 
circumscripții electorale.

lor conservatoare. După cum scrie 
ziarul „Daily Mail" de orientare pro- 
conservatoare, „aproape nicăieri 
conservatorii n-au dovedit că pot fi 
în stare să reziste cererii pe scară 
națională de a se produce schim
bări în viața politică engleză”. 5 mi
niștri și secretari de stat conserva
tori și-au pierdut locurile în cir
cumscripțiile în care au candi
dat. A rămas însă fără mandat 
și unul din membrii prezumtivi ai 
guvernului laburist, Patrick Gordon 
Walker, în circumscripția Smeth
wick, unde principala temă a campa
niei electorale a constituit-o imigra
rea masivă a populației de culoare 
din țările Commonwealth-ului.

Așa după cum se aștepta, circum
scripțiile marginale au fost decisive 
în obținerea victoriei laburiste, re- 
mareîndu-se în special faptul că la 
Liverpool au căzut 4 circumscripții 
conservatoare. Cifrele publicate pînă 
acum arată, de asemenea, o revenire 
prolaburistă în repartizarea voturi
lor în regiunile de sud și de vest 
ale țării.

Primul ministru al Angliei, Harold 
Wilson, a pronunțat vineri seara pri
mul său discurs radiotelevizat în 
noua sa calitate. Referindu-se la 
problemele economice care stau în 
fața Angliei el a arătat că guvernul 
laburist se va întruni de urgență 
pentru a analiza situația și a pre
cizat că ar fi dezastruos pentru 
Anglia dacă slaba majoritate parla
mentară a laburiștilor în Camera 
Comunelor ar duce la paralizarea 
acțiunilor guvernului pe plan intern 
sau în relațiile externe.

O dată alegerile încheiate, în cen
trul atenției se află acum componen
ța noului guvern și mai ales pro
blemele cărora noua administrație 
le va da întîietate.

Liviu RODESCU

Londra, 16 octombrie.

s-a

PEKIN 16 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a transmis următorul 
comunicat :

La 16 octombrie 1964, ora 15 (ora 
Pekinului), China a efectuat explo
zia unei bombe atomice în regiunea 
sa apuseană realizînd astfel, cu suc
ces, prima experiență nucleară.

Succesul experienței nucleare a 
Chinei constituie o importantă re
alizare a poporului chinez în întă
rirea apărării sale naționale și în 
salvgardarea patriei sale și consti
tuie de asemenea, o contribuție con
siderabilă a poporului chinez la 
cauza menținerii păcii mondiale.

Succesul acestei experiențe
datorat muncii susținute și marelui 
efort coordonat al muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, ale oame
nilor de știință și ale întregului per
sonal muncitor angajat în făurirea 
apărării naționale, ca și diferitelor 
regiuni și departamente din întrea
ga țară care, sub conducerea parti
dului, au dat dovadă de spiritul bi
zuirii pe propriile lor eforturi și de 
străduințe pline de inițiativă. Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Chinez și Consiliul de Stat le 
transmit călduroasele lor felicitări.

Vineri agenția China Nouă a trans
mis o declarație a guvernului R. P. 
Chineze în care se arată printre al
tele: „China dezvoltă armele nu
cleare pentru a se apăra și pentru 
a proteja poporul său împotriva pe
ricolului declanșării de către Statele 
Unite a unui război nuclear.

Guvernul chinez declară solemn

că, în nici un moment și în nici o 
împrejurare China nu va fi prima 
care va recurge la armele nuclea
re. Sperăm în mod sincer — conti
nuă declarația — că războiul nu
clear nu va izbucni niciodată. A- 
vem profunda convingere că atîta 
timp cît toate țările și popoarele iu
bitoare de pace își vor conjuga e- 
forturile și vor persista în luptă, va 
fi posibil să se evite războiul nu
clear.

Guvernul chinez propune solemn 
guvernelor tuturor țărilor lumii să 
fie convocată o conferință la nivel 
înalt a tuturor țărilor lumii pentru 
a se discuta interzicerea completă și 
distrugerea totală a armelor nuclea
re, și ca un prim pas conferința la 
nivel înalt trebuie să ajungă la un 
acord potrivit căruia puterile nu
cleare și țările care vor deveni în 
curînd puteri nucleare să se anga
jeze de a nu folosi armele nucleare, 
nici împotriva țărilor nenucleare, 
nici împotriva zonelor denucleari- 
zate, nici unii împotriva celorlalți“.

în încheierea declarației se spune: 
„Ca și în trecut, guvernul chinez va 
depune toate eforturile pentru a 
promova — prin consultări interna
ționale — realizarea obiectivelor no
bile ca interzicerea completă și 
distrugerea totală a armelor nu
cleare. înainte de sosirea unei ase
menea zile, guvernul și poporul chi
nez vor urma neabătut propria lor 
cale pentru întărirea apărării lor 
naționale, de a-și apăra patria, și de 
a salvgarda pacea mondială“.

de vagoane rominești
Indoneziei

(Agerpres). — In 
colaborare econo- 
între Republica 
și Indonezia, în

DJAKARTA 16 
baza acordului de 
mică, existent 
Populară Romînă , 
localitatea Pasuruan (lava de est) 
a avut loc recent solemnitatea pre
dării unui lot de 400 vagoane pen
tru transportul cimentului din ca
drul unui contract pentru livrarea a 
2 100 vagoane de marfă și cisterne, 
construite în țara noastră.

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Industriei de Bază, ai întreprin
derilor beneficiare din Indonezia și 
ai organelor regionale, precum și 
membri ai ambasadei și Agenției 
Economice a R. P. Romîne la Dja
karta.

MOSCOVA: Dejun oferit
de președintele Dorticos

DE CE A PĂRĂSIT KHANH SAIGONUL
SAIGON 16 (Agerpres). — Vineri, 

generalul Khanh a respins proiectul 
noii constituții aprobat de Consi
liul înțelepților, care trebuia să pre
ceadă formarea unui guvern format 
din civili.

Agenția U.P.I. consideră că acesta 
nu dorește ca armata să fie contro
lată de autoritățile civile. Khanh 
ar intenționa să părăsească via
ța politică, 
era 
ția lui Khanh de a alege cariera 
militară este explicată de observa
torii de presă de la Saigon prin a- 
ceea că în ultimul timp acțiunile 
forțelor patriotice s-au. intensificat 
serios, „în timp ce în armata gu
vernamentală se observă o delăsare 
îngrijorătoare“. Vineri, Khanh s-a 
grăbit să plece în orașul de munte 
Pleiku din partea centrală a țării, 
unde „cei 9 000 de munteni înarmați

pentru a se consa- 
problemelor militare. Inten-

pregătesc se pare o nouă revoltă re- 
vendicîndu-și autonomia față de 
guvernul de la Saigon“. Lupte grele 
au continuat să aibă loc în delta 
Mekongului între trupele guverna
mentale și forțele răsculate. S-au în
registrat pierderi serioase de am
bele părți. De asemenea, au avut loc 
lupte la 23 mile nord de Saigon, 
unde, potrivit agenției Associated 
Press, 11 soldați din trupele guver
namentale au fost uciși.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 16 octombrie 
președintele Republicii Cuba, 
Oswalde Dorticos, a oferit un 
dejun la Casa recepțiilor. La dejun 
au participat Anastas Mikoian. 
Alexei Kosîghin și alți conducători 
de partid și de stat ai Uniunii So
vietice. Au mai luat parte ambasa
dorul Republicii Cuba în Uniunea 
Sovietică, colaboratorii diplomatici 
ai ambasadei cubane, precum și 
persoanele care însoțesc pe pre
ședinte.

Osvaldo Dorticos și Anastas Miko
ian au rostit cuvîntări. A. Kosîghin 
a toastat pentru prietenia sovieto- 
cubană. Seara, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și guvernul so
vietic au oferit la Palatul Mare al 
Kremlinului o recepție în cinstea 
președintelui Cubei.

Corespondență telefonica

încordare politică în Bolivia

Vizita in 0. A. II. a președintelui
Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne

CAIRO 16. — Trimisul special A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Vineri dimineață, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, și persoa
nele care îl însoțesc în vizita oficială 
în R.A.U., împreună 
Khallaf, ministru al 
relațiile culturale cu 
plecat la Port Said.
romîni au depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor și au vizitat 
orașul și Canalul 
vernatorul orașului, 
Rouchdi, a oferit un 
tea oaspeților.

Primul ministru 
Sabri, a oferit vineri 
pe bordul vasului „Osoris“ în onoa
rea președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gh.

cu dr. Hussein 
R.A.U. pentru 
străinătatea, a 
Aici, oaspeții

de Suez. Gu- 
Emad Eddine 
dejun în cins-

al R.A.U. Aii 
seara un dineu

/

Maurer, și a celorlalți oaspeți romîni 
aflați în vizită în R.A.U. Au partici
pat vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, miniștrii, membri ai Con
siliului prezidențial comun al R.A.U. 
și Irakului și alte persoane ofi
ciale.

*

Sosirea delegației romîne în R.A.U. 
este relatată pe larg, pe prima 
pagină, de către presa egipteană. 
Posturile de radio și televiziune din 
Cairo au transmis, de asemenea, 
diferite aspecte de la sosirea și vizi
tele oaspeților romîni. „Primirea 
primului ministru romîn pe aero
portul internațional din Cairo, scrie 
ziarul de limbă franceză „Journal 
d'Egypte“, a fost în același timp 
oficială și populară“.

T EL E G RAMĂ
La plecarea din Pakistan, președintele Consiliului de Miniștri al 

R. P. Romine, Ton Gheorghe Maurer, a adresat de pe bordul avionului 
special următoarea telegramă președintelui Pakistanului, Mohammed 
Ayub Khan :

„în momentul cînd părăsim frumoasa dv. țară, vă rog să primiți 
încă o dată, Excelență, mulțumirile noastre pentru calda ospitalitate ce 
ne-ați acordat-o în timpul vizitei. Permiteți-mi să exprim Sincere urări 
pentru fericirea personală a Excelenței voastre și pentru prosperitatea 
poporului pakistanez“.

Convorbirea președintelui S. Ü. A. 
cu ambasadorul U.R.S.S.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă anun
ță că vineri dimineața președintele 
S.U.A., L. Johnson, l-a primit pe 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., A. 
Dobrînin. într-o scurtă emisiune te
levizată privind convorbirea sa cu 
ambasadorul sovietic, președintele a 
declarat: „Azi dimineață l-am primit 
pe ambasadorul Dobrînin și am avut 
cu el o convorbire de 45 de minute. 
Ambasadorul mi-a adus un prim 
mesaj din partea noului prim-mi- 
nistru sovietic. Mesajul exprima do
rința guvernului sovietic de a cău-

ta în continuare măsuri în direcția 
unei păci mai trainice. I-am spus 
ambasadorului că salut această po
ziție și că guvernul sovietic și toate 
guvernele se pot baza pe hotărîrea 
Statelor Unite de a persevera cu 
fermitate în dorința sa dovedită de 
a servi cauza păcii și a înțelegerii 
internaționale. Am trecut în revistă 
evenimentele care au intervenit în 
relațiile dintre guvernul sovietic și 
Occident in ultimii ani și am ex
primat țelul Statelor Unite de a 
continua să tindă spre pace“.

Liderul laburist Harold Wilson la 
mitingul din ajunul alegerilor

Corespondență
telefonică

Fe stivitățile 
de la Bizerta 

ln Tunisia au avut loc joi festivi
tăți prilejuite de aniversarea evacuării ba
zei militare de la Bizerta La marele mi
ting de la Bizerta a luat cuvîntul pre
ședintele Burghiba, care a reamintit că 
evacuarea bazei din acest oraș a fost re
zultatul sacrificiilor și luptei poporului 
tunisian pentru libertate, împotriva colo
nialismului. Președintele a subliniat că 
„Tunisia esfe gata să colaboreze cu toate 
țările prietene, inclusiv cu Franța.

Cu prilejul festivităților în Tunisia au 
sosit, în calitate de invitați ai președinte
lui republicii, președintele Modibo Keita 
(Mali), președintele Maurifaniei, Moktar 
Daddah, și alte personalități din țările 
vecine. Dintre invitați a lipsif doar re
gele Marocului, Hassan II.

Vizita oficială la Tunis a regelui Ma
rocului trebuia să înceapă la 9 octom
brie, dar, potrivit unui comunicat difu
zat la Tunis și confirmat la Rabat „de 
comun acord" și pe motiv că ,.o serie 
de obligații îl rețin pe suveran în capi
tala Marocului", vizita a fost amînată. 
Astfel, pentru a doua oară, regele Hassan 
II a renunțat să plece la Tunis.

După cum scrie „Jeune Afrique", au
toritățile tunisiene sperau ca întîlnirea 
dintre Hassan II și Moktar Daddah va duce 
la reducerea încordării dintre Maroc și 
Mauritania ca urmare a pretențiilor teri
toriale ale autorităților de la Rabat față de 
Mauritania. După cum se știe, Tunisia a fost 
,’printre primele țări care acum 4 ani au 
...recunoscut Mauritania și chiar și-a mani

festat nemulțumirea pentru că Marocul a 
refuzat să facă același lucru.

Constantin BENGA
Alger, 16 octombrie.

Președintele de Gaulle 
s-a înapoiat

PARIS 16. (Corespondentul Ager
pres, T. Vornicu, transmite) : Oda
tă cu încheierea vizitei sale în Bra
zilia, președintele Franței a termi
nat turneul întreprins prin țările 
Americii Latine, înapoindu-se la 
Paris. Vizitînd timp de 26 zile zece 
republici din America de Sud și 
parcurgînd aproximativ 30 000 km, 
generalul de Gaulle a efectuat cea 
mai lungă călătorie făcută vreoda
tă de un șef de stat pe acest con
tinent. După cum constată majori
tatea comentatorilor, este încă tim
puriu să se tragă concluziile asupra 
călătoriei. Totuși, aceștia scot în e- 
vidență faptul că chiar generalul de 
Gaulle a încercat o sinteză a vizi
tei făcute în continentul sud-ameri
can, adresîndu-se membrilor Con
gresului brazilian : „Noi, francezii, 
înțelegem această ordine nouă și

la rus
frățească care să cuprindă întregul 
glob, prin dreptul popoarelor de a 
dispune în întregime de soarta lor, 
prin mersul spre progres, nu prin 
îmbogățirea oligarhiei interne și ex
terne : prin eliberarea omului de 
foame, mizerie și ignoranță, ori
unde s-ar afla el, oricine ar fi el. 
In sfîrșit, prin ajutorul acordat de 
statele avute, celor ce sînt mai pu
țin avute“.

„Le Figaro“, reluînd această idee, 
în editorialul său de vineri scrie : 
„Enormele resurse actuale ca și bo
gatele posibilități de viitor ale con
tinentului sud-american sînt deja 
folosite sau în perspectivă de a fi 
folosite de puteri care privesc A- 
merica de Sud ca domeniul lor re
zervat și cărora nu le place ca alia- 
ții să manifeste intenții de a-și în
tinde influența“.

Corespondență din Atena

Convorbirile mediatorului 0. N. II

© Arestări in 
opoziției
• Șefi militari 
sia ministrului

rîndurile

cer demi 
apărării

Din La Paz se anunță că poliția boli- 
viană a arestat 50 de membri ai parti
dului revoluționar al stîngii nationaliste, 
condus de fostul vicepreședinte Jüan Le- 
chin, și ai Falangii socialiste boliviene, ai 
cărei membri au luat parte la recentele 
aefiuni de 
guvernului 
tenssoro a 
înainte de

Aceste 
mult criza 
a noului conflict dintre președintele Es
tenssoro și actualul vicepreședinte Bar
rientos, care se bucură de sprijinul co
mandanților militari din regiunea Cocha
bamba. Șefii unităților militare din Co
chabamba, Santa Cruz, Camiri și La Paz 
au ținut o reuniune cerind demisia mi
nistrului apărării, generalul Luis Rodri
gues, care a luat poziție împotriva lui 
Barrientos.

Încă înaintea alegerilor de la 30 mai, 
presa a menționat că Estenssoro nu-1 
dorea pe Barrientos ca secund al său, 
dar că acesta din urmă (general și fost 
șef al forțelor aeriene) a rămas totuși pe 
lista electorală la insistențele militarilor. 
Animozitățile dintre cei doi conducători 
bolivieni au răbufnit la suprafață cu 
prilejul discuțiilor recente în problema 
cenzurii impuse presei îndată după anun
țarea unui complot. Intr-o telegramă

guerilă (partizani) împotriva 
Estenssoro. Intre Lechin și Es- 
izbucnit un conflict grav încă 
ultimele alegeri prezidențiale, 
arestări agravează și mai 
politică din Bolivia ca urmare

adresată lui Estenssoro, Barrientos îi ce
rea suspendarea imediată a cenzurii pe 
motiv că menținerea ei ar alimenta „cam
pania intensă de zvonuri, potrivit căreia 
armata s-ar pregăti de violențe". Estens
soro și-a formulat răspunsul (de aseme
nea telegrafic) într-o manieră elocventă. 
După ce i-a recomandat vicepreședinte
lui că atunci cînd „are inițiative" în vreo 
problemă, este indicat să-i deschidă ușa 
cabinetului, îi scrie acestuia: „A trimite te
legrame care înainte de a ajunge la des
tinatar, ajung în presă, ar putea să se in
terpreteze în sensul că există mai multă 
dorință de publicitate decît intenție de a 
oferi soluții ponderate și constructive”.

Așadar, disensiunile au ajuns într-un 
stadiu avansat și dacă nu intervin fac
tori imprevizibili, se așteaptă confirma
rea pronosticurilor privind un eventual 
„divorț" între cei doi. Este însă puțin 
probabil ca conflictul Estenssoro-Barrien- 
tos să se rezume la atît. El afectează 
poziții și interese dintr-o sferă mai largă, 
inclusiv actualul proces al unei mai 
pronunțate polarizări a forțelor politice 
din Bolivia. Acest
rat
rilor de „guérilleros", 
a anunțat la 6 octombrie comanda
mentul forțelor armate boliviene acțio
nează și în provincia Caupolican. In 
măsura în care mișcările de guérilleros 
sînt de natură să zdruncine puterea lui 
Estenssoro, ele se bucură de sprijinul tu
turor forjelor și elementelor din opoziție.

Vasile OROS

proces este accele- 
mai ales de activizarea grupu- 

care după cum

cu

Incepînd de miercuri la prînz, ac
tivitatea diplomatică în jurul pro
blemei cipriote s-a deplasat din 
nou pentru cîteva zile la Atena, prin 
sosirea mediatorului O.N.U. pentru 
Cipru, diplomatul ecuadorian Galo 
Piaza. Această activitate va continua 
și după plecarea lui la Londra (care 
are loc astăzi), deoarece tot astăzi 
— sîmbătă — sosește Ia Atena 
Kiprianu, ministrul de externe al 
Ciprului, pentru noi convorbiri
guvernul grec. Deși Piaza nu a 
adus — după cum constată presa 
greacă — vreun plan elaborat, de
clarațiile sale de pînă acum se ca
racterizează printr-o notă de opti
mism. între altele, el a spus, după 
convorbirile pe care le-a avut la An
kara și Nicosia, că „pozițiile nu mai 
sînt înghețate" și că există de am
bele părți dorința de a rezolva pro
blema. Dar Piaza nu s-a referit la 
vreo soluție în acest sens.

In cercurile diplomatice grecești 
se consideră, după cum scrie ziarul 
guvernamental „Elefteria", că opti
mismul lui Piaza „are scopul de a 
crea un climat favorabil pentru con
vorbirile în curs”. Și după întreve
derile sale cu premierul Papandreu 
și cu ministrul de externe Kostopu- 
los, Piaza a declarat că ele au fost 
constructive.

Cu toate acestea, observato
rii politici de aici consideră însă 
că în fața misiunii sale se află 
o serie de greutăți. Astfel, „Elefte
ria" este de părere că găsirea unei 
soluții care să întrunească acordul 
tuturor părților nu va putea fi reali
zată dacă Turcia își va menține teza 
că soluția problemei cipriote trebuie 
să prevadă un stat federativ.

Refeiindu-se la noua etapă a ac
tivității diplomatice în Jurul proble
mei cipriote, „Mesemvrini”, ziar care 
oglindește părerile opoziției de 
dreapta, afirmă că factorii compe
tent nu așteaptă rezultate spectacu
loase.

La rîndul său „Katimerini”, oficios 
al partidului conservator E.R.E., sus
ține că pînă la începutul lui decem
brie nu trebuie să se aștepte evoluții 
impresionante în problema Ciprului. 
Ziarul se referă la faptul că Piaza 
însuși a declarat că este în perioa
da „de audiere a părților interesa
te” și că va supune probabil rapor
tul său secretarului general al O.N.U. 
spre sfîrșitul Iui noiembrie sau chiar 
începutul lui decembrie.

In cercurile politice din Atena se 
emite totodată părerea că sprijinul 
acordat de Conferința de la Cairo 
a țărilor neangajate poziției guvernu
lui cipriot, nu va putea să nu influ
ențeze acțiunile politice și diploma
tice viitoare în jurul problemei Ci
prului. „Chiar dacă hotărîrile Con
ferinței de la Cairo nu au forță exe
cutorie, subliniază ziarul „Elefteria”, 
rezoluția sa în favoarea independen
ței totale a Ciprului va exercita o 
influență morală colosală".

Se reamintește totodată faptul că 
președintele Makarios, în cuvîntarea 
rostită la conferința de la Cairo, a 
declarat că „de la cucerirea inde
pendenței, Republica Cipru a căutat 
cu asiduitate să urmeze o politică 
de neangajare, dar ea este supusă 
unor teribile presiuni pentru a o for
ța să se înroleze în blocuri".

SALISBURY. Biroul Federației In
ternaționale a Ziariștilor a adresat gu
vernului sud-rhodesian o nouă tele
gramă de protest, cerîndu-i să înce
teze represiunile împotriva ziarelor „a 

punc-
teze represiunile împotriva ziare 
căror platformă este în favoarea _ 
tului de vedere african“ și împotriva 
ziariștilor care nu împărtășesc punctul 
de vedere al guvernului condus de 
Ian Smith.

BELGRAD. La 16 octombrie au a- 
vut loc la Belgrad convorbiri oficiale 
între Kocea Popovici, secretar de stat 
federal pentru afaceri externe, și Paul 
Henri Spaak, vicepreședinte al guver
nului belgian și ministru al afacerilor 
externe. Convorbirile s-au referit la 
probleme internaționale actuale și 
unele probleme ale colaborării dintre 
cele două țări.

NEW YORK. Poliția americană a 
arestat joi în orașul Buffalo (statul 
New York) un individ aflat în pose
sia unei arme încărcate. El se găsea 
într-o clădire situată pe ruta ce urma 
să fie străbătută, o oră mai tîrziu, de 
președintele Johnson și de Robert 
Kennedy, în cursul unui turneu elec
toral. La primul interogatoriu luat, 
el a declarat că ar fi membru al or
ganizației extremiste de dreapta „Mi
nutemen“.

LONDRA. Regina Elisabeta a An
gliei a semnat, la 15 octombrie, ordi-

Președintele Iugoslaviei a făcut o vizită in Cipru
NICOSIA 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, a sosit vineri într-o vizită ofi
cială la Nicosia. Șeful s-’-tului iugo
slav a fost întîmpinat de președintele 
Makarios și de alte oficialități ale 
guvernului cipriot.

în Piața centrală din Nicosia a 
avut loc un mare miting. Președin
tele Makarios a declarat că po
porul cipriot este ferm hotărît să-și 
apere independența în ciuda tuturor 
presiunilor exercitate de unele pu
teri străine. „Nu vom accepta nici

un fel de rezolvare a problemei ci
priote care să nu corespu^ă,intere
selor poporului nostru. ? . '

în cuvîntul său I. B. Tito a decla
rat că poporul iugoslav este solidar 
cu lupta dusă de poporul cipriot. El 
à spus că una din realizările con
ferinței țărilor neangajate care s-a 
încheiat recent la Cairo constă în 
faptul că toți vorbitorii au sprijinit 
în cuvîntările lor dreptul poporului 
cipriot la autodeterminare.

în aceeași zi, președintele Tito a 
plecat pe calea aerului la Belgrad.

ACORD R. A. U
CAIRO 16 (Agerpres). — Vineri a 

luat sfîrșit ședința Consiliului prezi
dențial unit al R.A.U. și Irakului ale 
cărei lucrări au durat trei zile. Au 
luat parte președinții celor două 
țări, Gamal Abdel Nasser și Abdel 
Salam Aref, precum și colaboratorii 
lor.

în 
tății 
două
creeze un comandament politic uni
ficat, însărcinat să ia „măsurile ne
cesare în vederea realizării, în ma-

comunicatul final dat publici- 
vineri seara se arată că cele 
părți au căzut de acord să

SCURTE ȘTIRI
care aprobă intrarea în vi- 
noii constituții a Rhodesiei 
potrivit căreia la 24 octom-

nul prin 
goare a 
de nord, 
brie aceasta va deveni stat indepen
dent, sub 
Zambia.

denumirea de Republica

Revista „Spiegel“ din 14 
a fost confiscată în Aus-

IRAK
ximum doi ani, a unității constitu
ționale a celor două țări“. Comanda
mentul politic unificat va fi condus 
de către președinții celor două țări 
și va elabora politica comună în re
lațiile externe, în probleme militare 
armate, de politică economică, cul
tură și educație și altele.

Acordul realizat în cadrul con
vorbirilor dintre membrii Consiliu
lui prezidențial unit al R.A.U. si 
Irakului, se spune în comunicat, se 
înscrie pe linia, acțiunilor în ve
derea realizării unității celor două 
țări.

CAIRO. Etiopia va reprezenta in
teresele Ambasadei R.A.U. la Leo
poldville pînă ce vor fi restabilite re
lațiile diplomatice normale dintre 
R.A.U. și Congo.

VIENA. 
octombrie 
tria în urma cererii fostului ministru 
vest-german Franz Josef Strauss. Le
gislația austriacă prevede confiscarea 
unei publicații dacă o persoană se 
consideră jignită fără motiv. Revista 
confiscată conține un articol despre 
activitatea lui F. J. Strauss.

ATENA. După ce uzina de trans
formare a apei de mare în apă pota
bilă construită în insula Symi a dat 
rezultate bune, guvernul grec a alo
cat 5 milioane de drahme pentru con
strucția unor uzine asemănătoare în 
alte 5 insule din Grecia. Noile uzine 
vor fi construite în insule complet lip
site de apă potabilă.

MOSCOVA. Cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea lui Mihail 
Lermontov, în Uniunea Sovietică au 
avut loc numeroase manifestări. Peste 
50 de teatre de dramă și muzicale au 
prezentat piesele lui Lermontov sau 
spectacole inspirate din operele aces
tuia. Din partea Uniunii Scriitorilor 
din Romînia, la festivitățile Lermon
tov participă poetul Aurel Rău.

ADEN. In Aden au început alege
rile pentru desemnarea membrilor 
Consiliului legislativ. Cu acest prilej

umiează să fie aleși 16 deputați, cei
lalți 6 fiind numiți de înaltul comi
sar englez. Potrivit regulamentului 
elaborat de autoritățile engleze, numai 
8 000 de alegători, ceea ce reprezintă 
o mică parte din populația Adenului, 
au avut dreptul să se prezinte la ac
tualele alegeri.

Ziarul vest-german „Frankfurter Allgemeine" publică această fotografie, 
însoțind-o de explicația că torentul de oameni care se refugiază din 
colonia portugheză Mozamblc la Tanganica s-a ridicat în ultimele zile 

la aproape 5 000 de persoane
ÀI. GHEORGHIU
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