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CU PRODUCȚIE...
Pe marginea Dunării, în apropie

re de Călărași, s-au înălțat în ulti
mii ani două combinate. Deși au 
profiluri diferite, amîndouă trans
formă în produse superioare o 
imensă cantitate de materie primă 
creată în principal pe cîmpia Bă
răganului. Primul, înălțat pe verti
cală, este combinatul de celuloză 
și hîrtie care prelucrează mii de 
tone de paie pe an. Celălalt,‘întins 
pe orizontală, este profilat pe creș
terea și îngrășarea porcilor. Ulti
mul este un complex care cuprinde 
63 de construcții zootehnice : ma
ternități, sălașe de scroafe și în- 
grășătorii, bucătării de furaje, sta
ție de pompare, magazii și altele.

Realizarea acestui combinat de 
creștere și îngrășare a animale
lor ilustrează roadele aplicării în 
viață a indicațiilor date de parti
dul nostru privind concentrarea 
investițiilor în gospodăriile de stat 
în unități specializate, în care să 
se realizeze producții mari, con
stante și la preț de cost cît mai re
dus. în proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al Partidului 
Muncitoresc Român se prevede că 
în anul 1970, din producția totală 
a gospodăriilor agricole de stat se 
va obține în unitățile care folosesc 
metode industriale de creștere a a- 
nimalelor peste 50 la sută din pro
ducția de carne de porc. Combina
tul de la Călărași, ca și altele, a- 
flate în construcție, va da o impor
tantă contribuție la îmbunătățirea 
aprovizionării cu carne și produse 
din carne a populației. Este sufi
cient să amintim că de la combi
natul din Călărași se vor livra peste 
100 000 porci anual la o greutate 
medie de 116 kg.

Actul de naștere al acestui com
binat a început să se materializeze 
în ianuarie 1964, cînd constructorii 
au bătut pe șantier primul țăruș. 
Deși a trecut puțin timp de atunci, 
mare parte din construcții au fost 
date în folosință. In prezent, cei 
mai tineri locatari ai combinatului 
au cîteva luni.

Ceea ce impresionează în mod 
deosebit este gradul înalt de me
canizare a lucrărilor, fluxul tehno
logic de creștere pe baze indus- 
'■î'.Sle, care asigură atît obținerea 
în serii succesive a purceilor, cît 
și livrarea ritmică a porcilor grași. 
Se remarcă, totodată, concepția și 
soluțiile constructive moderne, am
plasarea numărului mare de obiec
tive, pe linii tehnologice precis de
terminate, grija pentru economici
tate și evitarea risipei de teren. De 
pe acum se întrezărește preocupa
rea pentru util și frumos ; spațiile 
dintre adăposturi sînt cultivate cu

lucernă, iar de-a lungul drumurilor 
asfaltate s-au plantat pomi fructi
feri și trandafiri.

Vechile tratate 
de zootehnie 
s au perimat

In tratatele de zootehnie mai 
vechi și mai noi sînt larg descrise 
o serie de metode de hrănire, în
grijire și întreținere a porcilor. Din
tre acestea, numai o mică parte își 
mai găsesc aplicare în condițiile 
de lucru ale combinatului de la 
Călărași. Este și firesc. în procesul 
creșterii industriale a porcilor, lo
cul vechilor metode este luat de 
sisteme noi.

Să ne oprim la una dintre cele 9 
maternități de scroafe, cu 1 080 de 
boxe. Ca și în celelalte adăposturi, 
nu se simte 
crescătoriile 
peste tot se 
permanentă

mirosul specific din 
de porci,

menține
iar aerul

, deoarece 
o curățenie 

prime-

nit continuu. Pe sub tavan trec 
aerotermele — tuburi cu aer încăl
zit iarna, care pot să asigure în 
interior, și pe cele mai strașnice 
geruri, o temperatură constantă de 
24—26°C. Pentru purcei, sursa su
plimentară de căldură este asigu
rată de becuri cu raze infraroșii. In 
mod ingenios a fost rezolvată și 
problema întreținerii scroafelor cu 
purcei. Pentru acestea, spațiul este 
atît de limitat, încît au de 
numai între a sta în picioare sau 
culcate. Pereții boxei, făcuți din 
grilaje metalice, lasă liberă circu
lația purceilor într-un spațiu de 3 
ori mai mare decît cel rezervat 
scroafelor. In felul acesta, s-a 
lăturat pericolul ca scroafele 
strivească purceii. Aceștia sînt 
țărcați la vîrsta de 35 de zile, în 
loc de 2 luni, cît durează alăpta
tul în unitățile cu condiții de creș
tere obișnuite. Ei au la dispoziție 
furaje combinate, cu gust dulce, 
ceea ce îi îndeamnă să mănînce 
pe întrecute. Alături, cîte o adăpă
toare cu nivel constant asigură în 
permanență apă proaspătă.

ales

în
să 
în-

parte a boxei, despărțită tot prin 
grilaj, este destinata hrănlrii indi
viduale a scroafelor.

Prima șarjă de... purcei
Matematica, element indispensa

bil oriunde este vorba de tehnica 
modernă, își găsește cîmp de a- 
plicare și la acest combinat. Nu 
este vorba numai de precizia cu 
care trebuie să funcționeze toate 
utilajele, instalațiile și agregatele, 
ci mai ales de realizarea unui flux 
în obținerea purceilor, în creșterea 
și trecerea lor de la o categorie la 
alta. Pentru ca porcii să poată fi 
îngrășați și livrați ritmic, fluxul teh
nologic are la bază calcule mate
matice potrivit r Cărora se fac 
popularea și folosirea intensă a 
fiecărui compartiment sau boxă.

Constantin BORDEIANU 
Florea CEAUȘESCU

în ziiaru 1 (le azi

LUMEA LARGA

Venus din Milo

Împărăția tainică a 
aurorei boreale

Armăsarii lui Eol se 
domesticesc ?

(pag. a IV-a)
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organismului social
Au năvălit iar In stra

dă, lacomi de lumină, de 
mișcare și de larmă, șco
larii. A Început vacanta 
și parcă sint zoriți să 
„recupereze" 
cumințenia, 
din ultimele 
ale „anului 
mint". Nu-i vorbă, 
rele 
in luna aceasta, 
cam darnice — 
jocului mai lesne de În
vins... Dar și vara a tre
cut cu succes examenul 
— și, în sfîrșit, pare a se 
statornici, radioasă și cal
dă. Cu această explozivă 
și tumultuoasă cheltuială 
de forfe, copiii își Încep... 
odihna I

Să nu credeți cumva 
că am Intirziat — și eu, 
ca și anotimpul — și-mi 
scriu de-abia acum arti
colul „festiv" de 1 Iunie. 
Alte ginduri Îmi dau 
ghes, alte simțăminte mă 
cuprind și mă îmboldesc, 
altul e' sărbătorescul pri
lej care mă face să aș
tern aceste rinduri.

S-ar zice că proiectele 
de Directive ale Congre
sului al IV-lea al parti
dului nostru vorbesc des
pre cei mai mărunți cetă
țeni ai tării numai la ca
pitolul „dezvoltarea În
vățăm! ntului". Dar în fi
ligranul întregului text 
se străvede și vibrează 
prezenta „schimbului de 
miine". E pus la 
lă atunci cind se 
rează viitorul, 
măsoară și se 
„rezervele", cind se pri
vește — tn perspectivă, 
pe cinci și pe zece ani — 
valorificarea surselor e- 
nergetice, dintre care ho- 
tăritoare sint torta mo
rală, energia umană, vir
tuțile creatoare angrena
te In marele efort colec
tiv, conectate la circuit, 
sporindu-1 și improspă- 
tîndu-1. Printre măsurăto
rile în timp ale cincina
lelor noastre, numărăm 
și cei cinci ani cit poartă 
copiii patriei cravata de 
pionier I

Ei vor alcătui — tn 
1970 — acel impunător 
flux de forfe noi, insu- 
mind mai bine de jumă
tate milion de muncitori 
calificați, de cadre medii 
de specialitate, de cadre 
cu pregătire superioară. 
Li se asigură copiilor și 
tineretului condiții din ce 
tn ce mai bune de învă
țătură. tn primul rînd 
prin ridicarea nivelului 
calitativ al acesteia-, dar 
și prin investițiile fără 
precedent care ti asigură

Marcel BRESLAȘU

astimpărul, 
Încordarea 
săptămini 

de invă(ă- 
soa- 

a fost cam zgircit 
ploile 

și ispita

baza materială, prin ca
pacitatea de școlarizare > 
prin construcțiile de noi 
localuri și extinderea, 
modernizarea celor exis
tente, prin Înzestrarea 
mai departe a biblioteci
lor și laboratoarelor, lăr
girea rețelei de cămine și 
cantine. Pentru nevoile 
fnvătămintu/ui de cultură 
generală se vor construi 
circa 10 000 de locuri in 
internate, amplasate În
deosebi pe lingă școlile 
medii de la sate. Cifre și 
date grăitoare, mărturii 
ale victoriilor revoluției 
culturale, premise — te
meinic așezate — ale vic
toriilor viitoare.

Dar, așa cum spuneam, 
nu numai aceste preve
deri se referă la copii și

de 
la

la creșterea lor. Cu voia 
dumneavoastră, să urmă
rim drumul parcurs 
oricare dintre ei, de 
starea de prunc ptnă la
aceea de... cadru I Să-l 
urmărim ca pe un atom 
marcat, circullhd in or
ganismul social, tl vom 
găsi la capitolul „ocro
tirea sănătății", la acela 
al „culturii fizice și spor
tului", la acela al rețelei 
„balneo-climatice". Și, fi
rește, ca pe un prim be
neficiar, la „Îmbunătăți
rile condițiilor de locuit 
ale oamenilor muncii". Și
— mai Încape Îndoială ?
— la „ridicarea nivelului 
de trai al populației". Iti
nerarul nostru va porni 
de ia casa de naștere, va 
trece pe la centrul de

lapte, pe Ia creșă, pe Ia 
medicul pediatru („nu o 
fi bolnav, tovarășe doc
tor, că mănincă de m-a 
speriat /“), pe la solariu 
și pe la ștrand, prin spa
tiile verzi, in parc... și pe 
la grădiniță (de astâ dată 
făcind primul său pas de 
„Învățăcel"). Vom da cu 
ochii de el la căminul de 
zi și la teatrul de păpuși 
ori la filmul cu desene a- 
nimate, ascultind „e-mi- 
si-u-nile" de la ora co
piilor la radio sau tele
viziune -, vom „sta" cu el 
in tabăra de la munte sau 
de pe litoral și 11 vom 
însofi — dacă ne mai tin 
băierile inimii — in dru
meția prin hirtoape și 
coclauri...

(Continuare 
în pag. a V-a)

FRUCTELE MINIEI
SE COC

socotea- 
coniigu- 
cind se 
planifică 2. 0 „perdea de mucava"

între migratori si restul Americii
(Continuare în pag. a V-a)

Se iau probe la unul din furnalele Hunedoarei

1de Nicufă TÂNASE

atît,

flori

în

ce

zică 
trei

antevorbitorul 
am să tiu mai 

Să-fi fie rușine,

de 
vă- 
n-o

baie „nefer- 
început-o 

șantierul 
Muscel

nr. 
în

„NETERMINATA

sanitar
Report")

Muncitorii „braceros" sosiți în S.U.A. din Mexic
(Din

controlul
revista „U.S. News and World

Cel mai mare succes din 
viața mea l-am avut acum 
trei ani, cînd am cînfat 
Simfonia „Neterminata’ de 
Schubert (transcripție pro
prie pentru pian) la clubul 
Trustului de construcții și 
montaje București. Am fost 
rechemat pe scenă de 22 
de ori, am primit 
etc, etc.

Auzeam murmure 
sală :

— Ce interpretare, 
degete...

Au trecut care va să 
de atunci aproape 
ani. Tn acest răstimp am 
cînfat „Neferminata” pe 
zeci de estrade. Cîte suc
cese... I

Sînfem în iunie 1965 și 
am primit o nouă invita
ție : „Cinci sute de mun
citori de la Trustul minier 
Argeș-Schifu Golești vă 
invită să veniji cu pianul 
la clubul lor..."

M-am dus. Le-am cînfat 
și lor „Neterminata". în 
timpul interpretării însă 
am observat că ascultătorii 
mei se frămîntau în scau
ne. Și la sfîrșit, în loc de 
aplauze, s-a ridicat unul :

— Să-ți fie rușine... Eu 
atît am avut

Se așază și 
al doilea :

— Sînt de

rere cu 
meu, dar 
explicit, 
noi te invităm să execuți 
ceva la pian și dumneata 
începi cu ironiile... Cum 
de fi-a venit ideea să cînfi 
tocmai „Neterminata" ?... 
Eu din cauza „Netermina- 
Lei" mă duc acasă pe jos. 
Și stau la 4 km depărtare.

— Ce vină am eu că 
mergi dumneata 4 km pe 
jos ? De ce nu iei auto
buzul ?

— Nu pot să iau auto
buzul. Murdăresc cu praf 
de cărbune pasagerii.

— Spală-te cînd ieși din 
șut I

Hohote de rîs. Se în
scrie la cuvînt al treilea 
și zice :

— Eu mă cert cu ne
vasta în fiecare zi cînd 
mă întorc de la serviciu. 
Blestem „Neferminata" și 
dumneata vii să ne-o cînfi.

Arătătoarele sînt în
dreptate spre mine și toa

rnă acuză. Mă fac mic 
scaunul de lîngă pian, 
sfîrșit se ridică tovară- 
inginer C. Dumitrescu,

de spus, 
se ridică un

aceeași pă-

te 
în 
în 
șui
directorul Trustului minier 
Argeș, și mă întreabă se
ver :

— Dumneata ai ales in
tenționat această bucată î

— Nu. Face parte din 
repertoriul meu...

— Pe cuvîntul dumitale?
— Pe... Dar vă rog nu 

mă mai fierbeți 
ce-aveți cu mine ?

Și tovarășul director mă 
lămurește :

— Avem și noi o „ne
terminată" de vreo trei ani 
și ceva... Ascultătorii du- 
mitale au crezut că faci 
aluzie la ea.

— Aveți și dumnea
voastră o „neferminafă" ? 
Ce fel ? De cine e ?

— Avem o 
minată". A 
T.C.M.B. prin 
3 Cîmpulung 
anul 1963.

— Și?
— „Neterminată*.
— Din '63 pînă acum 

n-au „terminat-o" ?
— Nu.
— Cum așa ?
— întîi au uitat să facă 

legătura cu conducta 
apă... Dumneata ai mai 
zut baie pe care să 
poți umple cu apă ?

— Da. Baia Mare.
— Fii tovarășe serios 

și ascultă mai departe. 
După ce au făcut legătura 
cu conducta, s-a constatat 
că n-are canalizare.

— Și s-a făcut canaliza
rea ?

— S-a făcut, dar

de-a-ndoaselea. Apa, în 
loc să se scurgă de la 
baie spre rîu, se scurgea 
de la rîu spre baie.

— S-au înecat proiec- 
tanfii, execufanții ?

— Nu, că știu să înoate.
— Păcat 1 Și mai de

parte ?
— S-a refăcut canaliza

rea...
— Și acum aveți baie ?
— Nu. Dacă aveam nu 

te mai judecam pe dum
neata acum. Nu avem pen
tru că instalația și cazanul 
de încălzire a apei nu 
sînt etanșe.

— Și cînd o să fie e- 
tanșe ?

— Nu e etanș planșeul. 
L-au făcut pe timp rece și 
acum trece ploaia prin a- 
coperiș.

— Aveți duș... Dar dacă 
nu plouă și repară și 
planșeul ?

— Baie tot n-o să avem.
— De ce ?
— Păi dumneata ne în

trebi pe noi ?, dumneata, 
care cînți „Neterminata” ?

Din nou arătătoarele 
S-au îndreptat spre mine.

Vînd pian Steinway, cu 
coadă cu tot. Dar cei de 
la T.C.M.B. cind vor vin
de instrumentul la care-și 
cînfă neterminatele ? Pe Șantierul naval Oltenia

Bottoms, 
Okeecho-
Griffings

Pe tot cuprinsul Americii sînt 
zeci de mii de tabere ale munci
torilor nomazi. Sînt răspîndite prin 
văi și pe cîmpii, în vecinătatea 
orașelor și orășelelor. Unele sînt 
pe jumătate părăsite. Altele sînt 
îngrădite cu sîrmă ghimpată și 
chiar păzite de gărzi înarmate. 
Taberele migratorilor sînt ampla
sate la mică distanță de „Times 
Square", la capătul norului de fum 
care se ridică dinspre Cape Ken
nedy (localitatea unde au loc ex
periențele americane cu rachete 
cosmice — n.r), la o aruncătură de 
băț de așezările din sud-vest. 
Poartă nume ca : Tin Top, Tin 
Town, Black Cat Row, Cardboard 
City, Mexico City, The 
Osceola (pentru albi), 
bee (pentru negri) și 
Path.

Negri din Centura Neagră sînt 
dezamăgiți de taberele pe care 
le găsesc în nord. Oky și Arky 
care ar emigra azi ar găsi tabere 
foarte asemănătoare cu cele aflate 
de alde Joad din Fructele mîniel. 
Poți călători de la New York spre 
California fără să zărești măcar o 
singură tabără de muncitori no
mazi. Pentru asta trebuie să știi 
unde să te uiți. Ca să folosim o 
analogie populară, o perdea de 
mucava separă așezările migrato
rilor de restul Americii.

Să aruncăm o privire asupra u- 
nei tipice tabere de migratori, pe 
care o vom numi Shacktown. A- 
cest Shacktown este proprietatea 
unui cartel de ferme și intră în sfe
ra de acțiune a unui supraveghe
tor de la fermă. „In majoritatea 
cazurilor însă", afirmă acesta, „îi 
lăsăm pe oameni să se gospodă

Fragmente din cartea „Sclavii pe care 
îi închiriem' a reporterului american 
Truman Moore (Prima parte a apărut 
în numărul de ieri al ziarului).

rească singuri". Cu. alte 
nimeni nu strînge gunoaiele 
nu se ocupă în vreun fel de între
ținerea taberei. Tabăra e constru
ită pe o prelungire a terenului 
cultivatorului. Nu poți ajunge la 
ea decît intrînd prin contravenție 
și numeroase indicatoare de pe 
drum semnalează vizitatorului că 
trecerea e oprită. De altfel e și 
greu să o descoperi. Localnicii se 
arată foarte bănuitori față de 
străinii care se interesează de ta
berele migratorilor. Cînd întrebi 
în ce direcție s-o iei, te întîmpină 
priviri de gheață. Shacktown a 
fost construit cu vreo 15 ani în 
urmă. De atunci nu s-a mai făcut 
nici o reparație demnă a fi men
ționată. Cele mai multe dintre uși 
s-au stricat cu totul, podelele s-au 
lăsat. Prin acoperișuri plouă. Soții 
Johnson, o familie din Shacktown, 
au un copilaș de șase luni și încă 
alți cinci copii mai mărișori. „Cînd 
plouă", spune domnul Johnson, 
„apa se scurge peste patul nostru 
și în întreaga încăpere. în nopțile 
ploioase trebuie să stăm treji, cu 
cel mic în brațe, ca să nu-1 moaie 
apa și să facă o pneumonie".

Cînd s-au mutat soții 
son, 
ge spațiul, au spart zidul 
cu cabana vecină, care nu 
cupată, și au făcut o ușă. Zidul 
avea o grosime de cîțiva centi
metri. Pereții exteriori sînt nevop
siți și n-au nici un sistem de izo
lare. Nu te apără nici de vînt, nici 
de ploaie, nici de văz, nici de auz. 
Crăpăturile dintre scînduri sînt 
destul de late, cît să-ți poți vîrî 
mîna înăuntru. Ferestrele sînt niște 
simple spărturi, astupate cu grinzi 
încrucișate. Unii au atîrnat cîte o 
cîrpă în chip de geam.

cuvinte, 
sau

John- 
constatînd câ nu le ajun- 

comun 
era o-

(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER
A MINISTRULUI BRAZILIEI LA BUCUREȘTIf

Luni, 21 iunie a. c., președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit în 
audiență pe trimisul extraordinar

și ministru plenipotențiar al Bra
ziliei, Carlos Jacyntho de Barros, 
în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din R. P. Română.

(Agerpres)
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Bătrînul oraș Galați oglindește 
prin chipul său tînăr și frumuse
țea sa de astăzi, marile prefaceri 
înnoitoare petrecute pe meleagu
rile regiunii, de la Dunăre și pînă 
în munții Vrancei. în anii șese- 
nalului s-au înălțat mari obiec
tive ale socialismului — grupul 
industrial chimic Chișcani-Brăila, 
Fabrica de confecții de la Foc
șani, s-au dezvoltat și modernizat 
zeci de întreprinderi, iar la mar
ginea Galațiului crește spectaculos 
pe zeci de hectare gigantul de oțel 
al țării — Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. Alta 
este și viața satelor gălățene, că
rora socialismul le-a schimbat în
fățișarea. La orașe și sate au fost 
construite mii de case noi, școli și 
instituții social-culturale.

Toate aceste mari succese do- 
bîndite de oamenii muncii, sub 
conducerea partidului,. și-au găsit 
o puternică ilustrare în Conferin
ța organizației regionale de partid 
Galați, care și-a desfășurat lucră
rile în zilele de 18—19 iunie.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Constantin Scarlat, prim- 
secretar al comitetului regional, a 
făcut o amplă trecere în revistă a 
realizărilor și sarcinilor mari care 
stau în fața organelor și organi
zațiilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii, în lumina proiectelor 
de Directive.

în anul 1964, planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 100,7 la sută și al producției 
marfă în proporție de 102,5 la sută.

în primele cinci luni ale acestui 
an, planul producției globale a fost 
realizat în proporție de 102,6 la 
sută, al producției marfă — 103 la 
sută, al productivității muncii — 
102 la sută, iar la prețul de cost 
s-au obținut 6,4 milioane lei eco
nomii peste plan.

Pentru dezvoltarea industriei 
regiunii s-au cheltuit în anul 
trecut peste 2 miliarde lei. în da
rea de seamă s-a arătat apoi că 
potrivit proiectului de Directive, 
regiunii Galați i se deschid noi 
perspective. Prin intrarea în pro
ducție a sectoarelor de bază din 
cadrul Combinatului Siderurgic, 
care în anul 1970 va da circa două 
treimi din sporul producției de 
oțel a țării, se va obține o creștere 
a producției globale industriale a 
regiunii cu aproape 80 la sută față 
de anul 1965. Dacă la aceasta se 
adaugă creșterile prevăzute în 
proiectul de Directive și pentru 
unitățile din alte sectoare ale in
dustriei avem imaginea marelui a- 
vînt economic al regiunii în anii 
cincinalului.

Participanții la discuții au dez
bătut pe larg proiectele de Direc
tive ale Congresului al IV-lea al 
partidului și proiectul de Statut al 
Partidului Comunist Român. Ex- 
primîndu-și deplina lor adeziune 
față de linia generală a politicii 
partidului, ei au privit cu simț de 
răspundere sarcinile ce le revin, 
la locurile lor de muncă, în înde
plinirea mărețului program ce-1 
va adopta cel de-al IV-lea Con
gres, au făcut propuneri cu privire 
la proiectele de Directive și proiec
tul de Statut al Partidului Comu
nist Român.

Obiectivul cel mai important din 
regiunea Galați în noul cincinal 
este Combinatul siderurgic. Aici 
se află într-un stadiu avansat lu
crările de construire a laminoru
lui de tablă groasă și vor începe 
în curînd cele de Ia oțelărie, cen
trala electrică și de la alte sectoare 
importante. în cuvîntul lor, tova
rășii Sahna Liveanu, director ge
neral al întreprinderii de construc
ții și montaje siderurgice Galați, și 
Alexandru Velici, muncitor pe șan
tierul Combinatului siderurgic, au 
subliniat importantele realizări do- 
bîndite de harnicii constructori de 
aici. Vorbitorii au arătat că există 
încă rezerve importante în dome
niul creșterii productivității mun
cii și, în strînsă legătură cu aceas
ta, se cere o mai mare atenție pen
tru ridicarea calificării muncitori
lor, permanentizarea cadrelor de 
constructori și montori, mecaniza
rea operațiilor grele, cu un volum 
mare de muncă. O problemă im
portantă, căreia trebuie să-i acor
de atenție conducerea tehnică și 
ministerul de resort, este aceea a 
respectării stadiilor fizice prevă
zute în grafice.

Tovarășul Leonard Stoian, secre
tar al comitetului regional de par
tid, referindu-se la unele probleme 
legate de construirea combinatului 
siderurgic și de necesitatea asigu
rării în perspectivă cu cadrele in
ginerești, a propus să se studieze 
posibilitatea înființării unei facul
tăți de siderurgie în cadrul Insti
tutului politehnic din Galați. Di
rectorul general al șantierului na
val Galați, tovarășul Panait Meli-
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saratos, a arătat că în atenția 
constructorilor de nave, cărora 
le revine sarcina de a începe 
producția cargoului mineralier de 
10 200—12 500 tdw și a altor vase 
moderne de tonaj sporit, stau con
tinua îmbunătățire a tehnologiei, 
folosirea celor mai moderne me
tode. Referindu-se la faptul că în 
proiectul de Directive se prevăd 
sarcini privind îmbunătățirea sub
stanțială a aprovizionării cu piese 
de schimb, a propus profilarea unei 
întreprinderi pentru armături na
vale.

Secretara comitetului de partid 
de la fabrica de confecții Brăila, 
tovarășa Bădița Dumitrescu, a vor
bit despre atenția pe care o acordă 
organizația de partid, conducerea 
tehnică, lărgirii gamei de sortimen
te, creării de modele noi, pentru a 
îmbunătăți continuu calitatea con
fecțiilor, atît pentru piața internă, 
cît și pentru export.

Ea a arătat că fabrica brăileană 
întîmpină unele greutăți din partea 
întreprinderilor furnizoare de ma
terie primă, care nu livrează rit
mic, iar uneori calitatea coloranți- 
lor este necorespunzătoare.

Tovarășul Aurel Botezatu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Galați, a relatat că oa
menii muncii din oraș au primit 
cu un viu interes și însuflețire 
proiectele de Directive și proiec
tul de Statut al Partidului Comu
nist Român. Pînă în momentul de 
față au luat parte la dezbateri 
peste 26 000 de muncitori, tehni
cieni, ingineri, oameni de cultură 
și artă, cadre didactice, lucrători 
din instituțiile gălățene, care au 
făcut numeroase propuneri. In 
continuare, vorbitorul s-a ocupat 
de unele probleme ale activității 
economice, ale calității și a propus 
înlocuirea reductorului de la la
minorul de tablă subțire, ale cărui 
caracteristici tehnice sînt depășite, 
cu unul corespunzător.

în cadrul dezbaterilor conferin
ței s-a acordat o atenție deosebită 
problemelor agriculturii. Prin mun
ca entuziastă a țărănimii coopera
tiste, a lucrătorilor din gospodăriile 
de stat și S.M.T.-uri, sub îndru
marea organizațiilor de partid, s-au 
obținut o serie de rezultate fru
moase. Gospodăriile agricole de 
stat au realizat anul trecut cu 320 
kg grîu și cu 520 kg porumb mai 
mult la hectar decît era preconi
zat. Cooperativele agricole de pro
ducție au obținut, de asemenea, re
colte superioare anului 1963 la ce
reale și plante tehnice. Patrimo
niul viticol s-a dezvoltat cu încă 
3 000 ha, plantate pe terenurile im
proprii culturii cerealelor iar pre
vederile în legătură cu creșterea 
efectivelor de animale au fost în
deplinite.

în conferință s-a arătat că aceste 
realizări oglindesc existența în a- 
gricultura regiunii a mari rezerve 
pentru creșterea producției agri
cole vegetale și animale.

Analizînd sarcinile agriculturii 
în lumina proiectului de Directive, 
vorbitorii au subliniat că organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
agricole, conducerile unităților tre
buie să desfășoare o muncă per
manentă, susținută, pentru ca spo
rirea producției vegetale să se facă 
în principal pe seama creșterii 
producției la hectar, folosind cu 
pricepere baza materială pe care 
statul o va pune la dispoziția a- 
griculturii.

Eroul Muncii Socialiste Ion Ne- 
goiță, președintele cooperativei a- 
gricole de producție „11 Iunie", 
după ce a arătat bucuria și încre
derea cu care țăranii cooperatori 
au primit proiectele de Directive, 
exprimîndu-și hotărîrea de a în
făptui sarcinile de cinste ce le re
vin, a înfățișat pe larg realizările 
cooperativei din Pechea. Prin hăr
nicia oamenilor și cu sprijinul per
manent primit din partea statului, 
s-au obținut producții mari în sec
torul cerealier și zootehnic. Pu- 
nînd în valoare terenurile slab pro
ductive, orientîndu-se statornic 
după indicația prețioasă dată de 
partid de a nu scoate din circuitul 
agricol terenurile arabile, țăranii 
cooperatori au plantat cu vie 450 
de hectare pe locuri altădată su
puse eroziunii sau erodate.

Vorbitorul a spus ca există toa
te cohdițiile ca și cooperativele a- 
gricole să ajungă la nivelul pro
ducțiilor stabilite prin proiectul de 
Directive gospodăriilor de stat. 
Cheia succesului stă în eforturile 
țăranilor cooperatori pentru folo
sirea judicioasă, gospodărească, a 
fondului funciar, în buna organi
zare a muncii, aplicarea agroteh
nicii înaintate.

Colorat, plin de miez, a fost cu
vîntul președintelui cooperativei a- 
gricole din Băleni, raionul Bujoru, 

tovarășul Alecu Crăciun. El a ară
tat că la Băleni s-a cucerit o ade
vărată „cupă de aur" în competi
ția pentru valorificarea terenurilor 
slab productive, cupă care valo
rează 70 de vagoane de struguri 
obținuți de pe cele 500 de hectare 
altădată sterpe. „Deși cooperativa 
noastră este numită fabrica de 
carne și lapte pentru rezultatele 
obținute, noi totuși nu sîntem pe 
deplin mulțumiți. Realizările pu
teau fi și mai frumoase în sec
torul zootehnic, dacă ne îngrijeam 
de o selecție științifică a anima
lelor, a arătat el.

Din cuvintele tuturor vorbitori
lor a reieșit ca o trăsătură comună 
că folosirea cu pricepere a marilor 
rezerve ale agriculturii, traduce-, 
rea în viață a recentei Hotărîri 
a partidului și guvernului privind 
îmbunătățirea regimului de valo
rificare a produselor agricole, a 
sarcinilor însuflețitoare puse de 
proiectul de Directive creează noi 
condiții pentru creșterea continuă 
a producției, sporirea veniturilor 
țărănimii și, pe această cale, ridi
carea activității economice a 
cooperativelor agricole, astfel ca 
acestea să devină unități puter
nice.

în cadrul conferinței s-a vorbit 
pe larg despre importantele suc
cese din domeniul învățămîntului, 
culturii și artei, ca și în ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Tovarășul Dumitru Moțoc,

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
La începutul cuvîntării sale, to

varășul Gheorghe Apostol a trans
mis conferinței organizației regio
nale de partid Galați un călduros 
salut din partea Comitetului Cen
tral al P.M.R. Prin darea de sea
mă, cuvîntul numeroșilor delegați 
care au urcat la tribună, prin toa
te lucrările sale — a spus vorbito
rul — conferința a constituit o 
manifestare entuziastă a unității 
organizației regionale de partid 
Galați în jurul Comitetului Cen
tral al Partidului și al Biroului său 
Politic. Caracteristica principală a 
dezbaterilor a fost că în centrul a- 
cestora au stat proiectele Directi
velor celui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R., și proiectul de Statut al 
Partidului Comunist Român — do
cumente de o mare însemnătate 
principială, de o importanță covîr- 
șitoare pentru partid și popor, 
pentru viitorul țării noastre.

Relevînd marile succese obținute 
în anii construcției socialiste, tova
rășul Gh. Apostol a spus: Profun
dele transformări revoluționare 
care au avut loc, datorită politicii 
înțelepte marxist-leniniste a parti
dului nostru, în economie, în cul
tură și în conștiința oamenilor, în 
întreaga viață a țării, își găsesc ex
presia cea mai concentrată în 
noua denumire a țării, ce s-a pro
pus a fi inclusă în proiectul de 
Constituție — Republica Socialistă 
România. Entuziasmul, uralele pu
ternice cu care participanții la 
conferință au primit vestea trans
misă de primul secretar al C.C. al 
P.M.R., tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, arată că organizația regională 
de partid, toți comuniștii și toți 
oamenii muncii din regiunea Galați 
aprobă din inimă, cu bucurie și 
înaltă mîndrie patriotică, acest act 
istoric.

în continuare, după ce a eviden
țiat succesele dobîndite de oamenii 
muncii din regiunea Galați în dez
voltarea industriei și agriculturii, 
în îmbunătățirea deservirii mate
riale și culturale a populației, vor
bitorul a spus : Pentru o perioadă 
îndelungată de acum înainte în
tregul curs al muncii noastre în 
toate domeniile de activitate va fi 
jalonat de Directivele celui de-al 
IV-lea Congres al partidului. Pro
iectele de Directive au o temelie 
trainică : înfăptuirile de pînă a- 
cum și analiza științifică a necesi
tăților și posibilităților reale de 
care dispunem. Subliniez caracte
rul realist și științific al Directive
lor, a spus vorbitorul, pentru că din 
această caracteristică fundamenta
lă avem de tras multe învățăminte, 
întotdeauna în hotărîrile, mă
surile și cerințele noastre trebuie 
să pornim nu de la simpla dorință, 
ci de la realități și posibilități 
concrete.

Dintre obiectivele ce se con
struiesc în regiunea Galați se 
remarcă în mod deosebit marele 

decanul facultății de tehnologia 
produselor alimentare de la In
stitutul politehnic Galați, s-a re
ferit la contribuția oamenilor de 
știință, a cadrelor didactice la le
garea științei cu necesitățile con
crete ale economiei. Pentru conti
nua ridicare a nivelului de cu
noștințe al cadrelor didactice a 
propus înființarea unui centru de 
documentare tehnică la Institutul 
politehnic.

Directorul Teatrului de stat Ga
lați, tovarășul Ion Maximilian, 
după ce a relevat înflorirea vieții 
culturale a regiunii, dragostea și 
entuziasmul cu care oamenii de 
cultură și artă slujesc cauza mă
reață a socialismului, a spus că 
pentru lucrătorii din domeniul 
științei și artei au constituit un 
puternic imbold în activitate re
centele întîlniri cu conducătorii de 
partid și de stat, îndrumările 
prețioase reieșite din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.

în lumina sarcinilor care stau în 
fața oamenilor de cultură și artă, 
așa cum reies din proiectul de Di
rective, el a propus ca studenți
mea gălățeană să fie atrasă într-o 
mai mare măsură la activitățile 
cultural-educative, să se acbrde 
atenție cenaclurilor literare.

Mai mulți delegați, printre care 
tovarășii Simion Dobrovici, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Făurei, Cornelia Șușnea, 

combinat siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, care va deveni 
principalul furnizor de metal pen
tru industria constructoare de 
mașini și pentru întreaga econo
mie națională. Nu mai este 
mult pînă se va termina montajul 
laminorului de tablă groasă, des
pre care putem spune că va fi o 
construcție de cel mai înalt nivel 
tehnic. Este nevoie ca atît comite
tul regional și organizația de partid 
de pe șantier, cît și Ministerul In
dustriei Metalurgice să acorde în
treaga atenție și tot sprijinul pen
tru rezolvarea problemelor impor
tante de care depind darea în ex
ploatare la timpul optim a lamino
rului de tablă groasă și începerea 
construcției oțelăriei, sectorului de 
furnale și altor fabrici ale combi
natului. în legătură cu noile con
strucții industriale este necesar să 
ne îngrijim din vreme, cu toată 
răspunderea, de cadrele de munci
tori, ingineri și tehnicieni necesare 
viitoarelor unități de producție. în 
continuare, vorbitorul a subliniat 
sarcinile cuprinse în Directive 
privind progresul tehnic, creșterea 
productivității muncii, îmbunătă
țirea continuă a calității produse
lor, asigurarea pieselor de schimb, 
creșterea eficienței activității eco
nomice.

Tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
ocupat apoi pe larg de problemele 
agriculturii. Subliniind caracterul 
realist al sarcinilor privind creș
terea producției agricole în urmă
torii cinci ani, vorbitorul a arătat 
că mobilizarea lucrătorilor din 
gospodăriile de stat și S.M.T.-uri, 
țăranilor cooperatori, a specialiști
lor, pentru punerea în valoare a 
marilor rezerve existente în agri
cultură, constituie obiectivul prin
cipal al muncii organizațiilor de 
partid de la sate. Pentru regiunea 
Galați se pun accentuat proble
mele referitoare la amenajarea so
lului, la executarea lucrărilor de 
hidroameliorații, în special în 
Lunca Dunării și Terasa Brăilei.

Din cuvîntul delegaților s-a des
prins că organele locale mai au 
multe de făcut pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a coope
rativelor agricole de producție. 
Planurile de măsuri stabilite în a- 
ceastă privință trebuie urmărite 
cu perseverență de comitetul re
gional și comitetele raionale de 
partid, consiliile agricole, sfaturile 
populare, organizațiile de partid 
și comitetele de conducere din 
cooperativele agricole de pro
ducție. Eroul Muncii Socialiste, 
tovarășul Negoiță, a arătat aici ce 
mari rezerve și posibilități există 
în cooperativele agricole de pro
ducție, ce se poate face atunci cînd 
cooperativele agricole sînt conduse 
de oameni capabili și harnici, cînd 
adunările generale ale cooperato
rilor dezbat probleme esențiale ale 
dezvoltării producției agricole ve
getale și animale. Ceea ce a spus 

profesoară la școala de 8 ani nr. 
24 Galați, Constantin Sîmbotin, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Brăila, Ion Giurgea, se
cretarul comitetului de . partid de 
la cooperativa agricolă de produc
ție Jariștea, raionul Focșani, au 
subliniat faptul că în munca orga
nelor și organizațiilor de partid 
există o experiență bogată, în toa
te domeniile de activitate. Tovară
șul Vasile Zapis, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Te
cuci, a arătat că atît biroul raional 
cît și activiștii acordă o mare a- 
tenție pregătirii adunărilor gene
rale de către organizațiile de bază, 
punerii în discuția comuniștilor a 
celor mai importante și mai ac
tuale probleme ale locului lor de 
muncă. Sprijinul comitetului raio
nal s-a simțit în mod direct și 
constant la brigăzi, echipe, în ca
drul cooperativelor agricole.

în cuvîntul său, tovarășul Alecu 
Mihalcea, vechi membru de partid, 
s-a referit la proiectul de Statut 
al partidului. „Alături de toți co
muniștii din regiune, ca și din în
treaga țară, aprob din toată inima 
propunerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea de Partidul Co
munist Român. Ea exprimă cel mai 
bine caracterul de partid marxist- 
leninist care, de-a lungul zecilor de 
ani, a ținut sus steagul de luptă 
pentru socialism și comunism, con
ducted astăzi poporul la făurirea 
vieții noi, socialiste, și corespunde, 

președintele cooperativei din Pe
chea corespunde cu îndemnul con
ducerii partidului ca cifrele de 
producție prevăzute de Directive 
pentru gospodăriile agricole de 
stat să constituie un obiectiv con
cret pentru realizarea căruia să 
lupte și cooperativele agricole de 
producție. în munca noastră cu 
cooperativele agricole de producție 
să folosim cît mai bine efectul sti
mulator și mobilizator al hotărîrii 
Comitetului Central al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la îmbunătățirea regimului. de va
lorificare a produselor agricole.

Arătînd că socialismul este orîn- 
duirea cea mai receptivă la tot ce 
este nou, că țara noastră creează 
condiții optime pentru dezvoltarea 
activității științifice, vorbitorul a 
recomandat ca în rezolvarea pro
blemelor industriale și agrare să 
fie atrași oameni de știință, cadre 
didactice din învățămîntul supe
rior și alți specialiști.

în continuare,» tovarășul Gheor
ghe Apostol a spus : Am ascultat 
aici cuvîntul emoționant, plin de 
căldură rostit de participanții la 
conferința regională — fie ei vîrst- 
nici, comuniști cu un stagiu înde
lungat, fie tineri intrați doar 
de cîțiva ani în rîndurile parti
dului — despre propunerea ca 
partidul nostru să poarte denu
mirea de Partidul Comunist Ro
mân. Această denumire are rădă
cini adînci în istoria mișcării mun
citorești internaționale, precum și 
în istoria luptelor revoluționare 
ale clasei muncitoare din țara 
noastră. Ea caracterizează pe de
plin trăsăturile partidului nostru : 
dragostea profundă față de patrie 
și popor, abnegația și spiritul de 
luptă pentru apărarea intereselor 
acestuia, înalta sa principialitate 
— și exprimă în întregime conți
nutul activității sale ca partid re
voluționar marxist-leninist. Așa 
cum se arată în proiectul de 
Statut, partidul nostru, în spiritul 
internaționalismului proletar, pe 
baza principiilor și normelor de 
relații marxist-leniniste, întreține 
legături de colaborare cu partidele 
comuniste și muncitorești frățești, 
aducîndu-și contribuția activă la 
întărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Vorbitorul a dezvoltat, pe ba
za prevederilor din Statut, sar
cinile privitoare la primirea de 
noi membri de partid, apli
carea principiului muncii colecti
ve, întărirea continuă a rolului 
conducător al organelor și organi
zațiilor de partid, a cimentării și 
mai puternice a legăturilor cu ma
sele. în munca de partid există, 
așa cum a reieșit din cuvîntul to
varășului Vasile Zapis, prim se
cretar al Comitetului raional Te
cuci, și altor delegați, o experien
ță minunată. Extinderea metode
lor bune, verificate de practică,

în același timp, etapei actuale de 
dezvoltare a construcției socialiste 
și țelului final al partidului — 
construirea societății comuniste".

Referindu-se la unele probleme 
ridicate în conferință de delegați, 
au luat cuvîntul tovarășii Alexan
dru Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Barbu Solomon, vicepreșe
dinte al Tribunalului Suprem, 
Ștefan Constantinescu, adjunct al 
ministrului industriei metalurgice.

în încheierea dezbaterilor a vor
bit tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.

★
Au fost aleși apoi membrii nou

lui comitet regional, ai comisiei de 
revizie și delegații la cel de-al 
IV-lea Congres al partidului. în 
prima sa ședință plenară, comitetul 
regional a ales în funcția de prim- 
secretar pe tovarășul Constantin 
Dăscălescu.

Conferința organizației regio
nale de partid a adoptat, într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
telegrama adresată C.C. al P.M.R., 
în care se exprimă hotărîrea co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din regiunea Galați de a 
munci neobosit pentru traducerea 
în viață a prevederilor proiectelor 
de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al P.M.R.

Ion MARGINEANU 
Radu AFOSTOL

este un mijloc esențial pentru ri
dicarea nivelului muncii de partid. 
Vorbitorul a subliniat apoi sarci
nile ce revin organelor și organi
zațiilor de partid în legătură cu 
îmbunătățirea muncii sfaturilor 
populare, organizațiilor sindicale 
și de U.T.M., muncii de partid în 
rîndul femeilor, precum și în 
domeniul muncii de propagandă, 

în ultima parte a cuvîntului său 
tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
referit la unele probleme ale vie
ții internaționale. Poziția partidu
lui și statului nostru în toate pro
blemele internaționale este bine 
cunoscută — a spus vorbitorul. Ea 
a fost exprimată cu deplină cla
ritate în declarația partidului 
nostru din aprilie 1964 și alte do
cumente ulterioare ale partidului 
și guvernului. Este o mîndrie pen
tru poporul nostru că România își 
manifestă activitatea pe arena in
ternațională și își aduce din plin 
contribuția la victoria socialismu
lui și păcii în lumea întreagă. La 
temelia întregii politici externe a 
partidului și statului nostru stau 
prietenia și alianța frățească cu 
țările socialiste ; ea militează în 
același timp pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială. în continuare, vorbitorul a 
atras atenția asupra pericolului ce 
îl constituie focarele de agresiune 
provocate de imperialismul ame
rican în Vietnam și Republica Do
minicană. Imperialismul — a spus 
vorbitorul — nu a încetat și nu va 
înceta atîta timp cît el există să 
acționeze în direcția înăbușirii prin 
forță a aspirațiilor de libertate ale 
popoarelor, nu va înceta să recurgă 
la intervenții armate și represiuni 
colonialiste, la imixtiuni în trebu
rile interne ale altor state. Alături 
de celelalte țări socialiste, de toate 
forțele iubitoare de pace, țara 
noastră și-a exprimat și manifestă 
activ solidaritatea cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, pentru a- 
părarea independenței și integri
tății teritoriale, pentru retragerea 
trupelor invadatoare americane, 
pentru eliberarea Vietnamului de 
sud și unificarea țării.

Relevînd principiile politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, vorbitorul a arătat că această 
politică este sprijinită cu încredere 
de întregul popor, care vede în ea 
expresia intereselor vitale ale pa
triei noastre, ale cauzei socialis
mului și păcii in lume.

în încheierea cuvîntării sale, to
varășul Gheorghe Apostol a spus : 
seriozitatea, profunzimea și spiritul 
de răspundere cu care au fost a- 
bordate aici problemele ridicate de 
proiectele de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al partidului 
sînt o garanție că sarcinile care 
revin organelor și organizațiilor de 
partid și de stat, tuturor oamenilor 
muncii din regiunea Galați vor fi 
îndeplinite la un înalt nivel calita
tiv și cu deplin succes.

Teatrul de Operă șl Balet : 
Faust — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Tara surîsului
— (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Oameni și șoareci — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Nimic nu se pierde, dra
gul meu — (orele 20), (sala Studio, 
str. AI. Sahia nr. 76 A) : Zoo — 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
stat din Ploiești — orele 20). Tea
trul satlrlc-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dragostei
— (orele 20), (grădina Boema) : 
Veselie la 174 — (orele 20). Circul 
de stat : Allo, ici Paris i — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE

De doi bani violete : Sala Pala
tului R. P. Române (seria de bi
lete 1 471 — orele 17 și 1 472 — o- 
rele 20), Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18.45: 21; la grădină — orele
20.15) , Melodia (9,45; 12: 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21; la grădină — orele
20.30) . Laleaua neagră — film 
pentru ecran panoramic : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Fiu’ 
căpitanului Blood — cinemascop: 
Republica (9,45; 11,45; 14; 16,45; 19;
21.15) , Festival (9; 11; 13; 15; 17;
19; 21; la grădină — Pasajul Efo
rie — orele 20,30), Stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare — o- 
rele 20.15), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,30), 
Excelsior (completare Miniaturi 
în tehnică — 8; 10,15; 12,30; 14,45, 
17; 19,15; 21,30), Grivița (completa
re Miniaturi în tehnică — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Modern (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Femeia necunos
cută : Luceafărul (8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30; 21), Grădina „Doina“
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15). 
Bandiții din Orgosolo : Carpați
(10; 12; 14; 16). Can-Can — cine
mascop : București (9,30; 12,30;
15,30; 18,30; 21,30), Expoziția ,,Rea
lizărilor economiei naționale a 
R.P.R." (Piața Scînteii — orele
20.15) . Hocheiștii — cinemascop :
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Joe limonadă: Central (9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Neamul Șoi- 
măreștilor — cinemascop (ambele 
serii) ‘(completare Șopîrle) : Lu
mina (10; 13; 16,30; 20). Regina
cîntecelor : Union (13,45; 16; 18,30; 
21). Program pentru copii : Doina 
(orele 10 dimineața). Arena circu
lui: Doina <11.30; 14.30; 16,30; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare
(18; 20). Parisul vesel (completare 
Călătorie imaginară) : Timpuri 
Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).
Winnetou — cinemascop: Giulești 
(15; 17,30; 20), Feroviar (completa
re Smulse din împărăția sării — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
înfrățirea între popoare (10,30;
15.30) , Floreasca (10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). Flamura (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Ne asumăm 
răspunderea : Cultural (15,30; 18;
20.30) . Cînîînd în ploaie ; Dacia
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 21).
Oliver Twist: Buzești (14,30; 17; 
19,30; la grădină ~ orele 20,30), 
Flacăra (15,30; 18; 20,30). Scara-
mouche — cinemascop : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Nuntă cu peri
peții (completare Noi și soarele) : 
Bucegi (10; 12,30; 15,30; 18; 20.30; 
la grădină — orele 20,15). Merii 
sălbătici (completare Dincolo de 
cercul polar) : Unirea (16; 18,15; 
Ia grădină — orele 20,30). Veselie 
la Acapulco (completare Artiști 
amatori) : Vitan (16; 18,15; la gră
dină — orele 20,S0). O viață : Gră
dina „Progresul” (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20,30). Fernand cow
boy (completare Comori de artă 
românească) : Miorița (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Lira (15;
17,15; 19,30; la grădină — orele
20.30) . Cronica unui bufon (com
pletare Pionieria nr. 3/1965): Mun
ca (16; 18.15; 20.30). Casa Ricordi: 
Popular (10,30; 16; 18,30; 21). Raby 
Matyas : Arta (16; 18,15; la gră
dină — orele 20,30), Volga (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Gaudea- 
mus igitur (completare Șapte se
cole mai tîrziu) : Moșilor (15,30; 
18; la grădină —• orele 20,30). Cînd 
Martin avea 14 ani : Cosmos (16; 
18; 20). Spărgătorul cinema
scop : Viitorul (16; 18,15; 20,30).
Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii) : Colentina (16; 19,30; la gră
dină rulează filmul „Războiul ve
sel" — orele 20,30), Ferentari (16;
19.30) . Bine ați venit ! (completa
re Drumurile celui de-al cincilea 
continent) : Rahova (15; 17,30; 20; 
la grădină rulează filmul „Bufo
nul regelui” — orele 20,30). Croni
ca unei crime — cinemascop 
(completare Colțul prieteniei) : 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Asta-i 
tot ce s-a întîmplat (completare 
Zilele Sighișoarei) : Drumul Sării 
(16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 20). 
Animalele (completare Petric| 
încă cineva) : Cotroceni (15; 17; 
19; 21). Fata în doliu : Grăcvina 
,,Progresul-Parc“ (Piața Libertății 
— orele 20,30).

Cumva fi vremea)

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. înnorări mai persistente 
s-au produs în sud-estul țării 
unde au căzut averse izolate de 
ploaie, însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vîntul a suflat slab, 
pină la potrivit din sud-est. 
Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 21 grade la 
Rădăuți, Tîrgu Neamț, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Toplița șl 
Miercurea Ciuc și 28 grade la 
București, Budeștl și Alexan
dria. In București : vremea a 
fost în general frumoasă șl c' - 
duroasă. Temporar după amff 
cerul s-a înnorat mai accentua? 
și au căzut averse de ploaie. 
Temperatura maximă a atins 29 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 șl 25 iunie 1965. In țară : 
Vremea se menține călduroasă, 
cu cerul variabil mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vor cădea 
averse de ploaie mai frecvente 
în jumătatea de vest a țării. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă, mini
mele vor fi cuprinse între 12 șl 
22 grade, iar maximele între 22 
și 32 grade. In București î Vre
mea se menține călduroasă, cu 
cerul variabil. Tendință de 
ploaie temporară. Vînt slab, 
pînă la potrivit din vest. Tem
peratura ușor variabilă.
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CONGRESULUI AL IV-lea AL P.M.R

ÎN DEZBATERE

mare examen al competenței
măiestriei constructorilor de mașini

(Proiectul de Directive)

Să schimbăm standardele
care frânează 
progresul tehnic

în domeniul metalurgiei, consider că este 
oportun să fie stabilite criterii noi, funda
mentate științific, de apreciere a calității pro
duselor.

ATENȚIE LA k

MATERIILE PRIME

ELE HOTĂRĂSC

Este necesar ca, pe lîngă uzinele sau gru
purile de uzine specializate într-un anumit 
domeniu al construcțiilor de mașini, să se 
dezvolte puternice centre de proiectare, ca
pabile să asigure lărgirea sistematică a sor
timentelor fabricate, menținerea continuă a 
nivelului tehnic al producției pe linia celor 
mai bune realizări ale tehnicii contemporane.

de 
ale 
al

Proiectul 
Directive 
Congresului 
IV-lea al P.M.R. 
cu privire la dez
voltarea econo
miei naționale în 
perioada 1966— 
1970 prevede ca industria construc
toare de mașini să asigure îmbună
tățirea calitativă a produselor prin 
reproiectarea unora din cele fa
bricate în prezent și prin însușirea 
de noi produse cu caracteristici și 
performanțe superioare.

Pentru ramura construcțiilor de 
mașini, reînnoirea sortimentelor 
într-un ritm rapid este o cerință 
obiectivă, legată de rapiditatea cu 
care procedeele tehnologice, mași
nile și utilajele înglobează — în 
principiile lor de funcționare și 
în însăși construcția lor — cele 
mai noi cuceriri ale științei și ale 
tehnicii.

Astăzi, industria construcțiilor 
de mașini este prezentă multiplu 
în economia noastră socialistă. în 
uzine s-a desfășurat o activitate 
perseverentă pentru introducerea 
în fabricație a noi tipuri de ma
șini și utilaje, de nivel tehnic ridi
cat, cu performanțe corespunză
toare necesităților impuse de dez
voltarea în ritm rapid a celorlalte 
ramuri industriale. Instalațiile de 
foraj care pot fora la peste 6 000 
m adîncime, locomotivele Diesel 
electrice de 2 100 CP, autocamioa
nele de 3 și 5 tone sarcină utilă, 
tractoarele U 650, vagoanele de 
marfă și călători, cargourile de 
4 500 tdw, mașinile-unelte pentru 
așchierea metalelor, utilajele side
rurgice, chimice — toate acestea 
ilustrează convingător posibilită
țile colectivelor uzinelor din a- 
ceastă ramură, ale specialiștilor 
noștri, de a realiza produse care 
să se situeze prin performanțele 
lor tehnice și calitative la nivelul 
tehnicii actuale.

O condiție esențială pentru asi
milarea într-un timp scurt a noi 
mașini și utilaje cu caracteristici 
tehnice superioare o constituie 
jreșterea continuă a capacității 
serviciilor de concepție, speciali
zarea proiectanților, utilizarea cît 
mai rațională a cadrelor de spe
cialiști. în legătură cu această 
problemă pot fi menționate suc
cesele obținute de unele uzine im
portante din ramura construcțiilor 
de mașini ca, de exemplu, uzinele 
„23 August" din Capitală, „Steagul 
roșu“-Brașov, Uzina de pompe 
București, uzinele „Electroputere"- 
Craiova, care dispun astăzi de ser
vicii de concepție puternice. O ex
periență valoroasă a fost acumu
lată de specialiștii Institutului de 
proiectări de aparataj electric și 
instalații de automatizare.

Prevederea din proiectul de Di
rective, ca aproximativ două treimi 
din cantitatea de mașini, instalații 
și utilaje necesare înzestrării ra
murilor economiei naționale să fie 
asigurate în viitorul cincinal din 
producție internă, necesită ridica
rea pe o treaptă superioară a acti- 
vității de concepție tehnică și de 
organizare a producției. Din anali
zele făcute în ultimul timp de mi
nister, reiese că în prezent există 
uzine constructoare de mașini 
la care dezvoltarea serviciilor de 
concepție a rămas în urma creș
terii potențialului lor de produc
ție. De pildă, Uzina mecanică Ro
man, specializată în fabricarea uti
lajului de prelucrare a lemnului, 
uzinele „Progresul“-Brăila, în sar
cina căreia intră dezvoltarea pro
ducției de utilaj pentru construcții 
și amenajări de drumuri. Este ne
cesar ca, pe lîngă uzinele sau gru
purile de uzine specializate într-un 
anumit domeniu al construcțiilor 
de mașini, să se dezvolte puternice 
centre de proiectare, capabile să 
asigure lărgirea sistematică a sor
timentelor fabricate, menținerea

Ing. Ion CRIȘAN
laureat al Premiului de Stat, 
director general în Ministerul 

Industriei Construcțiilor de Mașini

continuă a nive
lului tehnic al 
producției pe li
nia celor mai 
bune realizări a- 
le tehnicii con
temporane.

O însemnătate 
deosebită pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor pre
zintă perfecționarea continuă a 
tehnologiei de fabricație și ridica
rea calitativă a dotării tehnice a 
uzinelor constructoare de mașini. 

Consider că încă din pri
mul an al pianului cincinal 
este necesar să se acorde o 
mare atenție creșterii ni
velului tehnic în sectoare
le „calde“ : turnătorii, for
je, tratamente termice.

în unele uzine se mențin în 
toarele amintite tehnologii 
vechite; de asemenea, nu 
te turnătoriile sînt în
sură să asigure integral carac-

sec- 
în- 

toa- 
mă-

teristicile de calitate impuse de 
documentațiile de licență re
cent achiziționate. Faptul că pro
cedeele moderne de turnare pre
cisă nu au căpătat o largă extin
dere împiedică realizarea în 
serie a unor piese cu configurații 
mai complicate și generează, prin 
rebuturi și adaosuri mari de pre
lucrare, o folosire neeconomică a 
mașinilor-unelte. Ministerul nos
tru își propune să îmbunătățească 
această situație, în principal prin 
amenajarea și dotarea cu tehnică 
modernă a unor secții de turnătorie 
și tratament termic. Astfel, pentru 
asigurarea fabricației de mașini- 
unelte și motoare Diesel se va 
dezvolta o turnătorie modernă de 
fontă și aliaje ușoare pe lîngă uzi
nele „23 August". La uzina „Stea
gul roșu" se va construi o turnăto
rie specializată pentru arbori cotiți, 
arbori cu came și blocuri motor. Se 
vor dezvolta, de asemenea, turnăto
riile existente ale Uzinei de pompe 
București, Uzinei mecanice Bacău, 
în toate aceste turnătorii urmează 
să se introducă procedee tehnologi
ce moderne : folosirea pentru mie
zuri și forme a rășinilor de tur
nare cu întărire la cald și la rece, 
utilizarea cuptoarelor electrice cu 
inducție, curățirea pieselor cu a- 
jutorul alicelor metalice. Deoarece 
tratamentele termice corecte in
fluențează nivelul calitativ al pro
duselor, atît dotarea în continuare 
a uzinelor cu instalații moderne 
de tratament termic, cît și com
pletarea instalațiilor existente cu

aparatură de control și reglaj a 
parametrilor tehnologici, trebuie să 
constituie o preocupare continuă a 
specialiștilor din uzine.

Așa cum se subliniază în proiectul 
de Directive ale celui de-al IV-lea 
Congres al P.M.R., pentru asigu
rarea unui control obiectiv și sis
tematic al calității produselor în 
faza de concepție și în cursul 
fabricației curente, un rol impor
tant îl îndeplinesc standurile de 
probă și instalațiile de încercări. 
De aceea, uzinele au îndatorirea 
de a folosi integral standurile de 
probe de care dispun și de a ame
naja noi instalații de încercare.

Uzinele constructoare de mașini 
dispun azi de mijloacele necesare 
verificării temeinice a calității 
materiilor prime și semifabricate
lor pe care le utilizează, a piese
lor finite. Cu toate acestea, nu rare 
sînt cazurile în care materiile 
prime sînt introduse în procesul 
de fabricație neverificate, sau, și 
mai mult, cu conștiente „dero
gări". Efectuarea integrală a în
cercărilor de recepție pentru ma
teriile prime care intră in pro
cesul de fabricație și a semifabri
catelor trebuie să constituie o pre
ocupare de prim ordin.

Stă în puterea constructorilor de 
mașini din țara noastră de a ex
tinde experiența dobîndită pentru 
a produce în noul cincinal mașini, 
utilaje și aparatură cu caracteris
tici tehnice și funcționale la ni
velul tehnicii actuale.

Proiectul de Di
rective ale Con
gresului partidu
lui pune sarcini 
mari în fața me- 
talurgiștilor. Pro
ducția va ajunge 
în 1970 la 4,1 mi
lioane tone de fontă, la 6,3 milioa
ne tone de oțel și 4,4 milioane 
tone de laminate. Se vor elabora 
noi mărci de oțeluri. In aceste 
condiții standardizarea capătă un 
rol deosebit de însemnat.. Ea tre
buie să reflecte mai precis nivelul 
atins de tehnica modernă, să co
respundă cerințelor sporite puse 
în fața oțelarilor și construc
torilor de mașini.

Multe standarde elaborate pen
tru industria metalurgică oglindesc 
nivelul la care a ajuns tehnica în 
momentul actual. Ele reprezintă 
un important instrument în acțiu
nea de ridicare a calității produ
selor, sînt un avanpost al progre
sului tehnic.

In industria noastră metalurgică 
există încă standarde care au 
multe lacune. La elaborarea lor 
s-a mers pe linia compromisurilor, 
astfel că ele nu corespund cerin
țelor actuale. De exemplu, standar
dul pentru dopurile căldărilor de 
turnare a oțelurilor prevede două 
grupe — după refractaritate și com
poziție chimică — fiecare admițînd 
două calități, corespunzătoare de
fectelor de fabricație. Rabatul 
făcut la calitate prin acest stan
dard urmărește evitarea 
tării unui număr mare 
și creează condiții mai 
nor întreprinderi pentru 
indicatorilor de plan.

Se poate aprecia că unele stan
darde au devenit o frînă în calea 
ridicării nivelului calitativ al pro
duselor. Deși în ultimii ani au fost 
restrinse mult toleranțele și adao
surile de prelucrare, totuși STAS 
1592 — 58 — „Piese turnate din 
fontă și oțel. Toleranțe și adaosuri 
de prelucrare" nu a fost actuali
zat. El nu maț constituie un stimu
lent în buna gospodărire a meta
lului, deoarece condițiile prevă-

Ing. Iosif TRIPȘA 
candidat în științe tehnice, 

director al Institutului de cercetări 
metalurgice

zute pot fl în
deplinite foarte 
ușor.

In siderurgie 
se aplică în mod 
curent standar
de pentru mar
carea fontelor șl 

De cînd ele au fost

SOARTA

rebu- 
de dopuri 
ușoare u- 
depășirea

oțelurilor.
elaborate și pînă în prezent, s-au 
asimilat numeroase mărci noi de 
oțeluri aliate. Standardele respecti
ve nu țin seama de apariția unor 
noi elemente de aliere, ca : bor, 
niobiu, lantanide.

Producția modernă, de un înalt 
nivel calitativ, presupune o preci
să determinare a caracteristicilor 
produselor. Ele ar trebui să fie în
scrise în standarde. Există însă 
produse de bază cu o largă utili
zare — de exemplu, feroaliajele 
— pentru care n-au fost elaborate 
standarde. De-abia acum se în
tocmesc cîteva, dar ele sînt cu to
tul insuficiente.

Tn același timp, este necesară o 
riguroasă urmărire a respectării 
prevederilor standardelor. Sînt ca
zuri cînd, temporar, caracteristicile 
prevăzute în unele STAS-uri nu 
pot fi realizate și se dau dero
gări. Dar cînd nu apar greutăți 
nimeni nu se mai interesează de 
STAS-ul respectiv. De ce ?

Părerea mea este că a- 
cele standarde care nu im
pun nici un efort la reali
zarea produselor sînt de
pășite. Ele ar trebui să fie 
incluse fără nici un fel de 
rezervă în categoria celor 
care nu stimulează îmbu
nătățirea calității produse
lor.

Institutele de cercetări trebuie 
să aducă o contribuție sporită la 
perfecționarea activității de stan
dardizare. în domeniul metalurgiei, 
consider că este oportun să fie 
siabilite criterii noi, fundamentate 
științific, de apreciere a calității 
produselor. Vom depune efor
turi perseverente pentru elabo
rarea și perfecționarea standarde
lor în așa fel încît ele să consti
tuie un permanent generator al teh
nicii noi în industria metalurgică.

PRODUSULUI!
Trebuie să fie 

puse de acord în
sușirile fizice și 
chimice ale mate
riilor prime cu ca
racteristicile pro
dusului finit.

Limitele de în
cadrare pe calități 
a materiilor prime 
să fie mult mai 
strînse.

îmbunătățirea perma
nentă a calită(ii produ
selor constituie, așa cum 
se subliniază în proiec
tul de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres 
al partidului, un obiectiv 
esenfial al întregii acti
vități economice. Pentru 
îndeplinirea acestui o- 
biectiv, colectivul com
binatului nostru depune 
toate eforturile. In acest 
an, calitatea producției 
de placaj, de plăci aglo
merate din lemn a cres
cut cu 3—4 la sută față 
de plan.

La aceste realizări un 
merit deosebit are ser
viciul control tehnic de 
calitate. Totuși, în com
binatul nostru, ca și în 
alte unități similare, rea
lizările pot fi mult mai 
bune. De ce spun a- 
ceasfa? La serviciul con
trol tehnic de calitate 
din combinat au fost 
repartizați ingineri bine 
pregătifi. Dar în secții 
lipsesc cadre tehnice cu 
o calificare corespunză
toare, care să asigure un 
control permanent, pe

Controlul de calitate
pe întregul proces de producție

nu numai la produsul finit!
în Ministerul Economiei Fo

restiere ar trebui să se înfiin
țeze servicii de control tehnic 
de calitate în cadrul fiecărei di
recții generale productive.

faze, al producției. Con
sider anormal ca accen
tul controlului calității 
să se pună la produsele 
finite. Mulf mai bine ar 
fi ca acest control să se 
facă pe faze ale pro
ducției, pentru a se pu
tea lua măsuri operative 
de lichidare a defectelor 
care apar pe parcursul

fabricației. Mă refer în 
mod deosebit la combi
natele de industriali
zare a lemnului. Con
trolul inferfazic poafe fi 
făcuf de către recepțio- 
neri și sortatori bine pre
gătiți sau de muncitori 
cu o înaltă calificare. 
După părerea mea, în 
Ministerul Economiei

Forestiere ar trebui să 
se înființeze servicii de 
control tehnic de cali
tate în cadrul fiecărei di
recții generale produc
tive — forul nosfru tu
telar — servicii care să 
dea întreprinderilor 
drumările necesare 
feritoare la ridicarea 
lifăfii produselor, să 
pună generalizarea
lor mai bune metode 

industria 
a lemnu-

în- 
re- 
Câ- 
im- 
ce-

existente în 
de prelucrare 
lui.

Desigur, la 
necorespunzătoare a u- 
nor produse pe care le 
realizăm contribuie și

alfi factori. Deseori pro
dusele noastre se 
riorează în timpul 
portului pînă la 
ficiar, domeniu 
C.T.C. nu poate 
veni. Cazuri de acestea 
sînt mai frecvente cînd 
expediem produsele 
prin colefăria C.F.R. Nu 
în toate stațiile de cale 
ferată se manipulează 
cu grijă coletele cu pla
caj, plăci aglomerate, 
mobilă ; deseori acestea 
sînt descărcate prin a- 
runcare și nu sînf ferife 
de ploi. Pachetele cu 
plăci aglomerate din 
lemn se încarcă

dete- 
trans- 
bene-
unde 
inter-

de

multe ori în vagoano 
deschise sau acoperite 
cu prelată. De aceea, 
socotesc necesar să 
se studieze cu toată a- 
tenția construcția unor 
tipuri de vagoane aco
perite, cu volum mare 
și pereți laterali culi- 
sanți pe întreaga lun
gime, pentru a da po
sibilitatea să se încarce 
în colete mari plăcile 
aglomerate și fibrolem- 
noase, placajul. Susfi- 
nem aceasta deoarece 
numărul combinatelor 
care produc asemenea 
sortimente este în con
tinuă creștere.

Un rol hofărîtor în ri
dicarea calității produ
selor îl are creșterea ca
lificării muncitorilor și 
specializarea cadrelor 
tehnice, îndeosebi a 
celor care lucrează în 
serviciile controlului teh
nic de calitate. Consider 
necesară specializarea 
unor ingineri în fabri
cația de produse 
lemn stratificat, 
restea, parchete, 
de mobile, binale,

cole de sport. Concomi
tent, privind progresul 
tehnic continuu al indus
triei lemnului

cred că este 
nevoie de edita
rea unor manu
ale de speciali
tate de nivel 
superior și me
diu, corespunză
toare cunoștin
țelor pe care 
trebuie să le po
sede cei care 
răspund de ca
litatea produ
selor.

Tn ele să existe capitole 
cu detalii tehnologice, 
scheme de funcționare 
a mașinilor și a apara
telor de măsură și con
trol, rețete de fabrica
ție.

din 
che- 
lăzi, 
arfi-

lon MAFTEI 
inginer șef 
al Combinatului 
de industrializare 
a lemnului-Tg. Jiu

CRITERII DE CALITATE

PENTRU BUNURILE DE CONSUM
Propun stabilirea și 

completarea criteriilor de 
calitate ale bunurilor de 
consum, a normelor inter
ne departamentale, în așa 
fel încît ele să constituie 
un puternic stimulent în 
acțiunea de ridicare a va
lorii de întrebuințare a 
mărfurilor.

Mă refer la una din prevederile proiectului 
de Directive pentru noul cincinal.

Producția modernă, creșterea exigenței 
populației imprimă un conținut tot mai 
larg valorii de întrebuințare. Durabilita
tea, destinația, contextura deosebesc produ
sele între ele, dar aceasta nu este suficient. 
Intervin numeroase alte însușiri importante 
de care unele întreprinderi producătoare nu 
țin seama îndeajuns. Iată cîteva : uniformita
tea, frumusețea și netezimea suprafeței, forma 
și nuanța desenului, luciul, gradul de com- 
primabilitate, mularea, deformarea la sifonare 
și îndoire, menținerea formei și a dungii. Toc
mai asemenea însușiri individualizează pro
dusele pentru consum, le diferențiază în ochii 
cumpărătorilor. Socotesc, deci, că este necesar 
ca creatorii de modele, specialiștii întreprin
derilor aparținînd Ministerului Industriei U-

șoare să țină mai mult seama de aceste carac
teristici atunci cînd concep sau propun pentru 
contractare noi produse. Un izvor inepuizabil 
de inspirație îl constituie frumoasele motive 
naționale. Ele trebuie folosite mai mult decît 
pînă acum, adaptate și utilizate la crearea de 
noi modele de țesături, tricotaje și confecții.

Desigur, atenția pentru creșterea valorii de 
întrebuințare trebuie îndreptată deopotrivă 
asupra articolelor de bumbac sau din lină si 
a celor din fire sintetice. Extinderea utilizării 
firelor textile artificiale — integral sau în 
amestecuri rationale cu bumbac și lină în 
producția de țesături — a permis lărgirea sor
timentelor. Totuși, sînt o serie de articole, 
care, vă/fndu-le te întrebi: în ce scop au fost 
create, cui folosesc ?

Punem aceste întrebări deoarece nu de pu
ține ori tovarășii din conducerile direcțiilor 
industriale ale bumbacului și linii și delegați 
ai unor întreprinderi producătoare spun : sînt 
rezistente la purtare, la rupere, la sfîșiere, de 
ce le respingeți la contractări? Organele co
merciale, în calitatea lor de mandatari ai cum
părătorilor, nu-și pot permite să contracteze 
produse care nu corespund exigentelor.

Consider că trebuie să 
mare atenție modului în 
materiile prime. Așa cum 
de Directive, producția de
tice va crește în noul cincinal de 2,2—2,6 ori. 
Firește, fabricarea unor cantități sporite de ar-

se acorde o mai 
care se utilizează 
prevede proiectul 
fibre și fire sinte-

ticole sintetice trebuie să aibă o eficientă 
maximă. După părerea noastră, singura cale 
care corespunde acestui deziderat constă în 
realizarea de produse cu valoare de între
buințare ridicată, a unor modele inspirate, 
într-o bogată gamă de culori. De aceea, pro
pun să se studieze posibilitatea îmbogățirii 
sortimentului industriei textile, de confecții 
și tricotaje, cu produse care să ducă la dimi
nuarea consumului de bumbac și lină, la creș
terea ponderii firelor sintetice în producția 
bunurilor de consum.

Prin valorificarea superioară a materiilor 
prime de cea mai bună calitate, prin folosirea 
unor amestecuri rationale de fire, nu numai 
că se va ridica nivelul calitativ al produselor, 
ci se creează posibilități pentru reducerea 
prețului lor de cost. Practicarea unor prețuri 
diferențiale pentru articolele cu o valoare de 
întrebuințare diferită să constituie un instru
ment de reducere a prețului de cost in între
prinderi, concomitent cu îmbunătățirea cali
tății produselor.

Propun stabilirea șl completarea criteriilor 
de calitate ale bunurilor de consum, a norme
lor interne departamentale, în așa fel incit 
ele să constituie un puternic stimulent in ac
țiunea de ridicare a valorii de întrebuințare 
a mărfurilor.

Pavel VEREȘ
director general adjunct 
în Ministerul Comerțului Interior

în industria coloranților, materia 
primă are o pondere ridicată în 
valoarea produsului finit și de ca
litatea ei depind în bună măsură 
caracteristicile noului produs.

întreprinderea „Colorom" utili
zează peste 150 de materii prime 
și chimicale. Calitatea multora 
dintre acestea se ridică la nivelul 
cerințelor tehnologiei de fabrica
ție din întreprinderea noastră. 
Caracteristicile superioare ale 
nitrobenzenulul livrat de Combi
natul chimic Făgăraș, de exem
plu, ne-a ajutat să sporim indi
cele de puritate a anilinei pînă 
la 99,3 la sută, parametru care o 
face competitivă cu cele mai bu
ne produse similare de pe piața 
mondială.

Se întîmplă însă uneori ca fur
nizorii să nu privească și dincolo 
de poarta întreprinderii. Le este 
suficient că produsele lor, pe 
baza unor standarde sau norme 
interne — de multe ori și ele de
pășite — au fost acceptate. Iată 
ce se întîmplă cînd se procedea
ză astfel. Alfa nitronaftalina are 
un randament maxim în prelu
crare și asigură o calitate supe
rioară coloranților numai atunci 
cînd punctul de congelare este 
de 52°—53°C, nivel de altfel lesne 
de realizat. Normele interne pre
văd limite mult mai largi. Potri
vit acestora, ni se livrează și ma
terie primă cu punct de conge
lare de 50°C ; în fabricație, ran
damentul de prelucrare scade de 
la 78 la sută, la 70 la sută. Colo
rantul are o nuanță ștearsă. Pe 
țesăturile vopsite apar adesea 
pete, diferențe de nuanțe, iar re
zistența la lumină, spălare și fre
care este mai redusă. Această a- 
batere de două grade — aparent 
neînsemnată — afectează însăși 
valoarea de întrebuințare a țe
săturilor.

Este necesar deci ca conduce
rile întreprinderilor, cadrele de 
tehnicieni și ingineri să aibă 
permanent în vedere efectele e- 
conomice pe care materiile pri
me le produc în ansamblul eco
nomiei, felul în care ele ajută la 
creșterea generală a calității pro
duselor, să nu se mulțumească 
doar că în întreprinderea respec
tivă a fost atins un anumit nivel.

După cîte am constatat din 
practică, limitele actuale de în
cadrare a materiilor prime în 
categoriile I, II sau III sînt mult 
prea largi. Aceasta dă posibilita
tea unor întreprinderi furnizoare 
să nu tină seama de cerințele 
beneficiarilor, calitatea oscilînd 
mult de la un lot de material la 
altul. Limitele în ce privește 
împărțirea pe calități vor trebui 
să fie mult mai strînse. De ase
menea, trebuie să fie puse de 
acord însușirile fizice și chimice 
ale materiilor prime cu carac
teristicile produsului finit. Sînt 
situații cînd între acestea exis
tă mari discordante. STAS-ul 
pentru hîrtia suport, de pildă, 
admite existența unui număr de 
pete și îndoituri, în timp ce pen
tru hîrtia heliografică la care 
este folosită această materie pri
mă nu se permit asemenea de
fecte.

în viitorul cincinal va trebui să 
solicităm în mai mare măsură spri
jinul oamenilor de știință pentru 
a înregistra noi progrese în ce 
privește ridicarea calității și lăr
girea sortimentelor de coloranți 
necesari economiei naționale.

Ing. Dumitru ENE 
Ing Marius TEIANU 
loan STAN — maistru 
Fabrica de produse chimice 
„Colorom“-Codlea
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CAPODOPERELE LUMII

« V E N U S 
DIN MILO

Acad. G. OPRESCU

Grecia a dat lumii cea mai 
frumoasă sculptură reprezen
tând omul, dar Grecia este re
lativ recentă printre țările 
care s-au remarcat prin opere 
de plastică fundamentale, în 
arta veche. Să ne gîndirn la 
Egipt, la Asiria, la măreția 
sculpturii decorînd palatele 
fenicienilor, la acele părți 
locuite de o populație tot gre
cească, cum ar fi de pildă 
Creta. In secolul al VI-lea 
î.e.n., divinitățile grecești a- 
veau încă aspectul rebarbativ 
dl unor stîlpi, mai totdeauna 
de lemn, grosolan ciopliți, cu 
ochii închiși, cu mîinile lipite 
de trup, nemișcate, hieratice și 
impresionînd ca niște arătări 
informe. Și, o sută de ani mai 
tîrziu, ne găsim în plin secol 
al lui Pcricle, cu acele opere 
care pînă astăzi au rămas ex
presii inimitabile ale geniului 
grecesc, cele care decorau 
Parthenonul, opere ale lui 
Phidias, și, după Phidias, ope
rele acelor personalități pres
tigioase, care, fiecare după 
temperamentul său, contribuie 
la gloria sculpturii statuare, 
cu exemplare faimoase.

Cum s-a putut produce a- 
ceastă minune ? Ea se explică 
în primul rînd prin calitățile 
intelectuale și de tempera
ment ale poporului grec, opti
mist. vioi, inteligent, și prin 
condițiile la care îl obliga so
lul sărac, însă de o mare fru
musețe, pe care-l locuia. Ex
presia mulțumirii către zei, și 
vom vedea cum își închipuiau 
grecii divinitățile locuind par
că chiar în mijlocul oameni
lor, pe înălțimea Olimpului, se 
traducea prin procesiuni bine 
organizate, aproape niște ba
lete, prin dansuri, prin sacrifi
cii de animale însoțite de ser
bări publice, prin întreceri, 
pe care astăzi le-am numi 
sportive, care făceau, mai ales 
din bărbați, exemplare umane 
de o frumusețe impresionantă. 
In momentul în care artiștii 
trec la imagini ale divini
tății decorînd templele sau 
ale atleților decorînd pales
trele, ei privesc în jurul 
lor și se inspiră de la cei 
care-și trăiesc viața de toa
te zilele, așa cum o conce
peau cetățile libere, mai ales 
de la tineretul care locuia ce
tățile. Și, la rîndul lor, atleții 
își dau toată osteneala ca, prin 
exerciții sistematice și prin 
traiul lor cumpătat și ordonat, 
să ajungă să semene cu cei 
în marmură și în bronz pe 
care-i produceau artiștii — 
opere de o armonie unică.

Sculptura greacă începuse 
modest. Din stâlpul inform, re
prezentând divinitatea, un ar
tist inspirat liberase mîinile, 
altul făcuse ca unul din pi
cioare să fie pus înaintea ce
luilalt și să indice astfel o 
mișcare, mersul, se deschise
seră ochii și, astfel, încetul cu 
încetul, dar totuși în foarte 
scurt timp, se ajunsese ca re
prezentările zeilor să fie ase
mănătoare cu cele mai fru
moase exemplare omenești, în 
plus, cu o demnitate, cu un aer 
de calm maiestuos, care între
ceau omenescul.

Și Venus din Milo este tot 
Imaginea unei divinități. Este 
Afrodita, pe numele ei gre
cesc, născută din spuma mării, 
care, atât în vîața de țoale 
zilele, cit și in sculptura gre
cească, ține unul din rolurile 
principale. Și era natural să 
fie astfel. Zeița reprezenta 
frumusețea și dragostea, tot ce 
era mai prețuit pe pămînt. De 
multe ori ea este reprezentată 
alături cu copilul ei, Amorul.

Venus, cea de care vorbim 
astăzi, a fost găsită în insula 
Melos și trece drept o operă 
din secolul al II-lea î.e.n. De 
la sculpturile Parthenonului 
pină la ea s-au scurs aproxi
mativ 300 de ani, în care timp 
marii sculptori greci, fiecare 
cu stilul lui, împodobiseră 
templele și piețele publice.

Unii dăduseră mai multă 
importanță tandreței în expre
sie, alții forței, o a treia cate
gorie mișcării, o a patra, prin 
socoteli matematice, bazate pe 
exemplarele cele mai reușite, 
ajunseseră să determine un 
raport armonios între di
versele părți ce compun 
trupul omenesc, adică la 
un canon. Acest canon devine 
cu timpul ceva supărător prin 
rigiditatea lui, ceva compara
bil cu academismul de mai 
tîrziu, defect la care s-ar pă
rea că oamenii Renașterii, a- 
cei adoratori ai statuarei gre
cești, sînt mai puțin sensibili 
decit sîntem noi astăzi, de 
vreme ce Apollo din Belvede
re și grupul lui Laocoon pro- 
vocaseră atât entuziasm pînă 
și la Michelangelo.

In orice caz, treptat, treptat, 
expresia divinităților ieșite 
din mina sculptorilor greci se 
umanizează, pînă ce, în vremea 
în care a fost executată Venus 
din Milo, o statuie devine atât 
de naturală, atât de simplă la 
înfățișare, atât de a noastră, 
îneît ne gindim că modelul 
care a servit artistului putea 
fi o fată tânără din mediul în
conjurător, produs al unei

vieți simple și fără griji, cu 
proporții impecabile ale trupu
lui, mai ales cu acea atitudine 
și acel aer care fac din ea un 
exemplar magnific de umani
tate adevărată. Evident, Venus 
din Milo n-are autoritatea al
tor personalități feminine din 
mitologia grecească, a Her ei, 
a Atenei. Ea are însă ceva mai 
mult: un element de atracție 
irezistibilă. Așa cum ne apare 
astăzi, îi lipsesc brațele și 
mulți artiști și-au dat ostenea
la să-și imagineze cum ar fi 
putut să fie acele brațe în 
realitate. Adesea, cei vechi, 
din pricina dragostei soției lui 
Hefaistos pentru Ares, tânărul 
și frumosul zeu al războiului, 
și-au închipuit-o ca făcînd 
parte dintr-un grup, compus

Venus din Milo

din cei doi amanți, dar, în rea
litate, nu această soluție con
venea statuii. Venus fusese 
găsită, în acea insulă dintre 
Ciclade, alături de două 
brațe și de mai multe ca
pete. Era natural la în
ceput să se creadă că acele 
brațe aparțineau statuii. Ele 
sînt însă de o altă marmură și 
nu se potrivesc cu poziția pe 
care ar fi putut-o avea, dată 
fiind atitudinea zeiței. Restau
rarea brațelor rămîne deci o 
enigmă pasionantă pentru 
viitor.

Gingașul, fermecătorul trup 
este gol pînă mai jos de mij
loc, de unde începe o draperie 
care-i acoperă membrele infe
rioare și cade bogată peste 
picioare. Această draperie este 
lucrată cu atâta perfecțiune și 
cu atâta veridicitate, îneît ea 
însăși constituie una din cali
tățile majore ale operei. Spre 
deosebire de alte statui, în 
care draperia este mai lipită 
de trup, aici ea cade într-un 
chip cu totul normal și împar
te statuia în două jumătăți: 
cea de deasupra, calmă, seni
nă, privind încrezătoare în 
viață, cu toată splendoarea 
unui trup tânăr, căruia îi sim
țim parcă căldura pielii deli
cate, și partea de jos, mai 
mișcată.

Atât sîntem de obișnuiți să 
vedem în această femeie tână
ră o ființă vie, palpitând, îneît 
atunci cînd ne imaginăm, 
după cum se povestește, că —• 
transportată de la locul unde 
fusese găsită pînă la țărmul 
mării ca să fie dusă cu vapo
rul. la Constantinopol, unde se 
găsea atunci francezul pro
prietar al ei — fusese tîrîtă 
pe drumurile rele ale insulei, 
simțim aproape o strîngere de 
inimă la ideea că frumosul 
trup a putut să fie rănit și 
batjocorit în această operație 
brutală...

Venus din Milo, azi în Mu
zeul Luvru, reprezintă una 
din culmile artei grecești. 
După ea însă începe declinul 
și, puțin mai în urmă, încor
porarea artei grecești în cea a 
imperiului roman. In cele cinci 
secole însă, în care sculptura, 
grecească se manifestase și își 
îndeplinise ciclul, ea ne apare 
ca una din cele mai coerente 
manifestații de artă, constituie 
un tot atât de armonios și de 
bine definit, îneît, pe drept, a 
fost considerat ca o etapă su
premă a activității artistice 
omenești. Neamul bine dotat 
și vioi al grecilor își dăduse 
măsura în acele opere în care 
sentimentul armoniei, al clari
tății, ura a tot ce este dis
proporționat și absurd, sînt 
exprimate deplin și cu forță, 
în forme clar perceptibile pen
tru oamenii tuturor timpuri
lor.
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turi, muntele sacru al laponilor, 
se înalță un hotel ultramodern 
unde trag străinii pentru a vedea 
cum dispare timpul în fantastica 
auroră eternă a „soarelui de la 
miezul nopții". Departe, spre mia
zăzi, trambulinele de la Rovaniemi 
freamătă de strigătele schiorilor 
englezi, americani, germani. De a- 
colo, de pe terasele elegantelor ho
teluri „Polar" și „Pohjanhovi", din 
creștetul colinei Ounasvaara, tu
riștii privesc peisajul tulburător al 
văii fluviului Kemi, sub șuvoaiele 
de lumini stranii, exaltate, ireale 
ce se scurg dinspre miazănoapte 
— împărăția plină de taine a au
rorei boreale.

în fața hotelurilor, pe apele re
pezi ale rîului Ounaskoski, flăcăi 
vînjoși își caută echilibrul pe trun
chiurile de copaci minate de cu- 
renți — tinerii laponi vor să placă 
turiștilor. Ei sînt renegați de cei 
din Marele Nord, străvechiul trib 
al skoltilor în veșnică transhu- 
manță, descendenți din triburile 
care, cu peste 5 000 de ani înain
tea epocii noastre, au venit gonite 
de urgia ghețurilor. îi găsim în 
narațiunea lui Ottar, cu 14 veacuri 
în urmă, iar Tacit vorbește despre 
ei ca despre o năpraznică rasă de 
vînători.

Apele lacului Inari au încreme
nit sub cerul înalt și gol, iar văz
duhul s-a umplut de răsuflarea u-
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A AUROREI
BOREALE

Un ren, o sanie și un lapon. Spre 
miazăzi, Ivalo, munții încremeniți 
sub cerul înfrigurat, smîrcurile în
cețoșate, peisajul parcă incendiat 
al tundrei, drumurile șerpuite 
printre pantele repezi străjuite de 
pini, lumina înaltă și halucinantă 
a Laponiei.

Un ren, o sanie și un lapon. De
parte, spre miazănoapte, pe marea 
de aluminiu, îți croiesc drum prin 
fiordul îngust pînă la Kirkenes 
bărcile pescarilor, pescărușii țipînd 
ascuțit peste apele înghețate. Că
tre apus, dincolo de Karigasniemi, 
acolo unde Ailigas își înalță creș
tetul pleșuvit de vînturi, se nălu
cește Laponia norvegiană, grandi
oasă, aspră, nemărginită.

Inari e lacul sfînt al Marelui 
Nord, labirint de ape cu miros de 
arbori putrezi și animal sălbatic.

O undă argintie scaldă văzduhul 
cuprins de o frenezie mută și-i îm
prumută un fel de neliniște fluidă, 
ceva tulbure și grav care evocă 
nostalgii adînci, o mitologie încăr
cată de mistere, bătrîne cîntece 
păgîne.

— Inari ! Țîșnind din apele ce 
reflectă pădurea arctică, se arată, 
stearpă și colțuroasă, Ukonsaari. 
Este sanctuarul laponilor, învăluit 
într-o aureolă de melancolie. Pri
măvara și toamna, laponii sacrifică 
demonilor cîini și reni, pentru a-i 
îmbuna. în nord, renul este consi
derat animal sfînt. Laponii Mare
lui Nord finlandez se tem numai 
de Ukonsaari. Unii dintre ei adoră 
ursul, fiara sfîntă a strămoșilor. 
Cei mai mulți — și mai cu seamă 
cei mai tineri — își sacrifică renii 
și cîinii lui Ukonsaari.

REPORTA]

DIN LAPONIA 

de Horia LIMAN

Este zvon de primăvară, luna 
mai, luna înmulțirii. Păstorii la
poni au călătorit zile și nopți în 
șir, pentru a găsi loc de pășune. 
Au venit tocmai din Koillismaa, 
țara de nord-est, prin sălbăticiu
nile vastelor păduri, de-a lungul 
apelor iuți pe care plutașii pornesc 
buștenii către miazăzi. Au venit, 
chemați să oficieze un străvechi 
rit, pentru ca renii să fete pui să
nătoși, pentru ca pămîntul pustie
tăților infinite să dea hrană feme
lelor și viitoarelor turme.

Departe, spre apus, Karesuan- 
do, capitala de iarnă a laponilor 
nomazi, a rămas pustie. Numai tu
riștii se mai văd, îndreptîndu-se 
spre Kilpisjărvi, lacul care face 
hotar între nordul finlandez, sue
dez și norvegian. Acolo, în margi
nea apelor, la poalele lui Saanatun-

nor miresme amețitoare. Este mi
rosul sălbatic al arborilor putrezi. 
Este aroma sîngelui lui Nils, cli
nele cu nume de om, pe care 
Veikko l-a sacrificat, plîngînd ca 
un copil, pentru ca Ukonsaari să 
dea renilor săi pămînt bun pentru 
păscut, pentru ca Ukonsaari să a- 
pere puii renilor săi de lăcomia 
fiarelor. Pehr Hogstrom, apostolul 
laponilor „Kaitum", a spus, cu 
două veacuri în urmă, că renul dă 
laponului ceea ce pămîntul și ma
rea dau semințiilor îndepărtate. 
Renul este carne și lapte, haină și 
cuțit, sanie și „Kota" — coliba la
ponului. De aceea se spune : un 
ren, o sanie, un lapon. Fără ren, 
sania n-ar putea goni de-a lungul 
și de-a latul Marelui Nord. Omul ? 
Omul este un fulg de zăpadă

spulberat de vijeliile arctice. Nu
mai renul este etern.

— Turma de reni, mi-a spus 
un lapon de la Rensjon, se numește 
„aello". Aceasta se traduce prin „a- 
ceea din care se trăiește" sau 
„ceea ce îți dă viață". Limba lapo
nilor este puțin evoluată. Sînt mai 
multe dialecte, în diferitele re
giuni ale Marelui Nord. Dar ma
joritatea cuvintelor sînt legate de 
creșterea renilor. Nici cîntecele de 
dragoste nu se pot concepe fără 
existența renilor. Unul sună așa;

„Hărkarii aproape sălbatici
din Mittliden / 

Sînt atât de puternici,
incit mă pot purtai 

cu dragul meu..."
Hărkarii sînt renii de tracțiune,k 

Am auzit acest cîntec în Ultevis, 
pămîntul toamnei, acolo unde fe
tele cîntă virtuțile lui Niilas, lo
godnicul frumos și viteaz pe care 
toate îl visează — deși este un per
sonaj de legendă — și toate vor 
să-1 aibă soț.

La Karasjok, în Norvegia, mon
strul canibal Itallo populează nop
țile de coșmar, dar se mai cunosa 
și legende eroice, evocări despre 
Baeive Olav și Laurukasj, victorioși 
în toate luptele. Cîntecele magica 
se închină și ursului și lunii. Cîn
tecele despre mare sau munți, văl 
sau rîuri, lupi sau vapor sînt cîn
tece profane. Un „yoike" (cîntec) 
despre bucuria munților arctici sau 
despre frumusețea renului este 
însă cu totul altceva. 11 auzi cel 
mai adesea în timpul marilor mi
grații dintre vară și iarnă, cînd 
renii exercită asupra laponilor de 
munte un fel de influență mistică, 
întocmai cum laponii de mare, ră
tăcind printre fiorduri, încearcă 
recea nebunie a valurilor spume- 
gînde.

Am ajuns la „siida“ vînătorilor și 
pescarilor dinspre Tromso, unde 
„norrazul" capilor de familie îm
parte pămînturile pentru creșterea 
renilor, apele pentru prinderea so
monilor, partea de pradă fiecărui 
membru al colectivității. De mii de 
ani, „siida" își are tradițiile ei 
imuabile, sacre asemeni renului. 
Fata care se căsătorește își păs
trează numele de familie. Flăcăul 
care vine în pețit. oferă daruri ma
mei. Dar mamele nu-și cedează 
fiicele dacă flăcăul nu a dovedit că 
știe să prindă un ren sălbatic, să-1 
domesticească, să-1 crească. Timp 
de un an, el va rămîne în gospo
dăria socrilor, pe care-i va sluji cu 
umilință. Demnitatea gospodăriei 
proprii se cîștigă cu trudă, pentru 
că însăși viața laponilor este dură, 
plină de neprevăzut, aidoma natu
rii dezlănțuite de temutul Stallo.

La Suomussalmi, apele rîului E- 
mojoki pun în mișcare turbinele 
marilor hidrocentrale sub prive
gherea tinerilor laponi. Spre mia
zănoapte de Oulu, tineri laponi în
fruntă diminețile cețoase purtînd 
în vale trunchiurile copacilor 
proaspăt doborîți, de-a lungul ape
lor repezi, misterioase și vaste ca 
văzduhul Marelui Nord. în fața la
cului Inari, un lapon de munte a 
întins brațul spre necuprinsul a- 
pelor cu mireasmă de fiară, de ar
bori putrezi șl de sînge.

— Acolo este Ukonsaari!
Și vocea lui stinsă tremura.
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Lupta omului cu natura

Armăsarii

Cu asemenea antene se re
cepționează automat semnale 
transmise de sateliții artificiali 

a! Terrel

EOL
Gh. DIACONESCU 

candidat în științe 
fizico-matematice

Urmărind vînfurile și genera
lized rezultatele observațiilor 
sale, Thales din Milet a întoc
mit un adevărat „calendar me
teorologic" pentru corăbieri. 
Caustic și liber în gîndire, 
Arisfofan a contestat zeilor pu
terea de a produce vîntul și 
ploaia. în cele patru cărți ale 
sale, intitulate „Meteorologia”, 
Arisfotel acordă un loc de 
seamă descrierii și interpretă
rii vînfurilor.

încă în secolul II funefiona, 
la Atena, un turn închinat lui 
Eol, zeul vînfurilor. „Turnul 
vîniurilor" punea la îndemîna 
marinarilor date despre vre
mea care îi aștepta. Era un 
turn prevăzut cu o giruetă. Bă
tută de vînt, girueta se mișca 
anfrenînd un bețișor, care in-

Ambele puncte există pe 
planeta noastră, mareînd cele 
două extreme între care evo
luează mișcările aerului. „Polul 
vînfurilor” se află în Țara 
Adelia, în apropierea Polului 
Sud. Exploratorii care au cer
cetat aceste locuri au constalaf 
că din pricina vînfurilor care 
baf aici, fără contenire, toate 
pietrele par că sînt șlefuite. 
De cele mai multe ori, viteza 
vînturilor e în medie de 130 
km pe oră, dar sînt și cazuri 
cînd atinge de 3 ori atîta I 
Cercetătorii pot ajunge de la 
corturile lor la stafiile meteo
rologice numai folosind cram- 
poane, ca alpiniștii.

Opuse „polului vînfurilor’ 
sînt „latitudinile cailor’ din 
preajma ecuatorului. Aici, ae-

lui este atinsă tocmai în Jurul 
acestui centru. E interesant că 
rotația pămîntului joacă un rol 
determinant în stabilirea vîrte- 
jului ciclonic. Astfel, In emisfera 
sudică, mișcarea aerului în ju
rul punctului de presiune mi
nimă are loc în direcția acelor 
de ceasornic. în emisfera nor
dică mișcarea are loc în sens 
invers. Diametrul unui ciclon 
poate atinge pînă la cîteva 
sute de km. în zonele bîntuite 
de cicloane (arhipelagul An- 
tilelor, crestele Japoniei, Noii 
Zeelande, Australiei), naviga
ția este mult îngreunată, ora
șele, satele, oamenii au de su
ferit.

se domesticesc ?

Din punct de vedere meteo
rologic, vînful este aer în miș
care. Dar nici cel mai pedant 
dintre specialiști nu va acorda 
vreodată aceeași atenție adie
rii stîrnife de un ventilator și 
uraganului care suflă cu 250 
km pe oră. între zefirul mîn- 
gîietor și taifunul care distru
ge totul în cale, vîntul își dă 
întreaga sa măsură de prieten 
șl de dușman al omului.

Vînful a fost, probabil, cel 
dintîi dintre fenomenele natu
rii cu care au făcut cunoștință 
oamenii ca ființe care trăiesc 
în aer. în orice caz, el este 
primul dintre fenomene asu
pra căruia strămoșii noștri au 
efectuat măsurători încercînd 
să-i determine direcția, tăria, 
durata. Există numeroase do
vezi că vînful a pus în miș
care, o dată eu pînzele coră
biilor, și însemnate domenii 
ale știinfei. în ale sale „Zile 
și munci”, Hesiod stabilea, a- 
cum 27 de secole, legătura 
între primele rafale de vînt 
rece, care coborau din nord și 
anotimpul rece care urma.

dica una dintre figurinele 
sculptate pe fronton. Dacă 
bețișorul se oprea în dreptul 
lui Zephyr, fînărul încărcat cu 
flori și fructe, asta însemna că 
batea dinspre apus vîntul cel 
cald și liniștit. Dacă bețișorul 
indica chipul lui Boreus, un 
băfrîn cu barbă albă, înveș- 
mîntaf în culori închise, afunci 
navigatorii aveau de înfruntat 
vînful rece dinspre nord. Tur
nul vînturilor s-a păstrat la 
Atena pînă în zilele noastre. 
Numai girueta a căzut pradă 
vînfurilor care au bătut-o fără 
oprire...

Principiul giruetei, sensibilă 
la vînturi, stă și la baza celui 
mai răspîndit aparat pentru 
determinarea direcției vînfuri
lor folosit în zilele noastre. 
Oricine a vizitat o stafie me
teorologică sau a fost pe un 
aeroport a văzut un anemo- 
metru : este morișca cu patru 
cupe care se mișcă fără astîm- 
păr, după cum o bat vînfu
rile...

„Polul vînturilor'1 
și „latitudinile 
cailor"

Ați auzit de „polul vînturl- 
lor* ? Dar de „latitudinile 
cailor* ?

rul rămîne nemișcat zile și 
săptămîni întregi, pînă e 
tulburat de furtuni însoți
te de ploi torențiale. Nu
mele ciudat al locurilor își are 
explicația sa. Se știe că după 
descoperirea Americii, europe
nii au expediat peste ocean 
cai, animale necunoscute pe 
noul continent. Dacă se întîm- 
pla ca o corabie cu pînze, care 
transporta animale să nime
rească în una dintre zonele 
fără vînfuri, exista primejdia 
ca ea să rămînă imobilizată în 
mijlocul apelor timp îndelun
gat. Apa pentru adăpatul cai
lor se termina și aceștia se 
stingeau de sete. Sutele de cai, 
care și-au găsit mormînful în 
apele acestor locuri, au dat 
latitudinilor respective numele 
lor...

Adesea citim în ziare despre 
distrugerile pe care furtunile, 
taifunele, uraganele le produc 
îndeosebi în țările calde ale 
pămîntului. Toate acestea sînt 
denumiri ale unui fenomen co
mun : ciclonul tropical. Numele 
ciclonului vine de la grecescul 
kyklos-cerc, și nu întîmplător. 
Ele se produc în regiuni în 
care, la un moment dat, pre
siunea aerului scade în așa fel, 
îneît se produc mișcări con
vergente de aer spre un cen
tru cu presiune minimă. Vite
za maximă de rotație a aeru

Amintirea 
„marelui uragan"

Pentru a fi mai ușor de recu
noscut, în vederea studierii lor, 
cicloanelor (sau taifunurilor, 
cum li se spune în mod curent), 
li s-au dat la început nume de 
sfinți, apoi de corăbii scufun
date, iar mai apoi (după un re
cent obicei american) nume de 
femei. Tradiția se păstrează din 
secolul trecut, cînd în ziua sfîn- 
fului Filip s-a produs în regiu
nea insulei Porfo-Rico un ciclon 
de o forță extraordinară. De 
altfel, întreaga această regiune 
este des bîntuită de cicloane. 
Aici s-a și dezlănțuit, în anul 
1780, „marele uragan”, consi
derat de specialiști cel mai 
mare ciclon din cîfe s-au for
mat vreodată pe planeta noas
tră. Numeroase insule au fost 
atunci devastate, casele fiind 
aruncate de-a dreptul în mare. 
Aproape 400 de vase au fost 
fie scufundate, fie aruncate pe 
țărm, ca niște coji de nucă. 
Zeci de mii de oameni au pie
rit zdrobiți de vînt sau purtafi 
de acesta, prin înălțime, la mari 
distanțe...

în lupta continuă cu vîntul, 
omul a știut să-și organizeze 
de-a lungul anilor sisteme tot 
mai perfecționate de alarmă, 
care să-i îngăduie luarea unor 
măsuri de apărare. în regiunile 
asiatice, bîntuite de taifunuri, 
stațiile meteorologice sînt în 
măsură să anunțe traseul aces
tora cu cîteva ore înainte. în 
orașe și sate activitatea încetea
ză. Oamenii se baricadează în 
case. Obloanele sînt bătute cu 
cuie. Pe acoperișuri se pun 
greutăți.

La organizarea sistemului de 
alarmă împotriva vînfului, oa
menii folosesc azi mijloacele 
cele mai moderne : informațiile 
captate prin radio de la stații 
meteorologice automate (unele 
plutind în largul oceanului), da
tele obținute cu ajutorul baloa- 
nelor-sondă, care se lansează 
la mari înălțimi și, în ultima 
vreme, semnalele transmise de 
sateliții artificiali ai pămînfu- 
lui.

Lupta împotriva vînfului este 
cu atîf mai eficientă, cu cîf 
este dusă cu forțe mai unite. 
Aceasta a și făcut ca Organi
zația meteorologică mondială 
(O.M.M.), organizație speciali
zată a O.N.U., să inițieze stu
diul sistematic al fenomenelor 
meteorologice tropicale, cu sco
pul principal de a lămuri con
dițiile de geneză și de evolu
ție a cicloanelor care bîntuie 
prin aceste locuri. încă în Tî , 
a avut loc la Nairobi — capi
tala Kenyei — primul colocviu 
internațional asupra cicloanelor 
tropicale. Au urmat o serie de 
alte colocvii și simpozioane la 
Tokio, Cairo, Bangkok, Mexic... 
Fără îndoială că eforturile uni
te ale specialiștilor vor da 
roade. Lupta pentru supunerea 
vînfului va mai continua însă 
multă vreme. Oamenii viitoru
lui vor duce, fără îndoială, mai 
departe experiența strămoșilor 
noștri, care cu mijloace tehnice 
modeste au reușit să foloseas
că vînful la mișcatul corăbiilor 
pe mare sau al aripilor de 
moară pe uscat. Va fi energia 
eoliană una dintre energiile de 
bază ale viitorului ? Greu de 
spus. Centralele electrice eolie
ne sînt, deocamdată, rare în 
lume și ele dau randamente re
duse. Cea mai mare parte a 
puterii sale vînful și-o trece 
printre paletele centralelor fă 
care trebuie să le acționeJ® 
Iar puterea vîntului e, cum ari 
văzut, cu adevărat uriașă. Spe- 
cialișii au socotit că, dacă ea 
ar fi domesticită, s-ar obține un 
potențial electric de trei ori 
mai mare decît cel al tuturor 
apelor de pe glob.

Ispititoare perspectivă, căreia 
merită să-i consacri puterile, 
cunoștințele, imaginația crea
toare I Pentru că, chiar dacă 
deocamdată vîntul aduce oa
menilor mai mult rău decît 
bine, el nu este decît un feno
men al naturii. Iar omul a fă
cut, nu o dată, dovada faptului 
că este apt să cunoască, să stă- 
pînească și să strunească for
țele din jurul său.
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Intr-unui din atelierele de proiectare de la IPROMET-Bucureștl Foto : R. Costin

DEZBATEREA PROIECTELOR DE DIRECTIVE 
ALE CONGRESULUI AL IV-lea AL PARTIDULUI 
Adunarea cadrelor didactice «fie la Institutul politehnic 

„Gh. Gheorghiu-Dej"

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc luni după- 
amiază o adunare a cadrelor didac
tice de la Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej", consacrată dezba
terii proiectelor de Directive ale 
Congresului al IV-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada anilor 1966— 
1970 și cu privire la valorificarea 
surselor energetice și electrificarea 
țării în perioada 1966—1975.

Au luat cuvîntul numeroși pro
fesori universitari, lectori, asistenți, 
cadre de specialitate. Vorbitorii 
și-au exprimat aprobarea unanimă 
față de prevederile proiectelor de 
Directive, subliniind însemnătatea 
lor pentru dezvoltarea multilatera

A apărui „PROBLEME ECONOMICE" 6196^
Numărul pe luna iunie al revis

tei „Probleme Economice" publică 
PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE 
CONGRESULUI AL IV-LEA AL 
P.M.R. CU PRIVIRE LA DEZ
VOLTAREA ECONOMIEI NA
ȚIONALE ÎN PERIOADA 1966— 
1970, PRECUM ȘI PROIECTUL 
DE DIRECTIVE ALE CONGRE
SULUI AL IV-LEA AL P.M.R. CU 
PRIVIRE LA VALORIFICAREA 
SURSELOR ENERGETICE ȘI E- 
LECTRIFICAREA ȚĂRII ÎN PE
RIOADA 1966—1975.

în continuare, revista cuprinde 
STUDIILE : Scurtarea termenelor 
de intrare în funcțiune a investi
țiilor industriale de R. CIURI- 
LEANU, Măsuri noi de stimulare 
a sporirii producției agricole de 
O. POPESCU și D. ȚÎNȚĂREANU, 
Pîrghiile bancare în sprijinul 
dezvoltării economiei naționale de 
V. PÎRVU, Activitatea privind 
prestarea de servicii către popu
lație de I. IȚICOVICI, Concepția 
social-economică a lui Dinicu Go- 
lescu de OLGA CONSTANTI- 
NESCU, „Salariu, preț, profit" și 
relația fundamentală a proprietă
ții capitaliste de N. IVANCIU; 
CONSULTAȚIA : Acumularea ca
pitalului și situația clasei munci-

Știri sportive

(ursa ciclistă 

„Tour de l'Avenîr
EUPEN 21 (Agerpres). — Cursa 

ciclistă internațională „Tour de 
L’Avenir" a continuat ieri cu des
fășurarea etapei a doua, Koln-Eu- 
pen (127,500 km) cîștigată de Ma
riano Diaz (Spania) în 3h 16’38”. Pe 
locurile următoare s-au clasat în 
ordine : Leliten (Olanda), Desvages 
(Franța), Kirilov (R. P. Bulgaria), 
Suris (Spania) toți cu timpul de 3h 
17’17”. Cicliștii români C. Dumi
trescu și L. Zanoni au sosit cu al 
treilea pluton cronometrat în 3h 
22’01”. La interval de un minut și 
jumătate a trecut linia de sosire un 
alt grup în care se aflau Ciumete, 
Bădără și Rusu.

în clasamentul general indivi
dual conduce Peffgen (R.F.G.), ur- 
j at de Claude Guyot (Franța) la 
1, ”, Grosskot (Franța) la 30”. As
tăzi are loc etapa a treia, Eupen- 
Liâge (130 km).

• Tradiționala competiție automobi
listică internațională de 24 de ore, dis
putată la Le Mans, care a contat pen
tru campionatul mondial de viteză și 
rezistență, a fost cîștigată la această 
ediție de echipajul Rindt-Gregory. Pilo- 
tînd un „Ferrari", învingătorii au par
curs în 24 de ore 4 677,110 km (medie 
orară 194,860 km).

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Walnut (California), 
cunoscutul atlet american Harold Con- 
noly a stabilit un nou recoțd mondial 
în proba de aruncare a ciocanului : 
71,26 m. Vechiul record (71,07 m) apar
ținea aceluiași sportiv. 

lă a economiei și culturii, pentru 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii. Ei au arătat că învă- 
țămîntul tehnic superior trebuie să 
fie in pas cu dezvoltarea economi
că a țării.

Manifestîndu-și recunoștința pen
tru grija partidului față de învăță- 
mîntul superior, vorbitorii au sub
liniat sarcinile ce le revin în mun
ca de ridicare a învățămîntului 
superior pe o nouă treaptă, în acti
vitatea de pregătire a viitorilor 
specialiști promotori ai tehnicii noi, 
organizatori ai producției, buni 
conducători ai colectivelor unde 
lucrează, capabili să rezolve orice 
problemă tehnică.

(Agerpres)

toare de T. POSTOLACHE ; 
ÎNSEMNĂRILE: îmbunătățirea
conținutului cursurilor de profil 
în învățămîntul economic superior 
de C. FLORESCU și C. PINTILIE, 
Modernizarea învățămîntului su
perior statistic de V. TREBICI.

La rubrica „Critică și biblio
grafie revista inserează ARTICO
LELE : Economia matematică de 
acad. GR. C. MOISIL, Succesele 
economiei naționale a R.P.R. în 
cifre statistice de V. DUMITRU, 
O nouă contribuție valoroasă la 
teoria generală a contractelor e- 
conomice de ELEONORA ROMAN, 
Pe marginea unui curs universi
tar de finanțare și creditare a in
vestițiilor de GH. D. BISTRI- 
CEANU și A. VERNICEANU, 
Keynesismul în S.U.A. de M. 
DIMA.

Revista mai cuprinde rubricile 
„Informații științifice" și „Scri
sori către redacție".

(Urmare din pag. I-a)

Singura urmă a secolului XX din 
cabana lui Johnson este un fir e- 
lectric ce atîrnă din tavan. Aces
ta face să ardă un unic bec, să 
cînte un radio mic și foarte uzat, 

- și, din cînd în cind, să funcționeze 
un televizor străvechi, cumpărat 
de domnul Johnson pe zece dolari 
și care le oferă singura lor viziune 
asupra unei Americi citadine, tre
pidante.

Dacă nu plătește chiria la timp, 
familia se trezește, cînd se în
toarce de la cîmp, cu ușile încu
iate. Unii cultivatori oferă locuin
țele gratuit. Alții cer chirii în ra
port cu numărul locatarilor apți 
de muncă. Chiriile variază între 10 
și 50 de dolari pe lună.

Familia Johnson, ca și cele mai 
multe dintre familiile din Shack- 
town, își gătește singură hrana. Dar 
aprovizionarea cu alimente nu e 
ușoară. In apropierea taberei e- 
xistă un soi de prăvălie-ma- 
gherniță, tot proprietatea cultiva
torului, dar care vinde cu prețuri 
de trei ori mai mari decît cele din 
oraș. „Cînd ne-a urcat plata cu 
zece cenți”, povestește domnul 
Johnson, „toate prețurile au cres
cut cu 25 de cenți. Și ne obligă 
sau să cumpărăm de la el, sau să 
ne mutăm. Nu e drept".

Apa potabilă constituie întot
deauna o problemă în Shacktown. 
Pentru toate clădirile există o sin
gură cișmea. în jurul cișmelei 
s-a adunat o băltoacă și pen
tru a ajunge la robinet trebuie 
să pășești peste niște scînduri 
proptite pe pietroaie. Aceasta este 
singura sursă de apă din tabără.

Seara, copiii mai mari stau la 
coadă, cu gălețile în mînă, ca să 
ia apă. Uneori, cînd coada e prea 
lungă, soții Johnson cumpără apă 
de la un sacagiu care o vinde cu 
găleata. „Parte din apă ne-o pro
curăm de la o distanță de cinci 
mile", ne spune domnul Johnson. 
„Uneori sînt atît de vlăguit, încît 
aș vrea să pic acolo mort. Tre
buie să fierbem apa și apoi s-o 
cărăm în cadă, să spălăm rufele. 
Trebuie să fierbem apă pentru

Cronica
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PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

La 21 iunie a. c., ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe Akira 
Shigemitsu, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Japoniei 
la București, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

★
Duminică dimineața a plecat la 

Praga tov. Dumitru Bej an, secre
tar al Consiliului Central al Sin
dicatelor, pentru a participa la 
lucrările Comisiei de revizuire a 
Statutului Federației Sindicale 
Mondiale.

TURNEUL ANSAMBLULUI 
DE BALET DIN PECS

Colectivul baletului modern din 
Pecs a prezentat luni seara, la 
Teatrul de operă și balet al R. P. 
Române, al doilea spectacol din 
cadrul turneului său în țara noas
tră. în program au fost cuprinse 
baletele „Studii în albastru", „Ba
lada groazei", „Variațiuni pe tema 
unei întîlniri" și „Pînza de păian
jen". Au participat reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, ai I.R.R.C.S., oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic. Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes. Artiștilor oaspeți le-au fost 
oferite flori.

Ieri, pe agenda 
,,Pelicanului alb"

Luni seara, în cea de-a doua zi 
a Festivalului filmului de la Ma
maia, a fost prezentat filmul artistic 
„Gaudeamus Igitur" (distins anul a- 
cesta cu premiul I la primul Festival 
international al filmului pentru co
pii și tineret de la Gottvaldow-Ceho- 
slovacia). Pe ecranul festivalului au 
rulat, de asemenea, cinci filme de 
scurt metraj: „Ciucurencu", „Con
certo grosso", „Școala de la Meri", 
„Gura lumii" (desen animat) și 
„Callatis".

vase. în ultima tabără unde am 
locuit se găsea un duș, dar ca să 
ajungi sub el trebuia să stai o 
jumătate de zi la coadă, mai ales 
vara”.

Cînd într-o tabără din Swans
boro (statul Carolina de nord), 
s-au îmbolnăvit mai mulți copii, 
un pastor tînăr, numit Jack Mans
field, a dat apa la analiză. S-a 
găsit că este contaminată. Rapor- 
tînd acest lucru departamentului 
sănătății publice din district, i s-a 
răspuns că nu se poate face nimic 
întrucît tabăra respectivă fusese

FRUCTELE 

SE COC

condamnată cu multă vreme în 
urmă.

Adeseori, muncitorii migratori 
sînt cazați împreună cu animalele 
domestice. Un muncitor mexican 
a descris în acest fel tabăra în 
care a locuit în California : „Sîn- 
tem instalați într-un grajd care a 
fost folosit ca adăpost pentru vaci, 
înainte de a ne fi mutat noi. 
Crăpăturile dintre scîndurile pe
reților sînt late de opt pînă 
la zece centimetri. Lucrul a- 
cesta e folositor pentru ventilația 
animalelor, dar noaptea vîntul 
răzbește pînă la culcușurile noas
tre. Plutește un miros puternic și 
proaspăt de vaci. E necesar să fo
losim cantități mari de flit și miro
sul acestui produs chimic ne 
îneacă. Dar americanii au mult 
spirit inventiv. Poate că într-o 
bună zi vor inventa un flit parfu
mat...”. După un turneu efeo-

In Bărăgan
o uzină 
cu producție... vie

(Urmare din pag. I-a)

Ing. Crișan Peneș, directorul com
binatului, ne atrage atenția asupra 
regularității cu care intervine în 
calcule cifra 3. Se pornește de la 
faptul că scroafele au perioada de 
gestație de 3 luni, 3 săptămîni și 3 
zile. Pentru popularea continuă a 
celor 36 de îngrășătorii, trebuie să 
fie montate zilnic cîte 39 de scroafe 
(cu coeficientul de rezervă nece
sar), să se obțină pe zi cel puțin 
330 de purcei. Punctul de plecare 
al fluxului tehnologic îl reprezintă 
realizarea planului de montă și 
reducerea perioadei dintre fătări. 
Se urmărește ca de la fiecare 
scroafă să se obțină cîte 22 de 
purcei anual. Pentru aceasta se cer 
nu numai calcule, ci și cunoaște
rea stării fiziologice a fiecărei 
scroafe în parte.

Așa cum s-a calculat, cu multe 
luni în urmă, prima „șarjă" de pur
cei a părăsit crescătoriile și au 
intrat în îngrășătoriile care mai 
miros încă a tencuială proaspătă. 
Ceea ce nu s-a prevăzut a fost 
sporul zilnic în greutate care este 
mai mare cu peste 100 g față de 
plan. O devansare față de terme
nele stabilite are loc și prin popu
larea temporară a unor îngrășă
torii cu scrofițe de prăsilă, care 
la terminarea tuturor adăposturi
lor destinate lor vor putea da mii 
de purcei peste plan.

Mecanizare 

și artă culinară
Obținerea celor mai bune rezul

tate în creșterea pe bază indus
trială a porcilor este hotărîtă de 
organizarea științifică a furajării. 
Este vorba, în primul rînd, de cal
cularea în grame și miligrame a 
diferiților componenți ai furajelor 
combinate, cum sînt proteinele, vi
taminele, sărurile minerale, micro- 
elementele, care sînt dozate în 
funcție de cerințele diferitelor ca
tegorii de animale. Oricît ar fi de 
valoroase nutrețurile combinate și, 
după cum se spune, de neînlocuit 
în condiții de creștere industrială, 
specialiștii au găsit totuși posibi
lități pentru economisirea lor. 
Pînă în prezent au și fost econo
misite primele 60 de tone de fu
raje combinate, datorită introdu
cerii lucernei în rația scroafelor 
și a tineretului porcin.

Bucătăriile de furaje, dintre care 
două se află în faza de finisaj, 
împreună cu turnul de apă de 
mare capacitate, domină în înălți
me întregul combinat. Urcăm la 26 
m înălțințe, unde într-o succesiune 
neîntreruptă se înșiruie diferite 
bunchere, cîntare automate și alte 
utilaje prin care nutrețurile ajung 
în cele 6 cazane ale bucătăriei în 

tuat în principalele state a- 
gricole, senatorul Harrison Wil
liams din New Jersey a decla
rat : „La țară, pe cîmp... instalații
le sanitare constituie o raritate. 
Spre deosebire de alte sectoare 
ale comerțului nostru, sectorul a- 
gricol nu oferă muncitorilor no
mazi instalații sanitare ca, de pil
dă, toalete, spălătoare, apă pota
bilă. Noi, în calitate de consumatori 
ai produselor agricole, sîntem în 
drept să ne declarăm nemulțumiți 
de această situație. O bună parte 
din hrana noastră vegetală, sau

rauaoEnsHBOKara
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din alte produse, este culeasă și 
adeseori transportată de acești 
muncitori nomazi de la ferme. Dacă 
protestăm în genere împotriva 
murdăriei oriunde am întîlni-o, cu 
atît mai mult trebuie să protestăm 
cînd ea intervine în oricare din 
fazele procesului prin care hrana 
de pe cîmp este adusă pe masa 
noastră”.

S-a arătat că înzestrarea munci
torilor agricoli cu camere de odih
nă ar implica unele cheltuieli pro
hibitive. în anul 1955, ca rezultat 
al unor articole apărute în ziare și 
al anchetelor întreprinse de stat în 
legătură cu lipsa băilor și spălă
toarelor, un grup de cultivatori de 
salată din vest au organizat un 
plan de acțiune individual. Au in
stalat un sistem nou de toalete și 
spălătoare mobile, care, experi
mentat pe cîmpurile de salată, s-a 
dovedit eficient. în primăvara anu- 

care se vor prepara zilnic 18—20 
de tone de hrană. în prezent, mon- 
torii de la Trustul 21 instalații lu
crează la tabloul de comandă prin 
care se va dirija și supraveghea 
funcționarea instalațiilor acestei 
uriașe bucătării. Alte trei bucătării, 
pentru cele 3 linii tehnologice de 
îngrășate a porcilor, vor prepara 
și distribui zilnic peste 300 tone de 
hrană semilichidă.

Proiectanții au adoptat un sistem 
ingenios pentru distribuirea hranei, 
în total, vor fi consumate anual 
circa 12 000 tone de furaje combi
nate. La aceasta se mai adugă de 
aproape 3 ori mai multă apă, 
deoarece hrana porcilor la îngră
șat și a scroafelor se dă sub for
mă semilichidă. Cîtă muncă ar 
necesita numai distribuirea acestei 
imense cantități de hrană, dacă 
această treabă s-ar face manual 1 
Datorită mecanizării operației, 
muncitorii nu au altceva de făcut 
decît să mînuiască manetele insta
late la fiecare compartiment, pen
tru ca din conductele instalate sub 
tavan să curgă în jgheaburi hrana 
necesară.

Dacă această manipulare nu ne
cesită aproape nici un efort fizic, 
ea cere în schimb multă pricepere, 
spirit de observație, disciplină și 
conștiinciozitate, pentru a se pre
veni orice defecțiune în funcționa
rea instalațiilor și orice abatere de 
Ia fluxul normal. Brigadierul Vasile 
Donciu, îngrijitorii Ion Voinea, 
Aurelia Bogdea, Iosif Grigore, Va
sile Coman și alții urmăresc cu 
ochi ageri comportarea animale
lor, starea lor de sănătate, felul 
cum este consumată hrana, evolu
ția sporului în greutate etc. Mun
citorii vor avea la dispoziție 80 de 
posturi telefonice pentru comenzile 
de hrană sau pentru a comunica 
operativ starea și evoluția efecti
velor de animale pe care le au în 
primire.

320 000 kg de carne 

pe cap de lucrător
Un punct important al construc

țiilor combinatului îl constituie sta
ția de pompare. Ea asigură, minut 
cu minut, evacuarea unor imense 
cantități de ape reziduale, colec
tate pe o rețea de canale care vor 
însuma în total 25 km. Cele 10 
pompe de nămol au o capacitate 
de 90—100 mc pe oră. Folosirea 
lor este pe deplin justificată. în 
combinat, apa constituie un ele
ment esențial nu numai pentru 
hrană, ci și pentru efectuarea cu
rățeniei. Aci nu se folosește nici 
un kilogram de paie. Curățenia se 
face cu ajutorul jeturilor de apă 
sub presiune care înlătură mur
dăria. Apele reziduale sînt absor
bite de un întreg păienjeniș de ca
nale. Ajunse la stația de pompare, 
ele sînt duse în niște decantoare 
mari de unde, pe măsură ce se 
depun o parte din rezidii, apa con- 
ținînd numeroase substanțe nutri
tive este folosită la irigatul tere
nului din împrejurimile combinatu
lui. Rezidiile semifluide rămase, 
asemănătoare noroiului, după ce 
fermentează și se usucă în așa- 
zisele paturi de uscare, sînt folo
site ca îngrășăminte pentru a 
spori rodnicia ogoarelor.

Cele arătate constituie numai o 
parte dintre multiplele noutăți care 
pot fi întîlnite aici. în condițiile 
mecanizării complexe, a folosirii 
furajelor combinate, adoptării unei 

lui 1956 s-au construit patruzeci 
de astfel de unități, care au fost 
folosite în cîmp. Dar nici una din 
celelalte categorii de cultivatori nu 
a preluat ideea ; și cînd presiunea 
campaniei a slăbit, proiectul a fost 
abandonat.

Un Import în creștere: 
braceros

Drama migratorilor s-a impus a- 
tenției națiunii noastre încă din 
deceniul al treilea al acestui veac. 
Puternice furtuni de praf au mătu
rat cîmpurile și au învolburat stră
lucirea soarelui pînă spre coasta 
de răsărit. Șiruri lungi de familii, 
nomazii cu benzină, străbăteau 
cîmpiile pustiite spre California, în 
căutare de lucru. Victimele vîrte- 
jurilor de praf au fost doar unii 
dintre primii eroi ai epopeii migra
toare care a început cu mult îna
inte de peripețiile celor din nea
mul lui Joad din Fructele mîniei.

Prin 1934, populația de origine 
engleză din taberele de muncă a- 
tingea un procent de 50 la sută. 
Pe măsură ce se adunau anii grei, 
bintuiți de furtuni de praf și de 
criză, alde Oky și Arky continuau 
să se scurgă spre California, în 
lungi caravane. Părea o ironie a 
destinului ca după atîția ani de 
folosire a culilor și a peonilor, 
muncitorii americani să le ia locul, 
într-o vreme de intens șomaj. Drept 
urmare, salariile muncitorilor și 
condițiile de lucru din rele au de
venit insuportabile. Pentru iiecare 
slujbă liberă ce se oferea se ivea 
un convoi de nomazi flămînzi. Oa
menii se luptau în cîmp pentru un 
răsad de fasole. Pentru prima dată, 
cultivatorii din vest au fost nevoiți 
să admită că există un surplus de 
mînă de lucru.

Dar în anul 1944 Statele Unite au 
cheltuit aproape 24 milioane de do
lari pentru a sprijini fermele prin 
importarea a 62 170 braceros — 
muncitori agricoli din Mexic.

în 1950, pe timpul războiului din 
Coreea, președintele Truman a nu
mit o comisie specială pentru a 
studia problemele muncii sezonie
re. Concluziile acesteia tindeau 

tehnologii moderne de hrănire și 
îngrijire, de creștere și de întreți
nere a animalelor se realizează o 
înaltă productivitate a muncii. 
Este suficient să amintim că un 
singur muncitor va îngrășa, în 
două serii, un număr de 2 760 de 
porci anuaj însumînd o greutate 
totală de 320 tone de carne. Ceea 
ce este mai important, consumul 
specific de furaje se reduce cu 
30—40 la sută față de metodele o- 
bișnuite de hrănire, realizîndu-se 
astfel o eficiență economică ridi
cată.

Muncitorii și tehnicienii combina
tului, care urmează îndeaproape 
pe constructori, lucrează cu pa
siune și pricepere pentru a pune 
în valoare marea capacitate a 
acestei fabrici de carne vie.

Atomii 
organismului 
social

(Urmare din pag. I-a)

Cei „șapte ani de acasă" — deci
sivi, petrecufi pe vremuri in sinul 
familiei — își întregesc aria și poar
tă astăzi pecetea unei intensive 
vieți obștești, în care viitoarele per
sonalități se prefigurează sub înrîu- 
rirea primelor colective, prin însu
șirea întîielor elemente ale „alfabe
tului" nostru etic.

Și vom reîntilni „atomul nostru 
marcat" pe băncile școlii, in deta
șamentul de pionieri, pe terenurile 
de sport, la spectacole și in biblio
teci, poate in amfiteatrele universi
tăților, la seminarii, la examene, la 
practica in producție — încheind 
fermecatul și fermecătorul ciclu al 
copilăriei și al adolescentei (nu a- 
vefi grijă, a avut vreme să și cinte, 
să danseze, să ridă, ba chiar să și 
sufere la o primă dezamăgire senti
mentală I). 11 vom regăsi și îl vom 
recunoaște pe „necunoscutul" nos
tru, în tinărul armonios dezvoltat, 
cu conștiința limpede a rostului și 
răspunderilor sale în lume, credin
cios cetățean al patriei, pregătit om 
al muncii în ramura de activitate 
aleasă, harnic și stăruitor construc
tor al socialismului și al Comunismu
lui în tara noastră.

Copiii, tinerii aceștia născuti „in 
vremurile noastre” (prima promoție 
împlinește douăzeci și unu de ani I) 
nu au cunoscut, spre iericirea lor, 
asprele condiții de trai, de muncă, 
de învățătură din trecut. Eliberarea 
i-a făcut să se nască liberi, fără po
vara, greu de scuturat, a unei copi
lării triste. Și adesea, privind la u- 
nul dintre ei, mă cuprinde un senti
ment de bucurie și de mindrie cind 
îmi spun : „crescut — în întregime 
— în socialism", asemănător cu a- 
cela pe care îl am văzind mașini 
„produse — în întregime — în 
R.P.R.". E garanția pe care o dă 
marca epocii. Care nu proiectează 
și nu „produce" numai unelte, ma
șini și agregate ci și pe minuitorii 
lor, stăpinii lor de mîine...

...Dar, deocamdată, sub ferestrele 
mele e un tărăboi, așa, ca in prima 
zi de vacantă 1 

spre o ieftinire a mîinii de lucru. 
Actul Mc-Carran—Walter (decre
tul 414), tocmai fusese votat. 
Acesta era un nou act refe
ritor la problema imigrării și 
naturalizării, permițînd impor
tul de mînă de lucru din alte 
țări, pe baza unor contracte înche
iate pe trei ani. In acest an 
sosiseră, pe bază de contract, 
192 000 braceros (traducerea li
terară ar fi „oameni cu brațe" ; 
traducerea liberă — pălmași), pen
tru a munci pe cîmpurile din sud- 
vest. Traficul ilegal începu să des- 
crească, dar, spre sfîrșitul primilor 
zece ani, numărul de braceros de
pășise cu mult nivelul existent atît 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial cit și al războiului co
reean. în 1959 se găseau 437 000 
cetățeni mexicani împrăștiați de-a 
lungul Statelor Unite, din Texas 
pînă în Michigan.

Justificarea teoretică a legilor de 
sprijinire a importului de mînă de 
lucru străină era aceea Că de pe 
urma acestui fapt profită atît culti
vatorii cit și muncitorii. In prac
tică, aceste legi îl zdrobeau pe 
muncitor și ofereau cultivatorilor 
posibilități nelimitate de procurare 
a mîinii ieftine de lucru. Evident, 
cînd un muncitor reiuză o slujbă 
plătită cu 35 de cenți pe oră (tari
ful precumpănitor folosit pentru 
muncile agricole în Arkansas, de 
pildă), el nu face decît să-i înles
nească proprietarului să importe 
mexicani. Pînă de curînd, Arkansas 
se situa pe locul al treilea în fo
losirea de braceros, utilizînd a- 
nual un număr de circa 40 000.

Salariile reduse folosite în agri
cultură par să iie de mică impor
tanță pentru restul societății noas
tre. Dar „agricultura în ansamblul 
ei”, după cum afirmă Consiliul de
mocratic din California, „rămîne 
totuși cea mai vastă și unitară 
preocupare a noastră".

Ciclul recoltelor 
cu urmările sale

Desfacerea produselor agricole 
trebuie supusă unei serioase cer
cetări. In multe cazuri, nici cultiva
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TELEGRAME EXTERNE
La aniversarea orașului 
Karl Marx-Stadt

KARL MARX-STADT 21 (Ager
pres). — La 20 iunie, la Teatrul de 
Operă din Karl Marx-Stadt a avut 
loc solemnitatea deschiderii Săptă- 
mînii festive pentru sărbătorirea a 
800 de ani de existență a acestui 
oraș. Cu prilejul demonstrației 
populare care a avut loc în legă
tură cu acest eveniment a luat cu
vîntul Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane. El a reafirmat, pAntre 
altele, propunerile Camerei Popu
lare a R. D. Germane cu privire la 
dezarmare, stabilirea de relații nor
male între cele două state germane, 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa centrală și realizarea unei 
înțelegeri între toate statele euro
pene.

Mitingul 
de la Lejaki

PRAGA 21 (Agerpres). — La 
mitingul care s-a desfășurat pe 
locul fostului sat Lejaki, ars de 
fasciști în urmă cu 23 de ani, a 
luat cuvîntul Jozef Lenart, pre
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace. El a arătat că marile pre
faceri care au avut loc în lume 
după cel de-al doilea război mon
dial își găsesc o expresie deosebit 
de clară în faptul că ideile luptei 
consecvente antifasciste au în
vins.

După ce a cinstit memoria celor 
care și-au jertfit viața în lupta 
împotriva fasciștilor vorbitorul s-a 
referit la situația actuală din R.F. 
Germană, arătînd : „Noi știm că 
și în R. F. Germană există nu
meroși adepți ai abordării realiste 
a evenimentelor. Totuși nu putem 
să nu acordăm atenție faptului că 
cercurile militariste și revanșarde 
din Germania occidentală nu au 
tras învățăminte din trecutul nu 
prea îndepărtat, că ele tind să ob- 
țină accesul la arma nucleară și 
își intensifică atacurile îndreptate 
împotriva Cehoslovaciei și a altor 
țări". Vorbind despre realizările 
poporului cehoslovac în munca sa 
constructivă, Jozef Lenart a arătat 
că de la începutul anului și pînă 
în prezent, prevederile planului 
producției industriale au fost rea
lizate în proporție de 102,3 la sută. 
Comparativ cu primele 5 luni ale 
anului trecut, volumul producției 
industriale a sporit cu 9,1 la sută.

0 delegație mongolă 
la Praga

PRAGA 21 (Agerpres). — La 21 
iunie a sosit la Praga într-o vi
zită oficială de prietenie, la invi
tația Comitetului Central al P.C. 
din Cehoslovacia și a guvernului 
R. S. Cehoslovace, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Mongole condusă de Jumjaaghiin 
Tedenbal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, și 
Jozef Lenart, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului R. S. Ce
hoslovace, a primit delegația R. P. 
Mongole, cu care a avut o con
vorbire. La Hradul din Praga au 
început convorbirile dintre delega
țiile de partid și guvernamentale 
ale celor două țări.

torul și nici muncitorul nu-șl capă
tă partea cuvenită. Pătlăgelele ro
șii cultivate în McAllen, Texas, și 
vîndute la Denver, de pildă, au 
adus fermierului un venit net de 
68,85 dolari pe un acru de pămînt. 
Dar consumatorul a plătit 9 660 
dolari pe un acru de roșii. Prețu
rile recoltelor agricole sînt reflec
tate doar într-o fracțiune foarte 
mică în prețurile de desfacere a 
produselor cu de-amănuntul. Și 
doar o fracțiune cu totul infimă 
reprezintă costul muncii manuale.

Văile Californiei și Arizonei și 
suburbiile orașelor din Middle 
West sînt așternute cu colibele 
mexicanilor-americani, ale negri
lor, ale albilor săraci care încearcă 
să-și găsească un făgaș. După un 
număr de ani, nomadul care nu a 
putut scăpa din șuvoi piere înecat 
în valurile lui. Sărăcia, teama, va
gabondajul, singurătatea îi macină 
mintea. Această stare de apatie 
este adeseori confundată cu accep
tarea și îi iace pe oameni să afir
me : „Ei se simt bine așa".

Foarte puțini dintre americanii 
de la oraș au cunoștință de a- 
ceastă armată pauperă care cu
treieră țara pentru a strînge recol
tele de pe cîmpuri. Nu poate ii 
percepută vizual decît sub forma 
unui camion răsturnat aici, o ma
șină colo, o echipă de zdrențăroși 
undeva, pe un cîmp.

Dar ciclul recoltelor își oferă sin
gur roadele : ignoranța, mizeria, 
moartea, deznădejdea. Pînă cînd 
nu vom sesiza legătura dintre viața 
migratorilor — cu cadavrele îm
prăștiate la drumul mare, cu copii 
cufundați în bezna neștiinței și a- 
nalfabetismului, cu familiile dez
nădăjduite, roase de mizerie, agă- 
țîndu-se de un mijloc de existență 

pînă nu vom înțelege legătura 
dintre toate acestea și grămezile 
îmbelșugate de fructe și legume, 
aflate pe tejghelele vînzătorilor de 
fructe sau prin piețe, nu se va pu
tea produce nici o schimbare pe 
acest tărîm. Fără această înțele
gere, nici un război împotriva mi
zeriei (aluzie la programul electo
ral al președintelui Johnson — n.r.) 
nu va putea obține victoria finală.



LA ALGER
• Numiri de miniștri
• Un apel către popor

ALGER 21 (Agerpres). — Dumi
nică după-amiază a avut loc o reu
niune a guvernului algerian în ca
drul căreia a fost ascultat raportul 
colonelului Boumedienne cu pri
vire la situația din țară.

Agenția „Algerie Presse Service" 
anunță că guvernul a luat o serie

Mesaj al reprezentanților
LONDRA 21 (Agerpres). — Re

prezentanții țărilor afro-asiatice, 
prezenți la conferința primilor mi
niștri ai Commonwealthului, au a- 
dresat luni un mesaj autorităților 
algeriene în care — potrivit agen
ției France Presse — se spune : 
„Șefii de state și de guverne ai ță
rilor afro-asiatice care iau parte la 
conferința primilor miniștri ai Com
monwealthului s-au intîlnit pentru

de hotărîri „pentru a asigura depli
na continuitate în executarea sarci
nilor sale". In acest sens este men
ționată numirea lui Ahmed Me- 
deghbi în funcția de ministru de 
interne și al finanțelor, și a lui Bel- 
kacem Cherif, ministrul educației 
naționale, și în funcția de ministru 
al informațiilor.

Guvernul a reînnoit cu acest pri
lej apelul către poporul algerian 
„de a menține ordinea" și „de ară- 
mine vigilent".

țârilor afro-asiatice
a examina recentele evenimente 
din Algeria în legătură cu confe
rința afro-asiatică, programată 
pentru 29 iunie. Ținînd seama de 
importanța acestei conferințe și de 
obiectivele ei, se consideră prefera
bil ca ea să fie amînată pentru mo
ment și se sugerează luarea de mă
suri active pentru ca acească confe
rință să aibă loc cit mai curînd po
sibil, după datele fixate în prezent".

După vizita
vicepreședintelui S. U. A. la Paris

PARIS 21 (Agerpres). — Vi
cepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, și-a încheiat duminică 
vizita pe care a făcut-o la Paris. 
Duminică el a fost primit de pre
ședintele Franței, de Gaulle. După 
întrevedere, Humphrey a declarat 
ziariștilor că a avut cu președin
tele „o conversație foarte priete
nească asupra a numeroase pro
bleme". El a spus apoi că a în- 
mînat lui de Gaulle un mesaj din 
partea președintelui Johnson. în

trebat asupra posibilității unei în- 
tîlniri între Johnson și de Gaulle 
— vicepreședintele S.U.A. a de
clarat că nu este la curent cu un 
astfel de proiect. Humphrey a 
arătat că „discuțiile purtate nu au 
implicat probleme politice de 
fond". Potrivit surselor franceze, 
în cursul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale conflictului 
din Vietnam, arătîndu-se că în 
acest sens a avut loc „un larg 
schimb de vederi".

Comentariile presei franceze
Comentînd vizita pe care a fă

cut-o la Paris vicepreședintele Sta
telor Unite, Humphrey, oficiosul 
„La Nation" scrie : „Vizita efectua
tă la Elysee demonstrează dorința 
Washingtonului de a continua un 
dialog cu Parisul oricare ar fi di
vergențele asupra diferitelor pro
bleme internaționale". La rîndul

său ziarul „Le Figaro" arată că 
situația din Vietnam a fost exami
nată la fel ca și marile probleme 
ale actualității. Bineînțeles din par
tea franceză se declară că nu tre
buie să ne așteptăm la rezultate 
precise și concrete de pe urma a- 
cestei întrevederi.

O zonă cuprinsă de frămîntărl

Adenul și șeicatele 
din Golful Persic

Ministrul apărării al Angliei, De
nis Healey, întreprinde o călătorie 
în Orientul Mijlociu pentru a ins
pecta forțele militare din această 
regiune. Această călătorie urmea
ză unei serii de alte vizite pe 
care diferiți reprezentanți ai cabi
netului Wilson le-au întreprins în 
Orientul Mijlociu și Golful Persic, 
înmulțirea vizitelor oficiale în 
această zonă este determinată 
de poziția tot mai șubredă pe 
care Anglia o are în multe țări de 
aici. Este vorba în primul rînd de 
Aden, unde împotriva bazei milita
re engleze protestează energic nu 
numai populația, dar și guvernul 
acestei țări. De altfel, problema 
menținerii bazei militare din Aden 
a fost pusă și la recenta consfă
tuire restrînsă a cabinetului Wilson 
de la Chequers. Un alt punct de 
escală îl constituie de fiecare dată 
Băhreinul.

Intr-adevăr, evenimentele din 
Bahrein au provocat îngrijorarea 
serioasă a guvernului laburist. Dez
lănțuite în urmă cu peste două 
luni, ca o mișcare de pro
test împotriva concedierii unui 
număr de 185 de muncitori de 
la una din rafinăriile compa
niei „Bahrein Petroleum", de
monstrațiile au luat un caracter ge
neral, cuprinzînd întregul arhipe
lag. Pe lingă revendicări de ordin 
economic, demonstranții au cerut 
acordarea de libertăți politice și în
depărtarea dominației străine. In 
fața acestei situații, guvernul en
glez a hotărît debarcarea unor noi 
trupe militare în Bahrein. Au avut 
loc ciocniri sîngeroase între de
monstranți și militari, s-au efectuat 
numeroase arestări, tribunalul mi
litar a pronunțat nenumărate sen
tințe împotriva răsculaților. Dar a- 
ceste măsuri nu au slăbit, ci au in- ' 
dîrjit și mai mult populația arhipe
lagului, pături din ce în ce mai 
largi ale ei solidarizîndu-se cu 
lupta muncitorilor petroliști. S-a 
ajuns astfel la o stare de încordare 
între Bahrein și Londra. „Actualele 
relații, scrie agenția Associated 
Press, pun în primejdie interesele 
britanice din acest teritoriu extrem 
de bogat în petrol”.

Situația este asemănătoare și în 
celelalte protectorate britanice din 
Golful Persic — Omanul sub regim 
de tratat și Quatarul.

Situat în sud-estul Arabiei, cons
tituit din șapte șeicate arabe, Oma
nul sub regim de tratat are o su
prafață de 83 600 kmp și o popu
lație de circa 86 000 locuitori. In 
trecut, acest ținut era cunoscut sub 
denumirea de Coasta Piraților da
torită atacurilor piraterești ale tri
burilor care îl populau. In 1820 
Anglia obligă pe cei șapte șeicl 
conducători de triburi să semneze 
un tratat prin care era interzisă a- 
tacarea vaselor engleze care tșe- 
ceau de-a lungul țărmului, și își 
asigură dreptul de protectorat asu
pra ținutului respectiv. Ulterior, ea 
impune șeicilor o serie de noi tra

tate și înțelegeri care au adus O- 
manul sub regim de tratat la o de
pendență și mai mare. Populația 
de pe acest teritoriu bogat în pește 
și perle trăiește într-o cruntă mize
rie. Economia este slab dezvoltată. 
Resursele naturale ale teritoriului 
sînt încă puțin studiate. Petrolul 
este într-o mică măsură extras (sin
gurul loc unde extragerea . lui se 
face în cantități industriale este șei- 
catul Abu Dhabi). Nu există căi fe
rate, pămîntul este lucrat cu mijloa
ce rudimentare. Și aici au avut loc 
numeroase frămîntări sociale.

Emiratul Quatar se găsește pe 
țărmul estic al Arabiei. Teritoriul 
are o suprafață de 22 014 kmp și 
55 000 de locuitori, dintre care 
45 000 locuiesc în capitală, orașul 
Doha. Protectorat britanic din 1916, 
peninsula Quatar se prezintă sub 
torma unui semideșert deluros 
pe care nu se poate „ prac
tica agricultura decît în foarte mică 
măsură. Majoritatea produselor a- 
gricole este importată.. Emiratul 
este bogat în pește, perle și petrol. 
Rezervele de petrol descoperite în 
1963 erau .de 386 milioane tone 
Cea mai mare parte a petrolului 
este extrasă la Duhan. De aici, 
printr-o conductă, petrolul ajunge 
în portul Umm-Said, de unde ia 
drumul străinătății. Dezvoltarea in
dustriei petroliere din Quatar a dus 
la o afluență de brațe de muncă de 
pe teritoriile învecinate. Astfel se 
explică iaptul că în ultimii ani 
populația țării s-a dublat. Cu toate 
acestea, după cum relata revista 
„Jeune Afrique", „majoritatea co
vârșitoare a populației trăiește ca 
acum 2 000 de ani — fără medici și 
profesori, fără cele mai necesare 
obiecte de uz casnic”. In schimb, 
cresc an de an bogățiile șeicului Al 
Thani, unul dintre cei mai bogați 
oameni din lume.

Masele largi, lipsite de libertăți 
și drepturi democratice, s-au ridicat 
împotriva stării de lucruri existente. 
Sînt cunoscute puternicele demons
trații de la Doha, din 1960, precum 
și greva generală a muncitorilor și 
funcționarilor din mai 1963. Greviștii 
au cerut egalitate în fața legii, apli
carea reformei agrare, înlăturarea 
străinilor din posturile guvernamen
tale și democratizarea regimului. 
Lupta populației pentru indepen
dență națională continuă.

Situate în acest context, vizitele 
unor oficialități britanice în Orientul 
Mijlociu au o semnificație, deose
bită. Ele constituie o nouă încer
care de a consolida pozițiile An
gliei în această regiune, care în ul
timul timp a fost teatrul unor se
rioase tulburări. Indiferent de rezul
tatele cu care emisarii guvernului 
Wilson se întorc de fiecare dată la 
Londra, un lucru apare deosebit de 
clar : popoarele din această zonă 
se pronunță fot mai ferm pentru in
dependență națională.

Eugen IONE5CU

CONFERINȚA COMMONWEALTHULUI
Numeroși delegați au cerut

o conferință pentru 
a pregăti un guvern 
african în Rhod esia

LONDRA 21 (Agerpres). — Con
ferința primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului și-a reluat luni 
dezbaterile la Marlborough House. 
Atît discuțiile de dimineață, cît și 
cele de după-amiază au fost con
sacrate problemei Rhodesiei de 
sud. Proiectele primului ministru 
rasist al acestei colonii, Ian Smith, 
privind proclamarea unilaterală a 
„independenței" Rhodesiei de sud, 
au fost întîmpinate cu o puter
nică împotrivire de mulți șefi de 
state africani.

In intervențiile lor de luni, 
numeroși delegați africani, în 
special reprezentanții Kenyei, 
Tanzaniei, Zambiei și Ghanei, 
au cerut guvernului britanic să 
convoace de urgență o confe
rință a mesei rotunde, cu parti
ciparea tuturor liderilor afri
cani din Rhodesia de sud aflați 
în închisori, care să pregăteas
că formarea unui guvern afri
can și elaborarea unei noi con
stituții acordînd drept de vot 
tuturor cetățenilor Rhodesiei de 
sud, fără nici un fel de discri
minare.

In cuvîntarea sa — relatează a- 
genția ASSOCIATED PRESS — 
ministrul de externe al Kenyei, 
Joseph Murumbi, a acuzat guver
nul britanic „de lipsă de curaj" 
în abordarea problemei rhode- 
siene.

La Londra se remarcă faptul că 
guvernul britanic continuă să a- 
pere punctul de vedere potrivit 
căruia o soluție în Rhodesia de 
sud este de competența numai a 
guvernului din acest teritoriu. A- 
ceastă poziție, transmite agenția 
REUTER, ar putea de naștere la 
serioase disensiuni cu consecința 
unei posibile „rupturi în cadrul 
organizației".

★
La sfîrșitul dezbaterilor de luni, 

purtătorul de cuvînt al Conferin
ței primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului a anunțat că 
au fost constituite două comitete 
ale conferinței, unul însărcinat cu 
redactarea comunicatului final, iar 
altul destinat să examineze can
didaturile propuse pentru postul 
de secretar general al Common
wealthului.

La Seul demonstrațiile antiguvernamentale continuă în serie. Acum ci- 
teva zile, numeroși clerici au maniiestat in favoarea unificării Coreei 
(imaginea de mai sus). Totodată, iert, mai multe mii de studenți sud-co- 
reeni au ieșit pe străzile Seulului pentru a protesta împotriva Intenției 
guvernului de a semna tratatul cu Japonia cu privire la așa-zisa „nor
malizare a relațiilor japono—sud-coreene". Corespondenții de presă re
latează că în momentul în care poliția a intervenit cu forța, folosind 
gaze lacrimogene, pentru a-i împrăștia pe demonstranți, s-au produs 

ciocniri violente. Circa 100 de studenți au fost arestați

Miting al păcii 
la Frankfurt 
pe Main

FRANKFURT PE MAIN 21 
(Agerpres). — In orașul vest- 
german Frankfurt pe Main a a- 
vut loc un mare miting organizat 
în sprijinul hotărîrii O.N.U. de a 
declara anul 1965 „Anul colabo
rării internaționale". Au participat 
locuitori ai orașului și oaspeți 
străini. în cuvîntările lor vorbito
rii s-au pronunțat împotriva mi
litarizării vieții în R. F. Germană, 
împotriva înarmării Bundeswehru- 
lui cu arma nucleară și a creării 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., au condamnat acțiunile 
agresive ale S.U.A. în Vietnam și 
Republica Dominicană.

Luînd cuvîntul în fața partici- 
panților, cunoscutul luptător pen
tru pace, pastorul Niemoller, a 
chemat populația vest-germană la 
lupta împotriva planurilor de in
stituire în R. F. Germană a le
gislației excepționale.

Criza politică 
din Belgia
încă o formulă: alianța 

în trei
S-a împlinit o lună de la în

ceputul actualei crize politice din 
Belgia. După cum s-a anunțat, 
după eșecul „misiunii de informa
re" a lui Auguste de Schryver, un 
alt membru al partidului social- 
creștin, și anume Pierre Harmel, 
fost ministru și președinte al ari
pei valone a P.S.C., a acceptat 
sîmbătă însărcinarea de a forma 
noul guvern. După primirea sa de 
către rege, el a declarat presei că 
se va consacra, în primele zile ale 
acestei săptămîni, contactelor cu 
diferite personalități politice, după 
care va decide asupra unei for
mule guvernamentale. După cum 
scrie presa occidentală, ar putea 
fi vorba de o „alianță în trei", cu
prinzînd partidele majorității 
(creștin-social și socialist) și parti
dul liberal de opoziție (P.L.P.). 
Harmel a precizat însă că este 
vorba înainte de toate de a se în
cheia un acord asupra revizuirii 
Constituției. La acest punct diver
gențele dintre opoziție și vechea 
majoritate se mențin în întregime. 
La Bruxelles se remarcă totuși că 
președintele P.L.P. ar putea să se 
încline în fața insistențelor lui P. 
Harmel, care va pune accent pe 
situația financiară a țării, foarte 
gravă, potrivit părerii sale.

„Stare de urgență"
în Vietnamul de Sud

• Suspendarea publicării ziarelor • Măsuri 
„draconiene** de intensificare a terorii • Sînt 
așteptate execuții capitale

SAIGON. Agenția France 
Presse a relatat ieri dimineață 
că la 21 iunie generalii au pre
luat în posesie palatul guver
namental din Saigon. Fostul șef 
al statului, Suu, și fostul pre
mier, Quat, au predat funcțiile 
succesorilor lor militari — 
Nguyen Van Thieu și Nguyen 
Cao Ky.

„Vietnamul se află acum în. «sta
re de urgență» — transmite agen
ția. Se așteaptă decretarea „stării 
de război" în întreaga țară, ceea 
ce va antrena o serie de măsuri 
draconiene menite să ducă la rea
lizarea scopurilor expuse de gene
ralul Ky în discursul rostit cu 
prilejul anunțării noului cabinet 
de război sud-vietnamez". Printre 
aceste măsuri agenția enumeră : 
dreptul forțelor polițienești de a 
efectua percheziții la orice oră din 
zi și noapte, fără o hotărîre ju
decătorească ; suprimarea dreptu
lui la grevă și interzicerea orică

Subscripții 
pentru „Times“

O inițiativă care, desigur, stîrnește 
oarecare senzație și dincolo de lu
mea presei : ziarul milanez „Corrie- 
re della Sera" lansează ideea unei liste 
de subscripție în favoarea cotidianu
lui britanic „Times".

Ziarul londonez a intrat de mult în 
istoria presei. întemeiat în 1785, sub 
titlul „Daily Universal Register", el 
poartă numele actual încă din 1788. 
In presa occidentală, el are reputa
ția unui „monitor", cunoscut prin ten
dința sa conservatoare moderată. De 
aceea, după cum se arată în lucrarea 
„Year Book 1964", pentru a-și păstra 
„nivelul" „Times" a preferat să-și re
ducă tirajul în Joc să scadă prețul . 
Numai că această socoteală nu s-a po
trivit cu realitatea, căci, scrie „Corrie- 
re", cotidianul britanic „trece prin gra
ve dificultăți financiare". Rămîne numai 
de văzut, într-un moment cînd în presa 
burgheză occidentală rezistă cei mai 
puternici în apriga luptă de concu
rență, cine va sări în ajutorul lui 
„Times".

La a 20-a aniversare 
a eliberării Italiei

ror demonstrații. Hotărîrile tribu
nalelor speciale sînt executorii 
imediat, fără drept de apel. Gu
vernul intenționează, de asemenea, 
să suspende, pentru o perioadă de 
o lună, cea mai mare parte a zia
relor de limbă vietnameză, înlo- 
cuindu-le cu două — din care unul 
pentru front, iar altul pentru spa
tele frontului. In acest răstimp, 
ziarele suspendate sînt obligate să 
fuzioneze pentru a se reduce nu
mărul lor. în unele cercuri apro
piate de guvern sînt așteptate 
execuții capitale de „teroriști 
Vietcong".

★

CANBERRA 21 (Agerpres). — 
Conferințele Partidului laburist, 
care au avut loc în New South 
Wales și Victoria — cele mai mari 
state ale Australiei — au condam
nat hotărîrea guvernului privind 
trimiterea de trupe în Vietnam. 
Participanții la conferințe au ho
tărît ca delegațiile la Conferința 
națională a partidului, ce urmează 
să aibă loc în august, să ceară 
guvernului readucerea în țară a 
trupelor australiene din Vietnamul 
de sud. Totodată, un număr tot 
mai mare de tineri din întreaga 
Australie protestează împotriva 
trimiterii lor în Vietnamul de sud.

ROMA 21. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : 
în cadrul manifestărilor cu prile
jul împlinirii a 20 de ani de la 
eliberarea Italiei, la Livorno a 
avut loc o manifestație de o am
ploare deosebită. Aproximativ 
40 000 de persoane din diferite re
giuni ale Italiei au participat la o 
demonstrație pe străzile centrale 
ale orașului sub lozinca : „Miș
carea de rezistență continuă pen
tru libertatea și independența 
popoarelor, pentru o lume fără 
războaie, pentru democrație și 
socialism". La adunarea care a 
avut loc cu acest prilej a luat 
cuvîntul președintele Asociației 
naționale a partizanilor italieni, 
deputatul Arrigo Boldrini, decorat 
cu medalia de aur pentru merite 
militare.

Cu acest prilej s-a ținut și o 
adunare consacrată comemorării 
fostului comandant de partizani, 
erou în lupta împotriva fascismu
lui, Ilio Barontini. Au luat parte 
delegați din partea organizațiilor 
foștilor partizani din Italia și din 
alte țări europene. Din R. P. Ro
mână a participat tov. Victor Io- 
nescu.

Luigi Longo, secretar general al 
P. C. Italian, a adresat participan- 
ților la adunare un apel în care 
cheamă la luptă pentru unitatea 
clasei muncitoare și a tuturor for
țelor politice italiene care se pro
nunță pentru democrație, pace și 
socialism.

în aceeași zi, delegațiile partici
pante au depus coroane de flori 
la monumentul partizanilor ita
lieni.

VIZITA PREMIERULUI
R. P. CHINEZE LA CAIRO

CAIRO 21 (Agerpres). — Ciu 
En-lai. premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și Cen I, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
care se află într-o vizită de prie
tenie în Republica Arabă Unită 
au fost primiți duminică de pre
ședintele Gamal Abdel Nasser, la 
reședința acestuia. Convorbirile, 
menționează agenția China Nouă, 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească. Luni di
mineața au fost reluate convorbi
rile dintre președintele Gamal Ab
del Nasser și premierul Ciu En-lai.

DIN VIAȚA ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
• Puține șanse de 

conciliere în pro
blema reformei sis
temului monetar in
ternațional

La sfîrșitul întrevederi
lor pe care ministrul de 
finanțe francez Giscard 
d’Estaing le-a avut la 
Londra, divergențele de 
vederi între Paris și 
Londra subsistă asupra 
modului de revizuire a 
sistemului monetar inter
național. Insistînd asupra 
necesității unei reforme a 
sistemului monetar inter
național, Giscard d’Esta
ing a negat că propunerile 
franceze ar avea un ca
racter deflaționist. „Pro
punerile acestea, a spus el, 
urmăresc în conjunctura 
actuală să asigure o în
sănătoșire a situației mo
netare internaționale".

James Callaghan, mi
nistrul de finanțe englez, 
a declarat în cursul unei 
conferințe de presă: 
„Francezii consideră că 
„Gold Exhange Standard" 
a ajuns la capătul utilită
ții sale. Noi nu împărtă
șim deloc acest punct de 
vedere".

Ziarul „Financial Ti
mes" scrie: E îndoielnic 
ca J. Callaghan să poată,

în acest stadiu, face ceva 
pentru concilierea atitu
dinilor franceze și ame
ricane, iar Anglia e prost 
plasată pentru a-și pre
zenta propriul ei plan.

• Agricultorii neli
niștiți de hotărîrile 
de la Bruxelles

Cercurile agricole fran
ceze au primit cu neliniș
te concluzia recentei se
siuni ministeriale de la 
Bruxelles despre finanța
rea politicii agricole co
mune. Ele constată un a- 
devăr evident. Pentru pri
ma oară în istoria Pieței 
comune, Franța a dat îna
poi în ce privește politica 
agricolă comună. Acest lu
cru a fost considerat ne
cesar pentru a împiedica 
întărirea puterii „parla
mentului european", sus
ținut cu vigoare de Olan
da. Spiritul de conciliere 
de care a dat dovadă Cou- 
ve de Murville — scrie 
„Les Echos" — antrenează, 
în orice caz, din partea 
Franței, concesii care sînt 
departe de a fi neglijabi
le. In mare, se poate spu
ne că concesiile franceze 
tind îndeosebi să reducă, 
contribuția pe care parte
nerii Franței ar avea-o de

plătit în cadrul politicii 
agricole comune.

«Mirare, decepție, ex
pectativă» acestea sînt — 
a declarat Marcel Bruel, 
secretar general al Fede
rației naționale a sindica
telor de exploatanți agri
coli din Franța — senti
mentele pe care le în
cearcă membrii acestor 
sindicate, în legătură cu 
hotărîrile luate la Bruxel
les de Consiliul ministe
rial al Pieței comune.

• Concentrare în in
dustria cauciucului

în industria cauciucu
lui au fost semnate a- 
corduri de concentrare 
și colaborare. Societatea. 
Kleber-Colombes declară 
într-un comunicat că, în 
cursul discuțiilor pur
tate „de mai multe luni 
și reunind societățile 
Michelin și Bergougnan, 
pe de o parte, și Societe 
generale d’entreprises și 
Kleber-Colombes, pe de 
altă parte, în industria 
franceză a cauciucului 
prefabricat a apărut ne
cesar un efort de concen
trare, ca urmare a evolu
ției Pieței comune". S-a 
ajuns la un acord pe baza 
căruic. Kleber-Colombes

Bergougnan-Franța și 
Bergougnan-Belgia își re
grupează mijloacele de 
studiu și dezvoltare sub 
egida lui Kleber-Co
lombes. Dispunînd de 
mijloace sporite Kleber- 
Colombes își va putea ex
tinde în Franța și în străi
nătate activitățile sale 
și-și va putea întări pozi
ția față de concurenți. In 
sprijinul acestor acorduri, 
Michelin a achiziționat o 
participare de 10 la sută 
în capitalul lui Kleber- 
Colombes, alături' de So- 
ciete gănirale d’entrepri
ses.

• Japonia vrea să 
importe aur
Ministerul de Comerț al 

Japoniei a declarat că s-ar 
putea ca în curînd Japonia 
să fie nevoită să cumpere 
aur pentru scopuri nemo
netare.

„Dacă se va lua hotărîrea 
să se importe aur pentru 
scopuri nemonetare, tran
zacțiile vor trebui făcuta 
de particulari — scrie zia
rul elvețian „Die Tat" — 
deoarece guvernul nu do
rește ca Statele Unite să 
aibă impresia că Japonia 
vrea să majoreze cantita
tea de aur care stă la baza 
rezervelor sale valutare".

• Discuții bulgaro- 
iranceze

Ivan Budinov, minis
trul comerțului exterior 
al R. P. Bulgaria, și-a în
cheiat vizita oficială la 
Paris, unde a discutat 
probleme ale colaborării 
economice și cultura
le bulgaro-franceze cu 
membri ai guvernului 
francez, cu membri ai 
conducerii Uniunii indus
triașilor și cu reprezen
tanți ai diferitelor cercuri 
de afaceri.

îlația din cîteva țări ca
pitaliste, în ultimele 12 

luni

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii” Tel.
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SCURTE ȘTIRI
SVERDLOVSK. Continuîndu-și 

vizita in U.R.S.S., Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F.I., secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și persoanele care-1 
însoțesc au sosit, . la 21 iunie, la 
Sverdlovsk.

LA PAZ. Știrile de presă sosit©, 
din capitala boliviană, La Paz, arată 
că în regiunea minieră a țării care, 
după cum se știe, se află sub con- t 
trolul armatei, domnește un cli
mat de teroare. Sint operate ares
tări masive in rîndurile muncitori
lor și liderilor sindicali.

MOSCOVA. La 21 iunie, șahul 
Iranului, Mohammed Reza Pahlevi, 
a făcut o vizită lui Anastas Miko- 
ian, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. In aceeași 
zi, șahul Iranului s-a intîlnit cu 
Alexei Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu care a avut o convorbire. Au 
fost abordate probleme de interes 
reciproc.

BRATISLAVA. Deși nivelul ape
lor Dunării, Moravei și Nitrei nu 
mai crește, iar în unele locuri a 
început să scadă — anunță C.T.K. 
— lucrările pentru întărirea digus 
rilor și evacuarea populației diB 
regiunile amenințate de inundați'' 
continuă. Pină in prezent, din celt 
34 puncte populate din regiunile 
Komarno și Dunaiska Streda au 
fost evacuați peste 33 000 de locui
tori. Continuă aprovizionarea re
giunilor amenințate de inundații 
cu alimente și medicamente.

BUDAPESTA. Jânos Kâdâr, pre
ședintele Guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, a pri
mit la 21 iunie pe Lakshmi Menon, 
ministru de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe al Indiei.

PARIS. în cadrul celui, de-al 
24-lea salon international al aero
nauticii și spațiului cosmic, pe ae
roportul Bourget din Paris a avut 
loc duminică un mare miting avia
tic. Un avion de antrenament ita
lian „Fiat G 91" s-a prăbușit în 
flăcări peste un teren de parcare. 
Zece automobile au fost incendia
te și peste 50 avariate. Nouă per
soane au murit, iar alte patru au 
fost rănite.

In apropiere de orașul Engels 
pe locul unde a aterizat primul 
cosmonaut, Iuri Gagarin, a fost 
ridicat un obelisc Înalt de 27 

metri

COPENHAGA. Președintele Re
publicii Italia, Giuseppe Saragat, și 
ministrul afacerilor externe, aA 
mintore Fanfani, au sosit luni 
Copenhaga ca oaspeți ai regs«» 
Danemarcei. Ei se află in dru„, 
spre Norvegia unde vor face o vi
zită oficială.

BRASILIA. Camera deputaților a 
Braziliei a aprobat cu 173 de vo
turi contra 66 (din totalul de 409 
deputați cît numără Camera) a- 
cordul de garanție braziliano-a- 
merican. Deputatul Partidului de- 
mocrat-creștin din Brazilia Alfonso 
Arinos a declarat că acest acord 
reprezintă „Încă un pas pe calea 
denaționalizării care va accentua 
și mai mult dependența Braziliei 
față de Statele Unite".

KHARTUM. Benjamin Louki, 
unul din cei trei miniștri repre- 
z^rrtind provinciile • meridionale 
ale țării in noul guvern sudanez, 
și-a prezentat demisia. El a dertți- 
sionat in urma presiunilor di-ț^ 
partea unor sudiști care îi cer i 4 
nu se alăture guvernului.

NEW YORK. O întrunire a „fa
naticilor motocicletei”, care a avut 
loc duminică în localitatea Laconia 
(statul New Hampshire) cu parti
ciparea unui număr de peste 20 000 
de persoane, venițe din toate col
țurile. S.U.A., a. prilejuit grave inci
dente. Poliția a intervenit făcînd 
uz de grenade cu gaze lacrimoge
ne. Guvernatorul statului a ordo
nat arestarea a peste 100 de huli
gani.
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