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Nerăbdare și mai ales.., Viitorii studenfi ai Institutului politehnic din Cluj în fafa primului 
examen. Foto : AGERPRES

ȘTIINȚA

Pentru a o suta oară
tovarășii de 

„Semănătoa- 
:“ am avut în 

decursul vremii 
destul de multe 
înțîlniri, dar pur
tau toate semnul 

muncii culturale, fie că era 
vorba de șezători în fabrică, 
de întilniri cu cititorii de a- 
colo, de concursul „Iubiți 
cartea“, sau de minunata sea
ră în care Filarmonica „Geor
ge Enescu" și-a deschis in
tr-un an stagiunea în clubul 
întreprinderii. Am avut deci 
prilejul să-i văd pe oameni în 
straiele lor îngrijite de săr
bătoare, alături de soțiile și 
copiii lor, la ceasul de destin
dere și îmbogățire sufletească. 
Trebuie să spun de la început 
că întâlnirea la care am parti
cipat mai zilele trecute a fost 
cu oameni teșiți din dîrdora 
muncii, în hainele lor de fie
care zi, dar dînd același sim
țământ puternic și 
familie strîns unită, 
toare la o răspîntie 
nului.

Am participat la 
rea de producție a 
VI preparate, așa 
desfășoară ea lună 
Pentru a o sută oară, (așa cum 
este locul să intitulez aceste 
rînduri) atât colectivul pe care 
l-am întâlnit cit și întreprin
derea întreagă și-au îndepli
nit planul de muncă pe etapa 
respectivă depășindu-l la mulți 
indici, fenomen constant pe 
ansamblul activității. O sută 
de luni înseamnă aproape opt 
ani și jumătate și se poate 
vorbi pe drept cuvînt de înal
tul nivel de conștiință mun
citorească al fiecăruia și al 
tuturor. Circa 60 de oameni 
erau de față reprezentând 
brigăzile de producție ale sec
ției, 1 înfățișînd problemele 
specifice și încâdrîndu-le în 
ansamblul problemelor de 
muncă ale colectivului restrins 
în sector, fără a pierde însă,

t .

de Marcel Breslașu

tonic de 
de sărbă- 
a cotidia-

consfătui- 
sectorului 
cum se 

de lună.

Prin reducerea
consumului

din cite am auzit, perspectiva 
sarcinilor întregii unități. Ce
ea ce te izbește din prima cli
pă la o astfel de ședință la 
„Semănătoarea" este numărul 
precumpănitor al tinerilor 
care dețin munci de răspun
dere.

O consfătuire de producție 
constituie un soi de enciclo
pedie concretă, pe viu, a no
țiunilor noastre despre muncă 
socialistă, despre trăsăturile 
ei caracteristice, despre pro
cesul dialectic în care se des
fășoară ansamblul activității. 
Să enumerăm cîteva din a- 
ceste aspecte : tradiție și 
inovație, nu în opoziție ci în 
conjugare, în contrapunct; 
teorie și practică, concret și 
abstract, traducere în viață a 
planului, unitatea colectivului, 
desenarea tot mai pregnantă 
a profilului omului nou, preo
cupările armonizate pentru 
calitate, pentru producție și 
productivitate, pentru asigura
rea ritmicității și a fluxului 
tehnologic, pentru economii, 
respectul mărcii fabricii; șter
gerea treptată a deosebirilor 
între munca manuală și. cea 
intelectuală. Toate acestea nu 
înseamnă însă că nu ne a- 
flărn în, fața unor oameni vii, 
nu simpli mînuitori ai princi
piilor muncii noastre, ci tem
peramente diferențiate care 
ajung uneori la adevărate 
înfruntări, desigur, fiecare 
pledînd pențru aceea ce i se 
pare mai .adecvat, mai efici
ent, mai util. Consfătuirea nu 
a fost, cum nu este niciodată 
de altfel, un schimb acade
mic de opinii, un examen fă
cut la rece a ceea ce s-a rea-’ 
Uzat și a ceea ce trebuie făcut 
mai departe,, ci’ o pasionantă 
dezbatere în care simți că fie
care dintre participanți se în
vestește cu toată ființa lui, cu 
întreaga capacitate de discer- 
nămînt, ■ cu experiența trudnic 
și îndelung acumulată.

Se ’ pornește de la proiectul 
de hotărîri din ședința ante
rioară, ‘ irivestigîna ce și cum 
s-a realizat, dar stăruind în 
special asupra acelor decizii 
luate care nu s-au putut în- 

' deplini până la capăt și cău
tând să se detecteze în comun 
cauzele obiective și subiective

care au dus la parțialele ră- 
mîneri in urmă, și firește, 
metodele de a remedia și 
curma această stare de lu
cruri. Inginerul Ilie Pîrvu, 
care prezintă raportul asupra 
activității pe luna august, sub
liniază caracterul excepțional 
al acestei luni: colectivul și-a 
luat în întâmpinarea marii 
noastre sărbători naționale 
angajamente sporite, ducîndu- 
le în copleșitoarea lor majo
ritate la rezultate pe care le 
califică drept o izbîndă. Cu 
sobrietate se fac evidențieri 
ale unor sectoare, brigăzi și 
oameni, se critică deschis u- 
nele deficiențe și se pornește 
la explicarea amănunțită a 
planului de muncă general 
din care se defalchează înda
toririle

S-ar 
vestesc 
petrec 
liniște, 
zgomotul atelierelor, 
să ciulesc urechea pentru

pentru sînt pe observă

Reducerea consumului de material lemnos printr-o mai atentă gospodărire, ca și înlocuirea în măsură tot mai mare a lemnului de la susținerea galeriilor și abatajelor cu armături metalice și elemente prefabricate din beton armat se înscrie printre realizările de seamă ale minerilor din u- nitățile trustului „Ardealul”. La fiecare 1 000 tone de cărbune extras în acest an, ei au întrebuințat cu 6 mc mai puțin lemn de mină decît era prevăzut.La exploatarea Sălajul, a- proape toată producția de cărbune se scoate acum din abataje frontale susținute cu armături metalice și stîlpi hidraulici. Datorită creșterii gradului de mecanizare și mai bunei folosiri a utilajelor, minerii din exploatările trustului „Ardealul“ au extras peste plan pînă acum 47 300 de tone de lignit și cărbune brun, importante cantități de bitum și nisipuri bituminoase, argilă etc.
(Agerpres)

Aspecf din timpul solemnităjii

Conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste
din Republica Populară Română“

tovarășilor Gheorghe Vasilichi, Gheorghe Stoica
si Alexandru Sencovici->

dînsul — vine șă răspundă u- nei necesități obiective. A- ceastă facultate deschide perspective deosebite tinerilor studenți. De asemenea, constituirea Facultății de fizică, cu o atomi- impor- actua- al teh- acestei

Prin decrete ale Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne s-a conferit titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă“ și Medalia de Aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor Gheorghe Vasilichi,
Gheorghe Stoica și Alexandru Sencovici, pentru activitatea îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în construirea socialismului.

Solemnitatea inmînării

sectorului preparate, 
părea din ceea ce po- 
eu aici că lucrurile se 
într-o atmosferă de 
Eu însă, neînvățat cu 

trebuie 
a 

prinde fiecare cuvînt care in
terferează cu glasurile de afară, 
cu țiuitul scriptelor și duduitul 
motoarelor. Ce revine cel mai 
des în rapoartele prezentate 
și în luările de cuvînt ? Mă
suri de îmbunătățire, depla
sări periodice de oameni pen
tru a întări punctele în care 
e solicitat un efort mai mare, 
a ușura, a înlesni, a îmbună
tăți... Ce mai apare de-a lun
gul celor peste două ceasuri 
cit durează ședința ? Grija 
permanentă pentru om, pro
tecția muncii, măsuri pentru 
prevenirea accidentelor, îmbu
nătățirea ventilației, a confor
tului și comodității în genere, 
organizarea locului de muncă, 
evitarea timpilor morți, disci
plină în muncă. Cutare reper 
încă nu e corespunzător. Se 
iscă o polemică tovărășească ■ 
cine poartă vina: maistrul 
care nu controlează, sau bri
gada ? Firește, lucrurile 
lămuresc :. vina nu. poate 
decît a tuturor împreună. Se 
dezbat măsurile: care trebuie 
luate și se stăruie îndelung 
asupra graficului de produc
ție zilnic pregătit din ajun. 
Care sînt sarcinile pe septem
brie ? Mai în glumă, mai în 
serios cel care înfățișează 

. planul spune: august a fost o

Nu mi-a fost ușor să găsesc căminul studențesc C. 4, chiar după ce am ajuns în orășelul universitar. Pînă la urmă m-a lămurit o fată : „Cred că este vorba de căminul nou construit. Uite-1 acolo, unde-î macaraua mobilă”. I-am cerut cî- teva date suplimentare. Mi-a răspuns la toate.— Dar de unde le știi?— Sînt din luna august la cursurile de pregătire. Cunosc fiecare colțișor din acest complex.M-am întîlnit cu mulți candidați și studenți în zilele următoare. Unii erau puțin încruntați, serioși, preocupați de examene, alții veseli, volubili, ca interlocutoarea mea.în Iași, pregătirile noul an universitar sfîrșite. Peste tot segrija cu care sînt înconjurați viitorii agronomi, ingineri, profesori, medici. Ținînd seamă de numărul sporit de studenți ce vor urma cursurile facultăților și institutelor ieșene, s-a pornit o mare acțiune de construire de cămine, cantine și săli de curs. în următoarele luni vor fi date în folosință alte patru cămine noi, o cantină modernă, pe lîngă cele trei construite anul acesta, iar din primăvara viitoare va începe extinderea Universității „Al. Ioan Cuza“.Despre toate acestea ne-a vorbit tov. rector al universității ieșene, Ion Creangă, care a ținut să sublinieze grija partidului și guvernului pentru tineretul patriei noastre.— înființarea Facultății de științe economice — ne-a spus

secție specială de fizică că, vine să sublinieze tanța acestei științe în Iul stadiu de dezvoltare nicii moderne. Dotarea facultăți cu aparatura cea mai modernă se înscrie pe linia îmbunătățirii continue a condițiilor de studiu ale studenților, pentru a fi în pas cu ultimele cuceriri ale tehnicii și științei mondiale.în laboratorul imens al catedrei de fizică nucleară am văzut despachetîndu-se aparatele cu care vor lucra studenții anul acesta : numărătoare de particule, defectoscopul Rontgen, în timp ce în laboratorul de spectroscopie, cadrele didactice făceau primele lucrări de defectoscopie. „X“. Nu peste multe zile la aceste aparate complicate vor lucra studenții. Cîți din ei nu vor a- junge cercetători, specialiști, inventatori! jȘi la Casa tineretului și stu denților, apropierea lui octombrie se face simțită. întorși din tabere și excursii, studenții se prezintă în număr mare la repetițiile diferitelor formații artistice pentru a pregăti spectacolul festiv ce va avea loc lui în cinstea deschiderii nou- an universitar..VALENTIN HOSSU

se
. fi

(Continuare în pag. a lll-a)

Indemînare și pricepere de un 
adevărat fruntaș. Tînăra rihtuitoare 
Olimpia Tănase de la Fabrica de 
încălțăminte „Durabil” din 
mișoara își depășește zilnic nor

ma cu 35 la sută.

Ti-

unor
ale

Joi la amiază a avut loc la 
Palatul Republicii Populare 
Romîne solemnitatea lumină
rii unor înalte distincții ale 
R. P. Romine.

La Solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Ștefan Voitec, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a înmînat ■ tovarășilor Gheorghe. 
Vasilichi, Gheorghe Stoica șt

R. P. Ungare
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a pri
mit miercuri 12 septembrie în 
audiență de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și ple-

înalte distincții
R. P. Romîne

Alexandru Sencovici diploma 
de „Erou al Muncii Socialiste 
din R. P. Română“ și Medalia 
de Aur „Secera și Ciocanul“.

De asemenea, a fost înmînat 
Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa I ar
tistului poporului George 
Georgescu, pentru merite deo
sebite în activitatea artistică 
de promovare a artei muzicale 
romînești și ridicarea presti
giului ei internațional, cu pri
lejul împlinirii a 75 de ani de 
viață, precum și diploma de 
„Medic emerit al Republicii 
Populare Romîne“ și „Ordinul

Muncii“ clasa I porf. dr. Con
stantin C. Iliescu, pentru me
rite excepționale și realizări 
deosebite in domeniul ocroti
rii sănătății oamenilor muncii, 
cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de viață.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a fe
licitat călduros pe cei deco
rați, urîndu-le noi și mari 
succese în activitatea lor vii
toare.

nipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare la București, tov. 
Kuti Jeno.

A fost de față tov. Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne.

Cu planul pe nouă luni
îndeplinit

o.

■
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Pînă nu de mult, pe Valea Dîmboviței,, în dreptul comunei Gălbinași din regiunea București, stăpîneau apele și bălăriile de iot soiul.
Dar voința omului dublată de o tehnică înaintată poate îhvinge' vitregiile naturii. în viitorii ani, aici vor crește mănoase lanuri de 

cereale, sau grădini înfloritoare. - Foto: AGERPRES
■ i

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Pînă a- 
cum, 30 unități economice din 
regiunea Maramureș au rapor
tat îndeplinirea înainte de ter
men a planului de producție 
pe cele 3 trimestre ale anului 
1962. Printre întreprinderile 
fruntașe în realizarea înainte 
de termen a planului se nu
mără întreprinderea forestieră 
Vișeu, combinatul „1 Mai" 
din Satu Mare, exploatarea 
minieră „7 Noiembrie“ Nistru, 
Agrofruct Baia Mare și altele. 
Pînă In l septembrie a.c., 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din unitățile industriale 
ale regiunii Maramureș au 
dat peste plan o producție in 
valoare de aproape 60 milioa
ne lei.

Raionul Orșova 
complet electrificat

PRIMII PAȘI ÎN UZINA
Cristea, Constantin 

Mihalache, Elias Horn, Petre 
Peticică... rînd pe rînd s-au 
prezentat în fața comisiei de 
examinare toți cei peste 230 de 
tineri absolvenți ai școlii pro
fesionale de pe lingă Uzinele 
„Vulcan” din Capitală. Hotă- 
rîrea comisiei suna limpede : 
toți absolvenții din acest an 
vor lucra de acum înainte în 
uzina unde de fapt proaspeții 
absolvenți au făcut primii 
pași în meseria pe care și-au 
ales-o: strungari, lăcătuși, cazangii, turnători etc.

Evenimentul a constituit 
pentru tinerele vlăstare o du
blă sărbătoare: terminarea 
unei etape principale în via
ța lor — școala profesională, și, încadrarea în marea fami
lie a oamenilor muncii.

— Prima zi de muncă, ne a- 
răta Constantin Mihalache — 
repartizat la' atelierul de ca- 
zangerie utilaj industrial — 
înseamnă, pentru fiecare din
tre noi. amintirea cea mai plă
cută din viață. Grija și dra
gostea cu care am fost încon
jurați de către muncitorii cu 
mai multă experiență a consti
tuit un puternic imbold și tot
odată o chemare spre a ne în
suși și mai mult meseria atât 
de dragă pe care ne-am ales-o. 
Prin aceasta vom arăta pro
funda recunoștință pe care o 
purtăm partidului și guvernu
lui pentru condițiile minunate 
de pregătire pe care le-am 
avut în școală.

De la venirea în uzină a ti-

nerilor 
U.T.M.
pe de ______t_____  .....
încă din prima săptămână s-au 
luat măsuri ca toți cei yeniți 
să tâe cuprinși ,în organizațiile 
U.T.M. din " secțiile unde au 
fost repartizați să-și desfășoa
re activitatea în producție. La 
primele adunări generale ale 
organizațiilor U.T.M. dim Sec
ții, la care au participat 
și ' tinerii absolvenți, s-a 
vorbit utemiștilor despre grija 
cu care trebuie înconjurați cei 
mai-, tineri muncitori din secție. 
Totodată în aceste adunări 
generale au fost stabilite sar
cini concrete pentru o serie de 
tineri absolvenți. Petre Peticică,. Tănase Mihai, Petre Du-

absolvenți, comitetul 
s-a ocupat îndeaproa- 

actțvițatea acestora. ■

mqnschi, repartizați, la atelie- 
. rul de montaj-armățuri, au fost 

. cooptați în colectivul postului 
utemist de control, alții au 

' pri.mit alte sarcini.
în unele organizații: meca- , 

nic;-șef, montaj armături și al
tele. s-au organizat întâlniri cu 
muncitori mai vîrstnici caro 
au arătat greutățile pe care 
le întâmpina. un tînăr în ra 

' gimul burghezo-moșieresc la 
1 intrarea în uzină și. în con

trast cu acestea, condițiile mi
nunate pe care le are la ,înde- 
mînă generația de astăzi.

—■ Absolvenții care au fost, 
repartizați la noi anul acesta, 

; spunea tânărul inginer Octa- 
. vian Szego de la-turnătoria de 

oțel, dovedesc o bună-pregă
tire profesională. Acest lucru

mult. Insăne bucură foarte 
în același timp, ne abligă la 
fel de mult. Pe lîngă îndru
mările practice legate de în
sușirea meseriei respective, ti
nerii trebuie■ urmăriți și .aju
tați să se'formeze ca. cetățeni 
înaintați, cu' înalte trăsături 

'morale, specifice muncitorului 
zilelor noastre.

Educarea în. spiritul dragos
tei pentru muncă, al respectu
lui față de 'tovarășii lor de 
muncă, față de muncitorii 
vîrstnici, cu experiență în 
muncă'și’în viață, pentru o a- 
titudine demnă, civilizată în 
producție'și în afara ei, iată 
numai cîteva din cerințele 
muncii organizațiilor U.T.M. 
cu tînăra generdție de munci
tori.

în urma extinderii rețelei electrice și în cătunele Petnic și Globu Craiovei, raionul Orșova a devenit primul raion din regiunea Banat complet electrificat. Cu ajutorul sfaturilor populare și unităților a- gricole socialiste și prin contribuția voluntară a oamenilor muncii de la sate, în acest an rețeaua liniilor electrice de înaltă și joasă tensiune din regiunea Banat a sporit cu peste 300 de km. Acum, energia electrică este folosită pe scară mai largă în diferite sectoare de producție ale unor unități agricole socialiste și pentru uzul casnic.(Agerpres)
In acțiunea 

de modernizare 
a drumurilor

V. DINULESCU

Pe noul drum din bazinul forestier Sado va—Rădăuți, pe șoseaua de pe .Valea Bistriței, ca șț pe alte drumuri din ; regiunea Suceava, numeroși cetățeni ’ ajută' constructorilor la lucrările de întreținere. Pe drumurile regionale,, raionale și comunale au fost, împrăștiat pînă acum aproape 200 000 ’nic de pietriș, cu care au fost reparate și întreținute drumuri în lungime de- peste 1 800 km. (Agerpres)



îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere care stau în fața agriculturii noastre socialiste este de neconceput fără aportul tot mai substanțial al cercetării științifice.O parte însemnată a lucrărilor efectuate la Institutul de cercetări de la Fundulea sînt orientate spre cultura porumbului. în perioada anilor 1957—1961 aici s-au experimentat 172 hibrizi străini de porumb, pentru identificarea celor care dau cele mai bune rezultate în țara noastră. De la cei mai buni hibrizi s-au realizat producții duble față de soiurile locale. Aceștia au fost recomandați unităților agricole socialiste și, în multe G.A.S. și G.A.C. au fost cultivați pe întreaga suprafață destinată culturilor de porumb.Paralel cu încercarea hibrizilor dubli importați din alte țări, cercetătorii au desfășurat o intensă activitate și pentru crearea de hibrizi autohtoni. Cei 30 de hibrizi dubli creați din soiurile romînești de po-

rumb. care s-au dovedit foarte valoroși, cultivați experimental în condițiile G.A.S. și G.A.C. din diferite zone ale țării, au dat producții de 6 000—8 000 kg porumb boabe la hectar în culturi neirigate, depășind astfel de două și de trei ori producția soiurilor raionate. Actualmente, la Fundulea se cercetează, în total, peste 2 50 hibrizi simpli și dubli de porumb.O altă preocupare de seamă a Institutului de la Fundulea a fost producerea de sămînță simplu și dublu hibridă de porumb.Pornind de la ideea că bobul de porumb trebuie să fie de o calitate superioară și să conțină în proporție cît mai mare componentul socotit cel mai important — respectiv proteină, amidon etc. — profesorii N. Săulescu și M. Ionescu de

monstrat că printr-o alegere potrivită a hibrizilor și mai ales a zonelor de cultură, se poate produce mai multă proteină, ceea ce corespunde necesităților alimentației oamenilor și animalelor, sau, dimpotrivă, mai mult amidon, atunci cînd porumbul trebuie să fie folosit Ia fabricile de amidon. Prin experiențele făcute s-au putut determina atît condițiile
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Vedere parțială a yriaș.elpr insfalafii ale cocseriei Combinatului, de cărbune brun de la Lauch- 
hammer, R.D. Germană’ Foto i ZENTRALBILD—BERLIN

Oceanologia și- 
acustica

uită vreme adîncu- 
rile oceanului erau 
denumite „împă
răția tăcerii" și 
numai poeții vor
beau de „glasul" 
sau de „cîntecul“ 

mării. In ultimul timp însă, 
oamenii de știință recunosc că 
de fapt poeții au dreptate. 
„Oceanul — arată cercetătorul 
sovietic M. Brechoviskich în
tr-un articol consacrat legătu
rii între acustică și oceanolo
gie — este extraordinar de bo
gat în sunete emise de nume
roșii săi locuitori.

Ce este 
„vocea mării"?

Primul care a identificat 
substratul fizic al zgomotelor 
din mări și oceane a fost sa
vantul sovietic acad. V. V- 
Suleikin. El a arătat că „vocea 
mării“ este datorată unor in- 
frasunete care apar prin inter
acțiunea dintre vînt și „coa
mele“ valurilor marine. Pro
ducerea acestor infrasunete 
dă posibilitate multor anima
le marine să „prevadă“ apro
pierea furtunii. Aceste viețui
toare pot percepe infrasune- 
tele și atunci cînd ele le „in
formează“ asupra schimbării 
vremii, dau semne de neliniște și se îndreaptă spre fund.

Pescarii știu, de altfel, de 
mult acest lucru, putînd anun
ța că va veni furtuna după 
comportamentul animalelor, 
chiar cînd cerul este complet 
senin.

Fizicienii au reușit să ex
plice în felul următor compor
tarea atît de curioasă a ace
stor animale marine. Infrasu- 
netele, propagîndu-se cu o vi
teză mai mare decît a sune
tului întrec considerabil vite
za valurilor care le generează; 
Ele „aleargă“, așadar, înaintea 
furtunii vestind apropierea ei.

Inventator: meduza...
Meduzele se pare că au 

„aparatul" cel mai sensibil 
pentru perceperea inf răsune- 
telor, ceea ce le permite să-și 
ia măsurile de prevedere îm
potriva furtunii care se apro
pie. Studiind „infraurechea“ 
meduzei, biofizicienii Univer
sității din Moscova, au con
struit recent un aparat electro-

Obiectivul nr. 1: creșterea producției
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nic bazat pe caracteristica me
duzelor „de a auzi“ infrasune- 
tele care preced furtunile.

Aparatul, care imită con
strucția intimă a organului 
auditiv al meduzei, se compu
ne dintr-un microfon, un dis
pozitiv de rezonanță și un 
amplificator. El prevede cu 15 
Cronica științifică
ore înainte furtunile pe mare, 
precum și drumul lor de pro
pagare. Aparatul va putea fi 
folosit atît pe bordul navelor 
cît și în gospodăriile din re
giunile de litoral.

Determinînd 
adîncimea oceanelor
în sfîrșit, prin studiul acu

sticii oceanului cu metode fizi
ce savanții sovietici au reușit

Cercetări pentru protecția muncii
Z^n București, pe strada Budișteanu la nr. 15 se află labo

ratoarele unui important centru de cercetări științifice 
pentru protecția muncii din țara noastră. în cele 14 

laboratoare dotate cu aparatură modernă și în atelierul de 
prototipuri, lucrează cadre specializate în descoperirea și 
generalizarea metodelor și mijloacelor prin care se pot pre
veni accidentele și îmbolnăvirile profesionale.— Cercetării© noastre — ne-a spus tovarășul- ing. losif Ionescu, director al Institutului de cercetări științifice pentru protecția muncii al C.C.S., sînt astfel organizate încît să contribuie direct la rezolvarea științifică a problemelor de tehnica securității. Ne preocupăm, în primul rînd ca procesele tehnologice moderne ale noilor mașini și utilaje de înaltă productivitate, introduse în producție, să a- sigure oamenilor o muncă neobositoare și lipsită de pericolul accidentării sau îmbolnăvirii profesionale.Anul trecut institutul a elaborat, de pildă, un proiect tehnic al unui tunel de vopsire, modern, al cărui principiu constă în trecerea aerului viciat printr-o serie de dispozitive, care asigură evacuarea lui completă. Acest

la Institutul agronomic „N. Bălcescu”, împreună cu un grup de colaboratori, au studiat variabilitatea compoziției chimice a principalilor hibrizi dubli de porumb, care se cultivă în țara noastră pe suprafețe mai mari.Autorii lucrării au ajuns la o serie de concluzii care interesează în mod nemijlocit producția agricolă. Ei au de

favorabile acumulării de proteină, cît și condițiile favorabile acumulării de amidon.Studiul relevă totodată necesitatea stabilirii compoziției chimice a porumbului, în fiecare an și în fiecare gospodărie. întrucît porumbul formează baza alimentației animalelor, necunoașterea compoziției chimice a acestuia poate duce fie la un deficit,
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să detecteze zonele agitate din 
scoarța submarină, sediul fe
nomenelor seismice și a vul- 
canismului submarin.

înregistrînd infrasunetele 
produse de mișcările geologice 
din fundul oceanului sau folo
sind metoda sondării cu ultra
sunete, cercetătorii au putut 
alcătui adevărate „hărți sub
marine“. în principiu, măsu
rătoarea adîncimii constă în 
emisia unor unde ultrasonore 
către fundul mării și în re
cepția undelor reflectate (a 
„ecoului ultrasonor“) Cunos- 
cîndu-se viteza de propagare 
a sunetelor în apa mării și 
durata dintre plecarea unde
lor emise și sosirea celor re
flectate, se poate determina 
adîncimea mării.

Recordul acestor cercetări 
îl deține în prezent nava so
vietică „Viteaz" cea mai mare 
și mai complexă navă de cer
cetări oceanologice din lume.

dr. R. IRIMESCU

proiect este destinat întreprinderilor constructoare de mașini unde se efectuează operații de vopsire în spații deschise a unor agregate mari.Sînt gata și proiectele pentru reducerea nivelului de zgomot și pentru evacuarea gazelor produse de motoarele cu ardere internă.
Cunoaștem că institutul 

a studiat și rezolvat multe 
probleme importante privind 
protecția muncii la diferite 
locuri de producție...— în cei peste 10 ani de activitate, institutul nostru a realizat circa 200 dispozitive, instalații și prototipuri de protecție a muncii care au contribuit efectiv la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale. Numeroase uzine constructoa

PE TEME AGPOTFIISKt

fie la o risipă de proteină în alimentație.Se știe că îngrășămintele au o mare importanță pentru producția agricolă. E de la sine înțeles că, pentru ca plantele să obțină un real folos, îngrășămintele trebuie administrate rațional. După cum arată marele biolog Timiria- zev, trebuie să întrebăm plantele înseși care sînt nevoile lor.

O carte despre un mare

savant german
t» - u de mult, Editura științilică 
/\l a publicat in traducere ro- 

-A ’ mlnească cartea Iul Vadim 
Saionov despre viața și bogata o- 
peră științitică a lui Alexander 
Humboldt.

Această lucrare reprezintă una 
din cele mai interesante monogra
fii scrise cu pri
lejul comemorării 
a 100 de ani de 
la moartea lui 
Humboldt. Privi
te tn perspectiva 
unul veac—scrie 
cu acest pri
lej publicistul sovietic V. Saionov 
— viața și activitatea lui Alexan
der Humboldt se conturează lim
pede ca un tenomen excepțional 
in istoria culturii. Savantul care 
a scris 636 de cărți, despre mari 
descoperiri și ienomene geologice, 
geografice, astronomice, arheolo
gice, e considerat astăzi ca o pildă 
strălucită a unei munci titanice 
pusă In slujba progresului științei.

tìrìMi

NOU»NOU«NOU»NOU
Ultrasunetele 

modifică ereditatea?Prelucrarea înainte de în- sămînțare al semințelor de pătlăgele roșii cu ajutorul ultrasunetelor modifică ereditatea, accelerează puterea de încolțire și dezvoltarea plantelor.La această concluzie a a- juns după experiențe îndelungate omul de știință biolog Trofim Zarubailo din Leningrad.

In laboratorul de raze X |i polarografie al Institutului de cercetări electrotehnice din Capitală. 
Foto i AGERPRES

re, au fabricat mașini dotate cu dispozitive create în laboratoarele institutului nostru, cum ar fi: ecranele de protecție pentru strung și polizor, limitatorul de sarcină la macarale, dispozitivele de protecție cu ecran pentru presele cu excentric etc. Sînt introduse în fabricație de serie
Interviul nostru 

cu ing. losif Ionescu 
directorul Institutului de cer
cetări științifice pentru pro

tecția muncii al C.C.S.

realizări importante ale institutului nostru ca, de pildă, mașina de încercat la turația pietrele abrazive, polizorul cu ecran cu acționare automată și iluminat local, aparatul pentru încercarea la străpungere a utilajelor electrice ș.a.Laboratorul de electronică și automatizări a studiat și realizat un aparat electric —< electronic portabil-, care stabilește concentrația gazelor și

O parte a răspunsului îl oferă analiza chimică a solului. în țara noastră există multe laboratoare regionale de agrochimie care fac asemenea analize.Un alt mijloc, tot atît de important pentru elucidarea problemelor nutriției plantelor, o constituie analiza chimică a acestora.într-un referat publicat re-
cent, cercetătorii C. Horovitz și O. Petrescu, de la Institutul de cercetări agricole, arată că în laboratorul de fiziologia nutriției plantelor din cadrul institutului s-au început din anul 1961 studii privind bazele teoretice ale diagnosticului nutriției plantelor și posibilitățile de aplicare practică a metodelor existente.Anumite laturi ale diag-

rA

Cartea lui Saionov oferă citito
rilor date și fapte concludente 
pentru înțelegerea personalității și 
creației lui Humboldt. Călător 
neobosit, Humboldt a vizitat zeci 
de țări, făcînd în timpul lungilor 
sale călătorii observații geodezice 
și geologice, culegînd plante pen

tru ierbare, clasi- 
ficînd specii rare 
de animale ș. a. 
Nu întîmplător 
numele lui Hum- 
bold 
tăzi
trei 

rîu din

îl poartă as- 
munți din 
continente, 

America, unun lac și un 
ghețar din Groenlanda, curentul 
rece din apropierea coastelor Pe
rului, cîteva specii de plante, un 
mineral și un crater de pe Lună.

Cartea
stituie o
sebit de

lui Vădim Satonov con- 
lectură atractivă și deo- 
instructivă.

L. CRISTESCU

„Memorie“ uriașă•. Oamenii de știință sovietici creează mașini electronice de informație cu o foarte mare capacitate de memorare.Institutul unional de informație tehnico-științifică construiește o mașină electronică de informație chimică.O asemenea mașină de informație poate răspunde cu o viteză uriașă la cele mai diferite și complexe întrebări.

vaporilor inflamabili, emi- țînd semnale optice și acustice în cazul cînd limita admisă e pe cale de a fi depășită. A- paratul- a fost experimentat la Combinatul carbonifer din Valea Jiului, Uzinele „23 August“ — București etc., și dat în fabricație industrială.
— Vreți să . insiștațț asupra 

cîtorva din realizările recente 
ale institutului ?— Pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru în întreprinderile textile, mai ales în secțiile de imprimerie, institutul a realizat o instalație care produce o lumină apropiată de lumina naturală a zilei ; pentru muncitorii care lucrează l-a locuri de muncă cu radiații calorice intense (topitorii, furnaliștii. oțelarii ș.a.), Institutul a studiat și confecționat un echipament de protecție din țesături metalizate (mult mai ușor și mai economicos decît costumele din țesătură de asbest). Echipamentul a fost experimentat la Combinatul metalurgic Reșița și la Uzinele „Victoria“- 

nosticului nutriției cum sînt: rolul diferitelor forme organice și anorganice ale elementelor în nutriția minerală, posibilitatea folosirii unor metode de determinare a lor, stabilirea unor corelații obiective între compoziția chimică și producția plantelor și în special posibilitatea aplicării metodelor de diagnostic în practica agricolă și în diferite domenii ale cercetărilor agricole, vor constitui obiectivele de bază ale viitoarelor cercetări.După părerea autorilor referatului, activitatea laboratoarelor regionale de agrochimie ar trebui lărgită, pentru ca alături de analizele de sol să se execute volumul necesar de analize chimice ale plantelor, prin metode obișnuite de laborator și prin introducerea metodelor rapide de analiză a plantelor și a solului. Aceasta poate constitui un domeniu de activitate și pentru casele-la- borator din unitățile de producție agricolă, pentru școlile
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Aparatul de televiziune instalat în lampa din sala de operație 
de la Clinica chirurgicală nr. 1 din Cluj permite studenților să 

asiste direct la operații.
Foto : prof. V. ORZA

De pildă, ea poate arăta imediat care din aliajele metalelor au rezistența electrică cerută, durabilitatea și stabilitatea termică necesară. în ce cazuri și din care cauză se produce degradarea podurilor din beton-armat, ce influență au anumite combinații chimice asupra organismelor vii etc.

Calan ; laboratorul de electronică și automatizări a proiectat și construit un aparat denumit Sintezson cu ajutorul căruia se fac experimentări pentru sinteza sunetelor complexe. Cercetările servesc la descoperirea unor noi mijloace de prevenire a surpărilor în minele, de cărbuni și minereu ; nu de mult pe unul din strungurile Uzinei „Republica" a fost montată o instalație specială de captare a prafului produs la strunjirea pieselor din fontă. Datorită rezultatelor bune obținute cu prilejul acestei experimentări, instalația realizată la propunerea Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini de către secția ventilație a institutului nostru va fi introdusă și în alte întreprinderi.Bineînțeles că aria cercetărilor noastre este mult mai largă. Realizările Institutului nostru devin prezențe curente în numeroase sectoare ale economiei socialiste.
C. A. 

tehnice agricole și de cultură generală unde se pot înființa loturi demonstrative cu diferite regimuri de îngrășare a culturilor, la oare să se execute analize de plante și de sol, se pot înjgheba ierbare cuprinzînd frunze, plante, a- vînd simptome ale lipsei sau excesului unor elemente.Diagnosticul nutriției plantelor reprezintă un domeniu larg și de perspectivă de cercetare, de verificare și de a- plicăre în producție, unde se folosesc cantități din ce în ce mai mari de îngrășăminte. Alături de metodele preconizate de știință pentru diagnosticul regimului de apă al plantelor, aprecierea rezistentei la ger și alte condiții nefavorabile, dirijarea creșterii și dezvoltării plantelor la diferiți factori chimici și fizici, diagnosticul nutriției plantelor este chemat să aducă un aport important în problema folosirii raționale a îngrășămintelor.
A. COSTA
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Dinți replantați
în prezent, în U.R.S.S. ca

pătă o răspîndire tot mai 
mare metoda replantării care 
permite salvarea dinților so
cotiți „fără leac“. Operația nu 
este de fel complicată, nu ne
cesită nici un fel de instru
mente speciale-

Iată în ce constă operația: 
după anestezie, dintele bolnav 
este îndepărtat cu precauție. 
Cît timp dintele se află în a- 
fara organismului, cavitatea 
cariată este plombată cu mi
nuțiozitate cu ciment și a- 
malgam la fel ca și canalele 
dinților. Cu o mică linguriță chirurgicală se îndepărtează focarul patologic din fundul alveolei în care se introduce dintele plombat (vindecat). 
El este acoperit pentru 1—2 
ore cu tampon din tifon. Timp 
de cîteva zile se constată du
reri neînsemnate, iar apoi in- 
flamația trece și peste cîteva 
săptămîni dintele se prinde 
complet, iar peste 4—5 luni 
poate fi chiar folosit ca dinte 
de sprijin pentru punte.

La policlinica stomatolo
gică republicană din R. S. S. 
Moldovenească unde se exe
cută astfel de operații încă nu 
s-a înregistrat nici un caz de 
dinte replantat care să nu se 
fi prins.

Remorci etajatetn curînd uzina „Tatra“ din Praga va începe fabricarea unui nou tip de remorcă de automobil etajată. Prima serie va fi construită cu două etaje, suprafața superioară putînd fi coborîtă și ridicată cu un mecanism. Aceasta va înlesni mult încărcarea remorcii.

La Institutul de cercetări farma
ceutice din Capitală.

Foto; AGERPRES

TREI
URIAȘI

In birourile de proiectări prind 
viată sub mîinile specialiștilor li
niile ce trasează marile planuri de 
schimbare a planetei — încălzirea 
polilor, transformarea deșerturilor 
In grădini roditoare, schimbarea 
cursurilor unor mari fluvii, crea
rea unor mări artificiale, mutarea 
unor masivi muntoși, săparea în 
istmuri a unor noi canale care să 
lege oceanele etc. Fiecare dintre 
aceste lucrări de transformare a 
planetei este însă indisolubil le' 
gată de efectuarea unor enormei 
cantități de săpături.

Cum rezolvă oamenii de știință 
din zilele noastre problemele le. 
gate de aceste operațiuni ?

Cum își imaginează ei șantiere
le viitorului ? Lucrarea lui I. Ada. 
bîșev, „Oamenii cercetează pla-i 
neta” apărută acum cîtva timp 
la Moscova, prezentînd noile 
proiecte de transformare a globu
lui, subliniază faptul că, după opi
niile oamenilor de știință, există 
trei păreri diferite cu privire la 
cea mai bună metodă de desfășu
rare a lucrărilor de săpături. Unii 
își imaginează pe șantierele viito
rului mașini de săpat pămîntuf 
foarte mari, de mare putere. Alții 
socot mai indicată dezvoltarea 
hidromecanizării care permite ex- 
cavarea și transportarea pămîntu- 
rilor folosind șuvoaie puternice dd 
apă. După părerea altora viitorul 
aparține lucrărilor de pușcare. de 
aruncare în aer. „Pe semne -— 
scrie I. Adabîșev că adevărul ssi 
află undeva la „mijloc” — în dez
voltarea comună, în îmbinarea ra
țională a tuturor celor trei proce
dee de efectuare a lucrărilor da 
săpare".

Dar în fiecare dintre aceste do
menii, oamenii de știință au obți
nut de acum realizări remarcabi
le. Prezentîndu-le, autorul cărții 
sus-amintite, se oprește în primul 
rînd asupra excavatoarelor rotati
ve — cu o uriașă roată de frezat 
cu un diametru de 16 m, în cir
cumferința căreia sînt fixate 12 
cupe, fiecare dintre ele avînd un 
volum de 3,6 m3. Această roată, 
care Se învîrtește neîntrerupt, este 
fixată la capătul unui braț lung, 
gol pe dinăuntru. în interiorul a- 
cestui braț se mișcă un transpor
tor, care duce pămîntul spre par. 
tea centrală a excavatorului. De 
acolo, pe sistemul transportoarelor, 
pămîntul excavat ajunge în locul 
stabilit. Aceste mașini deservite 
de cinci muncitori înlocuiesc mun
ca a 20 000 săpători.

Există în prezent posibilitatea 
de a construi o mașină de săpat 
de 500 de metri cu roți de frezat 
de 12 metri și cu un sistem de 
transportare plasat pe un pod mo
bil. După calculele specialiștilor 
sovietici o asemenea mașină de 
săpat, va fi de 12 ori mai produc
tivă decît excavatorul-pășitor 
„ES-14/65”. Ea va putea să exca

veze în 24 de ore o porțiune de 
150 de metri de canal navigabil 
maritim, în care se vor putea în
crucișa cu ușurință două nave 
transoceanice.

Aceste mașini ar putea să sape 
în 2 ani un nou canal Panama 1 
(Construcția canalului Panama, în 
timpul căruia s-au excavat 212 mi
lioane m3 de pămînt, a durat 35 
de ani I).

Interesante sînt și realizările în 
domeniul hidromecanizării.

Draga refulantă poate fi com
parată în mod convențional cu 
o uzină automată pentru construi
rea barajelor de pămînt. Ea poate 
fi folosită ia adîncirea cursului ape
lor, pentru săparea canalelor sau 
nivelarea țărmurilor unui bazin de 
apă. Această mașină este un șlep 
uriaș care poartă în partea ante
rioară, o ramă mobilă de oțel, la 
capătul căreia se rotește o freză, 
alcătuită din niște cuțite mari, 
curbe. Rama se iasă la fund, fre
za afinează pămîntul, amestecîn- 
du-1 cu apă. Amestecul format, după 
ce este absorbit cu ajutorul unor 
pompe puternice, este pompat pe 
țevi pe distanțe de cîțiva kilome
tri către locul necesar depuneri
lor pentru construcția barajului 
sau digului.

Această mașină înlocuiește 
munca a 35 000 de săpători și 
15 000 de căruțe.

Dar aceasta nu este suficient..« 
în viitor — scrie I. Adabîșev —- 
pentru construirea barajelor și di
gurilor gigantice vor fi necesare 
mașini mai puternice, capabile să 
transporte pămîntul nu la o dis
tanță de 3—4 km, ci la 20—30 de 
kilometri. în prezent, ne anunță 
Adabîșev, asemenea probleme sînt 
rezolvabile din punct de vedere 
tehnic...

în sfîrșit, explozia pașnică la 
rîndul ei va avea un rol deosebit 
în săvîrșirea unor asemenea lu
crări. „Timp de sute de ani —■ de
clara acum cîtva timp remarcabi
lul savant sovietic — academician 
G. I. Pokrovski — explozia a fost 
un mijloc de distrugere. In trecut 
oamenii de știință aveau un sin
gur obiectiv —: să mărească pu
terea exploziei. în secolul al 
XX-lea știința a atins o asemenea 
dezvoltare încît se pot obține ex
plozii de o putere practic nelimi- 
tată. Astăzi, oamenii de știință de
clară deschis1 tă utilizarea super- 
exploziilor în scopuri militare pune 
în primejdie existența întregii o- 
meniri, a întregului glob pămîn- 
tesc.

Iată de ce în prezent nu poate 
fi vorba decît despre utilizarea ma
rii forțe a exploziilor în scopuri 
pașnice, constructive".

Există în prezent mijloace de 
dirijare a exploziilor care acțio
nează cu precizie. încă Ja începu
tul deceniului al 44ea al veacului 
nostru, constructorii au reușit să 
realizeze așa-numitele „explozii di
rijate”, cu ajutorul cărora pămîn- 
tui cade în locul stabilit dinainte, 
căpătînd formele geometrice pre
stabilite. Lucrărilor de explozii cu 
o încărcătură de 1 000 tone, dau 
un coeficient mai mare de folosi
re a energiei decît mașinile de ex
cavat și mașinile cu ajutorul că
rora se face hidromecanizarea.

După cum vedem, oamenii de 
știință lucrează în cele mai diferite 
compartimente ale cercetării, pre
gătind toate căile pentru o cît mai 
rapidă traducere în viață a mari
lor planuri de transformare a pla
netei.

TR. P,



Tineri bine pregătiți
Informații

utemiști de nădejde
aheorghe Harabagiu 

nu are 17 ani împli
niți. Pînă nu de 
mult el muncea în 
brigada nr. 1 a gos
podăriei agricole co
lective „Drumul lui

Lenin" din comuna Doljești, raio
nul Roman. E un tînăr cum sînt 
alifia în această gospodărie, har
nic, prețuind, întotdeauna sfatul 
celor vîrsfnici și oricînd gata să 
pornească la orice treabă. Cu 
Constantin I. Tănase, brigadierul, 
se înțelegea bine, îndeplinea fără 
preget orice sarcină primită de la 
el. Constantin I. Tănase este și se
cretarul comitetului organizației de 
bază U.T.M. din gospodărie.

într-o seară, în drum spre sat, 
brigadierul îl întreabă pe Haraba
giu:

— In astă seară, avem adunare 
generală U.T.M. pe brigadă. E a- 
dunare deschisă. Poți să vii și tu. 
Ce zici ?

Un ceas mai fîrziu, cînd în adu
nare se discutau tocmai sarcinile 
tinerilor din brigadă în campania 
de recoltare a păioasclor, pe ușa 
căminului apăru și Harabagiu. La 
punctul doi se dădu citire cererilor 
de intrare în U.T.M. a trei tineri 
din brigadă. Era o adunare gene
rală obișnuită, toți cei care se în
scriau la cuvînt își spuneau cu se
riozitate părerea și ascultau cu a- 
tenție cuvîntul celorlalți. Doar lui 
Harabagiu totul i se părea neobiș
nuit. Tăcuse tot timpul. La sfîrșif, 
ceru și el cuvîntul. Nu era deloc 
îndrăzneț, iar vorbăreț nici atît. 
Spuse că vrea să devină și el ute- 
mist. Apoi se așeză la loc, cople
șit de propria lui îndrăzneală.

în aceeași clipă se ridică Ion 
Nichita și fără multă introducere 
își luă angajamentul să-| ajute să 
se pregătească temeinic. Ion Ni
chita știa că nu-i va fi ușor să-și 
îndeplinească angajamentul. E 
drept, în gospodărie Gheorghe 
Harabagiu muncea cu tragere de 
inimă. Dar, atunci cînd ceilalți ti
neri îl chemau să participe alături 
de ei la unele acțiuni patriotice, 
ridica din umeri și își vedea de 
ale lui. Intr-o zi, de pildă, tinerii 
hotărîseră să confecționeze 500 
de chirpici. Se adunară cu toții la 
locul și ceasul hotărîf ; Harabagiu 
nu se afla însă printre ei, cu toate 
că fusese anunțat. După ce se ter
mină treaba, Nichita trecu din „în- 
tîmplare" pe acasă pe la Haraba
giu. îi ieși în întîmpinare Costache 
Harabagiu, tatăl.

— Am venit, bădie, să-i spun 
lui Gheorghe că noi tot am făcut 
treaba, dar era mai bine dacă ar 
fi; venit și el...

— Ce folos are Gheorghe al 
meu dacă vine la muncă patrioti
că ? — își repezi el musafirul, și 
apoi, de ce tot îl îndemni să-și 
piardă vremea pe la ședințe?

— la stai o lecuță bădie ..
Nichita înțelese cum stau lucruri- . 

le. Costache Harabagiu, colectivist 
doar din această iarnă, mai pă
stra încă ceva din felul de a 
gîndi a| omului care a trudit cei 
maj mulți ani din viafîțpe peticul. 
lui de pămînt. . .., f.. ...

Sfătos din fire, Nichita începu 
să-i explice cu răbdare bătrînului 
Costache ce folos aduce gospodă
riei fiecare acțiune patriotică a ti
nerilor.

Și discuția asta cu tatăl lui 
Gheorghe Harabagiu n-a fost sin
gura. Urmările confirmară curînd 
că Nichita nu-și irosise timpul de
geaba. Deși e un om care se 
deprinde greu cu o învățătură 
nouă, de la o vreme bădia Costa
che nu-și mai mustra fiul cînd îl 
vedea printre ceilalți tineri, cău- 
tîndu-le tovărășia. Nici cînd, în 
ceasurile de odihnă, îl vedea ci
tind din Statutul U.T.M. pe care-l 
purta de cîtva timp în buzunar. 
Schimbări se pefrecură și în firea 
lui Gheorghe. Dacă și mai înainte 
era cunoscut pentru hărnicia lui, 
acum devenise conștient de în
semnătatea muncii lui pentru gos
podărie. Acest lucru s-a verificat 
mai ales în perioada campaniei 
de recoltare. Dar cu acest prilej 
s-au verificat și meritele altor ti
neri din brigada I care se pregă
teau și ei să devină utemiști. E 
vorba de Elena Ciubotaru, de Jana 
Maxim și de Constantin 
cu, tovarășii lui Gheorghe 
giu, de o vîrsfă cu el.

Paharni- 
Haraba-

în vederea primirii în U.T.M. 
tinerilor din brigada I, biroul or
ganizației de bază i-a ales pe cei 
mai buni utemiști pentru a-i aju
ta. Dacă pe Harabagiu l-a pregă
tit Ion Nichita, pe Jana Maxim a 
pregătit-o Maria Ciocan, lată ce 
ne spune Mihai C. Ghioc, secreta
rul organizației U.T.M. pe briga
dă, despre munca de primire a 
tinerilor în U.T.M. :

— în ultimele luni, noi am des
prins cîteva învățăminte prețioase. 
Mă refer, în primul rînd, ia partici
parea tinerilor neutemiști la adu
nările generale U.T.M. pe brigăzi. 
Cînd îi convocăm pe utemiști, noi 
nu uităm să-i invităm de fiecare 
dată și pe neutemiști. Faptul că a- 
ceștia au fost de atîtea ori mar
tori cînd adunarea generală i-a 
recomandat pe cei mai buni ute
miști să muncească în sectorul zoo
tehnic, sau la construcții, i-a ajutat 
să-și dea seama de rolul pe care-l 
are organizația noastră în viaja 
gospodăriei. Avem multe exem
ple, numai din brigada noastră. 
Mihai I. Victor e acum un priceputf 
îngrijitor la vaci, iar Vasile Rotaru 
a trecut și el la sectorul zooteh
nic.

în al doilea rînd am căutat să 
încredinfăm sarcina pregătirii lor, 
celor mai buni utemiști aleși din
tre tinerii harnici și respectați de 
ceilalți colectiviști. Biroul organi
zației de bază U.T.M. se informea
ză tot timpul de stadiul pregăti
rii tinerilor neutemiști. Agitatorul 
care citește cele mai importante 
materiale din ziare la locul de 
muncă, în timpul pauzei de prînz, 
se preocupă în primul rînd de a- 
cești tineri, le explică cu atenție 
și-i îndeamnă să citească și sin
guri, verificînd apoi dacă au nelă
muriri în legătură cu cele citite. 
De asemenea, în perioada de la 
închiderea învățămîntului politic 
U.T.M., pînă în prezent, în cadrul 
brigăzilor s-a continuat prezenta
rea unor teme din broșura cu lec
țiile ce se predau la cercul de 
studiere a Statutului U.T.M.

In felul acesta am reușit să pu
nem în. discuția fiecărei adunări 
generale cereri ale tinerilor de a 
deveni utemiști. De la 1 Mai și 
pînă în prezent, în gospodărie au 
fost discutați și primiți în U.T.M. 
61 de tineri.

După primirea în U.T.M., tine
rii nu sînt dați uitării. Sarcina e- 
ducării noilor utemiști e o conti
nuare a muncii de pregătire pen
tru primirea în U.T.M. Pe Gheorghe 
Harabagiu organizația noastră l-a 
recomandat în urmă doar cu cîteva 
zile consiliului de conducere al 
gospodăriei să lucreze în sectorul 
zootehnic. Utemiștii noștri l-au 
sprijinit cu căldură. Gospodăria se 
poate bizui pe el ca și pe cei
lalți tineri primiți de curînd în 
organizația noastră.

Sub auspiciile Comitetului de 
. Stat pentru Cultură și Artă, joi la 
amiază s-a deschis în sala Dalles 
expoziția „Mișcarea revoluționară 
polonă în artă’’.

La Festivitatea de deschidere au 
participat Constanța Crăciun, pre
ședinta Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al aceluiași comi
tet, Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ar
tistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
Al. Buican, vicepreședinte al In
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni 
de artă și cultură.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. Po
lone in R. P. Romînă, șefi ai altor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Joi seara a avut 

adunarea festivă 
prilejul sărbătoririi 
tembrie
R. P. Romînă. A luat cuvîntul ge- 
neral-maior Pamfil Tatu, 
Vorbit despre 
pompierilor.

loc în Capitală 
organizată cu 
zilei de 13 sep- 

Ziua pompierilor din

semnificația

★
R. P. Ungare 

Jenö Kuti, a olerit
Ambasadorul 

R. P. Romînă, 
joi un cocteil cu prilejul turneului 
Teatrului Național din Budapesta 
in tara noastră.

Au participat Constanta Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentariti ai 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, actori, 
regizori și alfi oameni de artă.

Au luat parte membri ai corpu
lui diplomatic.

Vedere din stafiunea balneară Tușnad.

(Agerpres) Foto : V. ORZA

„Europenele“la atletism
BELGRAD. — Fina

lele la disc, triplu 
salt și 100 m'plat au 
fost punctele de atrac
ție in cea de-a doua 
zi a campionatelor eu. 
ropene de atletism de 
la Belgrad.

întrecerea discoboli* 
lor s-a terminat cu 
un remarcabil succes 
al atletului sovietic 
Vladimir Truseniev 
care și-a dominat ad
versarii prin tehnică 
și forță, realizînd o 
performanță de 57,11 
m. Aceasta a fost cea 
de-a treia medalie de 
aur cucerită de sporti
vii sovietici de la în
ceputul competiției.

Peste trei ore a du
rat finala probei de 
triplu salt. Pînă la ul
timele încercări con-

ducea sovieticul Go- 
riaev, dar în cele din 
urmă primul Ioc a re
venit polonezului Joz- 
sef Schmidt cu o sări
tură de 16,55 m.

Disputate pe un vînt 
favorabil, finalele la 
100 m plat s-au soldat 
cu multe rezultate ne
așteptate. Cu un timp 
mai slab (10,4) decît 
cele înregistrate în se
rii, francezul Pieque- 
mal a produs o mare 
surpriză învingînd la 
fotografie pe compa
triotul său Delecour și . 
pe redutabilii sprinteri 
germani și polonezi.

La feminin, în a- 
ceeași probă, a învins 
sportiva engleză Do- 
rothy Hyman care a 
egalat recordul euro
pean timpul de

ll"3/10, dar perfor
manța nu va putea fi 
omologată deoarece 
vîntul a bătut din 
spate cu mai mult de 
2,5 m pe secundă.

în cursul dimineții 
au avut loc calificări. 
La înălțime femei nu
mai patru concurente : 
Balaș (R.P.R.), Gere 
(Iugoslavia). Cencik 
(U.R.S.S.), Knowes (An
glia), au realizat stan
dardul de 1,67 m. La 
suliță cel mai bun re
zultat a fost realizat 
de Ozolina (U.R.S.S.)
— 51,60 m, urmată de 
Gerhardts (Germania)
— 51,15 m și Maria 
Dițî-Diaconescu (R. P. 
Romînă) •— 50,93 m.

(Agerpres)

*

C. NANCU

oraș al tinereții. Vedere generală a unei noi magistrale.
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Pe scurt
® Debutînd în competiția de 

iotbal „Cupa cupelor", echipa 
Steaua București a învins cu 
scorul de 3—2 (1—1) formația 
Botev Plovdiv in meciul dis
putat ieri pe stadionul „23 Au
gust'’ din Capitală.

Meciul retur dintre cele două 
echipe se va disputa la 19 sep
tembrie la Plovdiv.

Miercuri s-au disputat mai 
multe întîlniri în cadrul dife
ritelor competiții europene de 
fotbal. în cupa campionilor 
europeni, F. C. Milano a învins 
cu 8—0 pe U. S. Luxemburg, 
Feyenoord Rotterdam a cîștigat 
în deplasare cu 3—1 la Ser
vette Geneva, iar in meci re
tur, Partizan Tirana și Norrko- 
eping Suedia au făcut joc egal
1— 1 (ciștigînd primul; meci eu
2— 0 echipa suedeză s-ș califi
cat pentru turul doi).

La Budapesta, intr-un meci 
pentru „Cupa cupelor" Dozsa 
Ujpest a surclasat cu 5—0 for
mația poloneză Zaglebie. In 
sfîrșit, tot miercuri s-a dispu
tat al doilea meci din finala 
celei de-a IV-a ediții a Cupei 
orașelor tîrguri. F. C. Valencia, 
care învinsese cu 6—2 pe teren 
propriu pe F. C. Barcelona, a 
reușit un rezultat egal 1—1 în 
deplasare și a cîștigat astfel 
trofeul pus în joc. Echipa spa
niolă participă direct în turul 
doi al celei de-a V-a ediții, în 
care, după cum se știe, țara 
noastră va fi reprezentată de 
formația Petrolul Ploiești. Pri
mul adversar al echipei ploieș- 
tene va fi echipa cehoslovacă 
Spartak Brno.
• Pe terenurile amenajate la 

stadionul Giulești din Capitală 
au început joi întrecerile cam
pionatului internațional fero
viar de baschet (masculin) cu 
participarea selecționatelor din 
9 țări. Iată rezultatele înregis
trate în primele meciuji : R. P. 
Romînă—Elveția 78—-24 (40—-4); 
U.R.S.S.—R. S. Cehoslovacă 
60—57 (22—24) ; R. P. Polonă— 
Franța 71—63 (31—20) i R. P. 
Bulgaria—Belgia 59—24 (30—9).

(Agerpres)

-Un poem colectiv despre Dobrogea-i

■
ulegerea de versuri „Miniaturi dobrogene“, editată recent la Constanta de Casa regio-■ nală a creației populare, sub îngrijirea lui Marin Porumbes- cu, este, în primul rînd, o mărturie lirică despre transformarea oamenilor și a pă- mînturilor din „olatul mării“, în mai puțin de optzeci de pagini, această poemă colectivă sugerează momente importante din viața uneia din cele mai frumoase zone ale țării: electrificarea și industrializarea regiunii, socializarea agriculturii, fabuloasele evenimente edilitare de pe litoral, ritmul acerb al noilor șantiere. Eroul comun este munca, activitatea creatoare a făuritorilor și stăpînilor Dobrogei contemporane. în pitorescul cadru natural, îmbogățit de e- nergia construcției, omul se proiectează în dimensiunea reală a faptelor sale, dar și în perspectiva — necesară și implicită — a zilei de mîine. Cum zice tînărul și talentatul poet Vasile Petre Fati: _ „Oamenii visează pentru că visele / sînt ca ferestrele deschise / în care toamna va pune gutui galbene... / Și aici, după noua fereastră, / unde-acum sînt doar umbrele noastre, / vor visa oamenii, într-o noapte, / cînd zidarii pe schele / vor semna / certificatul de naștere al unui t nou bloc — / lîngă macaralele | ce vor să muște din lună“ 1 (Șantier, noaptea).Aceeași interpătrundere a

prezentului cu viitorul ne în- tîmpină adesea în versurile Aurorei Conțescu, dedicate mirificelor peisaje din Deltă :„încet, încet, / va crește-un oraș dintre răchiți, / cum cresc din apă, vara, pe canale, / tipsii cu nuferi albi, îmbobociți. / Și poate-o firmă mare, de neon, / va fulgera de-aicea pîn-la stele, / pe locul unde arde monoton / un braț de buturugi și de nuiele, / ca să-și usuce, pînă mîine, șuba / o fată blondă — nu știu cum o cheamă, / poate Maria, poate Vera, poate Liuba.. “ (Ploaie în Deltă).Inspirată cîntăreață a naturii și a oamenilor Deltei, Aurora Conțescu se distinge, ca de obicei, prin autenticitatea atmosferei — îndeosebi, în „Ulița pescarilor“. Din păcate, în „Cîntecul pentru Deltă“ penelul n-o mai ascultă și tonul roz-bombon inundă tabloul, ca și în „Casa nouă“, năpădită de sentimentalism.Meleag al contrastelor izbitoare și al miracolelor cotidiene, pămîntul Dobrogei trăiește ca atare în versurile lui George Mihăiescu (Contraste) și Octavian Georgescu (Tractoriștilor) ale Ioanei Iliuță (O- rașul nou Năvodari) și Sandei Ghinea (Note în port). Unica poezie cu care aceasta din urmă figurează în „Miniaturi Dobrogene“, deși sub posibilitățile autoarei, sfîrșește cu un alexandrin memorabil, autentic poem într-un vers : „Constanța e zîmbetul țării la mare“.Frumoasă, de asemenea, i-

de Dan Deșliu

maginea gării noi a orașului, pe care Nicolae Fătu o vede ca pe un albatros fantastic: „Nu vîntul toamnei l-a răpit din stol, / la porțile orașului să bată / alb uriaș de-argint pe pieptul gol / cu stema măreției încrustată. / Cu cîntece de dor l-a alintat / vreo fată dobrogeană, sus, pe schele ; 1

NOTE
DE LECTOR

cu dragoste de soare i-am durat / aripile întinse către stele“ (Gara Constanța).Spre regretul cititorilor, celelalte șase (cantitate nejustificată) lucrări semnate de M. Fătu se prezinte la un nivel inferior. Așa, de pildă, „Micro- centrală“ este o mostră de „pă- șunism industrial“ : iazul, zdrumicat pe roată, cade cu gîtul pe turbină, din trupul lui sar mărgărinte, în timp ce casele își prind stele roșii pe... chipiul frunții (sublinierile mele). Culegătoarea de piersici are fața „ca miezul coaptei pîini“ și „luceferi sub sprinceană“ ; poetul ar vrea să cuprindă mîna fetei. Lipsa de

cumpătare devine maximă în „Intîlnire cu marea“. Vecinii din bloc fac haz pe seama u< nui combiner, venit pentru prima dată la mare, aflînd în șapca lui, uitate (?), două spice de secară. Băiatul nu se supără și fără fulgeri (sic !) pe sub geană, le-a zis : „...Apoi / ce știți voi, ce pîine dolofană / a crescut în vară pe Ia noi !“— după care „A pornit apoi, iavaș-iavaș, / pe covorul plajei, către mare, / munte cu priviri de copilaș, / blînde, moi și pline de visare“.Nesatisfăcătoare este și contribuția lui Ștefan Raicu, poet dealtfel înzestrat, autorul unor versuri de reală valoare despre plaiurile dobrogene. Am impresia că el plătește în ultimul timp tot mai adesea un tribut aspru lipsei de aprofundare a ideii, faptului că se mulțumește cu prima licărire a unei imagini, pe care o „exploatează“ pînă la diluare. Mecanismul devine monoton, sărăcăcios : picăturile de sudoare sînt comparate cu „diamantele“ de nitroglicerină ; ele „dă- rîmă munții — dovadă. Bica- zul —“, „unesc creste albastre— dovadă, Vișeul —“, sau fac să se reverse cuptoarele — „dovadă — Hunedoara“ ! Același procedeu în „Brazi în stepă“, ca și în „File pentru viitor", unde stuful plînge sub cuțitele combinelor, poetul deslușește foșnetul hîrtiei de mîine și enumeră ce se va scrie pe viitoarele file. Lipsa de efort artistic se resimte, de asemenea, în rezolvarea super-

ficială, la modul declarativ- bombastic, a unor teme generoase (în „Ploaie“, „Cules“, „Mamaia“ ș.a.). Ar fi de dorit ca Ștefan Raicu să devină mai exigent cu propria-i creație, ale cărei scăderi sînt judecate cu mai mare severitate decît, de pildă, cele de ordin asemănător, ale unui condei cu mai redusă experiență — ca Mariana Filimon.în genere, consider necesar să Se aplice criterii selective mai riguroase în alcătuirea culegerilor de acest gen, evitîn- du-se „umplutura“ — adică, piesele mai mult sau mai puțin corecte, ca tehnică, dar sărace în idei și sentimente.Fără accente patetice și veleități de grandoare, „Inscripția pe luciul mării“, a lui Iri- narh Vartic, vibrează de un incontestabil fior poetic, ca și acea închinare de Stanislav Popescu, în care deslușești parcă sufletul comun al atîtor tineri creatori de frumos din patria noastră :„Ni-i tinerețea pasăre de zbor spre cer suindu-și cîntul, îndrăzneață, cu sentimentul larg și-nălțător că știm ce vrem, ce năzuim în viață !Partid, tu ne-ai dat aripi și avînt, prin tine fericirea ni se-arată: de-aceea te slăvește-al nostru cînt și-ți dăruim iubirea noastră toată".

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către ambasadorul Republicii Mali în R. P. Romînă
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Ro
mâne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a primit joi la amiază, la Pa
latul Republicii pe Abdoulaye 
Maiga, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Mali la București, care 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare în Republica Popu
lară Romînă.După ce a transmis în numele președintelui Republicii Mali, Modibo Keita, și al guvernului din Mali, expresia sentimentelor cordiale și frățești și dorința sinceră de colaborare rodnică între cele două state, ambasadorul Abdoulaye Maiga a arătat că idealul poporului malian este „o societate propice înfloririi omului, o societate din care să fie eliminată exploatarea omului de către om, o societate în care dreptatea să fie pentru toți, în spiritul egalității și fraternității în muncă, în care munca fiecăruia să fie folositoare pentru toți, iar munca tuturor pentru fiecare“.Poporul și guvernul Republicii Mali — a arătat în continuare ambasadorul malian — distrug zi de zi rămășițele sistemului colonial monopolist și adaptează relațiile comerciale planului național de dezvoltare a țării, orientîndu-se neabătut după interesele poporului din Mali.După ce a arătat că atît Republica Mali cît și Republica Populară Romînă au același ideal comun, de a acționa pe linia menținerii păcii, Abdoulaye Maiga a declarat că țara sa luptă pentru dezarmarea generală și controlată, se opune existenței bazelor militare în afara teritoriilor naționale, se pronunță pentru reglementarea pașnică a tuturor problemelor litigioase dintre state.în încheiere, ambasadorul Republicii Mali a declarat: „Republica Mali urmărește cu mult interes evoluția statului dv., și din experiența dv., ca și din aceea a tuturor țărilor socialiste, va trage învățăminte utile pentru construirea socie

tății noastre pentru a-i grăbi evoluția“.In răspunsul său, președintele Consiliului de Siat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- dresînd ambasadorului malian un călduros salut de bun venit în patria noastră, a mulțumit președintelui Modibo Keita pentru mesajul prietenesc adresat poporului romîn și l-a rugat pe Abdoulaye Maiga să transmită din partea sa, a Consiliului de Stat a) R. P. Romîne, a guvernului și poporului romîn, cele mai sincere urări de sănătate și fericire președintelui Republicii Mali și de prosperitate poporului malian.„Poporul romîn — a declarat președintele Consiliului de Stat — privește cu caldă simpatie eforturile Republicii Mali și ale harnicului și talentatului său popor pentru consolidarea independenței sale naționale, pentru dezvoltarea economiei sale, pentru bunăstare și progres, pentru făurirea unei ”ieți noi. în misiunea dv., domnule ambasador, vă veți putea convinge personal de înalta prețuire pe care poporul romîn o acordă poporului malian. Veți avea, de asemenea, ocazia să cunoașteți îndeaproape poporul nostru, realizările sale pe drumul de- săvîrșirii construcției socialismului, ceea ce va contribui, desigur, la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre.Așa cum ați remarcat și dv., în politica lor externă țările noastre au vederi comune în principalele probleme internaționale. Apreciem în mod deosebit politica consecventă an- ticolonială promovată de guvernul și poporul Republicii Mali, politică ce servește cauzei lichidării rămășițelor sistemului coloniaL din Africa și din alte părți ale lumii“.'Vorbind despre politica externă a țării noastre, președintele Consiliului de Stat a arătat că „Poporul romin, vital interesat în instaurarea unei păci trainice în lume, militează neabătut pentru promo-

varea principiilor coexistenței pașnice, pentru reglementarea pe calea tratativelor a problemelor litigioase dintre state și pentru dezvoltarea de relații prietenești între toate țările, independent de orîndui- rea lor socială. El se pronunță pentru lichidarea definitivă a colonialismului, sprijină lupta de eliberare a popoarelor încă subjugate și eforturile noilor state pentru consolidarea independenței lor naționale.Vă sînt desigur cunoscute eforturile permanente depuse de Republica Populară Romînă, împreună cu celelalte țări socialiste, în cadrul O.N.U. și al altor organisme și conferințe internaționale pentru încetarea tuturor experiențelor- cu arme nucleare, pentru realizarea neîntîrziată a dezarmării generale și totale sub control internațional, care ar elimina pentru totdeauna războiul din viața omenirii“.In încheiere, președintele Consiliului de Stat a spus: „Exprimîndu-ne satisfacția pentru aprecierile dv. privitoare la Republica Populară Romînă, credem că ar fi util dacă posibilitățile de dezvoltare a colaborării economice și culturale dintre țările noastre, ar fi examinate de oameni de specialitate romîni și malieni. îmi exprim convingerea că activitatea dv. va contribui la adîncirea prietenie) și la dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre. Vă asigur că în îndeplinirea misiunii dv. vă veți bucura de sprijin deplin din partea Consiliului de Stat, a Guvernului Republicii Populare Romîne și a mea personal“.Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut apoi o convorbire cordială cu Abdoulaye Maiga, ambasadorul Republicii Mali-La prezentarea scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a urmat, au asistat Corneliu' Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne. (Agerpres)
Pentru

(Urmare din pag. I)

lună grea, în schimb, septem
brie n-o să fie o lună mai u- 
șoară. Și e normal să fie așa. 
Lună de lună și an de an 
nevoile țării cresc și „Semă
nătoarea“ este una din între
prinderile fruntașe care răs- 
punde cu rîvnă și entuziasm 
la satisfacerea acestor nevoi 
crescânde: livrarea în calitate și cantitate, la termen, nu 
cunoaște și nu poate cunoaște 
răgaz ori scăderea ritmului, 
în această ordine de idei se 
discută destul de mult asupra 
felului cum oamenii sosesc și 
pleacă de la muncă, asupra 
absențelor și învoirilor nu în
totdeauna pe deplin înteme
iate. în calitate de reporter 
mă ating desigur unele as
pecte pitorești ale dezbaterii 
(poate ca să mă consolez că 
multe lucruri din procesul 
tehnologic nu le prea pricep); 
rețin că Anton Ion din comi
tetul sindicatului enumerînd 
brigăzile, și oamenii evidențiați, 
citește cu simplitate și nume
le său. Dar cît de multe fapte și nuanțe mi-ar scăpa, nu pot 
rămâne străin, spre pildă, la 
calculul care transformă o 
economie de cîțiva bani la o 
operație, în milioane de lei 
economisiți pe an. Ingădui- 
ți-mi, tot în ordinea de idei 
a pitorescului, să fac reflec
ția cum se lasă rugați și îm- 
biați uneori tovarășii mei de 
breaslă să ia cuvîntul la une
le discuții, cum se codesc și 
se poftesc să înceapă. Aici, în 
fabrică, la întrebarea prezidiu
lui „cine are ceva de spus ?“
se ridică din prima clipă două
zeci de mâini și douăzeci de 
glasuri pentru că, evident, 
fiecare simte că are ceva de 
spus și este grăbit să-și aducă 
contribuția la lămurirea pro
blemelor ridicate. Luările de 
cuvînt sînt în general scurte, 
concrete, la obiect; ele conțin 
o apreciere critică și autocri
tică cu referire la rapoartele 
prezentate și, în termeni cît 
se poate de sobri sînt formu
late angajamentele luate în 
numele colectivului, O deose
bită impresie face asupra mea 
un tînăr mărunțel și vioi, cu un 
chip luminos, cu o volubi
litate excepțională, cu un ni
vel de idei și de exprimare, 
cu o mare bogăție de termeni 
diferențiați și proprii — însu
șiri care de la început te jac 
să simți în fața ta un verita
bil intelectual de tip nou. E- 
ste comunistul Pirone Tudor, 
șef de brigadă, care invită la 
întrecere celelalte brigăzi. 
Și el reia și adîncește ideea 
care în fond combate munca 
în asalt, că luna septembrie 
ca și cea precedentă, ca și 
cele o sută precedente și, fără 
îndoială, ca și cele care vor 
urma, trebuie să fie conside
rate în lumina marilor răs
punderi și că graficul nu în-

a o suta oara
dură fluctuații și zig-zaguri. 
Cite lucruri substanțiale, esen
țiale, se pot spune numai în 
cîteva minute, atunci cînd 
ideile sînt clare și omul hotă
rât ! Să nu credeți cumva că 
sînt lăsate la o parte așa-zi- 
se, și greșit zise, probleme se
cundare. în amănunțime se 
țLiscuf.ă . despre o macara, 
despre optima poziție in care 
ar trebui instalată, se exami
nează și chestiunea vestiaru
lui, spălătorului, dușurilor. A- 
supra acestora din urmă o 
replică amuzantă: „dar ce, 
nu curg dușurile ? — întreabă 
cel care are în sarcină și a- 
ceastă treabă. „Ba nu — răs
punde interlocutorul — nu e 
chip să le oprești. Curg toată 
vremea“.

Poate că în această firească 
îmbinare între marile pro
bleme și măruntele preocu
pări stă însemnătatea unor 
astfel de consfătuiri, verita
bile treceri în revistă ale 
întregii vieți colective asupra 
căreia, cu grijă de bun gos
podar se pleacă fiecare dintre 
cei care iau cuvîntul. Vorbind 
despre controlul calității, u- 
nul dintre controlori, Călin 
Ion, are acest frumos și adine 
cuvînt: „Eu ca eu, dar con
trolorul nostru este în primul 
rînd conștiința“. Da, fabrica 
făurește în primul rînd acest 
nobil material uman, călește 
conștiințe, face în sens eti
mologic din fiecare om un 
muncitor conștient, luminat, 
participant activ la opera de 
construire a socialismului. O 
veritabilă școală, un adîneit 
schimb de experiență, un larg 
tur de orizont — aceasta este 
consfătuirea de producție.

Întrecerea propusă de cel 
care a luat întâi cuvîntul 
este rînd pe rînd primită de

celelalte 17 brigăzi din ca
drul sectorului; planul va fi 
împlinit și pe luna curentă 
cu două zile mai devreme, 
angajamentele sînt clare, în
temeiate pe, desigur, preala
bilele consultări cu toți oa
menii brigăzilor și pe buna, 
profunda cunoaștere a posibi
lităților reale ale fiecăreia in 
parte., Trebuie''. încă o dată 
subliniat-^n'și'niu va. fi nicioda
tă subliniat îndeajuns — că nici 
unul din aceste angajamente 
nu se formulează ca ceva izo
lat, d se integrează armonic 
în procesul întreg al produc
ției, in ritmul acesteia. Nu 
poate, de asemenea, fi pre
țuită îndeajuns grija manife
stată de cei mai mulți pentru 
calificarea cadrelor tinere, 
pentru asigurarea schimbului 
de mâine. Nici dragostea și 
bucuria cu care ținerii răs
pund acestui ajutor în creș
terea lor. Și se cuvjne, de a- 
semena, citat cuvîntul ute- 
mistului Dumitrescu Ion, șef 
de brigadă în atelierul prese, 
care vorbește in termeni de o 
juvenilă exuberanță despre 
instalarea unei noi mașini (o 
presă de cel mai modern tip) 
leare va spori producția și 
productivitatea, ușurînd in a- 
celași timp efortul oamenilor.

Unanimitatea cu care se 
iau hotărîrile aici în fabrică 
răsună în sufletul meu ca un 
ecou al marii, al uriașei una
nimități a clasei noastre mun
citoare, a întregului popor, 
pentru ducerea la îndeplinirea 
și depășirea planurilor, așa 
cum au fost puse în fața lor 
de către partidul nostru. In
tr-adevăr, în fiecare crîmpei 
se răsfrînge întregul, în fieca
re om clasa, în fiecare zi și 
în fiecare an vremea care ne 
făurește și pe care o făurim.

în curînd pe ecrane 

Reportaj 
cu ștreangul de gît

O producție a studiourilor cehoslovaceAdaptare după lucrarea cu același nume a lui Julius Fucik de Jan OtcenasekRegia : Jaroslav BatikIn rolurile principale : Ilja Racek, Libuse Svormovà, Ota Sklencka, Zdenek Stepanek
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Lucrările Consiliului de Securitate
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

un

de re-R.P. Romîne, a spus printreindependențeidouă foste

NEW YORK 13 (Agerpres). La 12 septembrie s-a întrunit Consiliul de securitate pentru a examina cererile de primire în O.N.U. a celor două noi state independente din regiunea mării Caraibilor, Jamaica și Trinidad-Tobago.în conformitate cu regulile de procedură, în luna septembrie președintele Consiliului de securitate este reprezentantul R.P. Romîne Mihail Hașe- ganu.Delegații Marii Britanii și Ghanei au prezentat Cîte proiect de rezoluție, care recomandă primirea Jamaicăi și a statului Trinidad-Tobago în O.N.U. Rînd pe rînd, membrii Consiliului și-au exprimat sprijinul pentru aceste proiecte de rezoluție.Vorbind în calitate prezentant al M. Hașeganu altele:Proclamarea de stat a acestor teritorii coloniale marchează încă un pas pe calea lichidării sistemului colonial.Proclamarea independenței de stat a deschis perspective largi pentru prosperitatea națională și asigurarea suveranității și integrității lor teritoriale. Ne exprimăm speranța că cele două noi țări vor reuși
Răsunetul internaționala/ declarației agenției TASS

HAVANA 13 (Agerpres). — 
Declarația agenției TASS 

continuă să fie în centrul a- 
tenției presei, radioului, și a 
întregului popor cuban. Pos
turile de radio din Cuba, co- 
mentind declarația, subliniază 
importanța ei istorică pentru 
menținerea păcii în întreaga 
lume.

Ziarul de seată „Diario de 
la Tarde" a publicat nume
roase declarații ale unor or
ganizații obștești din Cuba 
cum ar fi Federația femeilor 
cubane, Asociația națională a 
micilor proprietari de pămînt, 
Comitetul pentru apărarea re
voluției, Uniunea tinerilor co
muniști, Federația studenților 
universitari, sindicatele șl alte 
organizații de masă din Cuba, 
care salută noul pas al guver
nului sovietic îndreptat spre 
întărirea cauzei păcii, și asi
gură că poporul cuban, însu
flețit de ajutorul frățesc al 
marelui popor sovietic, nu-și 
va precupeți forțele, și la ne
voie și viața, pentru apărarea 
libertății și independenței pa
triei sale.BOGOTA 13 (Agerpres). — „Mișcarea muncitorească, studențească și țărănească“ din Columbia a dat publicității un comunicat în care subliniază că Declarația agenției TASS în apărarea Cubei reprezintă „un ajutor și sprijin acordat tuturor popoarelor de pe continentul Iatino-american“. „U- niunea Sovietică — arată comunicatul — oferă garanția libertății și independenței popoarelor, copiilor, femeilor și bărbaților“.DELHI 13 (Agerpres). TASS transmite: Banarsi Das Ciaturvedi, membru în Parlamentul indian, a declarat corespondentului TASS : „Avertismentul guvernului sovietic adresat Statelor Unite în legătură cu acțiunile provocatoare și agresive împotriva. Cubei este cît se poate de opor- tun". Guvernul sovietic, a sub-

Senatul american a aprobat mobilizarea 
a 150.000 de rezerviști

5WASHINGTON 13 (Agerpres). — Joi încep în Senatul S.U.A. dezbaterile în legătură cu cererea președintelui de a i se acorda împuternicirea să cheme sub drapel 150 000 de rezerviști. Această cerere, în- îndreptată direct împotriva Cubei, a prilejuit noi ieșiri belicoase ale unor senatori a- mericani, care de fapt nu au făcut altceva dec'ît să confirme (dacă ar mai fi fost necesar) justețea măsurilor, de întărire a apărării țării, luate de guvernul cuban.Supralicitînd cererea formulată de Kennedy, senatorul republican Jack Miller a prezentat, în ajunul deschiderii dezbaterilor din Senat, un a- mendament în virtutea căruia se cere președintelui să aplice împotriva Cubei doctrina Monroe, adică să dezlănțuie o agresiune directă împotriva acestei țări, sub pretextul fantezist al penetrației pe continentul american a unei puteri străine.în același timp, săptămîna aceasta a avut loc ședința comună secretă a Comisiilor pentru serviciile armate și pentru afacerile externe ale Camerei Reprezentanților, în cadrul căreia a fost audiat secretarul de stat Dean Rusk în legătură cu politica S.U.A. față de Cuba. Reluînd declarațiile făcute de participanții la această ședință, agenția Associated Press relatează că 

*

să învingă dificultățile create de încercările puterilor coloniale de a le atrage în alianțe militare.Guvernul Republicii Populare Romîne — a declarat în continuare M. Hașeganu — a recunoscut statele independente Jamaica și Trinidad-Tobago. La sărbătoarea independenței de la Port of Spain, o delegație a Republicii Populare Romîne a avut prilejul să transmită direct poporului și guvernului statului Trini-
La Moscova s-a deschis

Sesiunea Adunării generale 
a Federației mondiale
a oamenilor de științăMOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 septembrie la Universitatea din Moscova s-a deschis cea de-a VII-a sesiune a Adunării generale a Federației mondiale a oamenilor de știință, la care participă aproximativ 300 de oameni de știință, 

liniat el, este îndreptățit să declare că invazia asupra Cubei ar duce la declanșarea unui război mondial, care ar avea cele mai catastrofale urmări în actualul secol atomic.„De aceea, S.U.A. trebuie să gîndească bine înainte de a se . hotărî la o asemenea acțiune sinucigașe. Opinia publică mondială condamnă cu hotă- rîre provocările triva Cubei Ciaturvedi. S.U.A. împo- spus B. D.
s-au 
noi.

Datorită 
unde lu

La Stralsun

(Agerpres)
Una din consecințele transfor
mării Coreei de sud într-o 
colonie americană esfe ruina 
economiei naționale a acestei 
țări. Șomajul a atins în Coreea 
de sud proporții uriașe, lată 
in fotografie un aspect obiș
nuit pe una din străzile 
Seulului : Tineri șomeri aștep- 
tînd zadarnic să capete ceva 

de lucru.

secretarul de stat a exprimat angajamentul administrației Kennedy de „a trece la acțiune“ atunci cind „va considera că a venit timpul“.Declarația guvernului sovietic în legătură cu acțiunile a- gresive americane împotriva Cubei a făcut totuși pe unii oameni politici din S.U.A. să adopte o atitudine mai prudentă și mai lucidă în această problemă.Agenția United Press International citează declarația făcută după o întrevedere cu o înaltă oficialitate de la Departamentul de Stat de către senatorul Morse, care a afirmat că Cuba „nu reprezintă o amenințare militară nici pentru Statele Unite, nici pentru vreo altă țară din emisfera occidentală“.Această părere este împărtășită de largi cercuri ale opiniei publice americane, este exprimată direct în scrisori și declarații făcute ziarelor de simpli cititori din diverse părți ale Statelor Unite.WASHINGTON 13 (Ager- pres). — După cum anunță a- genția Associated Press, la 13 septembrie senatul american a aprobat cererea președintelui Kennedy în legătură cu mobilizarea a 150 000 de rezerviști. După cum se știe, această măsură întreprinsă de președintele S.U.A., a fost motivată de așa-zisul „pericol pe care l-ar prezenta Cuba ’ față de securitatea Statelor Unite“, 

dad-Tobago un mesaj de salut din partea poporului romîn.Animată de aceste sentimente, delegația romînă își va da votul în favoarea proiectelor de rezoluție care recomandă admiterea statelor Jamaica și Trinidad-Tobago în Organizația Națiunilor Unite.Apoi Consiliul de Securitate a aprobat în unanimitate cele două proiecte de rezoluții, care urmează a fi prezentate Adunării Generale O.N.U., care se va deschide la 18 septembrie.

dereprezentînd peste 200 000 lucrători științifici din țările Europei, Asiei, Africii și Ame- ricii. Sesiunea va discuta problemele curente ale activității federației, sarcinile luptei continue a oamenilor de știință pentru pace, progres și întărirea colaborării internaționale.în numele oamenilor de știință, participanții la sesiune au fost salutați de acad. Ale- xandr Oparin, care a declarat că lupta pentru folosirea științei în scopuri pașnice se află în centrul atenției oamenilor de știință din toate țările.Raportul de activitate al federației a fost prezentat de o- mul de știință francez Pierre Biquard, secretar general al Federației mondiale a oamenilor de știință.Printre cei care au luat cu- vîntul în prima zi s-a numărat și acad. Andrei Oțetea din partea oamenilor de știință din R. P. Romînă.

Conferința țărilor 
Commonwealthului

LONDRA 13 (Agrepres). — La conferința țărilor Commonwealthului în problema aderării Angliei la Piața comună, miercuri s-au încheiat discuțiile generale în cursul cărora, după cum relatează France Presse, guvernul britanic s-a aflat sub focul „artileriei grele“ a primilor miniștri ai acestor țări (cu excepția lui Roy Welensky, șeful rasiștilor din Rhodesia). Supărat de caracterul violent al criticilor, relatează aceeași a- genție, Macmillan a hotărît să nu rostească miercuri cuvîn- tarea prin care primul ministru britanic încheie în mod tradițional dezbaterile de deschidere a conferinței. Joi și vineri discuțiile vor continua în patru comitete.între timp, joi s-a întrunit cabinetul britanic sub președinția lui Macmillan, pentru a găsi, după cum relatează United Press International, „o formulă care să îndulcească pilula amară pe care Common- wealthul va trebui urmă s-o înghită“, „pilulă", precizează nuare agenția, este numaici,

studia limba

în

Piața co

C. Herbst, secre- al Institutului de geofizică al aca-

au noii o scurtă
sosit pri- f acuități.

da- sta-

discuțiilor britanic a din

ROMA. — După pauză, Ia 12 septembrie a re-

înscrierea la diferite de învățămînt supe- U.R.S.S., vor lua cu- de viața oamenilor și vor

BUDAPESTA. — La 12 septembrie, Ia Academia Ungară de Științe s-a deschis conferința internațională de geo-

tului electricității cu ajutorul liniilor de înaltă tensiune. Uniunea Sovietică, a spus Karr, se află în frunte acest domeniu.

James Karr,

in laboratorul unei școli MagdeburgREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'

pînă Ia Această în conti- adresată, Common- totodată și care —însă, nu wealthului, publicului britanic, potrivit sondajelor efectuate— se pronunță în proporție de peste 50 la sută împotriva a- derării Angliei la mună.în ultima zi a generale, guvernul suferit o grea lovitură partea țărilor africane membre ale Commonwealthului, care au respins propunerea britanică ca aceste țări să fie „asociate“ la Piața comună.

Vizita delegației 
economice 

guvernamentale 
a R. P. Romîne 

în JaponiaTOKIO 13 (Agerpres)'. — In seara zilei de 12 septembrie, delegația economică guvernamentală romînă, condusă de tov. Alexandru Bîrlădeanu vicepreședinte al Consiliului de Miniștri s-a întîlnit cu conducerea Asociației de prietenie romîno-japoneză.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă amicală.
unui oraș milenar

I
Tinerețea

Congresul Federației 
mondiale a orașelor 

înfrățite
LONDRA 13 (Agerpes). — 

In dimineața zilei de 13 sep
tembrie s-a deschis la Coven- 
try cel de-al 4-lea Congres al 
Federației mondiale a orașe
lor înfrățite. La acest congres 
iau parte 200 de delegați din 
29 de țări reprezentînd 140 de 
orașe care au avut de suferit 
de pe urma barbariei fasciste 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Din partea 
R. P. Romîne la congres par
ticipă președinții comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare ale orașelor Iași și Cluj.

Ședința inaugurală a Con
gresului a fost deschisă de 
lordul primar al orașului Co- 
ventry, A. J. Waugh, care a 
dat citire numeroaselor mesa
je de simpatie primite pe a- 
dresa congresului. A luat apoi 
cuvîntul Jean Chevalier mem
bru al delegației franceze, care 
în scurta sa cuvintare a con
damnat în termeni viguroși 
„malthusianismul . cultural“ 
manifestat de guvernul en
glez, care a refuzat viza 
intrare a delegațiilor

de 
din R. D. Germană. Vorbitorul a 

respins, de asemenea, acuza
țiile potrivit cărora Federația 
mondială a orașelor înfrățite, 
care grupează 550 de membri 
reprezentînd 27 de milioane 
de locuitori* ar fi folosită de 
unele țări în scopuri politice.

------- Q-------

Nu, rasismului"//

LONDRA 13 (Agerpres). — 
„Albi și negri uniți-vă“ „Nu, 
rasismului“ „Să fie eliberată 
Anglia de fascism“. Aceste lo
zinci erau scrise pe pancartele 
purtate la 12 septembrie de 
peste 300 de tineri și tinere 
diti Londra — membri ai clu
burilor din East-End. Coloana 
demonstranților s-a îndreptat 
spre reședința primului mi
nistru Macmillan unde i s-a 
transmis o scrisoare care cere 
interzicerea propagandei ra
siste și a discriminării.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — După încheierea — la 12 septembrie —• a lucrărilor simpozionului internațional consacrat problemelor învățămîntu- lui tehnic superior și umanistic, astăzi a avut ioc la Mos- ‘cova o conferință de presă în cursul căreia participanții la simpozion au vorbit despre principalele rezultate ale discuțiilor duse timp de patru zile.Printre alții, profesorul John Bernal a subliniat că problemele care au trezit cel mai mare interes în timpul discuțiilor s-au referit la știința și viitorul omenirii, locul marx- ism-Ieninismului și, în general, al filozofiei în sistemul de învățămînt, raportul dintre disciplinele exacte și cele u- manistice în învățămîntul superior.NEW YORK 13 (Agerpres).— în ședința din după-amiaza zilei de 11 septembrie, Comitetul special al O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale a încheiat discuția în legătură cu problema acordării independenței Zanzibarului.în rezoluția prezentată în comun de către delegațiile E- tiopiei, Indiei, Mali, Siriei, Tanganicăi, Tunisiei și Iugoslaviei, comitetul recomandă Adunării Generale să propună guvernului Angliei „să depună toate eforturile“ pentru a asigura cît mai grabnic independența Zanzibarului.Comitetul a trecut apoi la examinarea problemei Kenyei.

In vechiul Magdeburg se înalță noi construcții

IMAGINI BERI
Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

îi-

a prima întîlnire 
cu Berlinul încerci 
un sentiment ne
obișnuit, ciudat. 
Orașul acesta vast 
cu străzi ce se în
tind pe kilometri

întregi, cu clădiri ce par o 
nesfîrșită colecție de stiluri ar
hitectonice și cu optimistul 
peisaj al pădurii coșurilor de 
fabrică, ți se. înfățișează ase
menea unei vechi cunoștințe. 
N-ai mai pus niciodată în via
ță piciorul pe o stradă berli- 
neză, n-ai mai trecut niciodată 
prin acest oraș cu o viață agi
tată și totuși te stăpUnește 
simțămîntul revederii. Nume
le străzilor au o sonoritate fa
miliară, te oprești în fața unor 
construcții identificîndu-le i- 
mediat, fără dificultate. Pe 
ecranul memoriei revin mereu 
imagini berlineze pe care le 
confrunți cu realitatea. Simță
mîntul acesta al revederii, 
care la un moment dat devine 
copleșitor, nu-i rodul unei mi
raculoase întîmplări. Există 
orașe pe care ai impresia că 
le cunoști încă înainte de a 
le fi vizitat. Sînt orașele pe 
care viitoarea istoriei le-a si
tuat mereu în actualitate, pe 
care evenimentele le-au adus 
în permanență în paginile zia
relor și pe ecranele cinema
tografelor. Berlinul este toc
mai un asemenea oraș. într-un 
fel, capitala R. D. Germane 
este un manual de istorie con
temporană. Pe sub teii din Un- 
ter den Linden am zărit mai 
întîi vagă apoi masivă, solem
nă, aspră Poarta Brandenburg. 
Bulevardul acesta simboliza 
cîndva trufia kaizerului iar 
mai tîrziu a fost martorul unei 
epoci sîngeroase al cărei final 
îl consemnează o modestă gră
diniță pe care tovarășii ger
mani ne-au semnalat-o. Firul

Orașul Stralsund, așezat pe 
litoralul Mării Baltice, nu 
face parte dintre orașele 

mari ale R.D. Germane. El Insă 
și-a cîștigat faima pe de o parte 
prin șantierul său naval și barajul 
care, pornind de aici, leagă insula 
Rügen de continent, dar mai ales 
prin portul său m o importantă 
poartă a R.D.G. pentru schimbul 
de mărturi cu lumea întreagă.

în ultimii ani Stralsund s-a 
transformat înfr-un modern oraș 
industrial. După 1945, unul dintre 
factorii hotărîtori, care au determi
nat dezvoltarea sa rapidă, a fost 
deschiderea marelui șantier naval, 
precum și intrarea In funcțiune a 
unor noi întreprinderi, 
dezvoltării șantierului, 
crează în prezent mii

grafie, organizată cu prilejul celei de-a 90-a aniversări de la fondarea Societății de geografie din R. P. Ungară și a celei de-a 10-a aniversări de la crearea grupului de cercetări geografice al academiei.La conferință participă a- proape 100 de cercetători din R. P. Ungară și 40 de oameni de știință din diferite țări. Din partea R. P. Romîne participă conf. univ. tar ștințific geografie și demiei..LONDRA, locțiitor ai ministrului afacerilor interne al S.U.A., care se află în prezent la Londra venind din Uniunea Sovietică, unde a studiat problemele transportului curentului continuu Ia distanțe mari, a declarat la 12 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, că U.R.S.S. a obținut mari .________ __ _________ „„„ „succese în domeniul transpor- început lupta grevistă a muncitorilor de la Uzinele metalurgice și constructoare de mașini din Italia. în cursul dimineții au încetat lucrul 300 000 de muncitori de Ia întreprinderile acestor ramuri industriale din Milano. înce- pînd de la 13 septembrie Ia această grevă se vor alătura 700 000 de muncitori din industria metalurgică și constructoare de mașini din alte orașe ale Italiei.
MOSCOVA. — Potrivit telor direcției centrale de tistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., pînă la 11 septembrie în Uniunea Sovietică au fost recoltate culturile cerealiere și leguminoasele pentru boabe de pe o suprafață de 105 milioane ha, adică de pe 88 la sută din suprafața totală însămînțată. 91 la sută din cantitatea de cereale recoltată a fost treierată, în același timp a fost recoltat porumbul de pe o suprafață de 17 milioane ha — adică 48 la sută din suprafața însămînțată. 

ierbii era plăpînd dar privind 
petecul de verdeață aducerile 
aminte ne-au năpădit. Acolo 
se afla, cîndva, reședința lui 
Hitler și tot acolo dementul 
fuhrer a sfîrșit înghițind otra
vă în clipele din urmă ale ca
tastrofalei înfrîngeri. La cî- 
țiva pași de granița cu Berli
nul occidental, grădinița a- 
ceasta are semnificația unui 
avertisment pe care politicie
nii „orașului de front" nu ar 
trebui să-l ignoreze.

Am făcut cunoștință cu Ber
linul în primele zile ale toam
nei trecute <And un soare ge
neros poleia cu aur orașul. 
Capitala Republicii Democra-

NOTE
DE DRUM

te Germane cunoaște acea 
metamorfoză a întineririi pe 
care numai socialismul o poate 
săvîrși. Furtuna războiului a 
lăsat ruine, moloz, durere. Ur
mele anilor negri sînt înlătu
rate cu perseverență 
na citate pe care o 
mulțimea șantierelor 
strucții ce împînzesc 
democrat. Imaginea 
blocuri de locuințe, vesele, de 
o bogată gamă coloristică, în
soțește pe vizitator în 
cartierele orașului. în Trep- 
tow, 7 000 de locuitori 
mutat în apartamente
Cartierul Weissensee s-a îm
bogățit cu tabloul tonic al ce
lor 3 200 de apartamente date 
în folosință („Doar în patru 
ani“ — sublinia ghidul). Bi
lanțul lui 1962 va., consemna 
25 000 de apartamente în plus

cu o te- 
certifică 
de con- 
Berlinul 

noilor

toate

slructori, într-un timp record 
populația orașului a crescut de la 
.45 000 la 65 000 de locuitori.

Mîndria orașului o constituie 
astăzi cele 4 000 de apartamente 
care se construiesc în suburbia 
Knieper din blocuri mari prefa
bricate. Stralsund se va extinde, 
va ’deveni și mai frumos.

Ca mărime, Stralsund este al 
'doilea port din R.D. Germană 
după Rostock. Au fost construite 
noi cheiuri, un modern antrepozit- 
frigorifer în patru etaje cu o ca
pacitate de 6 000 de tone și un 
complex social modern, care stă 
la dispoziția muncitorilor portuari 
și marinarilor.

ANKARA — Ziarul „Yeni-gun“ din 13 septembrie anunță că Statele Unite au instalat pe teritoriul Turciei, în apropierea coastei Mării Negre o bază militară secretă de spionaj.LENINGRAD. — La Universitatea de Stat din Leningrad se va deschide o facultate de pregătire cu trei secții, unde vor învăța tineri și tinere din numeroase țări noi din Africa, Asia și alte continente. Timp de un an, ei vor fi pregătiți pentru institute rior din noștință sovietici rusă.La Leningrad mii studenți ai

ALGER. — La 13 septembrie Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională a Algeriei a dat publicității listele de candidați în alegerile pentru prima Adunare Națională a țării.Pe aceste liste figurează 196 de candidați. Alegerile urmează să aibă loc Ia 20 septembrie.

Berlinului. Zidurile 
asalt înălțimile, mâ
nu cunosc odihna, 
acesta al muncii 

■ sînt cu adevărat un 
în prezent

pe harta 
ce iau cu 
carale ce 
freamătul 
pașnice — 
mesaj al încrederii 
și în viitor.

Turistul care va 
Berlin peste puțini 
odihni privirea admirînd noul 
ansamblu de construcții al 
centrului berlinez. Deocamda
tă, unele din ele sînt doar li
nii pe foile de calc ale arhitec- 
ților. 
timp 
veni 
Noul 
servați: cuvîntul nou 
mereu în relatare) va fi si
tuat în Marx-Engels Platz. 
Vechi monumente arhitecto
nice vor fi restaurate iar în 
preajma lor vor apare con
strucții moderne de importan
ță publică, simbol al epocii 
socialiste. O altă înfățișare a 
început de pe acum să capete 
și celebra piață comercială 
Alexanderplatz către care te 
întovărășesc șiruri de elegan
te blocuri policrome.

Berlinul democrat nu este 
însă doar un imens șantier 
de construcții, ci și inima in
dustrială a republicii. Pe por
țile uzinelor sute de mii de 
oameni pășesc cotidian. Ei tră
iesc ritmul intens al pasio
nantelor întreceri socialiste, 
cunosc nemărginita bucurie a 
raportării succeselor în pro
ducție, dau o aprigă bătălie 
pentru a economisi fiecare 
marcă. Iar această epopee a 
muncii pașnice este scrisă în 
vecinătatea „orașului de front" 
la granița căruia răsună dese
ori împușcături și curge sîn- 
gele unor oameni cinstiți. în 
calmul locuitorilor Berlinului 
democrat, în viața bogată, ani
mată a acestuia, deslușești o 
nemărginită certitudine în vii
torul socialist.

Fără îndoială, Berlinul poa
te fi asemuit cu unul din acele 
manuale ale cărui -pagini sînt 
un tezaur de învățăminte. Pa
ginile cele mai proaspete și 
mai luminoase ale acestui ma
nual le scriu cu litere de be
ton și oțel oamenii muncii 
care dăruiesc Berlinului demo
crat frumusețea incomparabi
lă a anilor socialiști. Este încă 
o lecție plină de adinei sem
nificații. EUGENIU OBREA

poposi la 
ani își va

Dar nu va trece mult 
și liniile acelea vor de- 
ziduri trainice, masive, 
centru al Berlinului (ob- 

revine

Școală
de navigațieBERLIN 13 (Agerpres). — O nouă școală specială de navigație s-a deschis în orașul Wustrow (R.D. Germană). Aici vor fi pregătiți 100 de studenți pentru a deveni căpitani și ofițeri de marină. în clădirea noii școli există 15 săli de clasă, un planetarium, un etaj special construit în forma unei punți de navă, precum și o instalație radar. în turnul școlii a fost instalat un mic observator. Elevii școlii au, de asemenea, la dispoziție o piscină în suprafață de 60 m pătrați, prevăzută cu reflectoare submarine.

nea din depărtare, 
Magdeburgul, oraș 
socialist situat în 
regiunea cu a- 
celași nume, te sa
lută cu turnurile 
și numeroasele 

sale coșuri de fabrici. Vechiul 
și noul se îmbină aici armo
nios. Orașul de pe Elba, care 
în Evul Mediu era un centru 
comercial de tranzit între Est 
și Vest, Nord și Sud, este as
tăzi un centru al industriei 
grele a R.D. Germane,

Străbătînd străzile orașului, 
atenția îți este atrasă de ca
sele vechi construite în stilul 
renașterii, alături de construc
ții noi, moderne, care străju
iesc marile piețe, arterele de 
mare circulație. Vechiul cen
tru al orașului cu străzile în
guste șt întortochiate și-a 
schimbat radical înfățișarea.

Două magistrale moderne, 
principalele artere de circula
ție ale orașului, străbat Mag
deburgul în lung și în lat. De 
la gara principală și pînă la 
Elba duce magistrala „Wil- 
helm-Pieck-Alee“ care trece 
prin piața centrală. Ea se o- 
prește pe malul Elbei, unde se 
prevede construirea unui pod 
peste rîu. Din direcția nord- 
sud, tangențial cu piața cen
trală, trece „Karl-Marx-Stras
se“. Aceste magistrale sînt 
străjuite de blocuri noi vop
site într-o bogată gamă de cu
lori pastel. La parterul blocu
rilor sînt amenajate magazine, 
bufete, braserii, magazine cu 
autoservire și alte unități 
specifice unui mare oraș. Un 
punct de atracție al centrului 
orașului îl constituie noile 
clădiri : Clubul central, maga
zinul universal construit după 
cele mai moderne principii și 
„Casa poporului“, clădire cu 
mai multe etaje și o sală a 
congreselor la parter.

La Magdeburg se constru
iește mult. El este unul din 
primele orașe în care s-a a- 
plicat metoda construcției din 
blocuri mari prefabricate. În
treprinderea „Bau Union-Mag
deburg“, cea mai importantă 
întreprindere de construcții a 
noului oraș socialist, constru
iește cartierele de locuit Lin- 
denhof, Poppelhallee, Spielha- 
genstrasse, Jakobstrasse și 
Nordpark.

Folosind mijloacele tehnice 
înaintate în construcție, ora
șul socialist Magdeburg își 
schimbă repede înfățișarea. In 
curînd, centrul orașului va 
avea aspectul unui oraș-me- ( 
tropotă și totodată al unui 
oraș-grădină. In apropierea 
gării centrale va fi dat în fo
losință marele hotel „Interna
tional“. La parterul hotelului 
vor fi instalate frizerii, floră
rii, restaurantul „Moskva“, 
braseria „Viena“ berăria „Pil
sner Quelle“. In fața gării se 
amenajează un loc pentru par
carea autobuselor și se con
struiește un mare cinemato
graf. ILa sfîrșitul secolului al XIX- 
lea, la Magdeburg a luat o 
mare dezvoltare industria de 
mașini, care a avut mult de 
suferit de pe urma războiului. 

Astăzi, în oraș funcționează 
marile întreprinderi „Ernst
Thälmann“ — a doua după 
mărime din R.D. Germană — 
„Karl Liebknecht“, „Karl
Marx“ și „Gheorghi Dimi-
trov“, unde se construiesc es- 
cavatoare mari, utilaje tehnice 
pentru fabricile de zahăr și 
ciment, instalații pentru la
minoare, mari motoare Diesel 
și mașini unelte.

Elba este o importantă cale 
navigabilă, iar la Magdeburg 
se află cel mai mare port flu
vial al republicii. în cartierul 
Rothensee situat în partea de 
nord a orașului se construiesc 
nave de călători confortabile 
destinate flotei 
Marea Baltică.

Școala medie 
von Guericke“, 
medicină, școli 
meniul chimiei, construcțiilor, 
gospodăririi apelor, școli pe
dagogice contribuie la schim
barea radicală a aspectului 
acestui oraș care se dezvoltă 
continuu din punct de vedere 
economic, spiritual și cultural, 

înflorirea și dezvoltarea pe 
care a luat-o astăzi orașul 
Magdeburg este fără prece
dent.

de coastă din

tehnică „Otto 
Academia de 
tehnice în do-


