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LUCRĂRILE AGRICOLE
DE TOAMNĂ 9 —,

insămînțăriie Pregătim recoltele anului viitor.
de toamnă 

în regiunile:
DOBROGEA

In numai clteva zile, în re
giunea Dobrogea au iost însă- 
mlnțate cu grîu 1 500 ha. De ase
menea pe 4 000 ha au iost semă
nate plante de nutreț.

Mecanizatorii și colectiviștii 
continuă totodată intens lucrările 
de pregătire a solului pentru a 
putea executa însămlnțările în cel 
mai scurt timp. Pînă acum au 
fost arate peste 140 000 ha, ceea 
ce reprezintă jumătate din tere
nurile destinate Însămînțărilor de 
toamnă.

HUNEDOARA

Despre munca ce se desfășoa
ră în aceste zile pe ogoare pen
tru asigurarea unor recolte 
bogate în anul viitor, ne scriu 
tot mai mulți dintre corespon
denții noștri voluntari. Priviți 
fotografia de mai jos, sosită la 
redacție însofită de o scurtă ex
plicație :

„Tractoriștii Mihai Aparas- 
chivei, Petru Carcaz și Ioan 
Ungureanu — la arat pe tarla
lele gospodăriei agricole colec
tive „Scînteia” din comuna 
Ibănești, raionul Dorohoi, regiu
nea Suceava”,

Și corespondentul nostru vo
luntar OCTAV VITCU din a- 
ceastă localitate, consemnează 
astfel strădania mecanizatorilor 
pentru asigurarea unor producții 
mari la ha în anul viitor: 
„Ei execută arături adinei de 
bună calitate, așa cum cere 
știința agricolă",

In multe dintre unitățile agri
cole această lucrare a fost ter
minată. „Zilele trecute ■— ne 
informează tehnicianul GRIGO- 
RE MIHĂILESCU, la G.A.S. 
Mărculești, raionul Slobozia, a

bil, datorită strădaniei întregu
lui colectiv care a știut să or
ganizeze în așa fel munca îneît 
terenurile să fie grabnic elibe
rate, Insilozarea celor 1 547 de 
tone de masă verde (cu 175 de

Ne scriu corespondenții 
de la sate

fost realizat planul la arături. 
Peste 1 500 de ha de teren au 
fost arate la adîncimea de 28— 
30 cm. Arătura a fost exe
cutată bine. Conducerea gos
podăriei a adresat lui Vasile 
Stan, Constantin Clinciu, Petre 
V. Nicu și altora, felicitări 
pentru depășirea zilnică a 
planului la arături cu 30 la 
șută. Acest lucru a fost posi

tone mai mult decît a fost pla
nificat) s-a făcut de către bri
gada a IV-a, condusă de Gheor
ghe Popescu, paralel cu execu
tarea arăturilor adinei, într-un 
timp scurt, lăsîndu-se „cale li
beră” tractoarelor. Astfel s-a 
putut utiliza din plin timpul 
prielnic pentru arat, s-a dat posi
bilitatea tractoriștilor să folo
sească întreaga capacitate de lu-

cru a tractoarelor. Pe drept cuvînt 
Vasile Mailat, secretarul organi
zației U.T.M. de la G.A.S. Măr
culești, utemistul Stan R. Con
stantin, mecanic și tractoriștii 
Ion Z. Cocoș, Nicolae Cocoș, 
Petre V. Ion care au grăbit in
silozarea furajelor, privesc cu 
mîndrie nu numai rezerva de 
hrană asigurată animalelor pe 
timp de iarnă, ci și spre terenul 
proaspăt arat, știind că acolo 
și-au adus și ei din plin contri
buția.

Experiența anilor trecuți îi 
determină pe colectiviștii de la 
G.A.C. Progresul din comuna 
Făcăeni, raionul Fetești, să fo
losească toate rezervele de în
grășăminte naturale pentru fer
tilizarea solului. „încă din vară

N. COTIGĂ

(Continuare în pag. a IlI-a)

Gospodăriile colective din re- 
giunea Hunedoara extind cul
turile de secară furajeră. Ele 
lnsămînțează în toamna aceasta 
o suprafață de două ori mal 
mare decît anul trecut. In 
regiune, ai șl fost «emanate 
800 ha din cele 2 500 ha prevă
zute, gospodăriile colective din 
comunele Sînandrel, Orăștle, Vi
nerea și altele terminînd această 
lucrare.

Gospodăriile colective vor ex
tinde în anul viitor și suprafețele 
cu trifoi, în care scop pregătesa 
de pe acum sămînța necesară,

BANAT

Peste 100 de gospodării colective 
din regiunea Banat au început în 
săptămîna aceasta semănatul griu
lui. Arăturile pentru însămlnțări, 
care continuă intens în toate gos
podăriile colective, au iost exe
cutate pe 170 000 ha, adică pe 
aproape jumătate din suprafața 
ce va fi însămînțată în toamnă.

BUCUREȘTI

In regiunea București, semăna
tul griului a început în raioa
nele 'Alexandria, Drăgănești-Vlașca, 
Răcari, Roșiori de Vede și Slobo
zia. Însămlnțările de toamnă 
încep zilele acestea și în celelalte 
raioane.

Au fost intensiiicate totodată 
arăturile. Gospodăriile agricole 
de stat din regiune, de pildă, au 
executat lucrări de pregătire a 
solului pe 80 la sută din tere
nurile ce urmează să fie însă
mînțate. De asemenea, mai mult 
de jumătate din supraiața desti
nată însămînțărilor de toamnă a 
iost arată și în gospodăriile co-( 
îective. Colectiviștii din raioanele' 
Răcari, Drăgănești-Vlașca și Urzi- 
ceni au arat 60—80 la sută din 
supraiața terenurilor ce vor fi în* 
sămînțate în toamna aceasta.

(Agerpres)

Colectiviștii din comuna Tîrgșoru Vechi, raionul 
Ploiești, sînt oameni harnici și pricepuți gospodari. 
Sub îndrumarea organizației ,de partid ei au reușit 
să aplice întocmai sfaturile inginerului agronom 
pregătind din timp și bine lucrările ce se cer efec
tuate în campania de toamnă. Paralel cu recolta
tul florii-soarelui, al sfeclei de zahăr și porumbu
lui, alături de tractoriști, colectiviștii au trecut la 
pregătirea solului în vederea însămînțărilor de 
toamnă. Cele cîteva ploi căzute în ultima vreme 
au udat solul venind în sprijinul colectiviștilor. 
Patul germinativ a fost mai bine pregătit, pămîn- 
tul fiind mărunții uniform. In acesfe zile colecti
viștii din brigăzile nr. 1 și 3 îi dau zor cu însă- 
mînfările. Mai mulți tineri, printre care Ion Sfroe, 
Marin Năsfase, Gheorghe Dobre și alții care au 
fost instruiți cum să lucreze la însămînfări, sînt sus 
pe semănăforile tractate de două tractoare de la 
S.M.T. Buda. Viteza zilnică planificată la însămîn- 
țări a fost depășită încă din prima zi, 26 septem
brie, cînd în loc de 20 ha au fost însămînțate 24 
ha. Astfel, pînă ieri, colectiviștii au reușit să însă- 
mînțeze 51 ha cu orz și secară pentru masă verde 
și 22 ha cu grîu. Toată sămînța estet tratată cu 
termisan și este de bună calitate. Colectiviștii au 
primit buletinul roșu în care se certifică faptul că 
puterea germinativă este de 98 la sută. Cela 
trei tractoare care pregătesc terenul în două 
schimburi, în vederea însămînțărilor pa tarlalele

care au fost pînă mal dăunăzl ocupate da cultura 
porumbului, sînt pe sfîrșifa cu această lucrare. 
Angajamentul colectiviștilor ca pînă la data de 5 
octombrie să termine de însămînfat întreaga supra
față de teren planificată adică cele 450 ha cu grîu, 
60 ha cu orz și 40 ha cu secară masă verde, va 
putea fi îndeplinit deoarece pesta o zi-două vor 
lucra din plin la însămînfat și celelalte trei trac
toare. Tinerii colectiviști știu că executînd lucrări 
la timp și de bună calitate, pot contribui șl ei la 
obținerea unor recolte bogate pentru anul viitor.

Insămînfaful griului, orzului și al culturilor 
furajere se desfășoară cu intensitate și în alte gos
podării colective din raionul Ploiești. Astfel, la gos
podăria colectivă Bărcăneșfi au fost însămînțate 
pînă azi 60 ha cu grîu, 20 ha cu orz, 5 ha cu 
secară masă verde. La G.A.C. Brazi 45 ha cu grîu, 
10 ha cu orz, iar la Negoiești 12 ha cu grîu și 20 
ha cu orz. De asemenea, la gospodăria agricolă 
colectivă Căfunu, tractoriștii de la S.M.T. Bărcăneșfi 
din brigada nr. 9 au însămînfat 23 ha cu orz, 10 ha 
cu secară. Brigada de mecanizatori nr. 3 de la 
aceeași stațiune, care lucrează pe tarlalele gospo
dăriei colective din Brazi, muncind cu elan a deve
nit fruntașă pe stațiune. Angajamentul tractoriști
lor din această brigadă, este ca pe lingă lucrări de 
bună calitate, să scurteze și perioada însămînțărilor 
în aceste gospodării colectiva cu cel puțin 3 zile.

I. TEOHARIDE

Una din fabricile Moldovei ( 
Laminorul Roman. In fotogra
fie, hala laminorului cu utilaje 
moderne, de cel mai mare 

randament.

Acțiuni pentru buna 
gospodărire a satelor 

în regiunea lași
Tot mai mulți locuitori din 

satele regiunii Iași participă la 
gospodărirea și înfrumusețarea . lo
calităților lor. De ia începutul anu
lui au fost amenajate cu spații 
verzi la sate 237 000 m.p. de te
renuri virane, au fost construite 
poduri în lungime de 1 335 m, 
au fost executate lucrări de în
treținere a drumurilor pe o dis
tanță de 3 800 km.

Valoarea economiilor realizate 
prin participarea voluntară a să
tenilor la gospodărirea satelor din 
regiune se ridică la peste 11 mi
lioane lei.

(Agerpres)

Noi safe elecfrificafe
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — Merișor, 
Vad, Măgureni, Rus și Viile 
Apei sînt doar cîteva din sa
tele maramureșene conectate 
recent la sistemul energetic 
național Cu acestea, numărul 
satelor electrificate din re
giune se ridică la 122. In pre
zent sînt în curs de electrifi
care alte 20 de sate și comune 
printre care Aciua, Sălsig, La
zuri, Sîrbi și altele,

Un mare complex social 
la Tg. Mureș

Tn cartierul cli
nicilor din orașul 
Tg. Mureș se con
struiește un mare 
complex social pen
tru studenții Insti
tutului de medicină 
și farmacie din lo

calitate. Două că
mine moderne, a- 
vînd fiecare cîte 330 
de locuri, săli de 
studiu și bibliotecă 
au fost date în fo
losință de curînd.

studențesc

Al treilea cămin, 
cu o capacitate 
asemănătoare, este 
în stadiu de fini
sare. I

(Agerpres)

COMPETENT,
!\ ACTUALITATE

ecent, Comitetul ra
ional Grivița Roșie 
al U.T.M. a organizat 
un schimb de expe
riență între colecti
vele posturilor ute- 
miste de control. Cu 
parlicipanjii la con- 

iscutat despre proble-

Oră de sport la clasa a X-a D de la Școala medie nr. 7 „I. L. 
Caragiale“ din București.

Foto : N. STELORIAN

Cu planul pc 9 luni îndeplinit
Petroliștii din sec

torul de foraj au în
deplinit, cu 7 zile 
înainte de termen, 
planul de foraj pe 
primele 3 trimestre 
ale anului.

La obținerea aces
tui succes o contri

buție de seamă o are 
aplicarea pe scară 
mai largă a metode
lor înaintate de lu
cru și, îndeosebi, a 
forajului cu turbina.

Realizări de sea
mă au obținut pe
troliștii și în dome

niul reducerii costu
lui forajului. în acest 
fel, în perioada ia- 
nuarie-august au fost 
obținute economii, 
față de deviz, în va
loare de 17 800 000 
lei.

(Agerpres)

acest prilej, 
sfăfuire au d 
mele care stau în fața posturilor, 
au scos în evidenjă mijloacele 
prin care antrenează tineretul la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Discuțiile multor vorbitori s-au 
referit la calitatea produselor. Și 
asta nu întîmplător.

Calitatea fiind unul din obiecti
vele principale 
ale întrecerii so
cialiste, trebuie 
să se afle mereu 
și în atenția pos
turilor utemiste 
de control.

„Noi ne-am o- 
cupat îndeaproa
pe de această 
problemă spunea 
în consfătuire to
varășul IORDAN 
sabilul 
trol > 
vagoane al Uzinelor „Grivifa Ro
șie“, Erau pe de o parte lu
cruri bune de evidențiat, iar pe 
de altă parte unele neajunsuri. 
Cum am procedat 1 La indi
cația comitetului U.T.M., noi am 
stabilit să organizăm săptămînal 
raiduri pe această problemă. La 
acestea noi am invitat de fiecare 
dată maiștri, muncitori cu expe
riență. împreună discutam înain
tea raidului cum vom proceda, iar 
după raid vedeam ce constatări 
s-au făcut și stabileam propune
rile noastre de remediere a lipsu
rilor constatate“.

lată un exemplu. De la un timp, 
unii muncitori din atelier începu
seră să dea rebuturi peste coefi
cientul admis. Care erau cauzele ? 
Postul ufemist de control a fă
cut un raid pe această temă 
împreună cu colectivul postului 
de la turnătorie, 
datorau secției 
aici soseau 
rate, pline de 
fapt care dădea 
cap celor din atelierul strungărie- 
vagoane. Cele două posturi au 
discutat cu șeful secției, au făcut 
propuneri concrete pentru îndrep
tarea situației. Acum procentul de 
rebuturi a scăzut simțitor, Raidul 
nostru a avut eficacitate.

Calitatea produselor este un 
obiectiv de seamă și în activitatea 
postului utemist de control de la 
Filatura „Dacia“. In secția țesăto
ri», nu rareori se dădeau produse 
de calitate necorespunzătoare. 
Postul utemist de control din sec
ție a luat legătura cu controlorul 
tehnic de calitate și au hotărît ca

Din experiența 
posturilor utemiste 

de control 
din raionul Grivița 

Roșie

ENEA, respon- 
postului utemist de con- 

de la atelierul strungărie-

atunci cînd se constată produse 
executate incorect, să fie chemat 
muncitorul respectiv la rampa de 
control și să i se arate defectele, 
precum și cauzele lor. In acest fel 
se realizează și o îndrumare con
cretă, un ajutor eficace pentru 
muncitorul respectiv.

Sigur, este foarte important să 
dai produse multe și de calitate 
superioară, dar în același timp ele 
trebuie realizate cu cheltuieli cît 
mai mici. O bună experiență în 
acest sens a dobîndit-o postul ute- 
misf de control din Institutul de 
proiectări al Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor.

„Rezerve exi
stă și în munca 
noastră, a pro
iectanților tineri, 
dar, ce-i drept, 
erau greu de de
pistat“ — spunea 
în consfătuire 
responsabilul po
stului ufemist de 
control, GH. PO- 
POVICI. lată, de 

exemplu, folosirea proiectelor tip 
(aplicate exact așa cum sînt) și a 

din 
post, 

de

Rebuturile se 
turnătorie. De 

piese nebavu- 
pămînf, sîrmă, 

multă bătaie de

PRIMUL AN ÂL AGRONOMULUI

■
 ceste dimineți de

septembrie, cu cu
loarea lor crudă, de 
fruct despicat, sînt 
pentru Mihai Vasiliu 

• mai mult decît o pri
veliște. După cum 

mai mult decît o priveliște — 
mult mai mult decît o simplă 
ilustrată turistică — sînt cîmpiile 
Nenciuleștilor, marile brocarte de 
vegetale, porumbiștile, livezile 
de poame, grădinile de tomate și 
sfeclă.

Este prima toamnă pe care tî- 
nărul agronom o petrece aici, este 
primul său examen de muncă, 
primul bilanț.

Toamna, se spune, este opera 
primăverii ; bogăția, miresmele ei, 
se decid în mare măsură atunci, 
în clipa cînd fierul de plug, și 
sămînța înscriu în lutul anonim 

I primele linii, prima culoare. Pen
tru Mihai Vasiliu — sosit în Nen- 
ciuleștii Alexandriei în primăvara 
lui 1962 — adevărul acesta, știut 

? doar din cărți, s-a verificat prin-

------------------------ --

tr-o practică vie, nu lipsită de 
episoade dramatice.

Oamenii l-au primit bucuroși. 
Cu discursuri de bun venit, cu 
flori proaspete, cu locuință în cea 
mai frumoasă casă din sat. („Asta 
pînă ce ți-om construi o casă 
nouă“ I). Altfel 
l-a primit însă 
cîmpul. O primă
vară de secefă 
aprigă ardea ță- 
rîna pînă-n a- 
dîncuri.

— Va trebui 
să lupfăm I

— Și dacă nu plouă ?
— Va trebui să luptăm I — a 

repetat inginerul, străduindu-se 
să dea vocii sale un ton cît mai 
ferm, comunicînd încrederea.

Gospodăria e departe de Du
năre, nu se fac aici irigații, nici 
stropiri cu aspersoarele. Și totuși 
— tînărul agronom o știa — o 
bună parfe din secretul recoltei 
se afla In buzunarul său : dezmi-

riștirea la timp, arătura adîncă, a- 
runcarea sub brazdă, odată cu să
mînța, a cîtimilor exacte de în
grășăminte naturale și chimice, 
întreținerea culturilor cu sapele 
rotative, cu tăvălugul și cu boroa-
nele, astfel ca nici un strop de

apă să nu se piardă. „Ploaia“ era 
în mîinila lui. In mîinile lui — în 
mîinile colectiviștilor din comună 
—erau și toate celelalte : tehnica 
nouă cu care era înzestrată gos
podăria, faptul că una dintre cele 
mai bune brigăzi de tractoriști a 
S.M.T.-ului Nanov — o brigadă 
de 12 tineri entuziaști, în frunte 
cu șeful lor, Gh. Flămînzeanu —

se afla de multă vreme la dispo
ziția colectivei.

—• Va trebui să lupfăm 1
La ce răspunde, în universul de 

imagini prezente al satului, a- 
pelul acesta, lansat în primăvară 
de tînărul agronom ? Ce fapte de 

muncă a provo
cat, care sînt re
zultatele ?

Un lucru nu se 
făcuse, pînă în 
primăvara acea
sta, în sat. Un 
lucru care era im
perios necesar 
pentru acel salt

calitativ al gospodăriei rîvnit cu 
ardoare de tînărul agronom. 
(Ambiție ce se tradusese, la 
absolvirea facultății, printr-un an
gajament de onoare : ca atî- 
ția alții dintre colegii săi, Mi
hai se legase în fața parti
dului să lupte din toate pu
terile pentru a-și îndeplini cu cin
ste misiunea de agronom al pri
mei „promoții colectiviste“, mi

siunea de comandant al belșugu
lui). Oamenii din sat, deși urmau 
cu destulă strictețe povețele agro
tehnicii, o făceau mecanic, fără 
să înțeleagă întodeauna rostul 
exact al cutărei sau cutărei acti
vități ; le lipseau noțiunile teore
tice, nu cunoșteau acel laborator 
gigantic, tainic și complicat, care 
doarme în fiecare plantă, în fiecare 
fir de grîu sau porumb. Și asta 
își punea pecetea pe munca lor, 
îngustînd-o, ucigînd spiritul de 
inițiativă și perspectivă.

într-o seară, după ce se întor
sese nemulțumit de la cîmp, Mi
hai a comunicat aceste observații 
lui Alexandru Pîrvan, instructorul 
teritorial de partid.

— Foarte bine — i s-a răspuns 
— dar de ce nu dai oamenilor 
ceea ce le lipsește ? De ce nu-i 
înveți aceste „noțiuni teoretice“ ?

Să-i învețe I ? G’îndul agțono-

ILIE PTIRCARU

(Continuare în pag. a lila)

celor refolosibi le, este una 
propunerile făcute de 
Proiectul refolosibil (stația 
întreținere auto), cu mici adap
tări, 
stațiile 
cîștigă 
Uzarea 
proiecte 
fante economii.
predării proiectelor, prin scrierea 
articolelor din proiect direct pe 
formularul de deviz, precum și 
prin respectarea termenului intern 
de predare se economisește, de 
asemenea, foarte mult timp, atit 
de necesar în proiectare.

Munca postului utemist de aici 
nu e deloc ușoară, ținînd cont de 
specificul sarcinilor de proiectare, 
de cele cinci sectoare diferite 
de activitate. In munca sa, postul 
folosește diverse forme : discuții 
de la om la om, raidul, ca și an- 
cheta-interviu. 
formă constă i 
trebări-cheie 
proiectanților 
primite se 
marginea lor se fac propuneri, se 
trag concluzii. In urma unui ase
menea sondaj, postul utemist de 
control a observat că în institut 
se simte nevoia popularizării teh
nicii noi în proiectare. La propu
nerea sa, s-au organizat conferințe 
la care s-au prezentat proiecte 
deosebit de reușite, cum ar fi : 
proiectul gării Brașov, al pasajului 
superior de la Ploiești, al insta
lației de dispeceri și telecomandă

poate fi întrebuințat și la 
de reparații 

astfel timp pentru rea- 
unui număr sporit de 

ți

auto. Se

totodată impor- 
Prin simplificarea

Această ultimă 
în adresarea unei în- 

șefilor de ateliere, 
etc. Răspunsurile 

centralizează și pe

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IlI-a)

IN CAPITALĂ

0 nouă fabrică 
de ciocolată

în Capitală a intrat în func
țiune o nouă fabrică de cioco
lată „București*.

Fabrica este utilată cu insta
lații moderne, care permit ca 
procesul de producție să se des
fășoare în cea mai mare parte 
automatizat. Din siloz, boabele 
de cacao sînt transportate pneu
matic în hala principală de fa
bricație, de unde automat ele 
trec de la o instalație la alta 
pînă la liniile de turnare în 
forme și apoi la mașinile de îm
pachetat.

Capacitatea anuală a fabricii 
este de 4 000 tone ciocolată de 
diferite sortimente și de cali
tate superioară. Această unitate 
mai fabrică cremuri care se fo
losesc la prepararea produselor 
zaharoase pe bază de ciocolată. 
In ce privește praful și untul 
de cacao, ele sînt obținute aici 
în condiții tehnice superioare.

(Agerpres)
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Vibro pillali I

electric

oră 50—60 vaci. Insta* 
deservită de o mulgă-

s-a Ia
de ing.

de finisarea acestor țesături, s-au 
folosit compuși chimici care, dato
rită capacității lor de a se com
bina cu fibra sintetica și grafie 
proprietăților lor liante, preîntlm- 
pină formarea nodurilor.

curs de o 
lația este 
toare și de o îngrijitoare. „DUS-12“ 
va înlocui munca a 15 mulgă
toare și va permite reducerea con
sumului de muncă necesitat, de 
mulsul și prelucratul laptelui cu 
peste 1 000 om-ore.

La Institutul pentru producția 
textilă din Lodz s-a reușit să se 
găsească un mijloc împotriva for
mării pe /esături din fibre sinteti
ce a unor noduri răsucite. Pentru 
Înlăturarea acestor noduri, înainte

La uzina de mașini agricole din Odesa 
bricat primul lot de vibropluguri proiectate 
Burlakov.

Datorită vibrațiilor generate de un motor
special, btăzdarul noului plug biruie mult mai ușor 
lortele de frecare în contact cu pămîntul. Din a- 
ceastă cauză poate fi redusă cu mai bine de jumă
tate iorfa de tracfiune a tractorului la aratul solu
lui și poate fi accelerată viteza de arat.

Experiențele practice pe ogoare au demonstrat că 
noul plug oferă și alte avantaje. Brăzdatul vibrant 
afinează bine solul, putîndu-se renunța la boronirea 
ulterioară. Totodată se pot realiza economii sub
stanțiale de iorfe și mijloace.

„DUS
Colectivul Biroului principal de 

proiectări din nord-vest de pe 
lingă Uzina „Rigaselmaș" a creat 
o instalație universală de muls 
,.DUS-12". Ea este proiectată după 
tipul instalației „Iolocika’’ și este 
destinată fermelor zootehnice pen
tru vite cu stabulație liberă. Cu 
ajutorul ei, se pot mulge în de-

O inima comandat
a-

în

Foto f TASS—MOSCOVĂ

iui cai 
le o slăbii 

mușchilor 
poate 

organul bol- 
timp de ani 
la un ritm

Un contor gama penfru măsurarea radioactivității.

Un colectiv condus 
de inginera sovieti
că Lili Kovalieva, a 
efectuat timp de trei 
ani experiențe în sco
pul obținerii unei me
tode de dirijare ■ 
bătăilor inimii.

O realizare a aces
tui colectiv este 
paratul „ES—3"
care sa află incă
stadiul experimental. 
El nu este mai mare 
decît un ceas de da
mă, se fixează sub

pielea pd^tfKli 
re suferă ae o 
dune a 
cardiaci și el 
menține 
navului 
de zile 
normal.

'înfr-unul din laboratoarele Insti
tutului de cercetări metalurgice 

din București.

La București-un important 
eveniment științific

Invătămîntul școlar
Al lll-lea Congres internațional

al matematicilor
A țiatAgis efecfiMd

■
 u8 auspiciile secfiel de știința 
fundamentale a U.N.E.S.C.O.,

Comisia nafională pentru 
U.N.E.S.C.O. din R. P. Ungară 
a organizat, Ja Budapesta, în 
intervalul de timp 23 august-8 
septembrie, un Simpozion inter

național consacrat problemei învăjămînfului 
școlar al matematicilor.

In afară de fara gazdă, 16 țări (U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Ro- 
mînă, Japonia, Australia, S.U.A., Canada, An
glia, Belgia, Olanda, Franfa, Elveția, Italia, Da
nemarca, Suedia) au fost reprezentate prin 18 
delegați cu drept de vot și 2 observatori.

Fiecare punct asupra căruia s-a căzut de 
acord a făcut obiectul unei rezoluții care a 
fost supusă votului. Ansamblul tuturor rezolu
țiilor votate a fost înaintat organului respec
tiv al U.N.E.S.C.O., care va difuza recomandă
rile făcute de simpozion în toate jările mem
bre ale aceste) uniuni.

Care au fost dezbaterile atît de susținute în 
cursul acestui simpozion î

Invălămîntul matematicii In școala medie a 
fost obiectul unic al discuțiilor.

Se știe că progresele uluitoare realizate în 
matematică în ultimele decenii au schimbat 
complet caracterul oarecum pietrificat, pe care

de acad. praf. 
Miron Nicolescu

această știință îl avea anterior. Extrema genera
litate a cadrului matematicii actuale, face din 
aceasta uri instrument de investigație foarte su
plu, la care recurg tot mai multe din științele 
naturii. Nu este de mirare, deci, că în fruntea

Simpozionul 
internațional de la 

Budapesta
rezoluțiilor votate se află acest „leit-motiv“ pe 
care îmi iau libertatea să-l transcriu :

„Matematica a devenit astăzi un fundament 
esențial al umanismului modern, așa cum o do
vedește prezenta sa constantă și necesară în 
ramurile cele mai diverse ale gîndirii, ale știin
ței, ale tehnicii contemporane.

Elementele sale de bază trebuie să fie aduse 
la cunoștinfa copiilor sub o formă care să le 
facă utilizabile.

S-a putut dovedi că se

bil contactul între copii și matematică dacă a- 
ceastă știință li se prezintă de la început așa 
cum apare astăzi“.

Este de la sine înfeles că realizarea pe scară 
largă a dezideratului cuprins în ultima frază a 
preambulului citat este legată de o seamă de 
dificultăfi tehnice, asupra cărora membrii sim
pozionului s-au oprit îndelung. Cu ocazia discu
țiilor purtate, fiecare dintre participanfi a făcut 
o scurtă prezentare a situației din fara respec
tivă. Cu această ocazie am putut arăta o seamă 
de realizări din anii puterii populare : pregăti
rea unui corp didactic specializat pentru copiii 
de la 9 ani în suș, modernizarea învăfămîntului 
analizei matematice ele. Realizările arătate au 
stîrnit un deosebit interes printre participanți ; 
mul/i dintre ei ne-au cerut, după ședință, de
talii asupra aplicării reformelor în curs.

Două probleme principale s-au putut contura 
1n cadrul discuțiilor asupra modernizării învăță- 
mîntului matematicii : 1. problema recondifio- 
nării corpului didactic existent; 2. problema 
manualelor corespunzătoare, atît pentru elevi 
cit și penfru profesori. Rezolvarea acestor 
probleme cere, evident, timp, perseverentă,

Înlesnește considera- hotărirea de-a izbuti.

Intre 8 și 11 octombrie se 
vor desfășura la București lu
crările celui de-al treilea Con
gres internațional de patolo
gie infecțioasă.

în legătură cu acest impor
tant eveniment științific, conf. 
dr. N. Cajal, secretarul comi
tetului de organizare a congre
sului, a avut o convorbire cu 
redactorul Agenției romîne 
de presă „A.gerpres“, Adrian 
Costa, căruia i-a declarat prin
tre altele :

Organizat sub auspiciile So
cietății internaționale de pato
logie infecțioasă, acest congres 
vine să continue seria unor 
dezbateri interesante, pe plan 
mondial, în domeniul bolilor 
microbiene și inframicrobiene, 
după două strălucite congrese 
anterioare, care au avut loc în 
1956 la Lyon și în 1959 la 
lano.

O manifestare dedicată 
tologiei infecțioase este cu 
mai importantă astăzi cînd un 
foarte mare număr de afec
țiuni ce în trecut erau consi-

Interviu cu

conf. dr. N. Cajal, 
secretarul Comitetului de or

ganizare a Congresului

Mir

pa- 
atît

derate de. naturăRĂSPUNDEM
CĂTUNEANU STAN - Ti

mișoara
Biostimulatorii — sînt sub

stanțe create în ultimul timp 
de către chimiști, care interve
nind în dezvoltarea organică 
a plantelor sau a animalelor, 
dau efecte de-a dreptul spec
taculoase. Astfel, ei fac ca a- 
cestea să crească mai repede ; 
grăbesc perioada de coacere a 
semințelor și fructelor, accele
rează maturizarea și creșterea 
în greutate a animalelor, sau 
chiar, în unele cazuri, contri
buie la apariția unor soiuri 
noi de plante de cultură.

La noi în țară, unul din a- 
ceșlti biostimulatori denumit 
giberelină, a fost studiat în 
mai multe institute de cerce
tare. în prezența unor canti
tăți foarte mici din aceste sub
stanțe, porumbul, de pildă, 
crește de două-trel ori mai 
mare, iar varza, cartofii, roși
ile sau mazărea capătă unele 
dimensiuni care le fac să fie 
cu greu de recunoscut.

despre ultimele cuceriri ale 
științei în acest domeniu.

GROSS REINHOLD-Brașov. 
Te interesează ultimele cu

ceriri științifice în domeniul 
particolelor elementare ale ma
teriei ? Te miră faptul că în 
ziare se vorbește despre anti- 
particole, antiatomi și chiar 
despre posibilitatea existenței 
unor galaxii formate din anti
atomi ? Citește cartea lui Vla
dimir Keller, apărută recent 
în colecția „Știința învinge" a 
Editurii Tineretului și vei afla 
o sumedenie de date despre 
particolele elementare ale ma
teriei, despre metodele studie
rii lor, precum ți, în general

AVRAM GHEORGHE — sa
tul Scărlătești, raionul Făurei.

Vrei să afli ce este metoda 
catapultării, folosită astăzi in 
aviație ? Catapultarea a apă
rut in aviație odată cu ma
rile viteze pe care au inceput 
să le dezvolte aparatele de 
zbor. înainte vreme (adică cu 
numai două decenii în urmă), 
aviatorul putea — în caz de 
avarie — să sară cu ușurință 
din avion, folosindu-se de pa
rașută. Dar odată atinse vite
zele de peste 500 km pe oră, 
pilotul nu mai reușește să se 
desprindă de avion, intrucit 
este țintuit de forța curentu
lui de aer. A apărui deci nece
sitatea înfrîngerii acestei for
țe, ceea ce se și face prin a- 
plicarea metodei catapultării. 
în ce constă metoda ? Sub fo
toliul in care se află pilotul, 
este montată o încărcătură de 
exploziv care, în momentul 
necesar, Ia comanda pilotului, 
propulsează cu mare viteză, 
prin forța degajată de explo
zie, atît fotoliul cit și pilotul 
așezat in el. Fotoliul se sepa
ră apoi de corpul pilotului 
incă in aer și astfel devine 
posibilă aterizarea cu ajutorul 
parașutei. Metoda catapultării 
s-a dovedit a fi utilă nu nu
mai in aviația modernă, dar și 
în cosmonautică ; inginerii și 
medicii-fiziologi sovietici, spe
cialiști în cosmonautică, au 
elaborat pînă în prezent cî- 
teva procedee de catapultare, 
dintre care unele se desfă
șoară în cîteva trepte.

kt laboratorul ele verificări metrologice al Institutului de cercetări electrotehnice din Capitală,
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s-au dovedit a fi în special de 
origină virotică, origină pe 
care o au de altfel 80 la 
din bolile infecțioase. 
vorba de unele imfarcte, 
terite, ulcere duodenale, 
formații congenitale, scleroze 
în plăci ; la rîndul ei, ipoteza 
originii virotice a cancerului a 
cîștigat mult teren în ultimii 
ani.

Cu ocazia actualului con
gres, se vor dezbate patru im
portante probleme de sănătate 
publică și anume : enteropa- 
tiile de origină virală, mono- 
nucleoza infecțioasă, corticote- 
rapia bolilor infecțioase acute 
și vaccinările copilului.

în problemele enumerate, 
specialiștii din țara noastră și 
din peste 20 de țări vor ține 
rapoarte, corapoarte cît și co
municări,.' prin cșre vor expu
ne experiențele lor. Alături 
de discuțiile ce se vor purta, 
acestea vor reuși, fără îndo
ială, să contribuie la succesul 
congresului. Rapoartele și co- 
rapoartele vor fi prezentate de 
savanți și specialiști cunos- 
cuți ca : J. Verlinde (Olanda), 
M. C. Voroșilova (U.R.S.S.), 
J. Pette (R-F. Germană), A, 
Giovanardl (Italia), G. Fan- 
coni (Elveția), M. Ciumakov și 
A. Smorodințev (U.R.S.S.), I. 
Spînu (R.P. Romînă), L. Heil- 
meyer (R.F. Germană), G. P. 
Rudnev (U.R.S.S.), M. Balș și 
M. Voiculescu (R.P. Romînă), 
R. Sohier (Franța), K. Kouba 
(R.S. Cehoslovacă) și Gh. Ma- 
rinescu (R.P. Romînă).

în afara rapoartelor și cora- 
poartelor, mai mult de 200 de 
comunicări prezentate de pe
ste 150 de cercetători români 
și de un număr aproximativ 
egal de specialiști din țări de 
pe cinci continente vor aduce 
aportul lor la elucidarea a nu
meroase aspecte din proble* 
mele programate*

sută 
Este 

ar- 
mal-

Referindu-se la pregătirile 
care au loc în vederea celui 
de-al treilea Congres interna
țional de patologie infecțioasă, 
conf. dr. N. Cajal a arătat că 
pentru buna desfășurare a 
congresului au fost constituite 
un comitet de oboare și un 
comitet de organizare. Au fost 
luate măsuri în vederea re
zolvării celor mai variate pro
bleme organizatorice, tehnice 
și științifice și cu ajutorul 
unor largi colective de cadre 
de specialitate, în special din 
Academia R.P. Romîne, Mini
sterul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, Uniunea societăți
lor de științe medicale, Insti
tutul de inframicrobiologie, 
Centrul de documentare me
dicală și diferite institute și 
spitale din București, au fost 
create condițiile 
tru desfășurarea 
greș.

Comitetul de 
reușit să publice rezumatele 
comunicărilor în șase limbi 
(rusă, engleză, franceză, ger
mană, italiană și romînă), a 
asigurat traducerea și audiția 
simultană a lucrărilor în ace
leași limbi, a organizat o 
expoziție a cărții medicale ro- 
mînești, a programat vizite la 
instituții și spitale, excursii în 
cele mai pitorești locuri ale 
patriei noastre etc.

Congresul va permite un 
fructuos schimb de experiență 
între specialiști și dezbaterea 
largă a unora dintre cele mai 
importante probleme medica
le. El va face cunoscute parti- 
cipanților realizările școlii me
dicale romînești, în special în 
domeniul patologiei infecțioa
se ale cărei rezultate, clădite 
pe o veche tradiție ilustrată 
prin numele unor savanți de 
renume mondial — Babeș, Can- 
tacuzino, Levaditi.

Sîntem convinși că acest 
congres va prilejui o strîngere 
a relațiilor dintre oamenii de 
știință de pretutindeni, consti
tuind astfel o contribuție la 
lupta pentru progresul științei 
în slujba păcii.
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Noua turelă 
port-scule

<
ta întreprinderea constructoa

re de mașini și de sudură din 
Halle (R. D. Germană) s-a con
struit o nouă turelă de strung 
pentru 12 scule ; cele folosite 
pină acum permiteau montarea 
numai a patru scule. Experiențe
le au arătat că în felul acesta 
la lucrările de strunjire se rea
lizează o economie de 40 la sută 
din timpul necesar.

Piese turnate, 
lungi de 18 m

La turnătoria uzinei din Kirov 
(U.R.S.S.) pentru turnarea metale
lor neferoase se utilizează o nouă 
mașină cu ajutorul căreia se pot 
turna din aliaje de alamă și cupru 
piese lungi de 18 m. Mașina s-a 
construit în întreprindere.

Mașina este echipată cu un sis
tem special de răcire, la care 
metalul supus unei răciri active se 
cristalizează repede șl se solidi
fică. Structura aliajului devine mai 
uniformă și se reduce gradul de 
oxidare.

Prin introducerea acestei ma
șini, productivitatea muncii creș
te de clteva ori. Adaosul de me
tal pentru operațiile ulterioare s-a 
redus prin micșorarea stratului de 
oxizi.

optime pen- 
acestui con-

organizare a

Utilaj pentru rafinărie de petrol 
prezentat la recentul fîrg interna

țional de la Brno.

Foto: CTK—PRAGA

Lucrări

CÀI NOI ÎN AUTOMATICA

■
 eea ce caracteri

zează, în momen
tul de față, auto
matica modernă, 
este, fără nici o 
îndoială, utilizarea 
mijloacelor elec
tronic« în rezolva

rea celor mai variate probleme 
puse de tehnică, și în general, 
de viața contemporană. Iar 
printre mijloacele pe care elec-

Primele exemplar« ale noului atlas editat de Academia de Știinje a U.R.S.S., care cuprinde circa
500 de desene originale făcute de astronomii sovietici în 1956 cînd planeta Marte se afla în 

opozijie cu Pămîntul.

prof. univ. 
Edmond Nicolau

de automatizare complexă.

Foto ; TASS—MOSCOVA

tehnice

un 
se 
de

tronica le pune la dispoziția 
automaticii, în primul rînd 
trebuie să amintim de mașinile 
informaționale, adică de mași
nile care prelucrează informa
ția. Din această categorie fac 
parte și cunoscutele calcula
toare electronice.

Desigur că mașinile pot fi 
clasificate din multe puncte 
de vedere. Dar pentru scopul 
nostru este util să facem a- 
ceastă clasificare dintr-un 
punct de vedere cibernetic.

Să considerăm de pildă 
strung. Aici, prin așchiere 
modifică forma unei bucăți
metal, sau de lemn. Fenome
nul esențial care are loc în 
timpul funcționării normale a 
strungului constă în modifica
rea formei unor bucăți de 
substanță.

Dacă trecem acum la o lan
ternă de buzunar, vom întîlni o 
situație cu totul diferită. Aci, 
în timpul funcționării normale, 
forma întregului ansamblu ră- 
mîne practic neschimbată. A- 
vem însă o modificare energe- - 
tică ; energia chimică din ba
terie se transformă în energie 
luminoasă.

Calculatoarele electronice ne 
pun în prezența unui aspect cu 
totul nou: esențial la această 
categorie de mașini este faptul 
că, plecînd le la o anumită in
formație inițială, se obține o 
altă informație. De exemplu, 
plecînd de la formula de re
zolvare a ecuațiilor de gradul 
4, mașina ne dă automat ră
dăcinile unei ecuații particu
lare pe care i-o dăm.

In general mașinile informa
ționale intervin azi din ce în 
ce mai mult în toate instalați-

ile
Acestor mașini li se stabilește 
un anumit program logic, pe 
baza căruia rezolvă în fiecare 
moment problemele puse de 
producție, de necesitățile vieții.

★
Iată o fabrică modernă unde 

se produc rulmenți. Problema 
principală este aceea a verifi
cării cu precizie a dimensiuni
lor bilelor. La fabrica de rul
menți nr. 1 din Moscova, unde 
întregul proces se desfășoară 
automat, fără intervenția di
rectă a omului, un dispozitiv 
electronic urmărește în per
manență dimensiunile bilelor 
care vin în punctul de control 
și, în funcție de informația ob
ținută, produce diverse sem
nale (deci tot informații) care 
provoacă mișcarea unor piese 
și prin aceasta canalizează bi
lele spre o magazie sau alta, 
după abaterile pe care le pre
zintă ele față de normă. In mo
dul acesta se realizează rul
menți de diferite tipuri, care 
Corespund la anumite clase.

Recent, tot în Uniunea So
vietică, metoda a fost extinsă 
la fabricarea condensatoarelor.

De curînd specialiștii so
vietici au extins acest princi
piu și la fabricarea încălță
mintei.

E votba de un mare dispe
cer automat, care într-o fa
brică de încălțăminte contro
lează și apreciază funcționarea 
diferitelor linii automate. In 
fond este vorba de o mare ma
șină informațională specială,

care urmărește sosirea mate
rialului la mașini, calculează 
modificările vitezei la diferite 
elemente, pentru ca acestea să 
fie mereu în regim optim de 
lucru și în cele din urmă sor
tează încălțămintea după cali
tăți.

Prima mașină dispecer-auto- 
mat va fi montată la Lenin
grad, la fabrica „Skorohov“, la 
care lungimea totală a benzi
lor de fabricație este de 16 
km, asigurîndu-se producția a 
75 000 perechi încălțăminte 
pe zi.

Mașinile informaționale își 
găsesc însă o largă aplicare și 
în alte domenii, cum ar fi de 
exemplu navigația.

O problemă importantă, care 
se pune în special în porturi 
și canale navigabile, este aceea 
a evitării ciocnirilor cu alte 
vase din imediata apropiere. 
Pînă nu de mult, această pro
blemă se rezolva de către pi- 
loți, cu metode. relativ vechi-, 
bazate în primul rînd pe repe
rarea vizuală a navelor.

De curînd, s-au creat mașini 
informaționale speciale, care 
aduc o soluționare complet 
nouă a problemei. Iată cum 
funcționează dispozitivul. O 
instalație de radar montată pe 
un vas explorează în perma
nență suprafața mării. Dacă 
într-o rază de 20 de km apare 
un alt vas, atunci automat se 
conectează la dispozitiv un cal
culator electronic, care în per
manență determină rut-a abso
lută și relativă a navelor. Dis
pozitivele electronice ale ma
șinii informaționale sînt ca
pabile să țină evidența, prin 
șase dispozitive de urmărire,

pînă la șase nave care se află 
în vecinătate- Cu ajutorul ma
șinii informaționale se evită 
astfel ciocnirile, deoarece dacă 
distanța dintre nava pe care 
este situată mașina și una din 
nave devine mai mică de o 
anumită valoare, în mod auto
mat se emit semnale sonore și 
acustice. Dacă, din contra, una 
din navele luate în observație 
se îndepărtează, trecînd din
colo de limita de 20 km, atunci 
în mod automat, sistemul nu 
îl mai urmărește. Sistemul, cu 
mici modificări în schema de 
principii, poate fi introdus și 
la canalele navigabile cu cir
culație intensă și, evident, și la 
aeroporturile cu trafic mare.

★
Tot mașinile informaționale 

sînt chemate să joace un rol 
important în energetică.

Astfel, specialiștii ucrainieni 
au pus la punct complexul 
„Sirius“, care 
informațional 
automatizarea 
te energetice 
la 200 000 kW.

Complexul „Sirius“ este un 
sistem informațional care mă
soară mărimile caracteristice 
ale agregatului comandat, cal
culează în permanență regimul 
optim, comandă automat agre
gatul pentru realizarea acestui 
optim și semnalizează apariția 
unor situații anormale. In mo
dul acesta, grație calculatoare
lor electronice, s-a realizat un 
mare pas înainte în automati
zarea producției de energie 
electrică, deci în fond, în re
ducerea prețului de cost, în 
mărirea eficacității economice 
a termocentralelor.

Pentru a veni în ajutorul 
muncitorilor și tehnicienilor 
din secțiile și atelierele de ex
ploatare și întreținere, Editura 
Tehnică a început să editeze, 
începînd din acest an, o suită 
de broșuri de nivel mediu care 
cuprind, sistematizat, cele mai 
importante probleme de inte
res practic legate de creșterea 
și îmbunătățirea producției și 
productivității muncii, în di
ferite domenii de activitate.

Aceste broșuri sînt prezen
tate într-o formă grafică a- 
trăgătoare bogat ilustrate cu 
schițe, desene și tabele centra
lizatoare.

este un sistem 
creat pentru 

marilor agrega- 
cu puteri pină

Prima lucrare apărută în a- 
ceasta colecție, „Colecția de 
atelier", e intitulată „Cuțite cu 
plăcuțe din carburi metalice" 
și se adresează muncitorilor, 
maiștrilor și tehnicienilor din 
atelierele mecanice, strungari, 
frezori, rabotori, fiind tot atît 
de utilă inginerilor și tehni
cienilor din birourile tehnolo
gice de pregătire a fabricației 
cit și a celor ce lucrează în 
birourile de gospodărire și 
normare a sculelor.

In lucrare sînt făcute pe 
scurt considerațiuni asupra re
gimului de așchiere cit și in
dicații cu privire la montarea 
pieselor de prelucrat, a cuți
telor, manipularea cuțitelor la 
locul de muncă, reascuțirea 
lor, calculul normelor de con
sum etc.

Ing. A. BRÎNZAN
Cîmpia Turzii



K
O inovație prețioasă ExpozițieTînărul inginer Nedelcu 
Ciuceanu conduce o li
nie de fabricație a ate

lierului mecanic al Uzinelor 
„Semănătoarea“ din Capitală. 
Aici se prelucrează un număr 
însemnat de piese din fontă. 
Ung- dintre acestea este și 
roata de transmisie trapezoi- 
dală a combinei de cereale. 
La strunjirea acesteia se ridi
ca în aer un praf foarte fin. 
El era, în primul rînd, dău
nător 
Apoi, 
forma o pastă groasă care în
greuna buna funcționare a 
angrenajelor și a cărucioare
lor strungurilor.

încă de la venirea sa în 
secție, tînărul Nedelcu Ciu
ceanu a început să se preo
cupe de găsirea unei soluții 
prin care această deficientă 
să fie înlăturată. A făcut mul
te calcule, schițe.

— Nu s-ar putea ca, în loc de 
apă, prin conductă să treacă 
un jet de aer care să dirije
ze praful într-un loc anume? 
— s-a gîndit el.

A început din nou calcule, 
a elaborat noi scheme, apoi 
experiența a reușit.

Praful de fontă care se

răspîndea în aer și provoca 
strungarilor greutăți în mun
că este depozitat acum într-o 
cutie special amenajată în 
bazinul strungului.

Inovația a fost nu de mult 
acceptată de cabinetul tehnic 
și ea capătă o mare extin
dere.

CORNELIU MORMAN 
tehnician

sănătății strungarilor, 
se îmbiba cu ulei și Un gest

întâmplarea s-a 
petrecut mai zilele 
trecute, în comuna 
Cîndești, raionul 
Buhuși. Muncitorul 
forestier Gheorghe 
Focșa, care, cu o zi 
mai înainte primise 
salariul, a venit la 
magazinul de ma
nufactură din co
mună pentru a face 
unele târguieli. A 
ieșit de aici cu bra
țele încărcate de 
pachete. In stradă 
a vrut să pună 
portmoneul în bu
zunarul salopetei.

a artiștilor amatoriLa Casa de cultură din Reși- 
. fa s-a deschis de curînd 

expoziția de artă plastică 
artiștilor amatori din oraș.

în actuala expozifie sînt deose
bit de apreciate lucrările „Ard
furnalele'’, „Răsărit și cocserie” 
și altele, ale pictorului amator

a

Dar din cauza pa
chetelor nu l-a 'pus 
în buzunar, ci pe 
alături, astfel că a 
rămas în stradă. 
L-a găsit utemistul 
Dumitru Rusu. Vă- 
zînd cine e păguba
șul, a pornit îndată 
spre locuința aces
tuia. Gheorghe Foc
șa tocmai observase 
pierderea portmo- 
neului în care se 
aflau multe acte și 
suma de 417 lei. Na 
știa ce are de făcut, 
cînd apăru Dumi
tru Rusu și-i in-

tinse portmoneul, 
rugîndu-l să veri
fice dacă conține 
tot ce a fost în el. 
Nu o să mai poves
tesc aici bucuria lui 
Focșa.

Poate gestul tână
rului Dumitru Rusu 
nu e un fapt deose
bit, dar el dove
dește atitudinea tâ
nărului nostru, cin
stea și corectitudi
nea sa în toate îm
prejurările

TACIIE
VASILACHE 

colectivist

Ghizi Sllotter precum și portre
tele semnale de Elsa Meingast și 
Ada Dimitrievici. De asemenea, 
se bucură de succes peisajele tî- 
năruluj Gheorghe Pirvu.

Lucrările copiilor — bogate în 
nume noi — se remarcă atît prin 
tematică cît mai ales prin prospe
țimea execuției.

De ta lucrările copiilor și pînă 
la cele ale oamenilor maturi, ex
poziția este străbătută de dorinfa 
de a înfă(ișa cît mai plastic ora
șul nostru drag, citadelă a indus
triei socialiste, pe constructorii 
săi harnici, bogata lor viată.

IGNEA LOGA
strungar

La insilozarea
furajelor

Vizitele delegației 
de deputați 

ai Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

Membrii delegației Adunării 
de Stat a R. P. Ungare, în 
frunte cu Vass Istvănne, vice
președinte al Adunării de Stat, 
însoțiți de Anton Moiseseu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale 
Florea 
părăsit 
plecînd 
țară.

La Ploiești Ia sediul Sfatului 
popular regional, delegația a 
avut o întîlnire cu un grup de 
deputați din regiune.

Membrii delegației au 
apoi oaspeții constructorilor de 
utilaj petrolier de la Uzinele „1 
Mai”. în continuarea călătoriei, 
a fost vizitat Combinatul de vi- 
nificație din stațiunea experi
mentală Valea Călugărească.

Seara delegația Adunării de 
Stat a R. P. Ungare a sosit la 
Brașov.

ți de deputății Tiță 
ți Maria Manolescu, au 
joi dimineața Capitala 

într-o călătorie prin

fost

(Agerpres)

Pregătim recoltele anului vister
(Urmare din pag. I)

a-
de

— ne scrie colectivistul CON
STANTIN FRlNCU — au fost 
luate măsuri ca gunoiul de grajd, 
să fie depozitat in platforme și 
apoi transportat pe ogoarele ce 
urmează a fi însămînțate în 
coastă toamnă. Peste 1 000
ha vor fi însămînțate cu grîu 
și secară. Pe jumătate din acea
stă suprafață se administrează, 
o dată cu arătura adîncă, gunoi 
de grajd bine putrezit în canti
tate de 20—30 tone la ha. Pînă 
mai zilele trecute colectiviștii din 
Făcăeni transportaseră pe ogoare 
peste 1 000 de tone de gunoi de 
grajd. Acțiunea continuă.

Despre pregătirile pe care le fac 
colectiviștii din comuna Buhoci, 
raionul Bacău, în vederea cam
paniei de toamnă ne scrie și 
colectivistul TITI GODOCI. „Fo
losind sămînță de bună calitate, 
lucrînd pământul așa cum scrie 
la carte, fiind îndrumați îndea
proape de inginerul agronom 
Jenică Pascal, colectiviștii din 
comuna noastră au reușit și în

■

acest an să obțină însemnate 
cantități de grîu peste plan, Vă- 
zînd că soiul de grîu Bezostaia 
e mult mai productiv decît cele
lalte soiuri pe care le-au culti
vat pînă acum în condițiile de 
climă și sol de la ci, colectiviștii 
din Buhoci au selecționat sămin- 
ța de grîu din acest soi necesa
ră pentru cele 310 ha ce vor fi 
însămînțate în toamnă.

Cu ajutorul mecanizatorilor de 
la S.M.T. Hcmeiuș s-au arat 
aproape 100 de hectare, s-au ve
rificat uneltele și atelajele nece

sare pentru însămînțări, iar în- 
grășămintele chimice au fost 
transportate- pe cîmp.

„In acest an — ne informează 
colectivistul TACHE VASILA- 

, CHE r— membrii gospodăriei 
agricole colective din Cîn
dești vor însămânța cu păioase 
de toamnă 350 ha (300 de ha cu 
grîu și 50 ha cu secară), in nu
mai 3 zile ei au însămînțat peste 
70 de ha cu gș-îu. Planul pre
vede ca însămînțărilc să fie ter
minată la dată de 15 octombrie. 
Dar tractoriștii Alexandru Mus- 
calu, Vișan Alexandru și Glie- 
rasim Vasile și-au luat angaja
mentul ca, folosind întreaga ca
pacitate de lucru a tractoarelor 
și semănătorilor, la data de 5 
octombrie să termine însămînță- 
rile de 
guri că

încă cu. cîteva săptămîni 
înainte de începerea însiloză- 
rii furajelor, comitetul U.T.M. 
de la gospodăria agricolă co
lectivă din Bărăști de Cepturi, 
raionul Vedea, a explicat pe 
larg ținerilor, importanța a. 
cestei acțiuni.

Au fost constituite echipe 
care au lucrat efectiv la însi- 
lozarea furajelor. Din echipa 
I au făcut parte utemiștii 
Gherghina Neagoe, Dumitru 
Iordache și Ioana Din.

Numai în cîteva zile această 
echipă a însilozat 9 vagoane, 
de furaje.

VERONICA VOKCULESCU 
elevă

■ț

In vederea însămîntării cu zarzavaturi de toamnă, la Combinatul 
agroalimentar „30 Decembrie“ București, udarea terenurilor se 
face mecanic cu ajutorul unor agregate acjionate de tractoare.

Foto : AGERPRES

toamnă. Sintern si- 
ei se vor ține de cu-

Delegația de deputați japo
nezi condusă de R. Waseda, 
președintele Comitetului pen
tru comerț și industrie din Ca
mera Reprezentanților din Ja
ponia, care ne-a vizitat țara 
la invitația Grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, a părăsit joi dimi
neața Capitala.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația 
dusă de acad. Șt. 
vicepreședinte al
nări Naționale, vicepreședinte 
al Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare, de 
deputății Gh. Vasilichi și C. 
Paraschivescu-Bălăceanu și de 
Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de comerț a R.P. Ro
mîne.

aeroportul 
a fost con- 
S. Nicolau, 
Marii Adu-

Raid-aitthrtă /)/! LIBRÀRIE5,pre librăriile și cooperati
vele din regiunea Maramu
reș au pornit anul acesta 

cărți a căror valoare se cifrează 
la peste 3 400 000 de lei. Cartea 
— devenită prieten al maramu
reșeanului — este din zi în zi fot 
mai așteptată de către muncitorii 
din Baia Mare ori Satu-Mare, de 
către tăietorii de pădure din Si- 
ghef sau Vișeu, de către colec
tiviștii din Cărei, Lăpuș, ori Cehu- 
Silvaniei...

Să urmărim drumul acestui prie
ten prin regiune.

Cu difuzorii de carte

Inginerul Arald Andru, de la 
Uzina mecanică de mașini și uti
laj minier, deschide zilnic ușa 
Librăriei nr. 1 din Baia Mare. Fa
miliar, întreabă despre noutățile 
sosite, dar de obicei îi întinde 
responsabilului o listă cu titluri de 
cărți. Tot așa se petrecu și 
acum.

Responsabilul citi primul titlu, 
scoase din raft o carte, citi alt 
titlu, scoase altă carte. Urmărin- 
du-l, inginerul se gîndi la munci
torii care-i ceruseră una sau alta 
dintre cărți.

— Cartea asta, își urmă el 
gîndul cu glas tare, mi-a cerut-o 
Simion Botoș din secția mașini- 
unelfe ; pe asta — utemistul Ga- 
vril Bok, pe cealaltă — tînărul 
Vasile Cocoș... lată, în sfîrșit, a

sosit șl cartea pe care o așteaptă 
inginerul Nicolae Nasta...

Deși responsabilul librăriei era 
obișnuit cu asemenea „destăi
nuiri“, totuși le asculta cu multă 
plăcere și bucurie. Ca și ingine
rul Andru, la librărie vin aproape 
zilnic toți cei 43 de difuzori de 
carte activi din întreprinderile și 
instituțiile din oraș.

In fiecare lună, librăria expe
diază aproape 300 de buletine 
„cărți noi“ difuzorilor ei perma
nenta Responsabilul stă adesea de 
vorbă cu difuzorii de carie des
pre metodele folosite în munca 
de difuzare. De astă dată însă nu 
are mult timp : pe ușa librăriei 
a intrat alt difuzor de carte.

...Tot mai mulți tineri din satele 
și orașele raionului, antrenați de 
organizațiile U.T.M. la o activitate 
bogată în cadrul concursului „Iu
biți cartea“, au devenit purtători 
ai insignei „prieten al cărții". 
Cartea le-a devenit un prieten a- 
propiat. Aceasta o dovedește nu 
numai fișa de lector din bibliotecă 
ci și faptul că își alcătuiesc bo
gate biblioteci personale.

Spre exemplu, în comuna La
zuri, peste 100 de tineri au bi
blioteci personale. Aceasta se da
torește muncii intense de popu
larizare a cărfii, desfășurată la 
indicația organizației de partid, de 
către organizația U.T.M. printre 
tinerii din comună. în cele 18 
cercuri de citit, agitatori ca losif 
Tir, Elisabela Touth sau Ekaterina 
Bay citesc cu regularitate recen
zii și prezentări de cărți care apar

în presa centrală și locală. Tot
odată la Magazinul mixt nr. 1 din 
comună s-a organizat un „colț al 
cărții“ unde sînt popularizate nou
tățile. Afișele, vitrinele literare, 
serile literare ce se organizează 
la căminul cutural — îndeamnă ti
nerii să-și formeze și să-și îmbo
gățească bibliotecile personale cu 
cărți tehnice, legate de munca 
lor, cu cele mai noi opere poli
tice și beletristice apărute.

Bogate biblioteci personale au 
și tinerii din sectorul zootehnic 
al gospodăriei colective din co
muna Baba Novac, tinerii din co

AZI LA ANKARA:

Astăzi la Ankara pe stadionul 
„19 Mai" începe cea de-a 21-a 
ediție a Jocurilor Balcanice de at
letism. Aproape 300 de atleți și at
lete din R.P. Rotnîna, R.I’. Bulga
ria, Iugoslavia, Grecia și Turcia, 
se vor întrece timp de 3 zile la 
34 de probe înțr-o ambianță 
nouă și în fața unui public care 
nu a mai avut prilejul să asiste 
la competiție de o asemenea 
amploare. Fiind găzduite peu-

Telegrame de felicitări 
adresate tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Cu prilejul împlinirii a 60 

de ani de viață, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, a 
primit scrisori și telegrame de 
felicitare adresate de pre
ședinți de guverne, comitetele 
centrale ale unor partide co
muniste și muncitorești.

De asemenea, au trimis feli
citări numeroși oameni ai 
muncii, organizații de partid,

instituții de stat și organiza* 
ții obștești din țara noa« 
stră. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer mulțumește pe acea
stă cale tuturor celor care i-au 
adresat scrisori și telegrame 
de felicitare.

-------

Despre ce discută Simion Băr
bie și ortacii săi de la Între
prinderea minieră Comănești ? 
Ca de fiecare dată, ei anali
zează depășirile de plan din 

ziua respectivă.

Foto: N. STELORIAN

In semn 
de solidaritate 

cu poporul iranian
In legătură cu cutremurul 

de pămînt ce a avut loc luna 
aceasta în Iran, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a tri
mis o telegramă prin care ex
primă primului ministru al 
Iranului și familiilor îndoliate 
cele mai sincere condoleanțe 
din partea guvernului și po
porului romîn.

★
.Crucea Roșie a R. P. Ro

mîne a trimis familiilor sini« 
strate un ajutor în medica« 
mente, alimente și obiecte de 
primă necesitate;

(Agerpres)

COMPETENT,
1N ACTUALITATE

începe Balcaniada de atletism
(Urmare din pag. 1)

oară în 
istoria lor 
Jocurile 
Suscită un

capitala 
de peste 

Balcanice 
mare in
de sport

tru prima 
Turciei, în 
30 de ani, 
de atletism 
teres printre amatorii 
din Ankara.

Ziarele apărute miercuri și 
joi dimineață consacră repor
taje și articole pe marginea a- 
cestui eveniment subliniind im
portanța balcaniadelor la men
ținerea legăturilor de prietenie

ți colaborare a sportivilor din 
această parte a Europei. Toate 
ziarele publică fotografia record
manei mondiale Iolanda Balaș a 
cărei 
mare 
rilor 
rupe 
zentată prin steagurile celor 5 
țări participante poate fi văzut 
peste tot în vitrinele marilor 
magazine, pe geamurile autobu
zelor, la intrarea pe stadioane.

Festivitatea de deschidere a 
Balcaniadei de atletism are loc 
astăzi la ora 15 (ora 
după 
proba de 20 km marț.

evoluție este așteptată cu 
nerăbdare. Afișul Jocu- 

Balcanice : un atlet care 
panglica de start, repre-

care se va da startul

PE SCURT

Primul
Vedere : Tigăile din Masivul 

Ciucaș.
Foto : prof. V. ORZA

locală) 
în

© In turneul internațional mili
tar de baschet de la Lvov, echipa 
TSKA Moscova continuă să 
rămină neînvinsă. In ultimul meci 
baschetbaliștii sovietici au Învins 
cu 62—61 pe Legia Varșovia. O 
remarcabilă victorie a obținut 
Steaua București care a Întrecut 
puternica echipă bulgară TDNA 
Solia cu 66—62.

© In ultimul meci restanță din 
cadrul preliminariilor campiona
tului unional de fotbal s-au întîl- 
nit cunoscutele echipe moscovite 
Dinamo și Torpedo. Fotbaliștii de 
la Torpedo au obținut victoria cu 
scorul de 1-0.
• Aseară pe stadionul Republicii 

peste 10 000 de spectatori au ur
mărit Intîlnirea internațională de 
box dințre echipele selecționate 
ale orașelor București și Varșovia. 
Boxerii romlni au obținut o 
marcabilă victorie cu scorul

re
de

(Urmare din pag. I)

MÂȚII
La Universitatea „Babeș-Bo- 

lyai“ din Cluj a avut loc se
siunea științifică de chimie pe 
țară a cadrelor didactice din 
învățămîntul superior.

La ședința de deschidere au 
luat cuvîntul prof. univ. Al. 
Roșea, directorul general al 
învățămîntului universitar, 
acad. prof. Raluca Ripan și 
prof. univ. C. Drăgulescu, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P. Romîne.

★
Joi seara; în sala Ateneului 

R.P. Romîne, a avut loc un 
simpozion cu tema : „Trăim 
în era cosmică“, organizat de 
Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice.

(Agerpres)

punde însă pe deplin acestor ce
rințe ale lor. Atunci cînd vin cărți 
noi, tovarășa Elena Daraban, res
ponsabila librăriei, se mulțumește 
să anunțe doar conducerile școlii, 
a gospodăriei de stat și a celei 
colective să vină să-și aleagă căr
țile care le interesează pentru bi
blioteci.

In felul acesta, toată munca de 
difuzare a cărții se reazimă pe... 
virament. Sînt neglijați difuzorii 
de carte, organizarea ■ vitrinelor 
tematice, a ștandurilor, este negli
jată munca de popularizare a 
cărții în rîndurile colectiviștilor

Difuzarea cărții în Maramureș
munele și satele Stîna, Belfing, 
Vetiș, Onar, Caroșeu, Păulești, 
Ardud, Halmeu, Medieșul Aurit 
și altele.

Cînd realizarea planului 
se bazează pe... virament

Comuna Odoreu are mari po
sibilități în direcția difuzării căr
ții. In cele circa 1 000 de familii 
din această comună există sute de 
tineri colectiviști sau lucrători în 
G.A.S. care citesc de la bibliotecă 
broșurile legate de specificul 
muncii tor sau romanele care 
apar. Dar vor să le aibă și în bi
blioteca proprie. Librăria nu răs

din comună, a lucrătorilor din 
gospodăria de stat. Față de acea
stă situație anormală nici comite-, 
tul comunal U.T.M. nu a luat nici 
o măsură, deși cunoaște că tine
rii au nevoie de un sfat, de o 
îndrumare competentă în alegerea 
cărții.

Din fruntaș,
codaș pe regiune ee.e

Acest titlu al raidului nostru 
caracterizează întocmai situația 
raionului Cărei în direcția difuză
rii cărții. Din fruntaș pe regiune 
în anul trecut, raionul este acum 
codaș. Planul pe raion a fost rea-

mului nu mersese chiar afîf de 
departe.. Sfătuit de Pîrvan, a-ncer- 
cat. în fiecare zi, seara tîrziu, 
după muncile cîmpului, îi aduna 
pe colectiviști la o dezbatere 
„științifică“ . a celor înfăptuite, 
precum și a celor ce aveau să 
urmeze. în fafa tablei, cu tibișirul 
în mînă, îi învăfa să calculeze 
cantitățile de sămînță ce se dau 
la hectar, cum influențează a- 
ceste cantități asupra purității și 
germinației plantei^ cum se cal
culează momentul de coacere al 
fiecărei culturi etc. Și observa cu 
surprindere cum oameni ca bri
gadierul Gudei, sau Constantin 
Lăcoviște, sau Stan Dumitru, își 
însușesc cu inteligență și pasiune 
aceste învățături, imprimînd mun
cii lor caracterul unei creații.

Aceasta i-a sporit încrederea 
în colectiviști și l-a determinat să 
pășească, împreună cu ei, spre 
înfăptuiri la care nici nu visase 
cînd venise în sat. Paralel cu

„lupta pentru 
de pămînt“, 
mai fertil, s-a declanșat și lupta 
pentru expansiunea culturilor pe 
acele teritorii ce pînă mai ieri li 
se refuzau. S-au recoltat 
succese în multe sectoare (gos
podăria e fruntașă pe raion la în- 
silozarea porumbului, s-au 
măsuri pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic, prin îmbogățirea 
lui numai cu exemplare de rasă, 
etc.). N-au lipsit, ce e drept, une
le rezistenfe izolate față de nou- 
tăfile recomandate de inginer, dar 
ajutorul instructorului teritorial de 
partid, ajutorul comuniștilor din 
comună, s-au făcut și de data a- 
ceasta simfife, decizînd ultimul act 
— cel al victoriei — în fiecare din 
aceste bătălii și etape.

Dar știam că tînărul inginer mai 
are și unele pasiuni „personale“... 
întîlnindu-l, în toamna aceasta, la 
Nenciuîești, nu m-am putut 
pîni să-l întreb :

centimstru pătrat 
pentru a-l face cît

astfel

luat

stă.

— Și cu sporful cum merge ? 
(îl știam un sportiv pasionat). Mai 
faci sport, mai ai vreme?...

A rîs, aruneîndu-și pe spate, 
cu un gest tineresc, părul blond 
și rebel care-i cade totdeauna pe 
frunte :

— Ni-ci o grijă I Am și avan
sat, dacă vreji să știfi, în privin
ța asta I... Sînt antrenorul echipei 
de fotbal a colectivei ; mă pre
ocup acum și de dezvoltarea atle
tismului 
la tonul 
cu care 
recolte, 
gronom) 
lenfafi, se poate face sport intens 
ți de calitate. Satul e, și în 
privinfa aceasta, un teren cu vaste 
posibilități...

...Un teren cu vaste, multiple 
posibilități în toate privințele, un 
teren de muncă rodnică, grea 
uneori, dar și de mari satisfacții 
— cu condiția să fii un pasionat, 
un om adevărat al zilelor noa
stre.

Și utemistul Mihai Vasiliu — ca 
ătîjia alți agronomi, răspîndifi în 
toate satele țării — se străduiește 
să fie așa...

în comună. (Și revenind 
și limbajul grav, doctoral, 
susținuse discuția despre 
despre munca lui de a- 
: — Sînt aici tineri ta-

și proiecte ale stafiilor de spă
lare automată a vehiculelor etc.

Lucrul care trebuie subliniat, 
care a ieșit în evidentă în cadrul 
consfătuirii este acela că datorită 
îndrumărilor organizațiilor U.T.M., 
datorită cunoașterii problemelor 
pe care le ridică producția, prin 
legăturile largi cu conducerile 
secțiilor, maiștrii, muncitori frun
tași, cele mai multe posturi se 
ocupă cu competentă de cele mai 
actuale probleme ale muncii ti
nerilor de la locurile respective 
de muncă, se opresc într-o anu
mită perioadă la principala pro
blemă, nu-și mărunjesc activitatea.

In ultimul timp, postul utemist 
de control de la Întreprinderea 
„Textila G'rivija“ s-a ocupat de 
două probleme importante : întă
rirea disciplinei în muncă a tine
rilor și popularizarea experienjei 
fruntașilor.

Victoria Pinfoiu o apucase pe 
un drum greșit, povestea în con
sfătuire CONSTANTIN CORNEL 
responsabilul postului utemist de 
control. Se purta necuviincios, iar 
timpul de lucru și-l irosea. Postul 
utemist de control a discutat cu 
ea. A sfătuit-o să înceteze cu 
plimbările, să folosească timpul do 
lucru din plin. Epigrama și cari
catura, publicate la gazeta postu
lui după aceea, nu și-au făcut 
înirutotul efectul scontat. Atunci, 
postul a propus biroului organiza
ției U.T.M. să fie pusă în discufia 
adunării generale U.T.M. Tinerii 
au criticat-o aspru, mulfi oferin- 
du-se în același timp s-o ajute, 
încet) încet, cu ajutorul utemiști- 
lor, Victoria Pinfoiu a început să 
se îndrepte. In prezent a devenit 
o muncitoare harnică, fruntașă a 
colectivului din care face parte.

Consfătuirea a scos în evidentă 
că activitatea posturilor utemisfe 
de control din întreprinderile și in
stituțiile raionului Grivija Roșie 
s-a îmbunăfăjit mult. Acest lucru 
se datorește unei îndrumări mai 
competente din partea organiza
țiilor U.T.M., sprijinului primit din 
partea conducerilor uzinelor, mai
ștrilor etc., se datorește faptului 
că posturile au înțeles mai bine 
răspunderea pe care o au în îm
bunătățirea muncii tineretului, fap
tul că în centrul activității lor au 
pus problemele cele mai actuale 
legate de munca secțiilor respec
tive. Consfătuirea a subliniat că și 
de acum înainte în atenfia postu
rilor utemisfe de control trebuie 
să 
parii tinerilor la 
mică a sarcinilor de plan, la reali
zarea unor produse de calitate su
perioară, la realizarea de econo
mii, descoperirea rezervelor in
terne, introducerea tehnicii noi în 
produefie și generalizarea expe
rienței înaintate.

In consfătuire s-a arătat că or
ganizațiile U.T.M. din întreprinde
rile și institufiile raionului, deși 
au făcut multe lucruri
trebuie să dea un sprijin 
activ posturilor utemisfe
control, ajutîndu-le concret 
muncă, în stabilirea problemelor 
pe care să le urmărească în orga
nizarea raidurilor etc.

stea problemele partici-
Îndeplinirea rit-

bune, 
mai 
de 
îi»

Uzat anul acesta doar într-o sin
gură lună (februarie).

Care sînt cauzele ? Unele le-am 
aflat din discuția cu tovarășa Olga 
Bogza responsabila librăriei din 
Tîșnad. lată ce ne-a spus ea :

■— Aprovizionarea librăriei este 
neritmică și, ce-i mai rău, nici nu 
ni se aduc cărțile cerute de tine
rii din comuna noastră. Uitați-vă 
la rafturi,: puținele cărți pe care 
le avem nu se vînd, iar cele care 
s-ar vinde, ne lipsesc. De o lună 
de zile de la depozitul din Că
rei n-am mai primit nici o carte...

Față de această situație respon
sabilul cu difuzarea cărții din ca
drul U.R.C.C. — fov. Al. Somagyi 
— n-a luat nici un fel de mă
suri, ba el însuși privează de 
control și îndrumare proprii în
drumători cu cartea ai U.R.C.C. 
Cărei — fov. Gheorghe Fekefe și 
Cazimir Mezaroș. Stilul de mun
că defectuos, necunoașterea ce
rințelor tinerilor din fiecare sat 
și comună face ca aprovizionarea 
cu cărți a . librăriilor și cooperati
velor din multe comune ale raio
nului să se facă încă necorespuh- 
zător, la întîmplare, sub nivelul 
cerințelor și posibilităților.

De unde să-și procure 
cărți ?

In cadrul întreprinderii fores
tiere Vișeu sînt amenajate 60 de 
biblioteci volante cu peste 2 000 
de volume care se schimbă pe
riodic. De asemenea, în parche
tele forestiere din Vișeu pătrund

cu regularitate sule și sute de 
ziare și reviste.

Tineii doresc însă ca unele cărți 
pe care le-au citit în bibliotecă 
(literatură politică, beletristică și 
de specialitate) și care le-au plă
cut și le sînt folositoare în munca 
lor, să le aibă în biblioteca pro
prie pentru a putea apela la lu
mina din filele lor ori de cîte 
ori vor simți nevoia. De unde însă 
să-și procure aceste cărți ? La a- 
ceasfă întrebare ar trebui să răs
pundă conducerea U.R.C.C. Vișeu, 
deoarece la gurile de exploatare 
forestieră nu există nici un stand, 
nici un difuzor de carte...

★

Pentru a veni în întîmpinarea 
dorinței tinerilor de a-și alcătui 
biblioteci personale se impune 
mai multă inițiativă în populari
zarea cărții la locul de mun
că prin afișarea titlurilor noi
lor apariții, organizarea de vi
trine pe diverse teme șl chiar 
a unor recomandări judicios în
tocmite din literatura de specia
litate.

Un concurs permanent între toți 
difuzorii de carte ar fi, de aseme
nea, deosebit de stimulatoriu. Tot 
atît de mare eficacitate ar avea 
și preluarea și generalizarea ini
țiativei luate de organizațiile 
U.T.M. din raionul Safu Mare : cît 
mai mulți tineri cu bibliotecă per
sonală.

I. BUDA

Comitetul de Stat al Apelor de pe lingă 
Consiliul de Miniștri 

Școala tehnică hidrotehnică și meteorologie Arad, 
str. Oituz nr. 108, tel. 19-30

PROSPECT
In cadrul acestei școli tehnice în anul școlar 1962—1963 

se pregătesc :
— tehnicieni în specialitatea hidrotehnică agricolă
— tehnicieni în specialitatea meteorologie
— tehnicieni în specialitatea hidrolog protecția calității 

apelor care vor lucra ca specialiști, ajutoare directe ale in
ginerilor în cadrul unităților Comitetului de Stat al Apelor 
și în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii.

Condiții de admitere :
— se primesc absolvenți ai școlii medii cu și fără diplomă 

de .maturitate, în vîrstă de 17—25 ani.
Durata de școlarizare este de 2 ani pentru toate spe

cialitățile
înscrierile se vor face pînă la 30 septembrie a.c. fie la 

sediul școlii din Arad, str. Oituz nr. 108, fie la sediul sec
toarelor de ape din orașele București, Iași, Timișoara, Sibiu, 
Cluj, sau la sediul O.R.I.F.-urflor de la reședința fiecărei 
regiuni.

Candidați» vor depune următoarele acte :
— certificat de naștere (copie)
— certificat sau diplomă de studii (original)
— certificat de sănătate
— declarație tip de starea materială eliberată de sfatul 

popular.
Examenele de admitere se țin între 1—5 octombrie la 

sediul sectoarelor ape, O.R.I.F., sau școală (unde candidatul 
a depus actele de înscriere).

Obiectele din care se dă examenul de admitere sînt:
— matematică (scris și oral)
— fizică (oral)

— geografie fizică (pentru specialitatea meteorologie) oral. 
Pe timpul școlarizării elevii merituoși primesc burse. 
Școala dispune de cămin și cantină.
După terminarea școlii absolvenții se repartizează în 

producție de Comitetul de Stat al Apelor.
Informații suplimentare se pot cere la Direcțiunea șco

lii, tel. 19—30 Arad, str. Oituz nr. 108.
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U;R.S.S,t La șantierul naval din Leningrad s-au încheiat lucrările construcției primei nave oceanice 
pentru transportul materialului lemnos. In fotografie : lansarea la apă a vasului oceanic „Vîte- 

grales <

TINERI DIN TUGA NICI Scandalul rasist
IA STUDII ÎN U. R. S. S.

La 26 septembrie a plecat 
spre . Moscova cel de-al 
doilea grup de cetățeni 

din Tanganica, care vor studia 
la Universitatea prieteniei popoa
relor „Patrice Lumumba“.

După cum se știe, guvernul so
vietic a acordat Tanganicăi 60 de 
burse în instituțiile de învătămînt 
superior din (ară.

din Mississippi continuă
Tînârul negru Meredith împiedicat 

pentru a treia oară să devină student

Un oaspete

nedorit
f~, rupuri de studenți de 
(jr Universitatea de

la
Universitatea de stat 
din Buffalo (statul New 

York) au organizat la 26 sep
tembrie o demonstrație de 
protest împotriva șefului na
ziștilor englezi, Oswald Mos- 
ley, care a sosit în acest oraș 
pentru a ține o conferință în 
fața studenților. Participanții 
la demonstrație s-au adunat 
în fața clădirii universității 
purtînd pancarte pe care era 
scris : „Amintiți-vă de mili
oanele de oameni gazați la 
Auschwitz", „Mosley, ațîțător 
la ură” și „Nu vrem nazism 
aici".

După cum transmite agen
ția Reuter, organizația vetera
nilor de război evrei a adre
sat o telegramă secretarului 
de stat Dean Rusk în care 
condamnă „atitudinea pasivă 
a Departamentului de Stat, 
care a admis în țară un agi
tator fascist notoriu".

Pentru a treia oară în decurs 
de o săptămînă Universi
tatea statului Mississippi din 

orașul Oxford a refuzat să admi
tă înscrierea studentului negru 
James Meredith. După cum trans
mite agenția France Presse, la 
26 septembrie, cînd Meredith 
s-a prezentat la intrarea principa
lă a Universității, însoțit de doi 
agenți federali și de un reprezen
tant al Departamentului Justiției, 
poarta era păzită de un detașa
ment al poliției de stat din Missi
ssippi avînd în frunte pe guver
natorul adjunct al sfatului, Paul 
Johnson. Studentul de culoare a 
fost îndepărtat de două ori din

Pentru a treia oar< 
de o săptămînă

porților universității, iar 
oară a fost busculat

fața 
treia 
de guvernatorul rasist al statului 
Mississippi, Ross Barneft.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., guvernatorul Barnett a de
clarat că va intra mai curînd în 
închisoare decît să permită unui 
student negru să învețe în această 
universitate „rezervată numai albi
lor". între timp, Departamentul 
Justiției a anunțat la Washington 
că intenționează să întreprindă 
„măsuri legale“ pentru respecta
rea hotărîrii Tribunalului Suprem 
al S.U.A. privind integrarea școli
lor din S.U.A.

a
chiar

Succesul ansamblului

în S. U. A.
.WASHINGTON 27 (Ager

pres). — Ansamblul romînesc 
de cîntece și dansuri „Rap
sodia Romînă", după 
susținut o serie de 
în Danemarca, a 
S.U.A.

La 25 septembrie 
în sala 
Seatlle primul spectacol 
cadrul turneului de peste 
săptămîni pe care artiștii ro
mîni îl întreprind în S.U.A.

La spectacol au asistat nu
meroase oficialități ale orașu
lui, oameni de artă și cultură, 
ziariști, precum și un nume
ros public. Presa locală a pu
blicat articole și inforițpații 
în care elogiază înalta #rtă 
interpretativă a artiștilor ro
mîni.

Astfel „Seatlle Post Inteli- 
gencer" în articolul intitulat 
„Rapsodia Romînă" salutată cu 
ovații" apreciază că „întregul 
ansamblu a dat un spectacol 
plin de energie care a deter
minat publicul să ovaționeze 
finalul programului și aceste 
ovații au fost pe deplin meri
tate".
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Intervenția
NEW YORK 27 (Agerpres). 

De la trimisul special Ager
pres — C. Răducanu.

în seara zilei de 26 septem
brie a avut loc o ședință a 
Biroului Adunării Generale 
consacrată includerii pe ordi
nea de zi a sesiunii a propu
nerilor făcute de Uniunea So
vietică intitulate respectiv 
„Condamnarea propagandei 
în favoarea unui război nu
clear preventiv“ și „Programul 
economic al dezarmării“. Am
bele propuneri au fost pre
zentate de Andrei Gromîko la 
21 septembrie în cadrul expu
nerii făcute în ședința plenară 
a Adunării Generale. Fără o- 
biecțiuni, cele două noi punc
te ale ordinei de zi a actualei 
sesiuni au fost aprobate de 
cei 21 de membri ai Biroului 
Adunării Generale, urmînd ca 
în zilele viitoare această ho- 
tărîre să fie discutată și în 
ședința plenară a Adunării.

Dacă includerea ca atare pe 
ordinea de zi a sesiunii nu a

C0SM0S-9“ LMSAT
”îN l/Ml/NEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 27 (Agerpres) TASS transmite : La 27 septembrie 
1962, în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artifi
cial al Pămîntului, „Cosmos-9“.

La bordul satelitului sînt instalate aparate științifice desti
nate continuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu 
programul anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c. Satelitul 
s-a plasat pe o orbită cu următorii parametri: perioada inițială 
de revoluție — 90,9 minute ; depărtarea maximă de suprafața 
Pămintului (la apogeu) — 353 km; depărtarea minimă (la 
perigeu) — 301 km; unghiul de înclinație al orbitei față de 
Ecuator — 65 de grade.

La bordul satelitului sint instalate: un emițător radio care 
funcționează pe frecvența 19,994 MHZ, un sistem radiotehnic 
pentru măsurarea precisă a elementelor 
radiotelemetric pentru transmiterea pe 
vind funcționarea dispozitivelor și a 
aflate Ia bord.

Analiza datelor obținute arată că 
bordul satelitului funcționează normal.

Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile 
obținute.

orbitei, un sistem 
Pămint a datelor pri. 
aparatajului științific

aparatajul instalat la

reprezentantului
întîmpinat opoziția puterilor 
occidentale, dată fiind incon
testabila însemnătate a celor 
două propuneri, o dezbatere 
vie s-a angajat însă în legă
tură cu locul unde ele vor fi 
dezbătute : în ședințe plenare 
— așa cum a cerut Uniunea 
Sovietică, sau în comitetele 
Adunării, cum a încercat să 
impună delegatul S.U.A., se
condat de alți delegați occi
dentali. Reprezentanții Uniu
nii Sovietice — Semîonov, ai 
R. P. Romîne, — Mircea Mali- 
ța și ai Poloniei — Bogdan 
Lewandowski, au arătat că în
semnătatea problemei interzi
cerii propagandei războiului 
nuclear preventiv, ca și cele
lalte probleme privind rezul
tatele economice ale dezarmă
rii, răspund interesului urgent 
și unanim al popoarelor de a 
se înlătura pericolul unui 
război atomic, răspund nece
sității unei acțiuni neîntîrzia- 
te a O.N.U. care cere exami
narea în plenara Adunării a 
acestei probleme.

Luînd cuvîntul, Mircea Ma- 
lița a subliniat că importanța, 
urgența și gravitatea proble
mei războiului nuclear justifi
că pe deplin necesitatea unei 
dezbateri aprofundate în spi
ritul unei înalte răspunderi în 
forul principal cel mai repre
zentativ al Națiunilor Unite. 
Acest lucru este cu atît mai 
necesar — a arătat reprezen
tantul R. P. Romîne — cu cît 
în prezent pericolul dezlănțui
rii unei catastrofe nucleare a 
crescut, cînd doctrina războiu
lui nuclear preventiv și a 
„balanței teroarei“ a devenit 
doctrina oficială a unor state 
occidentale. în aceste împre
jurări, Adunarea Generală

R. P. Romine
imperioasă de a 
nici un efort și

Uruguay: 32 la sută 
din copii nu pot 
frecventa școlile

n Uruguay, 32 la sută 
copiii de vîrstă școlară 
frecventează școlile — 

cesfea sînt rezultatele anchetei 
fectuată de „Mișcarea pentru 
pararea școlii publice*. Lipsa 
școli, greutățile materiale ale pă
rinților, care sînt nevoi)! să-și tri
mită copiii la lucru, epidemiile în 
rîndul copiilor — iată cauzele 
principale care provoacă această 
situație alarmantă.

Kennedy recunoaște 
dificultățile economiei americane

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — După cum relatează 
Reuter, luînd cuvîntul la 26 
septembrie cu prilejul unei 
conferințe a redactorilor ru
bricilor economice ale ziarelor 
americane, președintele Ken
nedy a declarat că pe frontul 
economic al Statelor Unite 
există unele sectoare „care 
trebuie să ne dea serioase în
grijorări".

„Avem un procent al șoma
jului — a spus Kennedy — 
care este inacceptabil de ri
dicat. Avem o capacitate in
dustrială care nu este folosită 
în întregime, industria oțelu
lui constituind exemplul cel 
mai evident. Avem o stagnare 
economică persistentă în anu-

mite regiuni și mai avem încă 
un deficit îngrijorător al ba
lanței noastre internaționale 
de plăți, precum și un ritm 
de dezvoltare economică care 
se află cu mult în urma altor 
țări industriale importante".

In legătură cu aceasta, pre
ședintele Kennedy a declarat 
că guvernul și cercurile de a- 
faceri din S.U.A. trebuie să a- 
nalizeze măsurile ce urmează 
să fie luate pentru a realiza 
un ritm de dezvoltare econo
mică care să „absoarbă bra
țele de muncă rezultate de pe 
urma creșterii populației, pre
cum și pe acei oameni care 
au rămas fără lucru ca urma
re a progresului tehnic'

Am făcut o vizită Ia căminul unde 
locuiesc cițiva dintre studenții in
donezieni care urmează cursurile In
stitutului de petrol, gaze și geologie 
din Capitala țării noastre. Trei din 
tinerii noștri oaspeți au ținut să 
sublinieze acum, la începutul nou
lui an de studii, prietenia frățească 
care îi leagă de tineretul nostru, de 
poporul romîn.

KARJADI, anul IV:

Am venit acum patru ani în țara dv. La în
ceput nu știam nici limba romînă și cunoșteam 
prea puțin despre țara care în perioada studen
ției mi-a devenit, pot să spun, o a doua patrie. 
Nu eram obișnuit nici cu clima, nici cu mâncăru
rile și desigur că la început mi-a venit destul 

' de greu. Aceasta a fost însă la început de tot. 
Vă spun acest lucru întrucît chiar din primele 
zile m-am împrietenit cu colegii mei romîni care 
mi-au dat un ajutor neprecupețit, m-au înconju
rat cu toată dragostea, cu toată căldura. Cit de 
bine este să știi că ai alături de tine prieteni ade- 
vărați! Am învățat mai ușor limba, tot ei m-au 
ajutat să-mi iau notițe, am învățat adeseori îm
preună. In decursul anilor, prietenia noastră s-a 
cimentat. Toți îmi sînt la fel de apropiați, de 
la toți am avut de învățat, tuturora le port în 
egală măsură recunoștință. Vor trece anii dar 
niciodată nu voi uita că în Romînia am prieteni, 
oameni de nădejde, că în țara dv. am studiat 
m-am pregătit să devin specialist, că reîntors în 
patrie voi aplica cele învățate aici de la profe
sorii mei față de care am cea mai adîncă recu
noștință.

Vreau 
care am 
trem de 
tuite de 
petrolier romîn a trecut de mult granițele țării 
voastre. Am trăit aici, am văzut, am admirat pro
fund condițiile minunate pe care studenții din 
Romînia le au la dispoziție. Căminele, cantinele,

_______________

să subliniez că în timpul practicii pe 
făcut-o la Ploiești și care mi-a fost ex- 
utilă, am văzut lucruri minunate înfăp- 
oamenii muncii romîni. Faima utilajului

are datoria 
nu-și cruța 
de a lua măsuri eficace pen
tru salvgardarea păcii.

în legătură cu cea de-a 
doua propunere a delegației 
sovietice privind elaborarea 
unui program economic al de
zarmării, reprezentantul 
mîn a arătat că aceasta 
o problemă importantă 
interesează toate țările, 
Adunarea Generală este orga
nul cel mai indicat pentru 
discutarea acestei probleme. 
El a arătat că propunerea so
vietică este o problemă dis
tinctă care are în vedere ela
borarea unui program de mă
suri concrete care interesează 
delegațiile în totalitatea lor și 
de aceea este necesar ca pro
blema să fie discutată în Adu
narea Generală. Ne avînd la 
dispoziție nici un alt argu
ment decît existența unor 
sesiuni asemănătoare în dis
cuția comitetelor — respectiv 
a celui politic și economic — 
delegații S.U.A., Angliei și 
Franței s-au opus discutării 
propunerilor sovietice în șe
dințe plenare, arătînd astfel 
lipsa lor de interes pentru o 
dezbatere urgentă și cît mai 
eficace. Cu 14 voturi pentru
— 3 împotrivă și 4 abțineri 
la primul punct, iar la al doi
lea punct 15 pentru, 3 împo
trivă și 3 abțineri, s-a hotărît 
repartizarea celor două pro
puneri în discuția comitetelor
— respectiv la Comitetul poli
tic și economic. Joi seara, a-* 
ceastă recomandare a Comi
tetului General al Biroului 
Adunării va fi examinată în 
ședința plenară a Adunării 
Generale.

Pe ici, pe colo...
De la Bonn se anunță că 

cercurile guvernamentale vest- 
germane se pregătesc să trea
că prin Bundesfag, la sflrșitul 
acestui an, un nou amenda
ment la Constitufia R.F.G. Pînă 
acum, Constitu(ia prevede că 
în Germania occidentală, acti
vitatea de cercetări științifice 
și folosirea energiei atomice 
este permisă „numai în sco
puri pașnice". Acum însă, con
form amendamentului propus, 
cuvîntul „numai" urmează să 
dispară. Cum s-ar spune „se 
modifică pe ici, pe colo, prin 
părțile esențiale“ I

Din lege ca și din cîntec nu 
poți scoate nici un cuvînt. 
Nu-i un secret pentru nimeni 
însă, că de multă vreme cînte-

Numeroși militari americani, din cei ce au format 
personalul militar din Laos, se camuflează acum drept 
membri ai ambasadei americane de la Vientiane.

(Ziarele)

SPLIT 27 (Agerpres). — La 
27 septembrie locuitorii stră
vechiului port iugoslav Split 
au făcut o primire cordială lui 
L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

La gară; înaltul oaspete so
vietic a fost întîmpinat de 
conducătorii Republicii Popu
lare Croația și ai regiunii 
Split. El a fost apoi primit 
cu deosebită căldură de mun
citorii șantierului naval din 
Split pe care oaspeții sovietici 
l-au vizitat după sosirea lor 
în acest oraș. La mitingul 
care a avut loc au luat cuvîn- 
tul L. I. Brejnev și I. Frani- 
cevici, președintele Comitetu
lui regional Split al Uniunii 
Socialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia.

VIENA 27 (Agerpres). — La 
Viena și-a încheiat lucrările 
cea de-a 6-a conferință gene
rală a Agenției internaționale 
pentru energia atomică (AIEA) 
la care au participat repre
zentanții a 78 de țări membre 
ale acestei organizații inter
naționale. La conferință, R. P. 
Romînă a fost reprezentată 
de o delegație condusă de 
acad. HORIA HULUBEI, di
rectorul Institutului de fizică 
atomică din București.

Participanții la conferință 
au adoptat în unanimitate o 
serie de hotărîri importante. 
Printre altele, Consiliul gu
vernatorilor și directorul ge
neral al AIEA au fost însăr
cinați să elaboreze un plan 
de activitate pe termen lung 
al agenției și să-1 prezinte spre 
aprobare celei de-a 7-a con
ferințe a AIEA. S-a hotărît 
de comun acord ca în acest 
plan să fie Inclusă propunerea 
țărilor socialiste care prevede

acad. Tudor Arghezi la1 Viena

«.

Activitate... ..diplomatică"
desen de V. VASILIUț

VIENA 29 (Agerpres). — In 
drum spre țară, la înapoierea 
sa din Elveția, acad. Tudor 
Arghezi a făcut o vizită de 
cîteva zile în capitala Austriei. 
Cu acest prilej, Asociația 
Austria-Romînia a organizat 
la palatul „Auersberg“ din 
Viena o seară literară de
dicată marelui scriitor romîn. 
Au participat numeroase perso-

ro- 
este 
care 

iar

laboratoarele, totul, absolut totul a fost conceput 
pentru ca să li se ușureze studiul. Acestea vă
desc cu prisosință grija permanentă pentru pre
gătirea tineretului studențesc.

HERMANTINO,

Nu aș dori să repet cele spuse de colegul meu, 
lucruri pe care le-am trăit alături de el, în mij-

anul IV :

Printre prieteni
adevărați

Student! indonezieni care învață 
în R P. Romînă își împărtășesc 
impresiile despre tara noastră

locul fraților noștri romîni. Căci, cum aș putea 
să-i numesc altfel pe acești minunați tineri, de 
la care am învățat atîtea și de care ne leagă o 
trainică prietenie 2 Anii care s-au scurs nu mi-au 
părut lungi, deoarece deși departe de 
fost între prieteni.

Ași dori, de asemenea, să subliniez 
condiții care ne-au fost oferite nouă, 
străini. Munca noastră a fost considerabil ușu
rată mulțumită grijii statului romîn. Putem să 
ne concentrăm toate forțele pentru a învăța.

M-am convins că tineretul romîn, colegii mei, 
năzuiesc spre a dobîhdi o cît mai temeinică pre
gătire profesională, pe măsura cerințelor operei 
constructive la care sînt chemați să ia parte. Am 
văzut uriașele instalații ale Combinatului de la 
Brazi, schelele de la Boldești, Uzinele „1 Mai"

patrie, am

minunatele 
studenților

că Agenția internațională 
pentru energia atomică tre. 
buie să acorde ajutor tehnio 
țărilor slab 
crearea în 
obiective cu 
cială (centre 
boratoare de

Conferința a adoptat 
unanimitate o rezoluție

dezvoltate prin 
aceste țări de 
destinație spe- 
sanatoriale, la- 

fizică etc).
în

------- ... în 
problema consecințelor econo
mice și sociale ale dezarmă
rii, prezentată de India, Po
lonia, S.U.A., .U.R.S.S. și Iu- 
goslavîa.

Vizita delegației 
comerciale romîne 

în Turcia

cul autorităților vest-germane 
răsună fățiș pe un ton atomic. 
Rareori se întîmpla ca ministrul 
de război de la Bonn, Straus 
să țină vreun discurs în care 
să nu ceară insistent înarmarea 
Bundeswehrului cu rachete ato
mice. în R.F.G. există deja 
zeci de batalioane înzestrate 
cu încărcătură nucleară ame
ricană. Mii de soldați ai arma
tei vest-germane sînt instruiți 
de americani să mînuiască arma 
nucleară. Concernele „Tele
funken“, „Junkers”, „Daimbler 
Benz" și „Hanniel" fabrică în 
mod oficial pentru Bundes
wehr rachete.

In fapt, amendamentul pro
pus de Adenauer și compania 
la Constituția Bonn-ului nu ar 
modifica nimic în realitățile 
din R.F.G. El demonstrează 
însă ceva : agresivitatea cres- 
cîndă a militarismului vest- 
german.

„Umanitarismul“ 
canibalilor

„Singura speranță că un vii
tor război va fi relativ uman 
o oferă arma chimică și bac
teriologică“...

Această frază nu este extrasă 
dintr-o parodie și nici din 
vreun pamflet. Nu I Această 
teză este cuprinsă Intr-un arti
col serios, semnat de un autor 
serios și publicat într-o revistă 
americană care-și spune se
rioasă. Autorul este J. Rot
schild, general de brigadă, 
fost pînă nu de mult șeful ser
viciului de cercetări științifice 
din corpul chimic al armatei 
americane. Amplul său articol, 
intitulat „Bacteriile și substan
țele toxice — o armă despre 
care nimeni nu cutează să vor
bească“ a apărut în revista 
„NATION”.

Rotschild face reclamă „uria
șelor posibilități“ pe care răz
boiul chimic și bacteriologic 
le oferă armatei americane. El

din Ploiești și ale altor obiective industriale. Ele 
sînt o mărturie a nivelului înalt de dezvoltare a 
economiei romînești.

Printre muncitorii din Ploiești mi-am făcut 
practica. Am fost adînc impresionat de atitudi
nea prietenoasă, caldă, pe care au manifestat-o 
față de noi. Ea reflectă marea prietenie a po
porului romîn față de poporul nostru, interesul 
deosebit pe care poporul romîn îl arată față de 
Indonezia. In interesul cu care muncitorii pe
troliști, tehnicienii și inginerii romîni ne-au aju
tat, s-a vădit limpede dorința lor sinceră de a 
ne învăța cît mai multe, astfel, ca la întoarcerea 
noastră în patrie, să contribuim cu cît mai multă 
eficiență la dezvoltarea Indoneziei.

Acest lucru este un 
tenie frățească între 
zian.

nalități din viața literară, ar
tistică și științifică din Viena, 
printre care prof. dr. Karyy 
Hauser, secretarul general al 
Pen-clubului austriac, Rudolf 
Kolmar, președintele clubului 
de presă (Concordia), prof. 
Karl Gessen, directorul Insti
tutului de romanistică, scriito
rii Oskar Maurus Fontano, A- 
drianne 
Deutsch și

Docentul 
președinte 
stria-Romînia, a prezentat per
sonalitatea și activitatea lite
rară a maestrului Tudor Ar
ghezi, relevînd caracterul 
universal al operei sale.

Thomas, Julius 
alții.
Karl Diem, vice

ai Asociației Au-

ANKARA 27 (Agerpres) 
De cîteva zile se află în Tur
cia o delegație comercială a 
R. P. Romîne, condusă de P. 
Burlacu, secretar general al 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne.

Delegația a vizitat Tîrgul 
Internațional de la Izmir, pre
cum și orașele Izmir și An
kara.

La Ankara, delegația a avut 
întrevederi cu personalități 
din conducerile Camerei de 
Comerț și a Uniunii camere
lor de comerț și industrie, pre
cum și cu oameni de afaceri 
din Ankara. Delegația a făcut 
vizite ministrului comerțului 
Muhlis Ete, ministrului Agri
culturii, Mehmed Izmir, și mi
nistrului comunicațiilor, Ilias 
Secikin.

Camera de Comerț din An
kara a oferit, cu acest prilej, 
un cocteil în cinstea delegației 
comerciale romîne.

Cercurile comerciale din 
Turcia au primit cu mult in
teres prezența delegației co
merciale romîne în această 
țară.

minunat exemplu de prie- 
poporul romîn și indone-

— anul I :AMAN SABAJANG
Eu am venit abia de 11 luni în țara dv. Cole

gii romîni îmi sînt deja buni prieteni, mă ajută 
să învăț limba romînă, mă ajută la învățătură. 
Am cunoscut doar Bucureștiul și sînt impresionat 
de prietenia și ospitalitatea romînilor. Capitala 
țării dv. este foarte frumoasă. Pretutindeni, în- 
tr-un avînt deosebit se înalță noi și noi blocuri 
de locuințe ultramoderne. Din discuțiile cu co
legii mei mi-am dat seama că. deși patria mea 
se găsește la multe mii de kilometri de Romînia, 
problemele Indoneziei sînt aici bine cunoscute. 
Cît de plăcut este atunci cînd poate uneori te în
cearcă dorul de patrie, de cei dragi de acasă, să 
poți sta de vorbă cu prieteni și să constați sen
timentele lor calde pentru tine, pentru țara ta!

Nu este nevoie să cunoști prea bine limba ca 
să-ți dai seama cît de mult ne unește pe toți un 
ideal comun, o năzuință fierbinte: pacea. Iată de 
ce te simți ca între frați. Iar pe măsură ce voi 
cunoaște limba romînă știu că-mi voi forma noi 
și noi prietenii, iar cînd mă 
Indonezia voi duce cele mai 
din minunata voastră țară.

MOSCOVA — Șefii și mem
brii delegațiilor U.R.S.S., 
S.U.A., Poloniei, Canadei, Un
gariei, Austriei și ai altor 
țări au fost la 27 septembrie 
oaspeții ambasadorului Repu
blicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., Nicolae Guină, care 
a oferit un cocteil. Această în- 
tîlnire prietenească a oameni
lor de știință participanți la 
simpozionul organizat de Fe
derația internațională de au
tomatică a fost prilejuită de 
prezența la Moscova a dele
gației de oameni de știință și 
specialiști romîni condusă de 
acad. Gr. C. Moisil, partici
panți la simpozion.

va avea loc conferința sindi
cală internațională consulta
tivă care va dezbate urmările 
social-economice ale Pieței 
comune. Acest lucru a fost co
municat la 26 septembrie de 
Louis Saillant, secretar gene
ral al F.S.M., în cadrul unei 
conferințe de presă pentru 
ziariștii cehoslovaci și străini.

SANNA (Yemen). — Potrivit 
agențiilor de presă occiden
tale, în Yemen s-a produs o 
lovitură de stat militară. Re
gimul monarhic a fost înlătu
rat. Yemenul a fost proclamat 
republică. Se anunță că pu
terea în țară se află în mii- 
nile militarilor.

voi reîntoarce în 
frumoase amintiri

GII. CHIDU

MOSCOVA. — Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
hotărît să se sărbătorească în 
fiecare an la 10 noiembrie 
„Ziua miliției sovietice".

Miliția sovietică a fost crea
tă din inițiativa lui Lenln a 
treia zi după instaurarea Pu
terii Sovietice, la 28 octom
brie (10 noiembrie) 1917. Anul 
acesta se vor aniversa 45 de 
ani de la înființarea miliției 
sovietice.

PRAGA. — Intre 31 octom
brie și 2 noiembrie la Leipzig

ALGER — După cum s-a 
mai anunțat Adunarea Națio
nală Constituantă a Republi
cii Democrate Populare Alge
ria l-a investit în funcția de 
prim-ministru al republicii pe 
Ahmed Ben Belia. Au parti
cipat la vot 189 de deputați 
din 196. 141 de deputați au 
votat „pentru", 13 — „contra", 
iar 31 s-au abținut de la vot. 
Patru buletine au fost anu
late. ;
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este pur și simplu încîntat de 
faptul că mijloacele bacterio
logice, „pot fi folosite ca o 
armă strategică pe un teritoriu 
de mii de mile în timpul unui 
atac“. Generalul enumeră cu 
satisfacție mijloacele care, 
după părerea lui, pot și tre
buie să fie folosite împotriva 
sămănăturilor, animalelor, pă
sărilor de curte : „rugina nea
gră“, „pesta porcină și pesta 
aviară” iar împotriva oameni
lor microbi care provoacă va
riola, tifosul, holera, malaria, 
orbirea, paralizia...

în ultimii ani, lumea a auzit 
destule apeluri de acest gen 
din gura canibalilor americani 
cu grad de general sau cu 
titluri academice (cumulînd 
uneori ambele. Menționa
tul articol al lui Rotschild, 
depășește însă, de bună sea
mă, tot ce au spus și au scris 
în această privință colegii săi. 
El își depășește colegii întrucît 
cere fățiș să se dea o amploa
re și mai mare pregătirii for
țelor armate americane pentru 
războiul chimic și bacteriolo
gic. El îi depășește nu numai 
fiindcă îndeamnă în gura mare 
guvernul S.U.A. să intensifice 
pregătirile pentru folosirea a- 
cestor criminale mijloace de 
război, de mult înfierate de 
întreaga lume civilizată, ci și 
pentru că le proclamă drept 
o binefacere pentru oameni, 
drept una din manifestările 
umanitarismului.

La Rotschild și la colegii săi, 
cuvîntul „umanitarism“ sună 
înfr-adevăr ca o bătaie de foc.

E. R.


