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Ț? izitînd îri aceste sila uzine- 
ț/ la gălățene, ceea ce te im

presionează, în primul 
rînd, este atmosfera plină de în
suflețire cu care este întâmpina
tă Sărbătoarea Eliberării. între
cerea socialistă te desfășoară 
într-un ritm tot mai susținut.

Uzina și-a sporit angajamentul 
în întrecere propunîndu-și ca 
pînă la sfîrșituL anului să realize
ze un ritm și mai intens al pro
ducției, calitatea produselor sa 
fie și mai bună. De la 0,5 la sută 
cît fusese angajamentul de depă
șire a producției globale, luat la 
începutul anului, muncitorii și-au

Zilei de 23

La Uzina
mecanică
din Galați
propus să sporească producția 
cu 2,5 la sută în lunile care ur
mează. Angajamentul de a de
păși sarcina dc plan la producția 
marfă a fost sporit de Ia 03 la 
sută la 7 la sută, producția mar
fă de la 0,3 la sulă la 23 la 
sută. Cifra de economii realizate 
peste plan a sporit cu 200.000 
lei, iar la realizări de beneficii 
peste plan, muncitorii s-au an
gajat să adauge încă 300.000 lei.

înnoirea angajamentelor în 
întrecerea socialistă din acest an 
— ne spunea secretarul organi
zației U.T.M. — a avut loc la 
începutul lunii iulie. De atunci, 
unele dintre angajamente au fost 
deja realizate.

Datele statistice oferă și de 
data aceasta un argument sigur : 
îti primele 7 luni producția glo
bală a fost îndeplinită la Uzina 
mecanică din Galați în propor
ție de 102,15 la sută, producția 
marfă în proporție de 114,37 la 
sută, iar pînă la 1 august a fost 
îndeplinit și depășit deja anga
jamentul anual la economii: 
s-au realizat 615.000 lei în loc 
de 600.000 lei cit era prevăzut 
pină la 31 decembrie.

Colectivul de muncitori ai Uzi
nei mecanice din Galați nu s-a 
mulțumit însă cu atit. în în~ 
tîmpinarea zilei de 23 August 
ei au intensificat și mai mult în
trecerea socialistă. Cu ocazia a- 
dunărilor de grupe sindicale care 
au avut loc la începutul lunii 
august, în toate secțiile s-au luat 
angajamente noi.

E. FLORESCU

DEVA (de la corespondentul nos
tru). —

Fumaliștii de la secția I furnale, 
din Combinatul Siderurgic Hunedoa
ra. muncesc cu entuziasm, pentru a 
întîmpina ziua de 23 August cu suc
cese cît mai însemnate în producție- 
Angajamentul lor este ca zilnic să-și 
depășească sarcinile de plan cu 20 
tone de fonta de calitate. Pentru în
deplinirea acestui angajament orga
nizația U.T.M. a mobilizat întregul 
tineret să contribuie, alături de cei
lalți furnaliști. la realizarea luL Un 
accent deosebit s-a pus pe îmbunA- 
tățirea regimului de temperatură a 
aerului insuflat în furnale, printr-o 
exploatare mai bună a cauperelor. 
S-a urmărit, de asemenea. îmbună
tățirea încărcăturii furnalului prin 
introducerea aglomeratului autofoA- 
dant în șarje.

Măsurile au dus la obținerea re
zultatelor scontate. Angajamentul a

fost îndeplinii zi de zi. S*. ixîă d bl 
12 zile de întrecere din taaa 
pUnul secției a te: depășn ca MD 
lene de fonti. Parai ti ca creșterea 
producției s-a imbmâîâța și calita
tea fontei reduc indu-se pe metilul 
de declasate de la 15 la suta (ad
miși. la 1.M la sztă_ Bezultattie ob
ținute au permis fn—- Irhic. vestei 
secții si dea de la Începutul arului 
și pini În prezent 1071 tnsi* fbntâ 
peste planul anual. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținut brigă
zile conduse de Iacob Ion de la fur
nalul nr. 4 cu 181 tone peste plan 
în luna august șz cea condusa de 
Stane iu Ștefan de Ia f urnalul nr. 3 
cu o depășire de 97 tone fontă. Se 
evidențiază de asemenea brigăzile 
conduse de Cuida Avram de Ia fur
nalul nr. 1 și cea condusă de Farcaș 
Vilmoț de la furnalul. nr. 2 cu 28 
și respectiv cu 46 tone de fontă pes
te plan.

Utilaje noi
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B
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includerea lucrărilor

ședinței plenare a Consiliului

Superior al Agriculturii

presa noastră se justifici 
prin aceia că în paginile 
ei cititorii întâlnesc zi de 
zi adevărn] vieții noastre, 
că fiecare coloană de ma
terie tipărită oglindește 
fidel eforturile, preocupă
rile milioanelor de făurari 
ai tuturor bunurilor mate
riale ți spii

Ața cum 
ața cum o 
poporului, 
pune îu centrul întregii 
sale activități problemele 
întăririi ți dezvoltării ba
zei tehnice materiale a 
socialismului, ale creșterii 
continue a producției in
dustriale și agricole, 
ridicării nivelului de 
a] oamenilor muncii, 
hîlizîud masele largi 
poporului la înfăptuirea 
sarcinilor însufleți loare
ale planului de 6 ani, pre
sa noastră are îndatorirea 
de cinste și răspundere 
de a fi o tribună a expe
rienței înaintate îu lupta 
pentru creșterea produc
ției și productivității 
muncii, reducerea prețu
lui de cost, îmbunătățirea 
continuă a calității pro
duselor.

Preia din țara noastră 
este o tribună a poporu
lui. Ea se adresează ma
selor și este scrisa de 
mase. Prin larga și mereu 
creacînda rețea a cores
pondenților voluntari, 
e legată nemijlocit de 
masele muncitoare, 
năzuințele și 
acestora.

Exprimând năzuințele șt 
interesele poporului presa 
noastră este un înflăcărat 
purtător de cuvînt >1 poli
ticii externe a partidului 
și statalui nostru, politică 
de promovare a păcii ți 
colaborării între popoare. 
Ea militează pentru apă
rarea și consolidarea □ 
tățiî de nezdruncinat a la- 
gara Im mc îa list, cultivă în 
rândurile cititorilor inler-

i rituale.
cere partidul, 

i cer interesele 
preia noastră

cu 
de 
de 
lu-

iiițianiiiimul proletar, 
lentimentul aolîdari tații 
active cu cei ce muncesc 
de pretutindeni.

Inanflețîți, în rînd 
toți oamenii muncii, 
cerințele unei munci 
tot mai hună calitate,
crătorîi din presa noastră 
ic preocupa de ridicarea 
continuă ■ măieatriei lor 
gazetărești. Scriind, ziariș
tii simt deasupra umăru
lui lor privirile cititorului 
ți ae ■irătluieac ■■ aibe 
rezultate demuc de dra
gostea dar și de exigența 
pe care o recunosc în a- 
ceste priviri. Calitatea 
muncii în presă se reflec
tă în capacitatea de mobi
lizare a maselor de citi
tori la realizarea marilor 
obiective lraaate de orga
nizatorul tuturor victorii
lor noastre — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Presei pentru tineret îi 
revin mari îndatoriri în 
oglindirea muncii avîn- 
tate a tinerilor din uzine, 
Șantiere, de pe ogoare, 
din țcoli și facultăți, dusa 
în condițiile minunate, 
fără precedent, create ge
nerației noastre. Primind 
din partea partidului răl- 
punderi însemnate în pro
cesul de dezvoltare a tră-; 
Balurilor morale comu
niste Ia cei născuți și 
crescuți în anii libertății, 
presa noastră de tineret 
înțelege sa-și pună fiecare 
pagină și fiecare rînd îu 
alujha unui țel clar contu
rat — mobilizarea tuturor 
energiilor tinere la înfăp
tuirea sarcinilor istorice 
care ilau în fața poporu
lui — desăvârșirea con
struirii socialismului în 
patria noastră.

Preia de tineret nu-și 
▼a precupeți eforturile 
pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor pe care i le-a 
încredințat partidul, » 
prețuirii cititorilor ci.

ale 
trai 
Mo
ale

Miercuri. în Sala Palatului R. P. Romine, 
au luat sfirsit lucrările ședinței plenare a 
Consiliului Superior al Agriculturii.

Au pârtiei pat tovarășii Alexandru Moghio- 
roș, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Superior al Agricul
turii. reprezentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

în ultima zi a lucrărilor ședinței plenare, 
tovarășul Nicolae lonescu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, a prezen
tat proiectul planului de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice pentru buna desfășurare a lucră
rilor agricole de toamnă și realizarea sarcini
lor de producție prevăzute pentru anul viilor 
la cultura cerealelor si a plantelor tehnice, 
în continuare, ing. zootehnist Emil Balomiri, 
membru al Comitetului Executiv al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, a expus măsurile 
privind asigurarea bazei furajere și a con
strucțiilor zootehnice pentru iarnă, creșterea 
numărului de animale și păsări și sporirea 
producției acestora.

Ședința plenară a Consiliului Superior al 
Agriculturii a dezbătut xarcimle ce revin *- 
gri culturii din planul de stat De anul 1984 șa 
măsurile pentru îndeplinirea lui. Ședința a 
adoptat, de asemenea, miau j recoita-

pentru înde- 
celor mai scumpe 

ale poporului, 
democrație ți so-

Astăzi. înliite cititor ți 
prieten, tind cuprinzi iu 
mii ni, ca întotdeauna, pa
ginile proaspăt tipărite, 
ci ud alegi dintr-o ochire, 
ca de obicei, rindur^e cu 
care să-ți începi lectura, 
le cuvine să-ți amintești 
că la 15 august sărbăto
rim Ziua preiei romine.

Sărbătorirea Zilei preiei 
eite o expresie a grijii cu 
Care partidul ți întregul 
popor înconjoară presa, o 
expresie a 
locului de 
pundere pe 
pă în viața
atre socialiste, în opera de 
construire a socialismului.

In frunte cu „Scînteia", 
Cire de peste trei decenii 
xăspindește cuvîntul parti
dului, lumina adevărului 
pentru cei ce muncesc, 
presa comunista din țara 
noastră, prelnînd și ducînd 
mai departe tradițiile de
mocratice ți progresiste 
din trecut, a luat parte 
consecvent cu energie și 
pasiune la lupta împotriva 
exploatării, 
plinirea 
idealuri 
pentru 
cialism.

O dată cu cucerirea li
bertății patriei și poporu
lui, presa noastră a deve
nit un instrument dintre’ 
cele mai eficace de educa
ție politica, economică și 
culturală a maselor.

Succesele pe care Ie-a 
dobindit ți le dobîndește 
presa noastră îți au izvo
rul in justețea politicii 
partidului, in conducerea 
sa permanentă de către 
partid, de către Comitetul 
•in Central. Partidul în
drumă permanent activi
tatea presei pentru a • lega 
mai atrîju de practica vie 
a construcției socialiste și 
a InLări spiritul ei comba
tiv. afewvv. eficacitatea ei.

Pra fanda încredere |i 
Stimă de care •* bsem-â

mașini agricole
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T
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producție sporită

Imeimiări de pe șantierul
hîdrtM entratei

TTT A CHTPER

(CosriT-xre !« peg. a IV-a)*4

străfundul 
fină a ape- 
VîUanuhri. 
Cernatului,

r ar .•«•- 
L O» «k
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CONSTANȚA (de 
la corespondentul 
nostru). — Ca ur
mare a introduce
rii în producție a 
unor noi utilaje 
printre care con- 
casoare de calcar, 
a unei mori de ci
ment și a unui 
racitor de ci
ment. productivi
tatea muncii Ia 
Fabrica de ciment 
din Cernavoda a 
crescut în primele 
7 luni ale anului 
cu 3 la suta peste 
sarcina planifica
tă. Colectivul fa-

bricii intîmpinfi 
cu însemnate suc
cese in muncă 
ziua de 23 August- 
De la începutul 
anului si Dină in 
prezent, s-au pro
dus Dește plan 300 
tone clincher si 
1 500 tone ciment 
în fruntea între
cerii socialiste se 
află echipele de 
morari conduse de 
Antohi PompHiu 
si Petre Roma- 
nescu. precum și 
cele ale cocă teri
lor Nicclae Datcu 
si Nicolae Vină.

?) Noi construcții de locuințe 
y în cartierul Balta Albă din

Capiu

încheierea schimburilor de păreri din cadrul
în cadrul Taberei interna

ționale de tineret organi
zată de Uniunea Tineretului 
Muncitor Ia Sinaia, a avut loc 
un schimb de păreri în legă
tură cu „Rolul organizațiilor 
de tineret în promovarea în 
rîndurile tinerei generații a 
Ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între po
poare".

Au participat reprezentanți 
ai unor organizații de tineret 
și studențești din 38 de țări.

Discuțiile care s-an desfășu
rat într-un spirit prietenesc 
au constituit un util schimb 
de păreri și de experiență pri-

vi nd rolul pe care îl au orga
nizațiile de tineret ți rJodenți 
în răspindirea in rindurile ge
nerației tinere de preta tuadexii 
a ideilor de pace, respect reci
proc și înțelegere intre popoa
re $i au subliniat necesitatea 
unirii celor maî largi catego
rii de tineret din țoală lumea, 
indiferent de convingeri poli
tice, filozofice sau religioase, 
pe platforma comuni a apără
rii bunului cel mai de preț 
al omenirii — pacea.

In cadrul programnlui ta
berei, în zilele următoare de
legațiile vor face o excursie 
prin țară.

ca

de 
gîndurile

Tovarășului KIM IR SEN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian

Să unim, seara, cu nevăzute 
fire ale gîndurilor, luminile 
șantierului: cele de la baraj 
cu cele de la uzină, cele ale 
Corbenilor cu colonia Rotunda 
și apoi, mai departe, peste al
bastrele spinări de dealuri, 
luminile coloniei Vilsanu cu 
ale Rîului Doamnei, ale Cer
natului și ale Cumpenei. Ver
sul eminescian va veni singur: 
„Un cer de stele dedesubt / 
Deasupra cer de stele"... In 
aerul pur, foșnitor și dulce al 
munților Argeșului se ivește o 
nouă constelație pământeană ; 
hidrocentrala „16 Februarie".

Ziua, șantierul incintă ochiul 
cu vaste teritorii, pînă nu de 
mult sălbatece și sihastre, a- 
cum recreiate după legile fru
mosului tehnic cu putere in
dustrială. Lumina se naște pe 
cer, pe ape, pe pămint și sub 
pămint și leagănele ei sint 2 
barajul, uzina, galeria de fugă, 
captările secundare. Munții 
din jurul construcției, pletoși 
ca niște ciobani de baladă, 
tini străbătuți de tunele a că-

r. nanele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
te Bit CMHM de al Republicii

*■ Komine. al poporului romin ;i al nostru personal, vă 
țț— dumti-, jj prin dumneavoastră Comitetului

O—te al Parbdu.m Munri: din Coreea. Prezidiului Adunării 
CaMMUUr: da M*ateri al Republicii Popu-

/’’ Corupe = întregului popor coreean, călduroase
-c. cu celet de-a 18-a aniversări a eliberării Coreei,

yu .cam creste: nur. sârbaton, urăm din toată inima po- 
poeulad frax coresas not succese în opera de construire a so- 
cialmnnlui m Republica Populară Democrată Coreeană. în 

dtew aspirații naționale — unificarea pașn că

1 prietenie și colaborare frățeasca, 
■tester mre Republica Populară Romină și Republica 

•’ Dt'^xxnată Coreeană, să se deavolte continuu în folosul 
popoasvSier noestre, în interes; ’ ..........
eauBiaitxiu țârilor socialiste.

întăririi unității și coeziunii 
menținerii păcii în lumea în-

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

tot lungime insumoză ajunge 
la 42 de km; prin 
lor va trece lama 
Iot Topologului, 
Rîului Doamnei, 
strat continuu de argint miș
cător. Lacul de acumulare, o- 
glindă uriașă, va cuprinde a- 
proape jumătate de miliard de 
mc de apa; xpre ti, eurgînd, 
riurile captate de harnicii con
structori, vor aminti, cumva, 
de meandrele unei delte «cu- 
fundate.

Meleagurile pe u«da se înal
ta' acum construcția au intrat 
în legendă t numele meșterului 
Manele, cel al lui Vlad Țepeț 
care a durat cetate de pază, 
pe un deal cu păduri Mtrine,

tînf legate de aceste locuri din 
veac. Dure, stincooM, vechi, 
locurile si"! pantă asame pe 
măgura iadrântiii coaxrmcio
rilor h id rom t ral ei. DfuhmI de 
acces ipre eortMUuaeatitl bara- 
jilai cere pasai și soli al ca
prei de Mirate, dar firul lui a 
fost trasat ți desărirțit de oa
menii șantierului, fa spectacu
loasă luptă cu natura. La 290- 
300 de metri de verticală, e- 
chipele lui Parei Oțet ți Con
stantin Antonoata au urcat.

Irâpd uneltele de Mineri, frix- 
ghia alpinistului p curajatl, 
al rerordn/âti, ci al muncii te
nace. ia toate a not impun le 
Cheile Argeșului. unde se sia- 
lonaetfte acu na barajul, ridată 
pereți de a iacă netedă și 
abrupta. Înalt de 163 de metri, 
barajul ta închide cheile r» 
precizia și ««chiul unei «riope 
săgeți de beton. Numai de jos, 
privind. amețeala te cuprinde 
ca o apă molețitoart. Și to:nți 
acolo, aproape de cerul pdtin-

m «a w 
m vw- < Intensifică arăturile de vară

■■ terminat arăturile. In 
raiann] Bazin această lucrare a 
laat sfârșit în toate uuitlțilo 
agricole aoeialiste.

Pînă în prezent în întreaga re- 
ginne m fost arate mai mult de 
- ® la sută din terenurile da pa 
care s-a strâns recolta de cereale 
păioase.

(Agerprea)
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să ne 
dintre

O imagine des intîlnită in halele Uzinelor „Vulcan". Inginerii din cadrul serviciului de 
studii dise'h'ă împreună cu muncitorii posibilitățile aplicării în practică a unor noi dispozitive

I
calcaroase - mijloc important
pentru sporirea producție: i

1

P. MED EL CU

cc-i lipsesc
• Piinea poate „ieși" și din... piatră de var
• Ce ne demonstrează cifrele

• Cîteva sfaturi de preț

adu
lată 
care 
con-

a r* » •

ale institutelor 
Printre acestea 

ca uz

se va 
colectivul 

furnizarea 
care să fie

PE TEME AGROTEHNICE

Exoerientale efectuate la 
centrul exnenmeutal Oarja. 
raiazuî Pu**» arata: că

Aplicarea amendamentelor

O

RADIOIZOTOPI
INDUSTRIEI

îna-

pentru

.Jnd/uxiăforul 
tâbâcarului"

de 
izo-

W M 8 
rurw s< •*<

„Grivifa Roșie”,
Brașov, .,23 Au- 
Bucuiești, Intre-

tiința și practica 
Ie producție pun la 
dispoziția unități
lor agricole mij
loace pentru a ob
ține producții mari 
pe toate tipurile 

de sol. Printre aceste mijloace, 
un rol important îl are acțiu
nea ds fertilizare, de sporii? a 
rodniciei solurilor.

Un rol important in acțiunea 
de fertilizare îl are grija pen
tru terenurile podzolice sau 
podzollte, soluri deschise la 
culoare, situate în preajma 
munților și a dealurilor și care 
ocupă în țara noastră supra
fețe însemnate.

Cele mai multe dintre aces
te soluri sînt pămînturi care 
se lucrează greu, sărace în 
substanțe organice, seci, greu 
permeabile pentru apă și aer î 
perioada în care pot fi lucrate 
în condiții bune este scurtă. _

Alături de îmbogățirea în 
materie organică, solurile aci
de trebuie să fie tratate cu 
substanțe care cont’n calciu, 
OPERAȚIE NUMITĂ AMEN
DARE. Din cauza spălării pu
ternice — ca urmare a preci
pitațiilor mai abundente din 
aceste zone — podzclurile sint 
sărace în calciu, aliment care 
face ca sucul să aibă o reac
ție acidă — în loc de neutră. 
Reacția acidă nu priește plan
telor. Calciul. împreună cu 
substanța organică îmbunătă
țește structura solului. îl afi
nează. îi mărește permeabili
tatea pentru aer și apa. înlătu- 
rîndu-se pericolul băltirii apei.

In afară de aceasta, prin a- 
plicarea amendamentelor cal- 
caroase pe solurile podzolice 
se creează condiții pentru va
lorificarea mai economică a 
îngrĂsămintelor minerale.

In fata agriculturii noastre 
stă sarcina ca în următorii 
ani să se ia măsuri ca însem
nate suprafețe din solurile 
podzolice să fie îmbunătățite.

ridicarea

calificării

noastre 

în vederea sporirii rodniciei 
lor.

Experiențele efectuate mai 
multi ani Ia stațiunile I: 
tul ui central de ceresd 
firele au ri-n 
știmpixe ne: 
amend am îc.
solurile oodzoliee

StaJiunea Livada—Maraiz.n 
re*. în experiența efec:~~ 
in perioada 1959—1962. prin «- 
plicarea amendabieuietor cal
ea roase pe podzol, a obfiout la 
porumbul boabe sporuri de 
15.8 la sută — 26.5 la «Mii. 1" 

soiul ircDuic hrănit cu... âlimcnicic

al doilea an de la aplicare, la 
griul de toamnă s-au obținut 
sporuri de 11,9—16,2 la sută.

Prin aplicarea amendamen
telor si îngrășămintelor. pro
ducția da porumb bqpoe Vc 
solurile podzolice poate fi spo
rita cu 55—W la sută-

In aceeași stațiune, prin apli
carea numai de îngrășăminte 
chimice (300 ka azotat de a- 
moniu Si 400 ke superfosfa: 
la hectar) producția de gnu 
a crescut de ia 100 kg dt s-« 
realizat d* tomul neiagrAsat. 
la 1 680 kg la ha. Pe termal 
amendat cu tone l« hectar 
piatră de var wiăciMt*. cu a- 
celeaji îagrășikiata 
s-a obținut o vroducția da 
de 2 410 kg ia hectar.

„Tehnologia ascuțirii 
sculelor așchietoare”

Lucrarea ing. ȘTEFANUȚA 
ENACHE „Tehnologia ascuțirii 
sculelor așchietoare* cuprinde me
todele de ascuțire pentru diferitele 
scule așchietoare, descrierea mași
nilor și dispozitivelor moderne pe 
care se efectuează ascuțirea pre
cum și metodele de măsurare și 
control a parametrilor geometrici 
ai sculelor. O maia importanță se 
acordă procedeului de ascuțire a 
sculelor așchietoare prin procedeul 
•twziv.

Da asemenea. In carte sint des-

IUcs-1

m laboratorul de Electronică al Institutului de Fi
zică al Academiei R.P.R., cițiva cercetători studia
ză caracteristicile diadelor tunel in scopul aplicării 
lor In telecomunicații și construcția de aparate 

electronice
Foto ; O. PLECAM

aaL !a

criie ceia mal noi metode da as
cuțire a ocalelor așchietoare cum 
slot : procedeul anodomecauic da 
ascuțire, procedeul de ascuțire 
pria sc în tei electrice. procedau! 
de ascuțire prin contact electr,c. 
procedeul electrochimie de nete
zire a suprafețelor așchietoare ale 
sculelor.

„Organe de mașini'

Cartea prof. dr. D. REȘET0V 
„Qrgane de mașini" conține cal
culul, construcția, materialele «1 
tehnologia organelor de mașini

I Ancheta noastră 
| la Uzinele 1 Mai

vizită în oricare 
dintre uzinele noa
stre demonstrează 
din plin legătu
rile temeinice care 
s-au stabilit între 
institutele de cer

cetări din Capitală sau din 
alte centre de cercetare știin
țifice și marile întreprinderi 
ale țării. Zeci de oameni de

bleme de prim ordin pe care 
le pune industria, sprijină con
cret introducerea tehnicii noi 
in uzine, își dăruiesc toate for
țele ridicării tehnologiei la cel 
mai înalt nivel al științei con
temporane.

In dorința de a prezenta ci
titorilor noștri cîteva dintre 

pe care le pune co- 
dintre Uzinele „1 

Mai" din Ploiești și unele in
stitute de cercetări științifice, 
ne-am adresat unor cadre teh
nice din conducerea marii in-

trasări Ițuil cile* a 
realizările obținute in această 
colaborare, să ne contureze 
cîteva dintre problemele asu
pra cărora își vor îndrepta a- 
tenția cercetătorii in viitorul 

pentru a ajuta cit mai 
producția uzinei.

De la început, tovarășii Gh. 
Petrescu, inginer șef concepție. 
Vaiile Sirbu, șeful serviciului 
proiectări, Petre Voiculeicn, 
șeful serviciului metalurgic au 
subliniat faptul că in uzina 
„1 Mai” — marea întreprin
dere care nroduce utilaje in
dustriale de complexitatea in
stalațiilor de foraj — progresul

clasica și noi: Îmbinări, transmisii, 
arbori, axe și osii, cuplaje, lagăre 
și ghidaj*. batiuri și carcase, 
arcuri etc.

Problemele sint expuse în lu
mina ultimelor realizări științifice 
și practica in domeniul calculului 
și construcției organelor de mașini.

Ediția in limba romină este 
daptată STAS-urilor.

„Aplicațiile 
trigonometrie!”

a-

In „Aplicațiile trigonometrici" 
de M. Ghermănescu sini expuse 
aplicațiile acestei discipline q ma- 

tehnic, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor sînt de 
neconceput fără o intensă și 
permanentă colaborare cu in
stitutele de cercetări departa
mentale, ale Academiei R.P. 
Romîne sau ale colectivelor 
de cercetări din cadrul diver
selor catedre de specialitate ale 
institutelor de învățămînt su
perior.

— Orice pas nou făcut în 
perfecționarea instalațiilor de 
foraj, sau în producția sapelor 
de foraj — ne spune ing. Gh. 
Petrescu — se datorește în 

lamenii de știință
colaboratori apropiat!

ai uzine;
Ne vorbesc:

GHEORGHE PETRESCU — Inginer șef concepție; VASILE SIRBU — șeful ser
viciului proiectări; PETRE VOICULESCU — șeful serviciului metalurgic

mare măsură activității crea
toare pe care au desfășurat-o 
cadrele tehnice ale uzinei îm
preună cu cercetătorii sau 
proiectanții unor institute ca 
Institutul de cercetări meta
lurgice, Institutul tehnologic 
pentru construcția de mașini. 
Institutul de cercetări electro
tehnice, Institutul de mecanică 
aplicată „Traian Vuia", Insti
tutul de cercetări pentru piele 
și cauciuc și altele.

Cercetătorii din acesta Insti
tute au ajutat practic, concret 
la timpul potrivit pe tehnicie
nii din U2ină.

Cîteva dintre aceste realizări 
sînt pe deplin edificatoare din 
acett punct de vedere.

Problema esențială pentru

tematicH ln nuinetoast domenii 
ale științei și tehnicii neiiind ne
cesare alte cunoștințe pentru înțe
legerea lor dacii cele predata In 
școala medie.

Cartea conține și folosirea cl- 
iofva cazuri speciale de trigono
metrie. calculul trigonometric al 
elementelor remarcabile ale triun
ghiului, rezolvarea patrulaterelor, 
rezolvarea ecuațiilor algebric» cu 
ajutorul trigonometrici, operații cu 
funcții circulare inverse, funcții 
elementare de o vqriațiilă comple
tă, aplicații in geoațeiria la epa-

materiei 
Calitatea 

tuturor

uzină este aceea a 
prime, a metalului, 
lui înrîurește asupra 
etapelor de lucru, începînd cu 
proiectarea și terminînd cu în
seși folosirea instalațiilor și a 
sapelor de foraj.

Inginerul Petre Voiculescu, 
arată câ în acest domeniu în
tre uzină și Institutul de Cer
cetări Metalurgice există un 
vechi stagiu de colaborare, 
care a adus rezultate rodnice. 
El se referă la elaborarea unor 
□țeluri noi (care să înlocuiască 
unele oțeluri deficitare), a unor 

aliaje de aluminiu extrudate, 
extrudarea unul aliaj antico- 
roziv, microalierea oțelului cu 
bor etc.

Fiecare din aceste teme de 
cercetare a dat rezultate teh
nice sau economice de mațe 
importanță. De pildă', noua 
marcă de oțel crom-molibden 
în procent scăzut de nichel, 
va permite economisirea unor 
cantități importante de nichel. 
Iar microalierea otelului cu 
bor va permite adîncirea stra
tului călit al pieselor masive 
cum sint, de pildă, axele tur
binelor de foraj.

In ce privește tratamentele, 
uzina aplică curent fosfatarea 
capetelor filetate și trece la 
aplicarea sulfizării unor

Ne aai despart citțva iile de 
ia caa da a XlX-a onivarure a 
silei d* 23 AugnsL

In cai 19 ani care au trecut de 
la 23 August 1944. țara noastră s a 
transformat dinii-a țară agrari 
înapoiat! într-o lari cu o inductile 
puternică in continuă dezvoltare, 
industria noailiă *st« astăzi capa
bilă să realizeze produse la un 
înalt Biv*! da dnrvaitaxa tehnică.

line dintre condițul* esențiale, 
car* au eoatrib*jit și contnbuie la 
ridicarea pa a tieapia superioară a 
eaktilii pradncbei este introduce
rea ■«todelor celor »i avansate 
la diferitele drxem ala econo- 
Kici naționala si ind^Ua^i noa
stre sociWîta pa baza celor Mai 

z*e crac «rin ala con-

CatcetAtarif l«*:irnhi)ni de Fi
xat A Atenei desfășoară o ectivi-

C*i>a* CGNSTANtIN
B IONESCU s.i FLOF1N C. PLA
TON cuprinde prczetiUiei natr- 
r-ii prime (piei cie^e) folcăi’* ia 
libăcftrie, operați1!* premergătoare 
tăbăcim, metode de tăbăcite r.w 
■•rală. vegetală, pieile:
tăbăcite mineral, vE£«îal etc. ca
racteristicile pieilar finite ș* pie- 
lucraroa «ubprodusalar din llbi 
clrii.

Sint descrise toate operațiile în 
ordinea procesului tehnologic ex- 
punlndu-se principiile teoretice, 
utilizările gi modul Iar da funcțio
nare precum și materiile auxiliare 
unda esta cazul.

Exemplificativ se dau o serie de 
metode practice de lucru, conți- 
niod parametrii optimi da lucru și 
cantitățile de materiale necesare.

Carlea, prin alruclura și conți
nutul ei, constituie pentru munci
torii calificați, tehnicienii șl mai
ștrii care lucrează In domeniul 
pielăriei un prețios ajutor pentru 
realizarea celor mai buni indici 
lehnipo-economicl. 

pere, metodă pusă la punct de 
cercetătorii unor institute știin
țifice.

Intervenind în discuție ing. 
Sirbu Vasile ne prezintă în 
continuare cîteva dintre reali
zările obținute prin această 
intensă colaborare. El subli
niază cit de folositor a fost, 
de pildă, ajutorul primit din 
partea unor institute ca 
I.C.E.T, sau I.C.P.C. în rezolva
rea unor probleme ca ; stabi
lirea celor mai bune rețete de 
vopsire sau lăcuire a instalații
lor de foraj sau realizarea

diafragmelor pentru cuplaje. 
Fără tropicalizarea la Institu
tul Cercetări Electrotehnice 
a vopselelor și lacurilor, nicî- 
una din instalațiile noastre de 
foraj, pe care le exportăm în 
multe țâri ale lumii, nu ar fi re
zistat unor condiții climaterice 
tropicale. înlocuirea cordului 
cu o țesătură de relon, proble
mă rezolvată în colaborare cu 
I.C.P.C. in fabricarea diafrag
melor pentru cuplaje a pus ca
păt unor greutăți care au du
rat mult timp, obținîndu-5e 
totodată performanțe care în
trec cele mai bune diafragme 
fabricate azi în lume.

Colaborînd cu Institutul de 
Mecanică Aplicată „Traian 
Vuia" al Academiei R.P.R. in 
efectuarea probelor tenșiome- 
trice am reușit să reducem cu 
O tonă greutatea agregatului 
de cimentare.

In fața muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor din uzină 
stau în prezent sarcini tot mai 

Imari Ia care trebuie să-și 
că aportul cercetătorii. I cîteva dintre direcțiile în ,
este solicitat ajutorul lor c 
creț, oDerativ, de calitate :

Continuînd discuția în jurul 
problemei metalului, inginerul I Petre Voiculescu subliniază 
faptul că există în această di- 

I..........

I trebui în viitor
" Irw-iil în

recție probleme de interes ge
neral, (a căror rezolvare 
găsi aplicații nu

[ Uzinele „1 Mai", ci în
| indhstrie metalurgică 
structoare de mașini),

r să-și

va 
numai , la 

întreaga 
și Con-1 
care vor 
găsească 

locul necesar în planurile de 
activi^ți 
reree-iri.

fate susținută centru o largă folo
sire ■ izotopilor radioactivi în cele 
mai diferite compartimenta a]e in
dustriei, ale tehnicii.

In urma punerii in funcțiune a 
reactorului nuclear Ia Institutul 
de Fizică Atomică în anul 1957, 
țara de ieri a plugului de lemn 
a Început să producă energia se
colului a] XX-lea — energia nucle
ară. Prin aceasta s-au creat posi
bilități reale pentru organizarea 
unui vast program științific 
cercetări și a producției de 
topi radioactivi.

O serie de substanțe care __
inte trebuiau importate din străină
tate azi se produc ia noi in țară : 
carbon 14. sodiu 24, fosfor 32, sulf 
35, zirconiu 95, iod 131, mercur 
203 și altele ce au o largă Între
buințare In agricultură, biologie, 
medicină, și industrie. In afară da 
producția de izotopi propriu-ziși, 
in laboratoarele de biochimie ale 
Institutului se prepară o serie de 
compuși chimici Incărcați cu îzq- 

, topi radioactivi, necesari diferite
lor domenii ale economiei națio
nale.

Aparatele de măsură ce folosesc 
izotopi radioactivi permit efectua
rea unor măsurători și controale, 
care cu alte mijloace nu ar putea 
fi executate atit de simplu și ief
tin. Ele coboară în puțurile de son
dă și ln interiorul fierbinte al 
furnalelor, pătrund în uzinele con
structoare de mașini și In miezul 
cuptoarelor, transmițrnd informații 
de mare importanță cum ar fi uzu
ra Învelișului cuptoarelor și Înăl
țimea de lichide în recipient in
cluse, defectele ascunse în piesele 
metalice masive și structura chi
mică a șarjelor.

Astfel, la Combinatul siderurgic 
de la Hunedoara, da exemplu, cil 
concursul specialiștilor din insti
tutul nostru, a fost montată o 
instalație ce permite studiul uzurii 
căptușelilor furnalelor cu ajutorul 
trasărilor radioactivi. Razele invi
zibile emișe de o substanță radio
activă incorporată In pereții turna' 
lalar, vestesc de fiecare dată dacă 
a început sau nu să se distrugi 
căptușeala. 

a roților de lanț, £ sapelor de I 
foraj etc.), coroziunea (feno- I 
inen care distruge cantități im- B 
portante de metal zi de zi), co- I 
roiajul (chestiune care preocu- “ 
pă pe toți cei care prelucrează 
metalele) și multe altele.

— La aceste probleme ac
tuale • — continuă inginerul 
Vasile Sîrbu—ar trebui adău
gate : acoperirile galvanice de 
protecție cu o mare durabili
tate (zincul nu rezistă mult, 
cadmiul este scump) probleme 
în care anumite institute ar 
putea să-și spună cuvîntul.

— Institutului de Mecanică 
Aplicată — ne spune ing. 
Gheorghe Petrescu — trebuie 
să ne adresăm cu rugămintea 
de a ne ajuta în problema di
ficilă a studierii uzării lagăie- 
lor sapelor de foraj. Trebuie, 
de asemenea, să subliniem fap
tul că în condițiile unei creș
teri permanente a volumului 
de producție a uzinei noastre, 
se impune ca o necesitate im
perioasă organizarea unei baze 
de cercetări, care să abordeze 
atît probleme legate de proiec
tarea și construirea instalații
lor de foraj, cît și a sapelor. 
Multe chestiuni, azi încă nere
zolvate, privind noile tipuri de 
instalații de foraj și sape, tre
buie abordate cu mijloace spe
cifice: modelarea sau experi
mentarea la banc în condiții 
foarte apropiate celor de ex
ploatare. Deși în acest dome
niu, cu ajutorul Institutului de 
foraj și extracție din Cîmpina, 
s-au făcut multiple experiențe, 
totuși experimentarea în con
dițiile de producție nu este su
ficient de eficace și semnifi
cativă pentru a putea genera
liza datele obținute.

De asemenea, în proiectarea 
sapelor de foraj, al căror vo
lum de producție a crescut
simțitor și va crește mult în
anii viitori, mai sînt încă o
serie de probleme teoretice a
căror soluționare ar duce la 
asigurarea t 
țelor acestor fabricate. Trebuie 
inițiate din acest punct de ve
dere cercetări temeinice pen
tru a evita empiriamul, pen
tru a pune la îndemlna prolec- 
tanților o concepție științific 
fundamentală.

De altfel, lucrul acesta este 
valabil pentru întreaga noastră 
uzină. Pentru a i se asigura 
progresul continuu în ce pri
vește producția instalațiilor de 
foraj trebuie să desfășurăm în 
paralel și cercetări științifice ■ 
la nivel corespunzător.

Cadrele tehnice ale uzinei 
noastre, după experiența acu
mulată în ultimii ani ți unele 
rezultate pozitive obținute pînS 
în prezent, pot, după părerea 
noastră să extindă cercetările 
sțiințjfioe legate de specificul 
riunții noastre. In aceste con
diții colaborarea cu institutele 
de cercetări științifice 
putea îmbunătăți, 
uzinei asigurînd 
unor date prețioase 
traduse in practică.

I
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creșterii performan- I 
dt fabricate. Trebuie I

I
I

t

I 
I
I

I 
I

la Fabrica de ciment de la Med
gidia s-a montat și funcționează 
un dispozitiv destinat măsurării 
fără contact a nivelului pastei de 
ciment. Dispozitive similare au 
fost montate și în alte unități ale 
industriei chimice și petroliere. 
Astfel, cu ajutorul aparatelor ba
zate pe folosirea izotopilor radio
activi se măsoară nivelul de sti
clă în cuptoarele fabricii de la A- 
zuga. La Combinatul de cauciuc 
Jilava grosimea pinzei cauciucate 
«e măsoară de asemenea pe baza 
unei metode elaborate la Institu
tul de Fizică Atomică.

O serie de uzine și Întreprinderi 
din R PR ca ~ ’ " - -
,.Steagul Roșu’’ 
gust", „9 Mai" _________
prinderea de montaj București —- 
și altele au fost datate cu instala- 
ții de gamagraiie fabricate ]n in- 
slilutui nostru. Razele gama emis* 
de aceste surse străbat cu ușu
rință piesele metalice masive. In- 
tilnind pe drum diferite defecte, 
intensitatea razelor suferă anumite 
modificări care sînt înregistrate 
pe placă sau peliculă fotografică. 
lnegririle neuniforme, petele ce a- 
par pe placă sini cauzate de de
fecte ascunse ln masele metalice. 
Astfel, esfe posibila, înlr-un timp 
extrem de scurt, delectarea delea- 
telor din interiorul dilerilelor piese 
fi dispozitive.

Cu ajutorul betatronului iomî- 
nesc se pot depista defecte do mă
rimi foarte reduse 
mari adincimi în 
de gabarite foarte 
nul in cazul acesta 
o sursă intensă de 
apar in urma ciocnirii electronilor 
accelerați cu mici plăcuța de wol
fram sau tantal denumite ținte, 
montate In interiorul instalației.

Departe de a epuiza vasta gamă 
de aplicație a radioizotopilor în 
industria noastră, exemplele de 
mai sus demonstrează din plin pd- 
frunderac celor mai Înaintate proce
dee șliințjiice, tehnic^ jn ipdi* 
siria noasfră.

ce se află la 
piese metalice 
mari. Betztrq- 
esta folosit ca 
raze gama, ce

Ing. teodor tauth 
cercetător la Institutul de Fizică 

Atomică



MITK CONSTANT!V 
ajutor mecanic — Depoul C.F.R--Bfașov

- rADRIANA GHEORGHIEȘ 
studentă — Cluj

REBEGEA CORN EL! U 
colectivist — comuna Cor basca, salonul 

Adjud

MUSTAȚĂ ANCA
Ingineră — Institutul de proiectări 

transporturi *i telecomunicații-București

eritabili coman
danți ai opiniei 
publice, antene vii 
ale ziarului, cores
pondenții volun
tari recunosc în 
ziua de 15 august,

IZiua presei romîne, propria lor 
sărbătoare. Ei sînt aceia care, 
cu o hărnicie și modestie vred
nice de laudă, observînd atent 
apariția și dezvoltarea noului 
în timpul de activitate pe 
care-l cunosc mai bine, infor
mează prompt și cu răspun
dere masele largi de cititori. 
Asupra lor apasă așadar o 
răspundere însemnată. A cin- 
tări cu atenție faptele, a da o 
apreciere bine gindită, obiec
tivă acțiunilor la care sînt 

> martori și, foarte adesea, 
,, participanți. a sprijini cu pa- 
' siune comunistă manifestările 
• conștiinței înaintate și a veș

teji, cu tot atîta pasiune, ră
mășițele mentalității vechi, 
condamnate de vreme, toate 
cer corespondentului voluntar 
un ascuțit simț al oiefii, cu
noașterea profundă a realității, 
multă energie, voință.

Mii și mii de scrisori de
monstrează că aceste calități 
sint proprii și corespondenți
lor noștri. Scrisorile poartă 
semnătura unor tineri care 
s-au deprins să Semnaleze bine 
și la timp aspectele cele mai 
semnificative înregistrate zil
nic în uzina sau fabrica lor, 
pe șantierul la care lucrează, 
în gospodăria lor agricolă, in 
școala sau facultatea lor.

Astfel, pentru a da numai 
citeva exemple, Dumitru Con
stantin, ajutor mecanic L.D.E. 
la Depoul C.F.R. Brașov, a a- 
dresat ziarului nostru in ulti
mele luni zece scrisori. El s-a

referit la întrecerea pasionantă 
și plină de învățăminte, dintre 
două brigăzi din depou, a rea
lizat portretul „veteranului 
inovatorilor" (expresia ii a- 
parține), a zugrăvit într-o scri
soare felul în care un fruntaș 
s-a oferit să preia conducerea 
unei brigăzi codașe reușind s-o 
aducă in rîndurile celor mai 
bune.

Despre viața tinerilor din 
comuna Corbasca, raionul 
Adjud ne-a scris tînărul colec
tivist Corneliu Rebegea. Cele 
15 scrisori primite de la el în 
ultima perioadă cuprind și ele 
o variata gamă de aspecte: 
preocupările de muncă și învă
țătură ale utemiștilor care 
lucrează în sectorul zootehnic, 
eficiența dezbaterii unor pro
bleme economice în aduna

rea generală V.TJd., portretul 
unor tineri fruntași la între
ținerea culturilor, desfășura

rea concursului ^Iubiși cartea". 
Scrisorile mecanicului Stelian 
lstrate, de la G.A.S. wBaruch 
Berea" raionul Făurei ne-au 
ținut la curent cu mersul cam
paniei de primăvară, ne-au 
făcut cunoștință cu mecaniza
torii fruntași și, în pagini in
spirate, au schițat un elogiu 
frumuseții acelei profesiuni 
care ii stătea la inimă cores
pondentului nostru, profesiu
nea de mecanic.

Despre ce ne-a scris stu
denta Adriana Gheorghieș, 
din Cluj? Firește, despre di
mensiunile vieții studențești. 
Buna pregătire a studenților 
pentru sesiunile de examene, 
seara de poezie de înaltă ți
nută, organizarea de către stu
denții de la Științe Juridice a

unor jprocese^ pe cazuri date, | 
mijloc interesant de aplicație ' 
practică a cunoștințelor juri- ; 
dice, relatarea colorată a ci- 
torra zile de vacanță studen
țească la Costinești, pe malul 
însorit al mării.

N-am făcut aici dccit o suc
cintă trecere în revistă a te
maticii abordate de cițira co
respondenți voluntari. Ridi- 1 
câți totul la proporțiile numă
rului total de corespondenți și 
veți avea o imagine corespun
zătoare a bogăției pieții tinere
tului nostru. Tuturor celor care 
s-au adresat pină acum în scris 
ziarului și celor care vor de
veni în viitorul apropiat cores
pondenții săi voluntari, le a- 
dresăm, cu ocazia Zilei Presei 
din Republica Populară Ro- > 
mină, un cald salut tovărășesc. >

Vă așteptăm cu vești bune, ;î 
dragi tovarăși 1

HOARĂ MATILDA 
jurist — întreprinderea textilă 

București
t.Dacia'*

NOȘTRI VOLUNTARI
Concursul nostru

..W/f i/tf/wtHll/

PROFESORUL 
NOSTRU
:riu astăzi despre acela care m-a făcut să în
drăgesc nespus de mult o ramură a științei — 
fizica — profesorul meu la școala medic serală, 
tovarășul Aurel Cheresteșiu.

Tin minte cum în primul semestru al ultimu
lui an școlar, unora dintre elevii clasei a X-a D 
nu le erau limpezi citeva probleme din electro

statică. începuseriL^cUiea chifti — slabe. L-am vă
zut pe profesor profund îngrijorat, totuși convins că mciunul 
dintre ei nu-i va provoca o dezamăgire. S-a apucat cu ener
gie să întărească cunoștințele fiecăruia, așa cum oțelarii se 
îngrijesc necontenit să întărească vatra cuptorului cind o 
văd slăbită de arderile intense.

A împărțit clasa în grupe de cite cinci elevi si a început 
consultațiile. In fiecare zi. cite cinci elevi se prezentau la 
consultații, unde-i aștepta profesorul. Discuta cu fiecare în 
parte, răsucind problemele pe o fată și pe alta, pînă cind 
nu rămînea nimic neclar, pînă cind materia de studiu se 
organiza temeinic în mintea fiecăruia.

Primejdia corigentelor scăzu și. în scurtă vreme, dispăru 
cu totul. La încheierea semestrului, doar trei elevi avură me
dii sub 7. Cel mai mulțumit era tot ei — profesorul de fi
zică. Si asta nu numai pentru că la clasele la care predă el 
n-a apărut nici un corigent în dreptul rubricii „fizică". Ci 
și pentru că, aici.^în orașul focurilor nestinse, el a reușit să-și 
achite cu cinste o veche datoria.

Care anume ?
Au trecut ani de cînd Aurel Cheresteșiu, muncitor instala

tor pe un șantier din Baia Mare a luat loc pentru prima data 
într-o clasă la școala serală. Atunci era însă elev. A învățat 
cu pasiune, cu bucurie, la toate materiile, dar în special la 
una (ați ghicit desigur care dintre ele). La absolvirea școlii 
medii serale, șantierul pe care lucra l-a propus ca bursier 
la facultate. Si astfel și-a văzut visul împlinit. în toti cei 
cinci ani de studiu, studentul la matematică-fizică a obțin ut 
la toate sesiunile calificative bune Si foarte bune.

începuse, așadar, să-și „plătească" datoria încă de pe băn
cile facultății. Dar abia după absolvire, totul se putea con
cretiza : profesor la școala serală unde, la rîndul său, pre
gătește cadre noi, să fie toti, fără excepție, bine pregătiți, 
la nivelul cerințelor societății noastre, la nivelul cerințelor 
anilor ce vin.

Conștient de menirea sa, tînărul profesor înțelege să mun
cească în așa fel îneît știința să-și cîștige mulți și statornici 
prieteni printre muncitorii Hunedoarei.

GHEORGHE I. NEGREA 
controlor tehnic, 

elev în clasa a X-a a Scolii 
medii serale din Hunedoara

materia de studiu se

Stau cile odată și mă gîndesc 
cum arăta satul nostru cu ani 
în urmă. Cu ulițe întortochiate 
și noroioase, cu case învelite 
cu stuf sau cu paie, cu o școală 
dărăpănată, fără cămin cultu
ral, cu un mare număr de anal" 
iabeți.

Astăzi Insă, satul nostru este 
pur și simplu de nerecunoscut. 
La căminul cultural întîlnești 
seară de seară numeroși oa
meni care vin aci să împrumu
te cărți de la bibliotecă, să joa
ce șah, remi etc., să participe 
la un program artistic, să au
dieze o conferință. Setea de 
cultură i-a cuprins pe toți, de la 
mic la mare. Cei mai pasionali 
dUilori ai diferitelor cărți sînt 
Ană acum tinerii Emil Doba, 
Popîrlan Marin, Ciauș Gheor
ghe și mulți alții. Numărul citi
torilor crește însă de la lună la 
lună.

Prin munca harnică a mem
brilor ei, gospodăria agricolă 
colectivă se dezvoltă continuu, 
făcînd mai frumoasă viața oa
menilor din satul nostru. Lingă 

cultural s-a înălțat o 
școala nouă, există acum in sat 
un dispensar, un atelier de croi
torie etc.

Dacă in trecui în sat nu exis
tau decit 2-3 biciclete, poftiți 
azi la noi să-i vedeți pe cei 
peste 300 de tineri posesori de 
biciclete cum și le împodobesc 
și pleacă seara in grupuri la 
plimbare. In sat există, de ase
menea, astăzi peste 150 de apa
rate de radio și numărul lor 
sporește mereu.

în anii care vin, prin munca 
fiecăruia dintre noi, satul nostru 
va deveni și mai frumos și mai 
înfloritor.

GHEORGHE AVRAM
colectivist

Numărul animalelor gospo
dăriei agricole colective „7 
Noiembrie" din comuna Cor- 
dărenî, raionul Dorohoi, e tot 
mai mare de la un an, la altul.

Astfel, de la 328 bovine cît 
erau anul trecut, s-a ajuns a- 
cum la 603 bovine ; de la 91 
porci, la 330 ; a crescut de a- 
semenea numărul oilor care a 
ajuns acum la 972 capete.

Pentru ca producția de car
ne. lapte și lină să sporească

Apostol Aurel — șef de echi
pă, Dumitraș Gheorghe, Bur- 
lacu Vasile și alții, întregul 
colectiv a reușit să termine și 
să dea în folosință magazia în 
care s-au și depozitat cerea
lele, puiernița, 2 grajduri, un 
patul, iar acum lucrările se 
desfășoară din plin la îngră- 
șătoria de porci și la cel de al 
doilea pătul.

O contribuție de seamă în 
realizarea acestor obiective

IPE SCOBIT

UN EXEMPLU
PENTRU TOVARĂȘII SĂI

n 1950, la Uzina de rulmenți din Brașov se recla
ma, mai mult decit orice, necesitatea îmbunătă
țirii calității rulmenților oscilanți. Întregul co
lectiv al uzinei își mobilizase eforturile spre re
zolvarea acestei probleme. Pe atunci uzina CTa 
tînără, fără experiență. Muncitorii, inginerii 
tehnicienii căutau însă cu înfrigurare drumul

care să-i ducă către izbinda celor propuse.
Căutau toți. Si dintre toți. iată, a izbîndit Gheorghe Doi- 

chiță : a construit un dispozitiv pentru rectificat pendular 
calea de rulare a rulmenților oscilanți. Dispozitivul a fost 
aplicat în toată secția U2inci. Așa a fost îmbunătățită cali
tatea rulmenților : cu ajutorul primei sale inovații.

De atunci au trecut multi ani. Prima lui inovație a fost 
depășită de tehnică. Au apărut mașini noi, moderne, de înaltă 
productivitate. Gheorghe Doichiță le privea Cu admirație, 
n-avea de ce să se supere. Dimpotrivă : Ie studia, citea cărți 
de specialitate mereu, nu rămînea în urmă cu nici o cucerire 
a tehnicii fabricării rulmenților. Studia și năzuia : așa cum 
știința înaintează, așa trebuie să procedăm și noi. Așa a în
țeles și așa a făcut. An de an. la cabinetul tehnic &e discuta 
și se aproba o altă inovație a sa. Ba, uneori, chiar mai multe.

Odată descoperit, sentimentul autodepășirii se unește 
strîns cu sentimentul datoriei certe și-ți mobilizează înainte 
năzuințele și orice efort. „Dispozitiv pentru împerecheat 
rulmenții de broșa", „Ștanță pentru decupat pietre de rectifi
cat din deșeuri de bachelită si vulcanită", și altele, și altele,

SCRISORI
DE LA SATE

continuu, se impune pe lîngă 
asigurarea furajelor necesare 
și construirea unor adăposturi 
trainice și ieftine. Această 
problemă a stat mereu în cen
trul preocupărilor consiliului 
de conducere. Pe lîngă con
strucțiile zootehnice ce au fost 
executate anul trecut. în pla
nul de producție pentru anul 
în curs au fost planificate a 
se realiza următoarele obiec
tive : 2 grajduri pentru 100 ca
pete vaci, 1 grajd pentru 100 
animale de muncă, o îngrășă- 
torie de porci, o puie miță, o 
magazie-cereale cu o capaci
tate de 500 tone și 3 pătule 
pentru porumb.

Au fost luate din timp toate 
măsurile pentru procurarea 
întregii cantități de materiale 
necesare construcțiilor.

Sub îndrumarea maiștrilor

și-au adus-o șî tineri colecti
viști ca : Dumitraș Constantin, 
Arșin Dumitru, Dumitraș Sava 
și alții, care au lucrat la să
patul fundațiilor ,1a pregătirea 
și transportul mortarului, la 
executarea cofrajelor și la clă- 
ditul pereților din chirpici.

Tinerele colectiviste Chio- 
rescu Maria. Sireș Domnica, 
Isac Maria și multe altele au 
vopsit ușile și geamurile, au 
văruit pereții grajdurilor a- 
tît in exterior cît și în inte
rior-

Folosind din plin materiale 
din resurse locale ca : chirpici, 
piatră, nisip și nuiele din sal- 
cim. gospodăria a realizat pînă 
acuma economii in valoare de 
120 000 lei.

TEODOR UNGVREANU 
profesor

în total 70 de inovații ale sale, aplicate în producție, sînt un 
succes care bucură pe oricare muncitor al uzinei și îndeamnă 
la stimă și respect pentru autorul lor. Cabinetul tehnic a ?ă- 
cuț un calcul după care inovațiile care i s-au aplicat au adus 
pînă acum uzinei economii în valoare de aproape două mi
lioane de lei.

Valoarea acestora trebuie căutată însă și în oamenii care 
au lucrat și au crescut în jurul comunistului Gheorghe Doi
chiță : Ion Hubner și Ion Gheorghe, lăcătuși, i-au fost „elevi', 
s-au calificat și au devenit muncitori fruntași cu ajutorul lui, 
adică au deprins de la el sentimentul autodepășirii și-l conti
nuă azi în munca și viața lor : învață, studiază mașinile, căr
țile de specialitate, revistele de știință, tot ce se leagă de 
munca și pasiunea lor pentru tehnică. Așa au ajuns munci
tori cu o înaltă calificare cărora li se poate încredința orice 
sarcină, avînd certitudinea că va fi nu numai îndeplinită, ci 
și depășită.

Asemenea celor doi lăcătuși sînt însă mulți în uzină, foarte 
mulți. Munca perseverentă a comunistului Gheorghe Doi
chiță, autodepășirea sa continuă, conștiința sa, au servit de 
exemplu celor care au crescut în jurul său, ca ramurile unui 
copac frumos, an de an mai puternic, mai plin de roadele 
succeselor.

COSTINEL CHIPRIOTIS 
și CONSTANTIN DUMITRU 

corespondenți voluntari

• La data dQ 1 august a.c. nu
mărul spectatorilor de film din 
Roman se ridica la 434 300, cu 3 
proape 100 000 mai mult decit în 
aceiași perioadă a anului trecut.

Filmul romînesc ..Lupeni 29' a 
înregistrat cel mai mare număr de 
spectatori : 25 761.

Numărul spectatorilor de teatru 
a crescut mult fala do anul trecut. 
Numai ia spectacolele teatrelor 
profesioniste au participat 36 72$ 
oameni ai muncii, fără să mai vor
bim de zecile de mii de ’specta
tori care au participat la progra
mele prezentate de formațiile ar
tiștilor amatori.

AL. HATMANII jjț 
corespondent voluntar'

9 De la începutul anului și pînă 
acum în regiunea Bacău au fost 
electrilicate încă 20 de sate. In al
tele 9. printre care : Horești, Teș- 
canl, Lărgășeni, Rudacinești, Puru- 
does etc., se va aprinde lumina 
electrică pînă la 23 August.

In prezent numărul satelor elec
trilicate din regiunea Bacău a 
ajuns la 329 fafă de 5 cite erau 
in anul 1945.

Pînă la stirșilul anului se vor 
mai cleclrilica încă 50 de sate si 
comune, iar in alte 50 vor fi ex
tinse relele electrice.

IOAN ARHIRE 
electrician

• Alături de ceilalți tineri din 
orașul Brăila, tinerii din cadrul 
Șantierului Naval ,,1 Mai" parti
cipă cu însuflețire Ia acțiunile de 
muncă patriotică, pentru Înfrumu
sețarea orașului. amenajarea 
parcurilor, plantarea pomilor, co
lectarea fierului vechi etc.

De la Începutul anului și pină 
acum, tinerii constructori de nave 
au plantat peste 400 de pomi or
namentali de-a hmqul șoselelor și 
în parcuri și au colectat pină la 
20 iulie a.c. cantitatea de 500 tone 
fier vechi.

Brigada de muncă patriotică 
condusă de tînărul Ispas Mihai, 
constituita temporar, s-a făcut cu
noscută prin entuziasmul cu care 
a participat la amenajarea falezei 
Dunării și demolarea unor imobile 
în locul cărora vor fi construite noi 
blocuri. Tinerii din cadrul șantie
rului Naval .,1 Mai” au fost decla
rați nu demult fruntași pe regiune 
in colectarea fierului vechi.

ALEXANDRU COADA 
aclivist al comitetului 

orășenesc U.T.M.-Brăila

Muncitorii gospodăriei agri- . 
cole de stat Birlad lucrează 3 
din alin la însilozarea fura- 
jelor. In fotografie un aspect • 
de la însilozarea porumbu- • 
lui. Cele 4 600 tone cît are 
planificat să însilozeze gos- ! 
podăria, vor li realizate și 
chiar depășite, pînă acum < 
fiind însilozală aproape în- r 

treaqa cantitate
Foto : FLORIAN ȚAGA j 

ajuslor

Mărturii despre 
rivna tractoristului

a întrebarea secretarului organizației de partid :
— Punem la vot: cine este pentru, primirea 

tovarășului Ion Petrescu in rindurile membrilor 
de partid fără stagiu de candidat ? — toți cei 
de fată au ridicat brațele.

Comuniștii din organizația de bază a S.M.T. 
Gura Ialomiței, raionul Fetești, știau că hotărî-

rea lor este bine chibzuită. în favoarea ei vorbeau rezultatele 
obținute in cei șapte ani de zile de cind tînărul tractorist ve
nise printre mecanizatori. Șapte ani, fiecare cu campaniile 
sale agricole, fiecare cu lucrările sale ; și nici un an, nici o 
campanie, nici o lucrare n-ar fi putut aduce o altă mărturie 
decit a muncii de cea mai buna calitate.

Tractorist fruntaș pe raion. Ion Petrescu &re în grijă un 
tractor UTOS 27- Puteți să vedeți cu ce excepțională aten
ție U întreține : întotdeauna l-ai crede nou, de-abia ieșit din 
uzină. Ca să vă fie ma* clare -lucrurile, iată; tractorul con

Nî|ă Pascu — pe care îl vedeți în fntbțjAifie — liicreutâ ca 
lăcătuș la Fabrica de rulmenți din Birlad. Dar munca lui se 
aseamănâ cu munca unui intelectual. Desenele după care lu
crează, calculele pe care le face pentru a executa anumite lu

crări îi cer un bogat bagaj de cunoștințe
Foto: FLORIAN ȚAGA

• ajuslor

Semnificația unor cărți 
poștale ilustrate

Din Călimănești, 
Eforie sau Mangalia, 
din Siănic-Moldova, 
sau Tușnad, Sinaia 
sau Vaira-Dornei, 
din toate stațiunile 
de odihnă și trata
ment sosesc zilnic 
zeci de ilustrate — 
pe adresa Fabricii de 
confecții „1 Mai” din 
Rîmnicu Sărat.

, „Petrec zile de 
neuitat pe litoralul 
însorit al Mării Ne
gre”, scrie pe ilus
trația trimisă Comi
tetului sindicatului 
muncitorul Ion Lupu, 

...Pe adresa secto
rului IV, poștașul a 
adus o nouă ilustra
tă. Este dm Sovala. 
Muncitoarea Raia 
Noica, abia ajunsă 
în stațiune, scrie to
varășilor din briga
dă : „Primiți multe 
salutări din minuna
ta stațiune Sovata. 
Orașele și satele a- 
flate în continuă în
noire, prin care am 
călătorit, mănoasele

ogoare înfrățile( fa
bricile și uzinele, 
munțij înalți cu co
drii seculari, toate 
îneîntă ochiul și um- 
dIu de mîndrie și 
bucurie inimile".

O altă ilustrată în- 
fălișînd defileul Ol
tului a sosit de la 
mașinista Elena Mi- 
cu :

„Va mulțumesc, 
dragi tovarăși—scrie 
Iov. Micu — că prin
tre miile de oameni 
aj muncii care se o- 
dihnesc și se tratea
ză în pitoreasca sta
țiune Olănești, mă 
număr și eu”.

Și zilnic, poștașul 
deșartă din tolba 
lui zeci de ilustrate...

Muncitorul Cons
tantin Negoiță trimi
te salutări din sta
țiunea Căciulata, Au- 
rica Dănilă de pe li
toralul Mării Negre, 
Marica Barbu din 
Tușnad, Dumitru Is- 
trate din Eforie-Sud...

In afara celor care

au lost în trimestiul 
1 și II q1 anului în 
stațiuni de odihnă, 
alli 44 de muncitori, 
ingineri, tehnicieni 
și funcționari vor 
petrece concediul ]a 
munte și la mare în 
trimestru] III.

Electricianul Tu
dor Paraschiv s-a re 
întors din stațiunea 
Siănic-Moldova, jar 
muncitoarea Nuța 
Mărgărit va pleca în 
curînd Ia Eforie-Sud.

...Ilustrate, scri
sori — gînduri cuta
te, sentimente de 
bucurie exprimate 
sincer — toate arată 
minunatele condiții 
care le sînt create 
azi oamenilor mun
cii pentru a-și pet/e- 
ce concediul plăcut, 
în stațiunile de o- 
dihnă — la mare sau 
la munte.

ALEXANDRU 
MACOVEI 

corespondent 
voluntar

dus de flăcăul nostru nici n-a fost băgat în reparație în iar
na care a trecut, mergmd fără cusur si la ora actuală.

Modest, cu conștiința răspunderii pentru viitoarea recoltă, 
Ion Petrescu înțelege să lucreze mult, bine, cu folosirea ma
ximă a timpului de lucru. Astf el, după ce și-a realizat sarci
nile de plan în gospodăria agricolă colectivă Piua-Petrei. $-a 
dus să ajute la întreținerea culturilor și la gospodăria, agri
colă de stat Tăndărei. Directorul acesteia a adresat mulțu
miri stațiunii de mașini și tractoare pentru rivna tractoris
tului. jSi puteți fi siguri că fiecare cuvînt de laudă a fost 
bme cîntărit.

Brigada a 6-a de tractoare se mîndrește cu acest mecani
zator obișnuit să nu părăsească nicicînd prima linie de atac 
a recoltei viitoare. In campania de primăvară cel care a fost 
primit direct în rindurile membrilor de partid a avut ca sar
cină de plan 229 hantri arătură normală. A realizat 502 han- 
tri. Calculați procentul: 219 la sută. Adăugați la aceasta 
cei 4 500 de lei pe care i-a economisit.

Se poate spune, fără șovăire, că în adunarea generală a. 
comuniștilor din S.M.T., toate aceste rezultate au fost de 
față și au votat pentru el. Tînărul comunist, mecanizator 
fruntaș pe raion, a trăit o zi pe care n-o va uita întreaga 
viață. Peste timpurile nemărginite ale gospodăriilor colecti
ve și de stat, el este hotărît sa-și poarte cu cinste tractorul, 
minunată întruchipare a secerei și ciocanului, înfrățite.

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar



Fiecare palma de pământ —
__ cit mai productivă!

atonul Buhuși se numără printre raioanele cu 
relieful cel mai variat din regiunea Bacău. Pe 
lingă pămînturile fertile de șes din Lunca Bistri
ței, o pondere importantă în agricultura acestui 
raion o au terenurile din zona de deal. O parte 
din aceste terenuri pot fi lucrate cu mijloacele 
mecanizate oferind colectiviștilor posibilitatea 

obținerii unor recolte bogate. Rămine însă o însemnată su
prafață arabilă unde lucrările agricole nu pot fi executate 
mecanic. Acestea sînt terenurile aflate pe pantele dealurilor, 
sau în ,,ochiuri de pădure", care pot fi folosite pentru cul
tura plantelor furajere, atît de necesare în această zonă, 
unde creșterea animalelor a devenit sau tinde să devină una 
din principalele ramuri de producție ale gospodăriilor colec
tive. Cum poate spori rentabilitatea acestor terenuri? Iată 
tema raidului pe care l-am întreprins în citeva gospodării 
colective din raionul Buhuși.

Gospodăria colectivă din 
comuna Rediu dispune de pes
te 2 100 de hectare de teren 
din care aproape 1 600 de hec
tare sînt arabile. In anii a- 
gricoli 1962—1963 colectiviștii 
au arat cu tractoarele circa 
1180 de hectare din această 
suprafață, restul de 320 de 
hectare fiind nemecanizabil. 
Cum a folosit gospodăria a- 
cest teren? La această între
bare ne-a răspuns utemista E- 
caterlna Triculici, inginer a- 
gronom al gospodăriei:

— Pe o parte din icest 
teren, în fîșii amplasate pa
ralel pe curbele de nivel, am 
semănat pentru prima dată 
108 ha cu porumb, mazăre, o- 
văz, soia și in. Aceste culturi 
prezintă, pe lingă avantajul 
producțiilor bune, și pe cel al 
consolidării terenului, deoare
ce culturile în benzi ajuta la 
stăvilirea eroziunii. Pe alte 57 
hectare teren în pantă am în- 
sămînțat trifoi, creindu-ne ast
fel posibilitatea să ne comple
tăm necesarul de furaje pen
tru animalele proprietate ob
ștească. Lucrările agricole la 
aceste culturi au fost execu
tate numai cu atelajele.

S' 
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o 
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Spartachiada popoarelor din U.R.S.S.
Pe stadionul Luj- 

niki din Moscova, 
spectatorii prezenți Ia 
întrecerile programate 
In cea de-a 5-a zi a 
competițiilor atletice 
ala Spartachiadei au 
fost martorii noului 
record unional realizat 
de Ghenadi Bliznețov, 
student din Harkov, în 
proba de săritură cu 
prăjina. EI a obținut 
rezultatul de 4,70 m, 
performanță superioară 
cu 5 cm vechiului re
cord deținut de Ian 
Krasovski. în proba de 
200 m plat, Edvin O- 
zolln a obținut timpul

• La 25 auqust va 
Începe campionatul ca
tegoriei A de fotbal. 
Prkna etapă progra
mează jocurile : Dina
mo București-Farul 
Constanta . Steaua- 
Steagul Roșu Brașov i 
U. T. Arad-Petrolul 
Ploiești î Dinamo Pi- 
tești-Știinta Cluj j Si- 
derurgistul Galați — 
C.S.M.S. lași j Crișul 
Oradea—Rapid Bucu

rești i Știința Timi
șoara — Progresul 
București.

Iată jocurile etapei 
a Jl-a de la 1 septem
brie : Rapid—U.T.A. j 
Știința Cluj—Dinamo 
București ; Steagul Ro
șu—Grisul i Petrolul 
Știința Timișoara; Pro
gresul — Dinamo Pi
tești î C S M S. — 
Steaua și Farul — 
Siderurgistul.

• Echipa de fotbal 
Dinano Bucarețti și-a 
Început turneul In 
ELF. Gacmană, jncind 
marți In nocturni la 
Saarbr&cken cu echipa 
F.C. Saarhrdcken din 
prima ligă. Fotbaliștii 
romini au repurtat vic
toria cu scorul de 
1—0 (0—0) prin punc
tul marcat in minutul 
70 de Frățilă.

• Duminică, pe 
stadionul Republicii,

de 20’9/10. record n- 
nional egalat. Sprin
tera Galina Popova, 
dublă Învingătoare in 
meciul cu S.U.A., «-a 
dovedit din nou In 
formă, clștigînd proba 
de 200 m cu timpul 
23'’7/10, înaintea atle
telor Samotosiova și 
Itkina, cronometrate 
cu 23’9/10. Alte re
zultate : masculin :
400 m garduri : Anisi
mov 50"9/10; ciocan : 
Ghenadi Kondrașev 
67,21 m (in această 
probă campionul olim
pic Victor Rudenko, 
s-a clasat al cin

CONSTELAȚIA ARGEȘ
(Urmare din pag. I) 

încărcat cu steril. Șirul aproa
pe neîntrerupt, alergînd pe și
ne, dă un vuiet liniștitor, știut, 
de parcă Argeșul, rămas la 120 
de metri la suprafață, și-ar 
lăsa doar zgomotul aici, la a- 
dîncime. Cind ies la lumină 
calc cu o siguranță nouă pe 
pămînt.

Dacă aș săpa un metru sau 
doi, aș face o groapă ; dacă aș 
săpa mai mulți aș face o fin- 
tînă sau un șanț și pămîntul 
mi s-ar supune greu, dușmă
nos șl ar rămine alături de 
mine inert. Dar eu calc pe pă
mîntul străbătut de camioane, 
frămintat de roți grele, zgu
duit de exploziile de la baraj, 
cu nemaipomenită siguranță și 
dragoste. în adine, acolo unde 
ar trebui să fie compact și a- 
păsător, pămîntul ocrotește o 
boltă sunătoare, centrala uzi
nei, adevărată bijuterie subte
rană. în patria noastră, peste 
tot: în aer, pe ape, pe pămînt 
și sub pămînt, oamenii muncii 
durează adevărate opere de 
artă.

...Pune-ți urechea la pămînt! 
Auzi ? Acolo fierbe lumina ce 
va țîșni ca o rachetă, sub o 
simplă apăsare de buton in ca
mera de comandă. Cascadă 
disciplinată, apa Argeșului că- 
zînd de la aproape 320 de me
tri asupra celor 4 turbine, va 
scăpăra, născînd energie elec
trică.

Si lă gospodăria agricolă co
lectivă din Borlești există 
preocupare pentru folosirea 
judicioasă ■ terenurilor în 

Terenuri în pantă — 

mai bine valorificate
pantă. Aici, o suprafață de 230 
de hectare cu teren nemecani- 
zabil s-a însămintat cu plante 
furajere ca : trifoi lucernă și 
secară masă-verde. Recolta de 
furaje obținută de pe aceste 
terenuri, care dădeau înainte 
vreme producții mici de ce
reale. se apropie de recolta 
obținută pe terenurile de șes.

Să vedem însă ce se întîm- 
plă cu aceste terenuri și la al
te gospodării colective.

In acest an. G.A.C. „Zorile 
vieții noi“ din comuna Cîn- 
dești, a însămintat cu trifoi

amatorii de sport 
din Capitală vor a- 
sista la un intere
sant cuplaj io!balis
tic. Cu începere de 
la ora 17,30 se va 
disputa jocul Pro
gresul București —■ 
Petrolul Ploiești, in 
continuare avînd loc 
partida : Rapid —
Steaua.

• Astăzi, la Bucu
rești și Constanța 
încep turneele in
ternaționale de vo
lei. In Capitală, te
renurile clubului 
Progresul vor găz
dui cu începere de 
la ora 17 jocurile 
masculine : R. P. R

(I) — R P.R (ti
neret) ; R.PJL (II) 
— R P P»U*A La 
Constanta. !■ uh 
3poriiuâiAc.e ** var 
disputa meri uri le 
feminine. In prima 
xl au loc iniilnirile: 
R.P.R. (I) — R.P.R. 
(tineret) ; R. P. Po
lonă — Iugoslavia 
și Japonia — R. P. 
Bolgaria-

(Agerprex).

cilea cu 64,26 ml > 
triplu salt : Vladimir 
Goriaev 16,34 ni (cam
pionul țării Kreer a 
Înregistrat 1G.31 m. 
claslndu-se al treilea)] 
maraton : Victor Bai
kov 2b 19‘ 55M; fe
minin i Înălțime : Tai
sia Cencik : 1,73 n.

In cadrul întreceri
lor de natație, Lansa 
Victorova a citșigat 
proba de 100 m spata 
cu timpul de l'ir'3/10, 
nou record al U.R.S.S. 
în proba de 400 m 
mixt, Androsov ■ rea
lizat un rezultat bun : 
5 02 ’1/10.

Simt depunerea amintirilor 
in noi, rotund, ca niște cercuri 
de copac. E aceeași sevă care 
circulă profund, înnoitor, prin 
sufletul fiecăruia ți al tuturor 
împreună și în noi se așează 
încă un cerc și încă unul... $i 
sînt mindră că aceste amintiri 
se nasc pe un șantier de valoa
rea celui de la Argeș. Tinere
țea, despre care se spune că nu 
e vîrstă ci nemurire, are aici 
preț sporit și rost însemnat. Pe 
o zi ploioasă, amarnică, m-am 
adăpostit la clubul barajului, 
înainte de începerea unei șe
dințe de producție. La birourile 
sectorului ingineri, muncitori 
cu experiență cercetau raportul 
de rezultate, propuneau sar
cini noi pentru etapa care ur
ma. Aici, la club, stîînși in 
jurul unei mese, cîțiva tineri 
în salopete și cu căști de mi
neri, încă plini de ploaia prin 
care răzbătuseră, discutau gîn- 
ditori; printre ei am recunos
cut pe Constantin Ionescu, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., pe inginerul I. Dră- 
ghici. Scena avea frumusețea 
unui preludiu și, într-un fel, 
chiar era: biroul U.T.M. de la 
baraj se pregătea pentru adu
narea de producție, compara 
succesele obținute pînă a- 
tunci de tineri, trasa, în linii 
ferme și entuziaste, îndatori
rile viitoare. Răspunderea pen
tru etapa viitoare de lucrări 
nu era doar a bătrînilor meș
teri, a inginerilor cu autorita
te bine stabilită, ci și a acestor 

21 de hectare pe o tarla ve
cină cu alta de porumb pentru 
boabe. Oare trifoiul nu putea 
fi însămînțat în altă parte, 
păstrînd pentru culturile de 
cereale acest teren fertil ?

— Se înțelege că da, afir
mă tovarășul Ion Pantelimon, 
inginerul gospodăriei. Am a- 
vea numai de cîștigat dacă 
plantele furajere ar fi „mu
tate11 sus, pe terenuri care 
nu pot fi lucrate cu mijloace 
mecanizate. Noi avem peste 
400 de hectare de teren în 
pantă. Astă primăvară, cînd 
ar fi trebuit să facem acest 
lucru, dispuneam de un nu
măr insuficient de animale 
de muncă. Și, așa cum ne-a 
arătat experiența, lucrările 
agricole pe terenurile în pan
tă pot fi executate cel mai 
bine cu atelajele cu boi.

— Ce cîștig ar avea gospo
dăria dacă și-ar spori numă
rul atelajelor cu boi ?

— Am făcut deja acest cal
cul. Iată-1. Dacă anul viitor 

am avea 10 perechi de boi, su
prafața care s-ar putea ara cu 
ei in campania de primăvară 
ar fi de circa 100 de hectare. 
Dacă am însămlnța pe acest 
teren 30 de hectare cu trifoi 
și lucernă, 20 de hectare cu 
ovăz. 20 de hectare cu seca
ră iar pe porțiunile plane de 
teren ..presărate” pe dealuri 
am însămînța și 30 de hectare 
cu cartofi am obține cu ușu
rință cel puțin 90 de tone de 
trifoi și lucernă. 20 de tone 
de ovăz, 20 de tone de secară 
și 240 de tone de cartofi. Sint

Omagiu tipografilor
Reportera! străbate flata Je 

kilometri, pini la miaierii ■in- 
murefeni, «le pildă. Știrea e« 
care s-a întort, despre • inovație
■ au tonele date peste plan, odată 
transpusă în cuvinte și devenită 
..material la xi“, este încredința
tă tipografiei. Din clipa aceea, 
materialul na urmează a simplă 
cale tehnologică. TipagrafnL, pri
mul cititor al acelei știri, entn-
■ iasmat de «>• ar« • participare
afectivă, cetățenească, politică 
în procesai de tipărire a ațelor 
rinduri despre realizările mine
rilor. De la linotipistul care cu
lege știrea cu digitația unui vir
tuos pianist, la paginatorul me
ticulos, de la monciforul earn 
realizează matrița fierbinte, la 
mașinistul rotativei, «• unică «i 
impresionantă strădanie se vă
dește în orele de noapte cînd se 
pregătește lisrui de dimineață. 
Cît efurL creator, grijă «> adesea 
fantezie în a așeza gcea știre 
Însemnată inima loc da franța 
al pațme-. «xb un tilln alrăga- 
Ur. de • ^mxrrae fota-

ira- Ia am f«fl to
rc! ți h Impaaj ăî« șrima c -p* 
pc:*.«rr.

In gig
grafice manca ne c—eă ia 
aceleași eond.; i înnoite ca ia 
toate unitățile prsânctive d«-iprn 
care scrin /.‘inie xiarFie. în tre
cut. tîpe«rflfnl caro ro'e-gea re
portajul dctpre nuekrje prw&ki- 
ve ca care mineral era nevoii

utemiștî care aduceau m mun
ca barajului însemnele tine
reții.

La stația de radiofienre di* 
Corbeni, se înregistra progra
mul brigăzii artistice de agita
ție a șantierului și micul stu
dio, improvizat la ultimul cat 
al unei vechi clădiri, devenise 
tineresc pină la exuberanți: se 
repetau cintece, se revenea a- 
supra momentelor vesele, st
rechea instructorului aștepta 
tonul cel mai cuprinzător și 
expresii). De fiecare dată, cînd 
se relua un cîntec sau o reci
tare, căutam pe fețe, în voci, 
oboseala și nu era; fețele păs
trau voioșia și glasurile iz
bucneau mereu, cu putere și 
frăgezime, avind, nu știu cum, 
o prospețime perpetuă de iar
bă care nu obosește să răsară 
victorioasă, de fiecare dată, 
primăvara. Repetiția s-a în
cheiat și pe scările prăpăstioa
se ale clădirii au coborit — în 
fugă — tinerii interpreți; pes
te podul din centrul coloniei îi 
aștepta școala, cursul de sea
ră. Urma, vreme de cîteva 
ceasuri, o luptă cu tainele în
vățăturii, dreaptă, acerbă. Și 
auzindu-i cum răspund la lec
ții m-a Izbit din nou acea 
prospețime de iarbă care nu 
obosește.

In galeria de aducțiune de 
la Rîul Doamnei, tocmai la 
ort, muncește o brigadă har
nică de mineri condusă, pînă 
nu de mult, de un meșter cu 
experiență, Duma. Dar, de cî- 

producții bune pe care le pu
tem obține de pe terenuri care 
acum nu ne aduc aproape 
nici un cîștig. Așadar, va tre
bui să ne procurăm din timp 
cîteva perechi de boi pentru 
lucrarea pămîntului. După 
cîțiva ani ei pot fi îngrășați și 
valorificați pentru carne.

Experiența unor gospodării 
colective din raionul Buhuși 
arată limpede care sînt căile 
cele mai bune care duc la spo
rirea rentabilității terenurilor 
nemecanizabile. In tot raio
nul sînt peste 3 000 de hecta
re cu astfel de terenuri. Pen
tru folosirea lor cît mai renta
bilă se impune în primul rînd 
sporirea efectivului de anima
le de muncă, în special al 
boilor, precum și asigurarea 
gospodăriilor cu un număr co
respunzător de pluguri de 
coastă (reversibile). Cele mai 
multe gospodării colective au 
prevăzut deja să obțină nu
mărul necesar de boi prin cas
trarea tăurașilor din prăsită 
proprie. Efectivul propus însă, 
în unele cazuri, este prea 
mic. Chiar la G.A.C. Rediu 
unde există o bună experien
ță în folosirea terenurilor în 
pantă, nemecanizabile, s-a 
propus ca efectivul de boi să 
crească în anul viitor doar cu 
6 capete. Creșterea boilor se 
impune cu atît mai mult pen
tru gospodăriile colective, cu 
cît aceste animale pot fi folo
site și la alte lucrări din 
timpul campaniilor agricole, 
iar furajarea lor prezintă mul
te avantaje față de cea a cai
lor, de pildă, al căror efectiv 
poate fi redus în mod treptat.

NANCU CONSTANTIN 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru 
regiunea Bccâu

să scormonească adîncnrile, lucra 
el însuși intr-o tipografie rudi
mentară, in condiții vătămătoare. 
Nu era prea departe de tiparnița 
călugărului CoressL

Cil de departe era el atone* de 
zestrea tehnică a Casei Seintesi I 
Acest palat *1 tipografiei expri
mă in cel mai înalt grad conci
lia nouă a tipegrafnlni in aria- 
duirca noastră.

Oamenii înlilniți aici fac porta 
din marea familie a eroului co
tidian despre care citim zi de zi 
in ziare. Iată-i : Victor <Ă>ra. 
ulemiit, pe linotipul eăroăa ne 
află steagul de evidențiat în io- 
tiecerea socialistă, paținatoru 
Andrei Ștefan și Badea Flore*, 
mașini șt ii de la rot>U«*ă 
Petre și Slanciu MFlieă. naniid 
principal loan Tomi Dmmm. 
ingineral . ladimîr l Ikera. 
secției gazete. Ei h Vo»arii*i *oc 
sint actorii noii i*v*aî»*-s ne 
fieruire a plăcii or 4e •te^entapSa 
care duce La 
ie trpa.r.ro ts U o anportna±i

tev* zile, Duma plecase la alt 
loc de muncă, la Rotunda, un
de era necoie de oameni obiș- 
nttiți să lucreze în condiții 
mai grele. S-a apropiat de mi
ne un băiat cu sprincene ar
cuite, ca trase cu condeiul dea
supra unor ochi clari, liniștiți:

— Nu Știți, la Rotunda e 
presiune mare 2

— Da, cam este. Dar de ce?
— A plecat acolo tovarășul 

Duma al nostru.-
Am aflat apoi că tinărul se 

calificase în echipă, că era la 
primul lui șantier, prima mare 
lansare a celor 20 de ani. Pe 
Duma îl cunoscuse la Rîul 
Doamnei, dar, în scurt timp, 
se atașase de el pină la grija 
delicată de acum. Poate mai 
mult decît oriunde pe șantie
re tinerețea e generoasă, capa
bilă de sentimente înalte. 
Realizarea, încununarea aspi
rațiilor capătă, in acest loc, o 
profunzime in plus. Inginerul 
Dan Bădescu de la uzină a 
fost primit în rîndurile parti
dului la Argeș, și in ședința 
de confirmare s-a stăruit asu
pra atașamentului său față de 
șantier și de oamenii cu care 
muncește.

La 26 de ani, ciți are acum, 
tinărul nu concepe viața altfel 
decît ca o dăruire continuă și 
durabilă față de țelurile vre
mii noastre. Dar șantierul a 
devenit pentru el nu numai 
un loc de perfecționare pro
fesională ci și unul în care ca-

frt taMrc de As CosfAneștl

Cel mai mare spectacol — 
cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (orele 20) — se
ria de bilete 828, Magheru 
(b-dul Magheru 29), Elena Pa
vel (sală și grădină — b-dul 
6 Martie 14), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare colț cu 
s*r. Lizeanu), Stadionul Dina
mo (șos. Ștefan cel Mare). La 
Fsyette -— film pentru ecran 
panoramic : Patria (b-dul Ma
gheru 12—14). Moby Dick : ru
lează la cinematografele Re
publica (h-dul Magheru 2), 
București (b-dul 6 Martie 6), 
1 Maj (b-dul 1 Mai 322), Gh. 
Doja (cal. Griviței 80), Alex. 
Sabia (sală și grădină — cal. 
Văcărești 21), Stadionul Repu
blicii. Stadionul Ciulești. Luna 
de miere fără bărbat : rulează 
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (str. Grigorescu 24), I. C- 
Frimu (sală și grădină — b-dul 
8 Martie 16). Giulești (cal. Giu- 
lești 56), 23 August (sală și 
grădină — b-dul Dimitrov 
118). Patinoarul 23 August. 
Plaja : Tineretului (cal. Victo
riei 48). Numai statuile tax î 
Victoria (b-dul 6 Martie 7), 
Gri vita (caL Griviței — podul 
Basarab). G. Coșbuc (Piața G.

Estrada, estrada : 
Central (b-dul 6 Martie 2). 
Marile speranțe : Lumina
(b-dul 8 Martie 12). Program 
ptstn twfl — dlxsscțs : 13 

tsîr. Doamnei Pi.
Gardiiaal — dup4-i»*zi : 13 
yrrrabrz tsîr. Doamnei •). 
Imre daaă iubiri — Pionieria 
ar. 4 1M3: rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (b-dul 6 
Martie 18). Adorabile și min
cinoase : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7). Cultural (Pia

Kfățile sale morale au primit 
cea mai înaltă certitudine.

Amintirile, cercuri de copac, 
se rotunjesc în noi, oriunde 
ne-am afla. Dar nu cumva 
greșim uneori, nu stratificăm, 
luind drept prețioase, fleacuri, 
lucruri mici ? Mă întristează, 
nu știu cum, dragostea atunci 
cînd, povestită, are un perime
tru îngust de desfășurare: 
„ne-am întflnit la cofetăria 
din colț; am dansat la un 
ceai; mi-a spus că ține la 
mine, după un film". îmi vine 
atunci să spun, aproape pate
tic: „Legați-vă dragostea de 
lucruri durabile, duceți-o lin
gă o înfăptuire de seamă, fa- 
ceți-vă amintiri mari". Pe șan
tierul de la Argeș au venit, re
partizați de facultate, patru ti
neri ingineri. Căsătoria aces
tora, închegarea „familiilor 
Hanganu și Mazilu" au fost 
sărbătorite pe șantier cu o 
participare colectivă, cu o 
simpatie de invidiat. Inginerul 
Stelian Mazilu lucrează pe u- 
nul din malurile barajului, so
ția lui, inginera Ionela Ma
zilu, la serviciul tehnic. La 
baraj se muncește intens, sînt 
geruri și e arșiță, sînt victorii 
greu obținute și răspunderi 
grave; la „tehnic", planurile 
concentrează știință și ener
gie, soluții temerare și gîndire 
minuțioasă. Viața, dragostea 
familiei Mazilu are amintiri 
mari, e legată de lucruri du
rabile, de șantier.

Aș vrea să redau totul la 
temperatura exactă, să comu
nic direct ceea ce știu și am 
văzut și încă mai frumos, dacă 
s-ar putea. Căci, în afară de 
cititorii pe care nu-i știu, dar 
îi văd aplecați asupra ziarelor, 

ța Ilie Pintilie 2). Gangsteri și 
filantropi : înfrățirea între 
popoare (b-dul Bucureștii Noi), 
Volga (șos. Ilie Pintilie 61) 
Olga Bancic (sală și grădină 
— cal. 13 Septembrie 196). 
Darclee: rulează la cinemato
graful Alex. Popov. Noapte 
necruțătoare — cinemascop: 8

Martie (str. Buzești ar. fl—11), 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Dragoste și pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele C. Da
vid (șos Crîngași 42), V. Roai- 
tă (sală și grădină — b-dul 1 
Mai 57). Mărul discordiei : ru
lează la cinematografele Uni
rea (b-dul 1 mai 143), Grădina 
cinematografului Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Regina 
stației de benzină : Flacăra 
(cal. Dudești 22). Moșilor (sală 
și grădină — cal. Moșilor 221). 
Toată lumea e nevinovată :

I
Miercuri după-amlază a avut 

Ioc, din inițiativa participanți- 
k>r U cursurile de vară de 
ILrrîb* și litera tură, istorie și 
■rtă a poporului romin. o-ța- 
mxate de Universitar din 
București la Sinaia, un coloo 
viu de literatură romanică.

★

La Întreprinderea Metalo- 
chimica din Ploiești a fost dată 
în exploatare o fabrică moder
nă de oxigen. Procesul de pro
ducție al noii unități, proiec- 

astăzi, acum, eu trebuie să 
scriu pentru un băiat mic, li
nul de un an și jumătate, care 
nu mă poate citi încă, dar mă 
va judeca odată peste ani, 
pentru ceea ce scriu acum. 
Viitorul meu lector se chea
mă Cernat Ologu și este pri
mul locuitor născut pe pămîn
tul șantierului, la lotul Cernat. 
Tatăl sau, comunistul Gh. Olo
gu, iubind infinit lucrarea și-a 
creeat o durabilă legătură cu 
ea și astfel.

Aici, pe șantierul hidrocen
tralei Argeș, au răspuns che
mării partidului oameni din 
toate colțurile țării. Steaua ro
șie ce strălucește noaptea dea
supra uzinei, unește toate for
țele pentru atingerea aceluiași 
țel: desăvîrșirea construirii so
cietății socialiste. Ei, construc
torii șantierului Argeș, vor a- 
duce în cununa de bogății a 
țării, lumina : 400 milioane ki
lowați oră anual ! Steaua roșie 
de deasupra uzinei e ca o pro
iecție a inimii lor înflăcărate.

Sint oare aici numai cărări 
ușoare ?

Pe masa de lucru am o fo
tografie : prima deviere a ape
lor Argeșului. Rareori am vă
zut o înfruntare mai dramati
că: apa năvălește în pale 
mari, înspumate, are ceva de 
vietate legendară, cu șapte ca
pete, forță și viclenie șerpui
toare iar oamenii care o supun 
închid parcă un năvod nevă
zut, necruțător, trăgînd către 
ei puterile apei. Pe dosul foto
grafiei data : 1962 ; o lună, o 
zi, o oră anumită. Precizia, a- 
proape tehnică, a notației nu 
mai are nevoie de comentarii: 
Argeșul, la acea dată, a suferit 
prima înfrîngere.

Unii dintre oamenii care

Adunare festivă consacrată 
Zilei presei romîne

Miercuri după-amiază a avut 
loc în sala de marmură a Casei 
Scînteii, adunarea festivă a 
ziariștilor din Capitală consa
crată Zilei presei romîne.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., nu
meroși ziariști, corespondenți 
și difuzori voluntari, muncitori 
tipografi, oameni de cultură, 
activiști de partid.

Au participat, ca invitați, 
corespondenți ai presei străine 
la București și atașați de pre
să ai unor misiuni diplomatice.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R. P. 
Romînă.

A luat cuvîntu] tov. Andrei 
Vela, director general al Agen
ției Romîne de Presă „Ager
pres''.

Evocînd tradițiile înaintate 
ale presei romîne, vorbitorul 
a arătat că în condițiile nea
semuit de grele ale terorii re
gimului burghezo-moșieresc.

Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Avîntul tinereții — cinema
scop : Popular (str. Matăsari 
31). Elena din Troia — cine
mascop : Arta (sala și grădină
— cal. Călărași 153). Clubul 
cavalerilor : rulează la cine- 
matograful 16 Februarie (b-dul 
30 Decembrie 89). Doctor în 
filozofie : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop
— ambele serii, rulează la 
cinematograful Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Miste
rele Parisului — cinema
scop : Floreasca (str. I. S. Bach 
2), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5). Viață fără chitară î 
Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Rocco și frații săi — ambele 
serii : Luceafărul (sală și gră
dină — cal. Rahovei 118). For
tăreață pe Rin : rulează la ci
nematograful Drumul Serii 
(str. Drumul Serij 30). Căpita
nul Fracasse — cinemascop ! 
rulează la cinematograful 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Ordinul Ana î rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (șos.
Cotrocenj 9).

S r O R M AȚ I
tată de I.P.R.O.C.H.I.M. Bucu
rești, este mecanizat și auto
matizat. Ea produce zilnic 
8 500 m c de oxigen pentru d;- 
verse întreprinderi din regiune 
și din alte părți ale țârii.

★

Artista poporului Zenaida 
Palii, prim-solistă a Teatrului 
de Operă Si Balet al R. P- Ro
mîne. a părăsit miercuri di
mineață Capitala, plecînd în 
Uruguay.

munoesQ la hidrocentrală au 
venit de pe un șantier abia în
cheiat: Bicazul, cuvînt mîn- 
gîiat, nume iubit de toți. Alții, 
mineri, din Valea Jiului, alții, 
localnici, și-au găsit aici îm
plinirea, califieîndu-se în me
serii noi, atrăgătoare. Toți au 
lăsat undeva o așezare como
dă, un peisaj știut, o fereastră 
de la care, privind, luna părea 
că răsare în fiecare seară în 
același loc. Au venit aici, răs- 
punzînd chemării partidului, 
ascultîndu-și inima. Munca se 
materializează, ia contururi 
precise, înălțimea se măsoară 
nu numai după crestele mun
ților, ci și după cea mai de 
sus lamelă de beton turnată 
în baraj, abnegația și drago
stea față de șantier capătă fețe 
noi, nebănuite. Materia aspră, 
aleasă durut, ca la un început 
de lume, modelează oamenii și 
ei o modelează la rîndul lor, 
după cerințele socialismului. 
Colectivul dă fiecăruia forță și 
linii sigure de caracter. In ace
ste schimburi secrete, insesiza
bile aproape, e o frumusețe pe 
care n-o au decît cuplurile de 
îndrăgostiți.

Constelația Argeș e, în a- 
celași timp, o eroică, străluci
toare constelație umană. îmi 
vin în minte versuri scrise 
cîndva, la Bicaz :
„Iar noi, legam, cu nevăzute 
fire, stelele una de alta, 
Știind că, in locul lor,
Nu peste mult, 
Vom lansa constelația electri
că a hidrocentralei 
împingînd cerul mai sus“.

Adaug acum, poate tot atît 
de cald ca un vers:
Și lumina Argeșului îl va înăl
ța încă mai sus. 

partidul a făurit o presă da 
tip nou, profund populară.

In continuare vorbitorul a 
subliniat rolul presei în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid privind desăvîrșirea 
construcției socialiste, s-a ocu
pat pe larg de îndatoririle care 
revin lucrătorilor din presă în 
tratarea multilaterală și pro
funda a problemelor economi
ce, sociale si culturale, în dez
voltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, în reflec
tarea fidelă a politicii de pace 
a partidului și guvernului 
nostru.

în încheiere vorbitorul a 
spus : lucrătorii din presă, 
alături de armata de mii de co
respondenți voluntari își rea
firmă din toată inima devota
mentul nețărmurit față de 
partid, fată de atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă, 
asigurînd Comitetul Centra] al 
Partidului, pe tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dei personal, 
că îsi vor consacra fără pre- 
cupetire toate forțele înfăptui
rii politicii partidului de fău
rire a socialismului în R. P- 
Romînă pentru triumful cau
zei comunismului și păcii.

în încheierea adunării a a« 
vut. loc un program artistic.

(Agerpres)

----- •------

Un ștrand 
modern

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru).

Unul din principalele obiec
tive ale muncii patriotice a ti
nerilor din orașul Craiova — 
ștrandul tineretului — a fost 
dat zilele acestea în folosință. 
Este o construcție mai puțin 
obișnuită. Noul ștrand, un ade
vărat lac cu contur de beton, 
se întinde pe o suprafață de 
aproape 13 000 m.p. Aici se pot 
organiza întreceri între. iubi
torii sporturilor nautice. O su
prafață însemnată este reparti
zată celor ce nu știu să înoate 
și copiilor. In partea de est, 
pe circa 400 m p. se întinde 
plaja. Se amenajează alei de 
acces. începute în urmă cu mai 
puțin de două luni, lucrările 
s-au desfășurat într-un ritm ra
pid. Zilnic pe șantier au lucrat 
200—300 de tineri. Rodul mun
cii l-a împlinit această frumoa
să construcție așezată în per
deaua de stejari din Lunca Jiu
lui, dată în folosință în cinstea 
zilei de 23 August.

I
în holul casei raionale de 

cultură din Pașcani s-a des
chis o expoziție de grafică to- 
mîneascâ alcătuită din aproape 
48 de lucrări ale unor artiști 
plastici contemporani. Lucră
rile reflectă momente din tre
cutul de luptă al poporului 
nostru, aspecte din realizările 
oamenilor muncii în anii regi
mului democrat-popular, por
trete de muncitori fruntași.

(Agerpres)

O
Una 'din taberele 'de vară or
ganizate de colectiviștii din 
comuna Gheorghe Lazăr, re
giunea București, pentru va

cile de lapte.

Foto : AGERPRES

închiderea lucrărilor 
ședinței plenare 

a Consiliului Superior 
al Agriculturii

(Urmare din pag. I-a)

rea la vreme și fără pierderi 
a porumbului, florii soarelui, 
sfeclei de zahăr, și a celorlalte 
culturi, pentru buna desfășu
rare a tuturor lucrărilor agri
cole de toamnă, precum și re
comandări cu privire la cultu
ra griului în anul agricol 
1963—1964.

In încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Mihai Dalea, care a 
subliniat sarcinile ce revin 
membrilor Consiliului Supe
rior al Agriculturii, consiliilor 
agricole regionale și raionale 
pentru perfecționarea metode
lor de muncă și asigurarea 
condițiilor necesare îndeplini
rii obiectivelor care stau în 
fața oamenilor muncii din a- 
gricultură.

(Agerpres)

trpa.r.ro


ălâtorul care străbate astăzi, venind din Oltenia, 
defileul Jiului, în momentul cînd ajunge în Petro
șeni, găsește un element nou în peisajul Văii Jiu
lui. Printre brazi, dominînd prin silueta sa, se 
înalță Institutul de Mine din Petroșeni. Creat în 
1948 în urma reformei învățămîntului superior, in
stitutul s-a dezvoltat an de an. Avînd la început

o clădire cu cîteva săli de curs și trei laboratoare, după numai 
patru ani, institutul s-a mutat în noul său lăcaș. Institutul dis
pune azi de numeroase săli de curs, săli de desen, laboratoare 
etc. An de an se adaugă noi unități la construcția realizată în 
1952. Anul trecut a fost dat în folosință un nou corp de învă- 
țămînt, care cuprinde printre altele 7 săli de seminar, biblio
teca, sala festivă etc. Noul pavilion de laboratoare pe care prin 
poziția sa îl puteți vedea în ilustratele din Valea Jiului, cuprin
de 4 laboratoare.

Institutul funcționează cu două facultăți. Facultatea de Mine 
are trei secții de specializare : Secția de Exploatări Miniere, 
Secția de Prepararea Minereurilor și Cărbunilor și Secția de 
Țopografie Minieră. Facultatea de Electromecanică Minieră are 
6 șjngură secție, de Electromecanică Minieră. Durata studiilor 
Ia cursurile de zi este de 5 ani, iar la cursurile serale organi
zate în cadrul Secției de Exploatare și de Electromecanică Mi
nierii, de 6 ani.

Absolvenții institutului lucrează în întreprinderi miniere, in
stitute de studii și proiectări miniere, uzine constructoare de 
utilaj minier — potrivit secției de specializare urmate. Absol
venții Secției de Exploatări Miniere sînt chemați să proiecteze 
și să conducă sectoare sau întreprinderi avînd ca obiect extra
gerea substanțelor minerale utile. Cei de la Secția de Preparare 
vor aplica procedeele cele mai noi și mai economice pentru 
concentrarea prin preparare magnetică electrostatică sau meca
nică a substanțelor minerale utile. Topografii minieri au rolul

Institutul de mine
din Petroșeni

ing. Emil V. Stoica
decanul Facultății de Electromecanică Minieră

de a indica și controla sensul si direcția în care se execută lu
crările miniere.

Inginerii electromecanici minieri contribuie la introducerea 
tehnicii noi prin utilizarea în procesul tehnologic a celor rr.ai 
noi utilaje, care să asigure mecanizarea avansată a procesului 
de lucru și reducerea prețului de cast al producției.

Pentru a-șî însuși cunoștințe de specialitate la nivelul cerin
țelor actuale ale științei și tehnicei. studenții au ia depoziția 
lor 14 laboratoare înzestrate cu utilaje $i ap îLi-^dSȚ.s.
Dintre laboratoarele institutului cităm Laborator;î de Mecamva 
rocilor, unde sint determinate proprietățile f* ’.-Tt?can:c£ «Jț 
rocilor întîlnite în exploatare. In laboratoarele de Aei^j. 
Preparare, Mașini Miniere, Instalații electi> / pl* ..if.
studenții au posibilitatea ca. lingă veri?:<azr« in praco:. a 
funcționării unor utilaje mir. -rc- 
în condiții de similitudine cu cele din / tete, eficac•■ = •€* 
unor noi metode de lur—1 Laborat^r^ -iisciȚ ir.elpr de cul
tură tehnică generală, ca*F. z. -î-s rilewr. Chimie
analitică, Termotehnică etc. permit r .uc- .-.rilor ca, pe £îngă 
efectuarea unor lucrări clasice. s£- -2r~ / r ••i--.’ i =r^r;-
fice industriei miniere cum 
spectografie, de determinare a 
cilor etc.

Biblioteca institutului "te 
cursuri, periodice, micro£i’me. 
tivilății de cercetare științiti* - 
publicații periodice de spec;.-' 
la dispoziția studenții

Institutul posedă ni. (. w Ahlar ico •Umț:fni
ajutorul cărora sînt capiU-îc ă ; t- lie -i? ip~U-
litate. Pe lîngă acc- . p. i’.ărirvă — e® s
plețată prin aplicații prac'.ice în vastul laborator pe care-1 oferă 
întreprinderile miniere din Valea Jiului.

în activitatea profesională un loc important îl ocupă munca 
de cercetare științifică, legată direct de problemele producției. 
Principalele obiective de cercetare sînt : găsirea unor noi meto
de de exploatare, adaptate condițiilor specifice de zăcămînt, 
mecanizarea și automatizarea procesului de producție, ridicarea 
productivității muncii, reducerea prețului de cost prin introdu
cerea tehnicii noi. în acest domeniu, studenții institutului au 
obținut frumoase succese, realizînd instalații pentru verificarea 
la explozie a utilajului minier, instalații pentru automatizarea 
pompelor și ventilatoarelor, pentru dterminarea defectelor in 
cahlurile de funicular etc.

Studenții dispun de trei cămine și o cantină, unde peste 70 la 
sută din numărul lor locuiesc și iau masa. Avînd la dispoziție 
o sală festivă proprie, echipele de teatru, de dansuri și brigăzile 
artjstice de agitație studențești au condiții prielnice pentru des
fășurarea unei activități culturale bogate. Cinematograful Insti
tutului prezintă săptămînal lilme artistice și documentare. Stu
denții au posibilitatea sa practice sporturile caracteristice re
giunilor de munte.

în cei 15 ani de existență a sa, institutul a dat industriei mi
niere din țara noastră peste 1 000 de ingineri ce pot fi întîlniți 
în numeroase exploatări miniere, iar unii dintre ei la construc
ția hidrocentralei de pe Argeș. Preocupați de continua îmbună
tățire a procesului de învățămînt, cadrele didactice depun toate 
eforturile pentru a asigura viitorilor ingineri o temeinică în
sușire a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

d- 'at-, ru tile mzi r. -î tratate, 
rcce.u Y ij.i’ ^.îi r? 5 ac-
P«fM aî 8M i» vehon» |l UB 

: - _ și s-.r’• s-sw»

La G.A.C. „30 Decembrie’’ din comuna Crevedia, raionul Răcari stadiul de ■: zicere al Hor ir soarelui este ■vc.-.?.’ în iîele 
imediat următoare, va începe recoltatul Foto : AGERPRES

i în acest domeniu 
— ca de altfel în 
întregul cuprins al 
tipăriturilor — 
s-au realizat mari 
progrese în anii 
puterii populare.

Totuși, și aici sint încă multe 
de îmbunătățit, de corectat, de 
înîă'.urat pentru ca aspectul 
grafic și ilustrativ să fie ți 
mai corespunzător.

Este de netăgăduit că aces
te reviste cu format de gazetă 
și apărind sâp'.ăminal au, in 
senere. un atrăgător aspect 
grafic. Urmărind reproducerile 
după operele de artă, publicate 
de „Contemporanul", „Gazeta 
litera:^". ..Luceafărul", „Tri
buna". cititorii sint ținuți la 
curent cu ceea ca creează ar- 
*i?*h ncșlri elastici din Bucu
rești zi din tar*, ru ce sa 
ce se real-zeazi ’r. țările so
cialiste sau ir. a‘.t< u ri, pre- 
c’_jr. nu odaM au c-zilejul de a 
vedea va îz tun ca te o -târnă din 
capodop.*r4k- artz< noasue 
ci»-?: i.~.u â'ss artei univer-

U-*c-ri. »a reproduc în 
rr.îre a’.e unor crea
ții picturale sau sculpturale, 
ceea ec ajut* Ia adincirei ex- 
presiei s-u mijloacelor folosite 
de artișli. Si din celelalte do
menii ale culturii, de la știin
ță la ts»=ru și muzică apar 
r>urTete imagini semnifi
ca live. iar îmbinarea dintre 
repT>'«-i«-er:i-T fQtcjrraf ♦ și de- 

t .-amanda'e este
i u și
4’j! la Mgiindi- 
vi vieții.

Ii desenele 
reviste pen- 

in mare pri
ma pagină sau pentru a însoți 
poemele și lucrările de epică, 
observăm o seamă de reușite, 
dar și unele deficiențe. Atit 
pentru compozițiile festive din 
prima pagină cît și pentru 
ilustrarea poeziei și prozei, re
vistele noastre apelează la ar
tiști mai încercați cît și la 
unii tineri, ale căror nume nu 
totdeauna le întilnim in ex
poziții. Ucenicia pe care o fac 
începătorii în paginile reviste
lor trebuie să fie utilă în pri
mul rînd cititorilor, în sensul 
ca desenele să corespundă exi-

gențelor ideologice și artistice 
ale textelor, iar nu să rimină 
simple exerciții de căutare și 
pregătire personală.

Desigur, ritmul in care apar 
revistele cere o operativitate, 
chiar o rapiditate mai mare 
decît aceea pentru ilustrarea 
unei cărți. Dar aceasta nu în
seamnă că anumite desene 
festive sau ilustrații Ia poeme 
și proză nu pot fi cerute din 
timp fi că orice ss prezintă in
tr-un timp record trebuie ac
ceptat Este meritul revistelor 
noastre de a apela pentru ilus
trații la un mai mare număr 
de artiști (deși numărul Încă 
poate fi mult mărit), de a În
curaja începător- ba și de 
a-și forma echipe de ilustra
tori. pe care să se bizuie In 
orice moment. în afsra de a- 
pelul la graficieni Încercați ca 
Perab rr. Lâaia Ifacovei și Flo- 
nca Co rd eseu — „Ccnterr.po-

arareori Ia adîncimea și ex
presivitatea necesară.

Cercetind modul în care se 
ilustrează poemele sau proza 
publicate în reviste, consta
tăm că nu de puține ori ilus
trațiile au devenit mai mult 
decorative, constituind, mai 
curind un pretext di -■r'-iv-du- 
bire a textului dacît o oglin
dire temeinică = i-v.; Tulului, 
a personajelor și fsrriz’ r 
cate ori deprive de scrulurt 
Dacă unele imagini din reviste 
sînt mai îndrăznețe în căuta
rea mijloacelor de expresie, 
in schimb adesea rămin mult 
mai la suprafață decît ilustra
țiile din cărțile noastre. Ba. in 
ultima vreme — dacă răsfo
iești paginile ..Gazetei literare" 
sau ale „Luceafărului'* — con- 
stați că s-a ajuns la un fel de 
șablonizare. Dacă e vorba de 
un poem, se trasează — deobi- 
cei în linii fine și subțiri —

Iar €.n arbori fantamfi ale 
nor.țu aici intervenind și um- 
br^ie. fires-e

în r.umărul 24 1383 al ..Ga
zete; literare^ ecU reprodus 
un splendid al Lui Ște
fan Dimitrescu (doi țărani 
după lucru, unul reparîndu-și 

Un larg, cu linii
fi umbre fine, de fapt mult 
mai 4E‘-d2rn“ decît pretinsele 

alfi . ^i-derniștilar de 
u?.- oră". Dar ce forță de 
expresie, ce dar de caracteri
zare umană și peisajistică are 
imaginea lui Dimitrescu ! Să 
mai a—de alți mari de- 

ai noțtri. care au 
știut să redea și adînc, și ine
dit ideile și faptele umane ? 
De Tonitza. I&er. Ressu. Și- 
rato ? In contrast cu desenul 
măiestrit al lui Dimitrescu. in- 
tilnim in paginile aceleași re- 
vUte unele ilustrații vagi ți a- 
temporale, care par a urmări

CERCUL LITERAR
AL ȘCOLII

Cercul literar „Ni- 
colae Labis'* de la 
Scaala media »r. 5 die 
lefi fuac|ieeeaz* da 
aproape dni ani. Șe
dințele sale sint frec
ventata ia prFient de 
38 da elevi, la activita
tea sa un accent deose
bit s-a pus pa lirgircâ 
orizontului literar al 
membrilor sli. Formele 
concrete prin care se 
realizează aceasta sint 
variate. Una dintre ele 
o constituia in tocmi
rea «i Mjăîineraa unor 
ret era te in Căirul fte- 
cAreî iodiala da luzru:
„fteaiismui operei hsi

Eaunascu-, ,.Tu- 
dar Aiabem — mae
stru ai varia Im romi* 
aesc -Sub conduce
rea pe-Uz-j’.pc-p^r-1 
nos‘"j fi-"tsta a vinii 
aoai , . 1^5ui cintat 
de r-oeți”. De aseme
nea. au fost iayitfU la 
Sedrvțela da lucru po
eții iețncu Georgd

Lesnea, Horia Zilieru, 
Florin Mihai Petrescu, 
Corealiu Sturzu și pro
zatorii Dumitru Ignaa, 
Ion Istrati. A fost in
vitat să-și citească 
unele creații originale, 
publicate In reviste, 
muncitorul C. Pansvici.

Este necesar insă. ca 
in cadrul cercului lite
rar să fie puse in 
discuție teme legate de 
munci, să se analize
ze creații alo scriitori
lor noștri inspirate din 
munca în gospodăria 
colectivă, despre mun
ca fi viata muncitori
lor. să li se vorbească 
despre condițiile cre
ata da partid tineretu
lui. De asemenea, 
membrii cercului *t 
avea multe de invitat 
din organizarea unor 
excursii, vizita în 
G A.C., în întreprin
deri, pe «•■Ilarele da 
coastntctii-

O altă problemă

îr ilustrațiile lor. Dacă Eugen 
Mihăexcu înfățișează (în nr.-ul 
13 al „Gazetei literare') un 
chip de fată mai adincit, tră
ind un dramatic conflict și re
dat intr-un peisaj care îi relie
fează starea sufletească, alte
ori același grafician desenează 
chipuri dezumanizate, cu pri
viri sinistre sau măcar bizare, 
necerute de textul respectiv 
(nr.-ele 2 și 16 1963 ale G. L.). 
Mihu Vulcănescu, uneori adin- 
cind sufletul oamenilor și poe
zia priveliștelor, recurge alteori 
la extravaganțe (pilde pozitive 
și negative în G.L., nr.-ele 13, 
17, 20. 24.1063). Versurile lui 
Ion Bănuță, sînt — zice-se — 
ilustrate de Mihu Vulcănescu 
printr-un cap de fată, care, de 
fapt, rămine un contur inarti- 
culat și avînd Ia ochi un fel 
de picățele, scoase dintr-o 
cravată. Nică Petre încearcă 
uneori oglindiri mai la obiect

Oc.Tîd J-ne 
de 

tru a ilustra

Aspect din sala de lectură a

bibliotecii clubului stațiunii

Foto : AGERPRES

balneare Amara

PE URMELE UNUI ANUNȚ
1938DINTR-UN ZIAR DIN

ntr-unul din zia
rele lașului din 
1938 apăruse, în 3 
iulie, următorul a- 
nunț: „Caut să 
dau băiat de 7—8 
ani, de suflet. Co

biliță Gheorghe, Tuțora, strada 
Vlădiceni 4“. Un anunț tragic 
căci cel care se adresa prin 
ziar astfel, trebuie să fi ajuns 
la capătul răbdării. O singură 
cauză putea exista : să ai pe 
lîngă casă o droaie de copii și 
să-ți moară de foame. Și Tu
tore anului 1938, un fel de 
mqhala a lașului, era într-a- 
devăr o adunătură de case 
mici, prăpădite Ziarul din acel 
an certifică această imagine 
prin fotografii cenușii, publi
cate de „opoziție împotriva 
dpmpuluț primar". Dar aceas
ta este alta poveste.

A trecut de la acel anunț un 
sfert de secol. In anii prafa-

cerilor socialiste, viața fami
liei lui Cobiliță trebuie să fi 
luat alt mers. Am plecat deci 
pe urmele adresei: Vlădiceni 4 
în Tuțora de astăzi, pe lingă 
moderna fabrică de mobilă și 
noile locuințe de pe bulevar
dul apropiat, în apropierea 
buldozerelor care măturau 
case vechi părăsite, tăind o 
autostradă spre fabrica de ulei, 
am dat de o porțiune a stră
zii Vlădiceni. Casa cu numă
rul 4 nu mai există... O între
prindere mare de țesătorie și-a 
desfășurat în evantai, pînă 
aici, secțiile cu acoperișuri de 
sticlă.

— A locuit pe aici...
— Da, dar casa a fost de

molată ; de altfel se prăbu
șise singură — ne-a informat 
un pensionar ceferist din ca
pătul rămas îneă întreg, al

străzii. Cobihțâ de care 
trebați dv. a murit. Dintre 
copii 4 au murit, înainte de 
război. Cei care au rămas — 
doi băieți și o fată — sînt a- 
cum oameni maturi, la casele 
lor. Trăiește și soția lui Cobi-

ILUSTRAȚIILE DIN REVISTELE
NOASTRE LITERARE

ranuV a promovat ca ilustra
tori pentru compoziții festive 
pe unii tineri ca Traian Vasal, 
Marcel Chirnoagă, Eugen Mi
hăescu. Gh. Boțan și Iulian O- 
lariu, iar „Luceafărul” și pe 
N. Șerban și Alhir, Stănescu. 
Ne referim la Șle mari
de pe prima pagina și care 
tocmai datorită importanței 
temelor și caracterului lor săr
bătoresc trebuie să fie yii și 
expresive, să aibă monumen
talitate, ridicînd figurile și ac
țiunile oglindite la valoarea 
unui simbol al noului.

Din păcate, nu toate com
pozițiile festive corespund me
nirii lor. Dacă majoritatea au
torilor tineri dovedesc grijă și 
gust în organizarea imaginii, 
cunosc cerințele de monumen
talizare (realizată uneori prin 
simplificare, concizie, stili
zare), în schimb trăsăturile ca- 
racterizatnare ale persanaje- 
lor-simboluri nu ajung decît

chipul stilizat al unei fete, care 
— nefiind individualizată — 
poate fi de oriunde și de ori- 
cînd și, uneori, chiar de nică
ieri. Se mai adaugă cîteodată 
și conturul delicat al unei flori 
sau frunze. Dacă se ilustrează 
o nuvelă sau o schiță, atunci 
se aduc două figuri într-un 
vag peisaj, căruia cîteodată i 
se conferă o amploare cosmică 
(soare, lună, stele cu dire geo
metrice și arbori fantomatici), 
înclinația către metafora gra
fică pînă și în epica realistă 
sărăcește — firește — rostul 
ilustrațiilor.

Desigur, nimeni nu este îm
potriva simplificării, stilizării, 
metaforelor grafice, împotriva 
liniilor subțiri și fine — dacă 
sînt folosite adecvat. Subit, 
însă, ne-am pomenit cu o a- 
valanșă de delinieri subțiri și 
șerpuitoare, cu abuzuri de joc 
geometrizant, care fac 
chipul uman fie contur 
mască, fie doar soare și lună,

efecte de regie grafica și nu 
tălmăcirea textului, sublinie
rea ideilor și sentimentelor lui.

Tineri talentați și cu imagi
nație ca Eugen Mihăescu, Mihu 
Vulcănescu, Radu Georgescu, 
Nică Petre, la „Gazeta lite
rară**, sau N. Șerban, N. Zam
fir și Albin Stănescu la „Lu
ceafărul" se dovedesc foarte 
inegali și adesea convenționali

(nr.-ul 21), dar alteori plutește 
într-o portretizare vag psiho
logică — de pildă, eroina nu
velei lui Anton Holban, 
blicată în nr.-ul 3/1963 
G. L. Preocuparea pentru a a- 
dînci mesajul textelor, se ob
servă în paginile „Gazetei li
terare'* la ilustrațiile pictori
lor și graficienilor Gina

pu- 
al

Imprimări consacrate creafiei enesciene

Cîntece pe versuri
c. Marot

Continuăm să vă prezen
tăm imprimările închinate de 
Casa de discuri „Electrecord1*, 
astăzi, uneia dintre cele mai 
interesante dintre lucrările 
marelui nostru compozitor : 
Șapte cîntece pe versuri 
de Clement Marot, difuzate 
pe un disc cuprlmind și alte 
cîteva dintre 
cele mai repre
zentative lie
duri ale unora 
dintre compozi
torii noștri.

Adine iubitor 
al muzicii vo
cale, Enescu 
știe să creeze 
prin folosirea resurselor expre
sive ale vocii umane, o suită de 
cîntece care prin contopirea 
muzicii și cuvîntului reiișește 
— cum spunea el — să „se 
reverse în adîncurile sufletu
lui" să pătrundă „în cele mai 
ascunse taine ale simțirii".

Cele Șapte cîntece pe ver

suri de Clement Marot, (poet 
francez de la începutul seco
lului al XVl-lea) sînt compuse 
în 1967, ducînd mai departe 
experiențele sale neoclasice 
conturate în Suita I pentru or
chestră și Suita a II~a pentru 
pian.

Enescu a știut să surprindă 
nota distinctivă 
a fiecăreia din
tre cele 
poeme 
nate de 
iubirii,

betoniera în funcțiune, gră
bind să termine. Lumina și cu
loarea te amețesc. Oamenii 
s-au înconjurat de ce e mai 
frumos, pentru îneîntarea o- 
chiului și sufletului.

în acest cartier am căutat-o 
pe Anica, soția lui Cobiliță. 
Deschizînd larg ușa unui apar
tament din noile blocuri, ne-a 
întâmpinat cu ospitalitate.

— Poftiți, poftiți 
Este o femeie în

înăuntru 1 
vîrstă, eu

care trebuie să retină 
atenția o constituie 
realizarea artistică a 
creațiilor membrilor 
cercului. Este știut că 
nu se pot realiza pro
ducții literare reușite 
fără o muncă perseve
rentă și pasionată 
penfu realizarea fie
cărui vers, fiecărei 
imagini artistica. Or, 
analiza unora dintre 
ultimele poezii arată 
că ele sint deficitare 
tocmai din acest punct 
de vedere. Inițiativa 
recentă luată de 
conducerea cercului, 
aceea ca membrii 
săi să studieze vo
lumele „Despre poe
zie” de M. Beniuc, 
„Cum se fac versu
rile" de Vladimir Ma- 
iakovski ți alte lu
crări este binevenită.

CONSTANȚA
MICUDĂ

giu-Fopa, Benedict tranescu și 
N. Săftoiu. Mai atent în por
tretizarea unui personaj se a- 
rată Ion Deac-Cluj (nr.-ul 2, 
G. L.).

Dintre cei care folosesc me
tafora poetică și liniile fine și 
sintetice, pictorul Victor Cup- 
șa (la „Gazeta literară** 

. „Luceafărul”) și F. "
Laurențiu Buda și A. Grieb 
(la „Tribuna") dovedesc une
ori că expresia umană poate 
fi individualizată și adîncită 
chiar numai prin cîteva trăsă
turi. Dar aceste trăsături tre
buie să trăiască și să fie trăi
te. Ca și ,,Gazeta literară", 
„Tribuna" a încurajat o seamă 
de ilustratori încă în formare 
— mai cităm pe Mircea Vre- 
mir, acesta mai cunoscut, E- 
lena Branițki, Iulian Surugiu 
și Corneliu Negreni. Bineînțe
les, că prin multe ilustrații a- 
părute ei dovedesc merite, ta
lent, ca și mulți dintre cei 
menționați mai înainte, dar cu 
toții au nevoie de o mai mare 
exigență față de ei înșiși pen
tru ca ilustrațiile să fie ilus
trații și nu simple podoabe, ba 
unele — cele dezumanizînd 
omul — provocînd nu îneîn
tarea, ci contrariul.

Spre deosebire de ilustrațiile 
de carta — mai gîndite, mai 
îndelung elaborate și mai la 
obiect — ilustrațiile din re
viste sînt uneori făcute expe
ditiv și cam în afara textului. 
De aici, decurg neajunsurile 
semnalate și totodată, conclu
zii pentru îmbunătățirea as
pectului grafic al revistelor 
noastre literare.

și 
Pamfil,

PETRU COMARNESCU

SERIA A IIA
PENTRU

DE

'olectiviștij din Bascov, re
giunea Argeș, au încredin
țat stupina tânărului apicul
tor Emil Stan. Datorită grijii 
și priceperii cu care lucrea
ză apicultorul a recoltat 
pJnd acum peste 450 de kg 

de miere

7 mici 
închi- 
Marot 
clipe

lor de neliniște, 
de așteptare, 
să se conto
pească profund 

poetului, unind 
unitar,

cu lirismul 
cintecele într-un tot 
legat.

Tenorul Ion Piso, solistul Fi
larmonicii bucureștene reu
șește să ne redea cîntecele în 
toată plinătatea lor emoțională, 
în întreaga lor muzicalitate.

I. s.

șef de manevră la C.F.R. Are 
și doi copii, Constantin și Ma
riana — sînt elevi, învață. Ale
xandru e mecanic de locomo
tivă la Adjud și are și el copii. 
Iar fata. Elena, e căsătorită cu 
Condurache Gheorghe. E casa 
lui aici.

Tovarășul Condurache ne 
invită lă-i vizităm apartamen
tul. Trei camere, baie, bucătă
rie... Mobila nouă păstrează 
pe suprafețele lucii broderii 
fine lucrate de mîinile bătrî-

în celelalteIn București, ca și 
centre univerMÎtare ale țârii, ae 
deafițoiră în prezent acria a H-a 
a cursurilor de pregătire pentru 
candidații noului an de învăța- 
mint superior.

La aceste cursuri participă inii 
de absolvenți ai școlilor de cul
tură generală, iniparțiți pe grupe 
după specificul facultăților ce 
le vor urma. Un mure număr de 
profesori, lectori și asistenți cu 
bogată experiența didactică aju
tă pe viitorii sludenți aă se pre
gătească temeinic la obiectele la 
care vor da examen de admilere. 
Ca și cei din prima serie a 
cursurilor de pregătire, candida-

țîi au prilejul aă cunoaici mi
nunatele condiții de învățătură 
și viața create studenților de 
regimul democrat-popular. Pen
tru ei au foet puie la diipoziție 
căli de studiu, laboratoare mo
derne utilate la nivelul tehnicii 
contemporane, cămine conforta
bile și nn bogat material biblio
grafic de specialitate.

în anul universitar 1963—1964, 
numărul studenților la cursurile 
de zi, din cele 13 centre univer
sitare ale țării noastre, va depăși 
91.000, dintre care aproximativ 
21 000 vor frecventa cursurile 
anului întîi.

Foto O. PLECAM

Lucrări pentru
modernizarea drumurilor

(Agerpres)

— Va sile vrea să se facă in
giner. l-am spus: numai de 
tine depinde : învață bine și 
mai departe și-ai să ajungi la 
facultate. Iar fata are de a- 
cum un drum precis.

— Dar unde sînt ?
— Păi unde 
vacanță. Sînt 
înainte de a

ceasta locuință 
Bahluiului, în 
lui, pe ușa unei școli, am citit 
următorul anunț scris cu litere

e
să fie ?! Doar 
și ei plecați.

ajunge la a- 
de pe malul 

centrul orașu-

Copiii din familia Cobiliță
liță. Locuiește în casa ginere
lui, într-un bloc nou pe malul 
Bahluiului .

...Construcțiile de pe malul 
Bahluiului par un orășel la 
marginea marelui oraș. Totul 
este aici nou: blocuri cu 
multe etaje, magazine, străzi 
asfaltate, iar dacă privirea ți 
se împiedică la un capăt de 
stradă de ceva veehi, vezi și

păr alb, cu fața brăzdată a- 
dînc.

Iși amintește cu greu de anii 
din urmă.

— Am suferit multe dar a- 
cum bătrînețele îmi sint asi
gurate. Copiii o duc bine: toți 
au rostul lor acum. Cel care a 
fost dat de suflet, Nicolae, 
trăiește. A urmat niște școli 
mai acum cîțiva ani și a ajuns

net, și flori multe... Așa era în 
dimineața aceea în casa care 
de fapt n-aștepta oaspeți.

— Și cite persoane locuiți 
aici ?

— Mama, soția, eu și copiii 
noștri: fetița în anul doi Za 
școala comercială și băiatul în 
clasa a V-a.

Și ce tată nu-i mîndru de 
capiii lui care învață bine ?

mari: „Comandamentul va
canței*1.

— Păi sigur că avem un co
mandament pentru organiza
rea vacanței — mi s-a spus a- 
tunci, la școală. Din Iași 
pleacă zilnic copii în tabere și 
în excursii. Apoi vin capii din 
alte orașe. Trebuie să-i pri
mim, să-i găzduim și să le a- 
rătăm orașul. Circa 1 000 de 
copii dirt r^iunea noastră fac

excursii, unii 
terea locurilor 
marile orașe ale țării, pe lito
ral... Toate acestea tTebuie or
ganizate cu rost.

...In vara anului 1938 copiii 
lui Cobiliță sufereau de foa
me. Nepoții lui își petrec as
tăzi vacanța în tabere. Dar a- 
cesta este doar un aspect. Fiii 
lui Cobiliță trăiesc astăzi a 
viață pe care, atunci cind ta
tăl lor a dat anunțul în ziar, 
nu și-o puteau închipui. Oa
meni simpli, ei și-au găsit ros
turile firești, și-au întemeiat 
cămine unde copiii lor vi
sează — și cu siguranță că-și 
vor îndeplini visurile — să de
vină ingineri, medici sau pro
fesori. Acești nepoți din nea
mul lui Cobiliță nu duc grija 
zilei de miine și, — le-am 
văzut fotografiile — cresc să
nătoși și frumoși.

Anunțul dat în 1938 de bu
nicul lor rămine un document 
tragic și acuzator despre soar
ta oamenilor simpli din trecut 
și pune mai mult în evidență 
realitățile luminoase ale zile
lor de astăzi.
VICTOR CONSTANTINESCU

pentru cunoaș- 
natale, alții în

I

I

în ultimii trei ani, în regiu
nea Cluj s-au executat lucrări 
de modernizare și întreținere 
a drumurilor și șoselelor pe o 
lungime de 800 km. Au fost 
aplicate covoare asfaltice, tra
tamente de regenerare a îm- 
brăcăminților asfaltice, repro
filări și cilindrări de drumuri, 
pietruiri etc. începînd din 
acest an, în urma unui studiu 
făcut de specialiștii din re
giune, s-a trecut la aplicarea 
unei noi metode de moderni
zare a drumurilor cu balast 
bituminizat la cald. Prin a- 
ceastă metodă prețul de cost 
pe km se reduce cu mai mult 
de 25 la sută, viteza de depla
sare a mijloacelor de transport 
crește cu 50 la sută, iar uzura 
lor se reduce la jumătate. De 
asemenea, consumul de car
buranți al autovehiculelor se 
reduce cu 10—15 la sută.

Pentru extinderea acestei 
metode, secția de drumuri a 
Sfatului popular regional a 
organizat un schimb de expe
riență în raionul Huedin, unde 
s-au modernizat peste 8 km 
de drumuri după această me
todă, In același scop, un nu
măr de tehnicieni și șefi de 
echipă din raioanele regiunii 
vor participa o lună de zile în 
acest raion la lucrările de mo
dernizare a drumurilor.

(Agerpres)
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peste hotare
PARIS 14 — Corespondentul 

Agerpres transmite: După mai 
multe spectacole prezentate la 
Geneva, ansamblul folcloric 
românesc ltPerinița“ a dat 
marți seara un spectacol în 
sala teatrului „Eden** din ora
șul francez Aix-les-Bains. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes. Dansatorii și 
cântăreții ansamblului au fost 
răsplătiți cu îndelungi aplauze.

După spectacol, președintele 
Comitetului manifestărilor ar
tistice din localitate, Marcel 
Duchene, a declarat; „A fost 
cel mai interesant spectacol la 
care am asistat, în ultimii ani, 
în acest oraș unde au loc anual 
numeroase manifestări artis
tice de acest fel".

Georgescu, dirijor pe care re
cent l-a putut urmări condu- 
cind orchestra filarmonică di» 
București-. Un șef de orchestră 
renumit, un solist care a pro
dus o surpriză plăcută, » pro
gram clasic, alcătuit di» piese 
excelente, au asigurat acestui 
concert un succes neîndoiel
nici

V1ENA 14 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite ; 
Comentând concertul simfonic 
dirijat în cadrul „Festivalului 
internațional Salzburg-1963“ de 
către George Georgescu, artist 
al poporului al R.P. Romîne, 
cu concursul pianistului Valen
tin Gheorghiu, artist emerit, 
cotidianul austriac „Wiener 
Zeitung" scrie : „Publicul vie- 
nez păstrează impresii dintre 
cele mai bune despre George

TOKIO.— In taloanele gale
riilor de artă dm parcul 
U.EJi.O. din Tokio, s-a deschis 
recent o expoziție romînească 
de grafică și acuarela. Expozi
ția a fost organizată xub aus
piciile Asociației artiștilor plas
tici japonezi în colaborare cu 
Institutul Romin pentru Rela
ții Culturale cu Străinătatea și 
Uniunea Artiștilor Plastici di» 
R.P.R. Sînt prezentate gra
vuri ale artiștilor grafici Jules 
Perahim, Gy Szabo Bela, Ivan- 
cenco, Mihail Gion, V. Dobrian 
și ale altor graficieni romîni, 
precum si lucrări £n acuarelă 
ale unor tineri pictori romîni.

La festivitatea de inaugurare 
au fost prezente numeroase 
personalități japoneze printre 
care : prof. Yoshitaro Hirano, 
președintele Comitetului de 
luptă centru pace din Japonia,

membru al Consiliului Mondial 
al Păcii. Chnrjfo Salo — direc
torul general al Asociației Ar
tiștilor Plastici Japonezi, HojO- 
ma lnsuke, cunoscut pictor ja
ponez. Toshiaki Vada. vice
președintele Asociației de prie
tenie Japonia—Romi n ia, pre
cum si numeroși sculptori și 
pictori japonezi

Profesorul Hirano, in corin
tul rostit La deschiderea expo
ziției, a elogiat calitatea lu
crărilor artiștilor romîni. El a 
subliniat că expoziția este un 
simbol al păcii și înțelegerii 
între poporul nostru și cel ja
ponez.

Ministrul R. P. Romîne la 
Tokio. Ion Bradovici, a subli
niat, în cuvlntul său, necesita
tea organizării reciproce a 
unor astfel de manifestări care 
contribuie la întărirea priete
niei dintre popoare.

BERLIN. — Recent, în edi
tura berlineză ^Der Morgen" 
a apărut romanul „Jocul cu 
moartea" de: Zaharia Stancu, 
în traducerea scriitorului Al
fred Kittner.

Sărbătoarea

conducerea 
Coreea, 
forțele 

refacere 
a socia-

Foto : TASS-Moscova

Mesaj in problema bazei

Pe șanfîenu de construcție al uzinei de superfosfa|i 
din Smngait (P-SS. Azerbaidjan^)

Coreei populare
oporul Republicii 
Populare Demo
crate Coreene săr
bătorește împlini
rea a 18 ani de 
la eliberarea Co
reei de sub do

minația militarismului japonez 
de către Armata Sovietică.

Eliberarea Coreei la 15 au
gust 1945 a marcat o cotitură 
istorică în destinele poporului 
ei. Oamenii muncii din partea 
de nord a Coreei au instaurat 
Duterea populară pășind cu 
elan la înlăturarea înapoierii 
multiseculare a țării. Opera de 
construcție pașnică a fost însă 
întreruptă pentru o perioadă 
de războiul din Coreea.

După încheierea armistițiu
lui, oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană, sub 
Partidului Muncii din 
și-au consacrat toate 
muncii creatoare de 
a țării, de construire

lismului, dobindind realizări 
de seamă în dezvoltarea eco
nomiei și înflorirea culturii. 
Dintr-o țară înapoiată, Coreea 
populară s-a transformat în- 
tr-un stat industrial-agrar. Po
porul R.P.D. Coreene muncește 
acum cu abnegație pentru în
făptuirea planului de șapte ani 
(1961—1967) de dezvoltare a 
economiei naționale.

într-o direcție cu totul opu
să intereselor maselor popu
lare s-a dezvoltat Coreea de 
sud. Acolo, domnesc mizeria și 
șomajul în masă. Actualul re
gim de dictatură militară a 
dezlănțuit o cruntă teroare 
anti-populară, încercînd astfel 
să înăbușe năzuința arzătoare 
a poporului Coreei de sud de 
a scăpa de jugul dominației 
străine și a dispune liber de 
soarta sa.

Cerința întregului popor co
reean este evacuarea trupelor 
străine din Coreea de sud, în-

făptuirea năzuinței sale spre 
reunificarca țării. Această nă
zuință legitimă a întregului 
popor coreean e sprijinită de 
toți oamenii iubitori de pace.

In cadrul marii familii a 
țărilor socialiste, popoarele 
romîn si coreean sînt unite 
prin trainice legături de prie
tenie, colaborare și într-a- 
jutorare frățească. Se dezvoltă 
continuu, spre binele ambelor 
popoare, relațiile de colabora
re multilaterală economică, 
politică, culturală, tehnico-ști- 
ințifică romîno-coreene.

Cu prilejul marii sărbători a 
R.P.D. Coreene, poporul și ti
neretul din R. P. Romînă 
urează poporului si tineretului 
coreean să dobândească noi 
succese în opera de construire 
a socialismului, în lupta pen
tru unificarea pașnică a tarii, 
pe baze democratice, pentru 
apărarea păcii.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
CONGRESUL UNIUNII

GENERALE
A STUDENȚILOR

DIN CONGO

Zntre 4 și 12 august, 
Leopoldville și-t

la
/ Leopoldville și-a desfă

șurat lucrările cel de-al 
Il-lea Congres al Uniunii ge
nerale a studenților din 
Congo.

In hotărîrile adoptate, con
gresul a confirmat necesitatea 
acută ca Republica Congo sa 
promoveze ferm o politică ex
ternă pozitivă și a condamnat 
încercările neocolonialiștilor 
de a abate poporul congolez 
de pe calea trasată de Patrice 
Lumumba. Delegații la con
gres s-au pronunțat pentru în
tărirea continuă a unității în
tregului tineret congolez în 
lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor sale.

Congresul a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care 
cere asigurarea libertăților po
litice în țară; au fost examina
te în amănunțime problemele 
economice și financiare ale 
țării. In cuvîntările lor dele
gații au subliniat că ajutorul 
puterilor occidentale acordat 
în condițiile actuale urmărește 
o nouă înrobire a Congoului. 
Țara are nevoie nu de dolari, 
au subliniat ei, ci de un co
merț bazat pe egalitate în 
drepturi și avantaj reciproc, în 
interesele dezvoltării econo
miei naționale congoleze.

—•—
Continuă greva

minerilor
din Asturia

gre-MADRID. — Mișcarea _ 
vistă a minerilor din bazinele 
carbonifere din provincia As
turia continua. Agenția Fran
ce Preș se relatează că în re
giunile Langreo și Nalon mun
citorii greviști refuză în con
tinuare să reia lucrul și că 
minerii din centrul Mosquite- 
ra continuă, de asemenea, să 
se afle în grevă. După cum se 
știe, acțiunile greviste al# mi
nerilor au început la 18 iulie 
în sprijinul revendicărilor 
muncitorilor pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, re
cunoașterea drepturilor sindi
cale și a dreptului la concediu.

Eșuarea
tratativelor

dintre patroni
si feroviari

WASHINGTON. — Agenția 
U.P.I. transmite că tratativele 
purtate între reprezentanții 
sindicatelor feroviarilor ameri
cani și ai companiilor de căi 
ferate în vederea reglementării 
unui grav conflict de muncă 

*au eșuat. După cum se știe, 
guvernul american a interzis 
în ultimul moment declanșa
rea grevei generale a ferovia
rilor americani în semn de 
protest împotriva intenției so
cietăților de căi ferate de a 
introduce „modernizări'1, ceea 
ce urmează să ducă la conce
dierea unui mare număr de 
salariați. In legătură cu aceas
ta, ministrul muncii, Willard 
Wirtz, a declarat la 13 august 
că „ultimele încercări în ve
derea reglementării conflictu
lui au eșuat și nu sînt prevă
zute nici un fel de întâlniri 
viitoare". Confirmînd aceste 
aprecieri. H. E. Gilbert, preșe
dintele Sindicatului fochiștilor 
fi mecanicilor de locomotive, a 
declarat că în prezent cele' 
cinci uniuni sindicale ale fero
viarilor americani nu au altă 
alternativă decît să se pregă
tească pentru o grevă generală

i.

Noi semnături pe Tratatul
de la Moscova

MOSCOVA.— La 14 august 
încă Datru state au semnat la 
Moscova Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. Re
prezentanții celor patru state 
— Japonia. Pakistan, Birmania 
și Filipine — au rostit, cu pri
lejul semnării, scurte cuvin- 
tări.

In cuvîntarea sa, ambasado
rul Japoniei la Moscova, Hisa- 
nari Yamada, a subliniat că 
„Japonia este unica țară care 
a trăit tragedia dezastrului a- 
tomic. Această tragedie a o- 
menirii nu trebuie să se mai 
repete niciodată pe glob, a 
spus ambasadorul. Este dorin
ța sinceră a 
nez“.

„Apreciind 
un prim pas _ 
deplină a tuturor experiențe
lor nucleare, am hotarît să-I 
sprijinim si să-1 semnăm", a 
spus în încheiere ambasadorul 
Japoniei

experiențelor nucleare în at
mosferă. în spațiul cosmic șl 
sub apă a fost semnat de re
prezentanții unui nou grup de 
țări: Jamaica, Irak, Siria, 
Costa Rica și Spania.

WASHINGTON. — La 14 
august ambasadorii Japoniei și 
Pakistanului în S.U.A. au sem
nat in numele țărilor lor, copia 
americană a Tratatului cu pri
vire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în at
mosferă, in spațiul cosmic și 
sub apă.

poporului japo-

acest Tratat ca 
spre interzicerea

WASHINGTON 14 (Ager- 
pres). — La 13 august, la Wa
shington, Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea

LONDRA. — Agenția Reuter 
anunță că la 14 august la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Angliei a continuat ceremonia 
semnării Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub 
apă de către țările care au a- 
derat la acest tratat. Potrivit 
agenției, pe lista semnăturilor 
s-au mai adăugat iaca «xri 
țâri — Algeria, Japonia, Bir- 
mauia, Pakistan, Spa»i», ceea 
ce fare ca nsmăral semaArxn- 
lor pe copia britanici a^ra:a- 
tului să se ridica la M.

Mitingul de
DJAKARTA. — Agenția 

Reuter relatează că în capita
la Indoneziei, Djakarta, a avut 
loc un miting de masă în 
semn de protest împotriva pla
nului colonialiștilor englezi de 
creare a Federației Malayeze.

Participanții Ia miting au a- 
doptat o rezoluție în care se 
arată, după cum relevă agen-

protest de
ția citată, că ..crearea acestei 
federații nu este decît o în
cercare a colonialiștilor en
glezi de a-și apăra interesele 
economice, politice și militare 
în Asia de sud-est".

Intr-o altă rezoluție adopta
tă la miting se cere ca guver
nul indonezian să naționalize
ze toate proprietățile aparți- 
nînd monopolîștilor englezi.

Cuvîntarea

președintelui Indiei
DELHI. — La 15 august se 

sărbătorește în India împli
nirea a 16 ani de la procla
marea independenței țării. Cu 
acest prilej, președintele In
diei, Radhakrishnan, a rostit o 
cuvîntare radiodifuzată în care 
a spus între altele:

„De la obținerea indepen
denței noi considerăm liberta
tea politică ca un mijloc de 
importanță vitală pentru ridi
carea nivelului economic și so
cial al poporului nostru. Apli- 
cînd metodele moderne ale ști
inței și tehnicii in domeniul 
agriculturii și industriei — a 
spus președintele — luptăm 
pentru sporirea producției a-

gricole și industriale, con
struim școtl, instituții de biră- 
țămint tehnic și universități, 
extindem construcția de locu
ințe șî îmbunătățim deservirea 
medicală11.

„Avem de parcurs încă o 
cale lungă pînă la realizarea 
țelului nostru — a declarat 
Radhakrishnan. In țară se mai 
mențin rămășițe ale feudalis
mului. Aceste rămășițe trebuie 
înlăturate cit mai grabnic".

Președintele a subliniat im
portanța pe care o are pentru 
cauza păcii Tratatul de Ia 
Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară in atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

Situație încordată 
la Brazzaville

BRAZZAVILLE. — Agen
țiile de presă relatează c£ în 
urma ciocnirilor care au avat 
loc la 13 august La Brazza
ville, cu prilejul grevei gene
rale a muncitorilor, situația 
din capitala Congoului (Bra
zzaville) continuă să se men
țină încordată.

Potrivit relatărilor agenției 
United Press Internauocial, 
orașul se afla Snir-o adevara- 
tă stare de război. Unitățile 
de cavalerie și jandarmi, mo
bilizate de către autorități, au 
folosit gaze lacrimogene pen
tru a-i împrăștia pe demon
stranți. Legăturile teîrfaruce 
și celelalte mijloace de comu
nicație dintre Leopoldsulle 
Rr^rzav...’ au fost întrerupte 
în cursul nopții de 13 august, 
relatează agenția Associated 
Press, paza palatului președin
telui Fulbert Youlou a fast în
tărită.

Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, greva genera
lă a fost organizată de către 
sindicatele congoleze io semn 
de protest împotriva potaticj 
prejeu^telni F-juteet Yculoc. 
Ea a început imediat (topi ce 
reprezentanții rihri au

rupt negocierile cu conducăto
rii sindicatelor în vederea so
luționării conflictului care a 
apărut ca urmare a arestării 
de către autorități a doi con
ducători ai sindicatelor. Prin
tre cererile prezentate de că
tre reprezentanții sindicatelor 
sînt: reducerea numărului
membrilor cabinetului de mi
niștri, încetarea despotismu
lui.

militare de la Seno

la Djakarta

LOXDUA

Astăzi poporul Indiei sărbătorește o dată importantă din istoria sa — 16 ani de la pro
clamarea independenței. 16 ani de cînd, datorită avîntului mișcării de eliberare, guvernul 
englez a fost nevoit să acorde indiei independența.

Cu prilejul acestei sărbători a Indiei poporul romîn, tineretul țării noastre urează po
porului indian noi succese în lupta pentru prosperitatea patriei sale, pentru consolidarea 
independenței naționale, pentru pace.

în fotografie.: aspect din Bombay, unul din marile orașe indiene.
I

Vedere din Phenian — capitala R.P.D. Coreene

Vești din R. P. 0. Coreeană

MOSCOVA. — După cum a- 
nunțâ Tass, la 9 august, amba
sadorului Marii Britanii în 
U.RSJS. i-a fost remis proiec
tul sovietic de mesaj al copre
ședinților Conferinței in ierna- 
penale pentru reglementarea 
problemei laoțiene. care ur
mează sâ fie adresat primului 
minisrm ȘarvanTL» Fnmma ș • 
guvernului Frântei în proble
ma bazei m._aze franceze de 
la Seao.

Această bază, situată pe te
ritoriul laoțian și care în vir
tutea acordurilor de la Geneva 
urmează să fie transferată gu
vernului de coaliție al La o su
lul, a fost ocupată recent de 
trupele grupării lui Nosavan.

Problema condițiilor de re- 
cepțianare a bazei de la Seno 
nu a. fofet discutată în cadrul 
guvernului de coaliție

^Axribuind o mare impor- 
a 

se 
spune în proiectul sovietic de 
mesaj, copreședinții cheamă pe 
primul ministru, prințul Su- 
va-ma Frimma, sâ stăruie asu
pra discutării de către guver
nul de coaliție a problemei 
bază oe la Seno,

tanțâ îndeplinirii întocmai 
*cord-irdar da la Geneva,

PE SEURT

avea

BERLIN. — După cum a- 
nunză agenția AJDkJf^ ia 13 au- 
gust O- Wtnrer, Drim-locȚiitor 
al ministrului afacerilor ex
terne al RjDG. a rostit o cu- 
rinta^e la postul de televiziune 
al R.D.G. în cere a cftemai 
populația Berlinului occidental 
să depună eforturi și s* ma
nifesta bunăvoință pentru rea
lizarea înțelegerii reciproce in
tre locuitorii Berii ml ui occi
dental și ai RD.G.

O. Winzer a aminti: că gu- 
rernul RJ3.G. a declarat în 
repetate noduri că considera 
posibile iu numai trataîirele, 
ci și încheierea de acorduri, 
daci din partea Berlinului oc
cidental va fi manifestată ho- 
tăritea corespunzătoare pentru 
acest lucru.

WASHINGTON. — La 13 
august s-a înapoiat la Was
hington secretarul pentru agri
cultură al S.U.A., Orville Free-

1

a Uzina de metale nefe
roase din orașul Namp- 
ho, dinR.P.D. Coreeană, 

a fost dată în exploatare o nouă 
linie tehnologică pentru pro
ducția acidului sulfuric. Noua 
linie permite sporirea capaci
tății anuale de producție cu 
3 000 de tone. Cu ajutorul ei, 
producția anuală de acid sul
furic se va ridica în R.P.D. 
Coreeană la 33 000 de tone.

Această substanță are o lar
gă întrebuințare în economia 
națională a republicii.

imeiti de știință din 
R.P.D. Coreeană lucrea
ză cu succes la îmbună

tățirea calității și sporirea 
producției diferitelor fibre 
chimice din materie primă in
digenă. Au fost terminate cer
cetările pentru producția ny- 
lonului și a vyclonului din 
miezul stiuleților și coceanului 
de porumb. Succese impor
tante au fost obținute și în ce 
privește dezvoltarea produc
ției de celuloză, carbură de 
calciu, acid sulfuric, care con
stituie materia primă de bază 
pentru producția fibrelor chi
mice.

Volumul producției globale 
de fibre chimice în primul tri
mestru al acestui an a depă
șit cu 80 la sută indicii reali
zați fn perioada corespunză
toare a anului trecut.

Anul acesta, producția de 
țesături din fibre chimice va

reprezenta 60 la sută din 
tumul total de țesături.

4 nul acesta pentru 
, | voite social-culturale

to-

4 nul acesta pentru ne- 
I voile social-culturale ale 

populației R.P.D. Coree
ne vor fi alocate în total peste 
710 milioane de voni, cu 16,1 
la sută mai mult decît în anul 
1962.

O mare parte din suma de 
351 620 000 voni, destinată dez
voltării învățămîntului, cul
turii Si știinfei va fi folosită 
pentru construirea sau lărgi
rea unor mari institute de în- 
rățămfnt, printre care Univer
sitatea din Phenian, Institutul 
agronomic din Hiadiu, institu
tele pedagogice de la Phenian 
și Swtidiu, Institutul de medi-

cină din orașul Hamhîn, Insti
tutul -oentru pregătirea de ca
dre didactice de la Hampho, 
Biblioteca de stat de la Phe
nian si alte instituții de învă- 
țămînt si cultură.

Potrivit datelor Ministeru
lui Sănătății Publice, 
sortimentul de medica

mente produse în R.P.D. Co
reeană se va îmbogăți în ur
mătorii doi sau trei ani cu 
peste 300 de produs^ noi. Anul 
acesta se vor produce 90 de 
medicamente noi puse la punct 
de oamenii de știință coreeni.

Anul trecut, producția de 
medicamente a fost în R.P.D. 
Coreeană cu 37 la sută mai 
mare decît în 1961.

Adunarea festivă de la Phenian
PHENIAN. — în seara zilei 

de 14 august, în sala Teatru
lui Mare din Phenian a avut 
loc adunarea festivă consacra
tă aniversării a 18 ani de la 
eliberarea Coreei.

La adunare au participat 
conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, oameni de ști
ință, cultură 
și membri ai 
matic.

și artă, precum 
corpului diplo-

T E L E G RÂMĂ
Cu prilejul celei de-a 18-a 

aniversări a eliberării Coreei 
tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al

rD*JTT h 11! fc i
care a întreprins timp 

de aproape o lună o vizită în 
Uniunea Sovietică și în alte 
țări europene, printre care și 
R.P. Romînă.

LONDRA.— Miercuri a so
sit la Londra într-o vizita ofi
cială în cursul căreia va avea 
întrevederi cu reprezentanții 
guvernului englez, ministrul 
afacerilor externe al R.F. Ger
mane, Gerhard Schroeder. A- 
genția Reuter relatează că 
unul din scopurile principale 
ale vizitei ministrului de ex
terne vest-german în Anglia îl 
constituie „consultările' în le
gătură cu îngrijorările mani
festate de cercurile oficiale de 
la Bonn fată de încheierea a- 
cordului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare in atmosferă, în 
spațiul cosmic si sub apă.

LERW1CK. — Agenf ia Reuter 
zrur.fd cd cu ocazia unor săpături 
lăcuie In insula Last, la circa 150 
4e mile Ja nord de Scoția, au fast 
descoperite riduri masive dat]nd 
■lin timpul vikingilor. Au mai fost 
găsite, de asemenea. obiecte de 
•,l<.rie din prima parte a epocii 
• ierului si fragmente de olărie da
ună de prin anul 150 era noastră

NICOSIA. — Potrivit datelor bi
roului de statistică din Cipru, nu
mărul populației 
iulie 1963 a 
de oameni.

insulei in luna 
atins cifra de 539 000

HANOI. 
agenția de 
și la postul de radio Saigon, 
Agenția vietnameză de infor
mații anunță că în ultim i vre
me forțele de eliberare națio
nală din Vietnamul de sud au 
dobîndit noi succese lupta 
lor. Astfel, în provincia Thu- 
Dau forțele de eliberare na
țională au zdrobit un batalion 
de trupe guvernamentale, uci- 
gind aproximativ 100 de ostași

— Referindu-se la 
presă „Eliberarea"
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a trimis o tele-R. P. Romîne 
gramă de felicitare tovarășului 
Pak Sen Cer, ministrul aface
rilor externe al R.P.D. Co
reene.

PE SCURT!
si rănind alți 50. în aceeași 
provincie, patrioții sud-vietna- 
mezi au atacat lagărul de con
centrare de la Ka-Na și au 
ucis 14 paznici ai lagărului. 
La Kao-Lan ei a« capturat un 
post care era apărat de o com
panie de trupe guvernamen
tale. In timpul atacului au fost 
uciși peste 50 de soldați ai 
inamicului.

NEW YORK, 
cago au avut 
violente într© 
care manifestau împotriva segre
gației rasiale în școli, și poliție. 
Patru persoane au fost rănite. Po
liția a operat arestări, numărul 
celor arestați în cursul ultimelor 
zile la Chicago cu prilejul unor 
demonstrații asemănătoare, fiind 
de peste 100.

— In orașul Chi- 
loc noi incidența 

grupuri de negri,

MANAGUA. — Agenția Prensa 
Latina relatează ca, potrivit ști
rilor oficiale sosite la Managua, 
în localitatea Caratera din Nica
ragua. situată în departamentul 
Matagalpa, s-a produs o ciocnire 
armată între o unitate de guerilă 
și un detașament al gărzii națio
nale. Autoritățile au anunțat că 
unitatea de guerila a reușit să se 
refugieze în munți.

WASHINGTON.— In cadrul 
audierilor cu privire la Tra
tatul de la Moscova care au 
loc în Comisia senatorială 
pentru afacerile externe a 
S.U.A., la 14 august, a luat cu
vântul Glenn T. Seaborg, di
rectorul Comisiei S.U.A. pen
tru energia atomică. Ca și se
cretarul de stat al S.U.A., Rusk 
si ministrul de război al 
S.U.A., McNamara, care au 
luat cuvântul în zilele prece
dente, el a declarat că se pro
nunță pentru ratificarea de 
către Senatul S.U.A. a Trata
tului.

„Poporul din Statele Unite, 
a afirmat el, dorea un astfel de

Tratat și îl consideră drept un 
nas ne calea spre destinderea 
încordării și încetarea cursei 
înarmărilor".

LONDRA. — Purtătorul 
cuvînt în problemele de poli
tică externă al partidului la
burist britanic, Patrick Gor
don Walker, a făcut o decla
rație în localitatea Stratford- 
on-Avon în care recunoaște 
gravitatea conflictului care 
scindează în momentul de față 
țările Europei occidentale gru
pate în Piața comună și Sta
tele Unite. Walker s-a referit 
la criza creată în relațiile eco
nomice interoccidentale de 
așa-numitul „război al păsări
lor", adică de sporirea tarife
lor vamale la importurile în 
Piața comună a unor produse 
agricole americane — carne 
de pasăre și conserve din acest 
produs. După părerea fidelu
lui politic britanic, acest con
flict reprezintă „doar primul 
pas într-o ciocnire mult mai 
importantă de interese" și „ar 
putea da naștere unor proble
me foarte grave". Pînă acum, 
după 
dintre 
comună
ca urmare a 
agențiile de 
relatează că 
rezolvare.

cum se știe, relațiile 
Washington și

se
Piața 

mențin încordate 
acestui conflict și 
presă occidentale, 
nu sînt indicii de

ALGER. — La 14 august, Ferhat 
Abbas, președintele Adunării Na
ționale Constituante a Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
a prezentat deputaților o declarație 
scrisă, intitulată ,,De ce nu sînt 
de acord cu proiectul de constitu
ție elaborat de guvern și de Bi* 
roul Politic al Frontului de Elibe
rare Națională". Odată cu decla
rația, Ferhat Abbas a trimis depu- 
tațîlor o scrisoare in care anunță 
că la 20 septembrie își va da de
misia din funcția pe care o deține.


