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Peste 
prevederile 

planului

• PLOIEȘTI. — De Ia începu
tul anului și pînă acum, colec
tivele întreprinderilor ploieștene 
aparținînd Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei au livrat, 
peste plan, o producție aproape 
egală cu cea realizată pe întreg 
anul 1959. Numai în primele 5 
luni, prin ridicarea productivității 
instalațiilor de foraj, extracție și 
prelucrare, reducerea de materii 
prime și materiale, extinderea au
tomatizării și mecanizării în uzi
nele chimice și rafinării, colecti
vele de petroliști și chimiști au 
realizat economii suplimentare la

prețul de cost în valoare de a- 
proape 32 milioane lei, iar bene
ficii peste plan de 31 203 000 lei.

• DEVA. — Colectivele ex- 
Îiloatărilor miniere Teliuc și Ghe- 
ar au livrat de la începutul a- 

nului furnalelor de la Hunedoara 
și Călan peste prevederile planu
lui mai mult de 8 300 tone mi
nereu de fier.

Acest succes s-a obținut în
deosebi pe seama extinderii și a- 
plicării unor metode de lucru de 
mare productivitate.

• BACĂU. — Pe primele șase 
luni ale anului, planul producției 
globale al întreprinderilor produ
cătoare de materiale de construcții 
din regiunea Bacău a fost realizat 
în proporție de 105,5 la sută, dîn- 
du-se peste plan o producție mar
fă în valoare de peste 10 mili
oane lei. In această perioadă s-au 
produs în plus mai mult de 20 000 
tone ciment, 12 000 plăci asbo- 
ciment, 1400000 cărămizi și alte 
materiale de construcție.

(Agerpres)

PE MARILE TRASEE 
ALE ÎNTRECERII SOCIALISTE

r11111111111111111L

CITITI»

in numerele viitoare 
ale ziarului nostru 

rubricile:
• Dialogul patriei 

cu timpul
La rubrică se vor publica reportaje și eseuri 

despre marile preiaceri din patria noastră în 
ultimele două decenii, ritmurile de dezvoltare 
ale diferitelor ramuri ale economiei, transfor
mările petrecute în conștiința oamenilor.

9 0 anchetă a ziarului 
in rîndurile tineretului

în viată, pregăti-privind idealulpe teme .
rea profesională și culturală, universul intim 
al sentimentelor, gînduri de viitor — la care 
au răspuns pînă în prezent 10 000 tineri.

• Confruntări
Reportajele, însemnările, interviurile, evo

cările, publicate la această rubrică își pro
pun să aducă iată în fată realități de ieri și 
de azi, oferind tînărului cititor prilejul de a 
judeca — in perspectiva zilelor noastre — 
priveliști și fapte pe care vlrsta nu i-a în- 
găduit să le cunoască și care, înlăturate 
pentru totdeauna de revoluție, au eliberat 
terenul pentru înflorirea prezentului nostru 
socialist.

I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I I 
II 
I 
I 

J
Noi sate 

electrificate
In Întreaga tară oamenii muncii, participă cu o 
deosebită însuflețire la întrecerea socialistă, întîm- 
pinînd cu realizări însemnate cea de a XX-a ani
versare a Eliberării patriei noastre. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din fabrici, uzine și de pe șan
tiere, punînd în valoare noi rezerve interne, ob
țin noi rezultate în creșterea producției și a pro
ductivității muncii, în îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de cost. Ziarul nostru 
își propune să transmită, în continuare. Ia această 
rubrică experiența valoroasă a colectivelor de 
muncă, modul cum contribuie tineretul la reali
zarea și depășirea angaj amentelor luate de între

prinderi în întrecerea socialistă.

COMPLETĂRI

De curîndr s-a aprins pentru 
prima oară becul electric în 
casele locuitorilor din Tămv- 
șani, Pogona, Sorogari, Valea 
Lupului, regiunea Iași, Săcel, 
Copaci, Ciupea, regiunea Hu
nedoara, Suplacu de Ținea, 
Sînnicolau de Beiuș, Tulcea, 
Belfir, regiunea Crișana și în 
multe alte localități din regiu
nile Banat, Brașov, Cluj, Ga
lați, Ploiești, Oltenia și Bucu
rești. Numai în regiunile amin
tite au fost electrificate, de la 
începutul anului, peste 220 de 
eateg

lAgerpret)

u venise încă sfîr- 
șitul lunii iunie și 
multe întreprinderi 
din orașul Brăila 
anunțau deja în
deplinirea planului 
pe primul semes

tru. La inspectoratul de sta
tistică din localitate ni s-a 
oferit o primă imagine a reali
zărilor colectivelor de muncă 
din fabricile și uzinele brăile- 
ne. Iat-o: planul producției 
globale a fost îndeplinit, pe o- 
raș, în proporție de 104 la sută, 
iar al producției marfă — 105,2 
la sută. Zilele lui iulie au adus 
însă, în marile întreprinderi ale 
orașului Brăila multe comple
tări la această statistică.

Drum larg 
tehnologiei moderne

Succesele obținute pînă a- 
cum de Uzina „Progresul" se 
reflectă în bilanțul de la sfîr- 
șitul primului semestru. Planul 
la producția globală a fost în
deplinit în proporție de 100,6 
la sută, la producția marfă — 
100,1 la sută, iar la productivi
tatea muncii — 100,9 la sută, 
în 5 luni s-au realizat 824 000 
lei economii suplimentare la 
prețul de cost și 1 367 000 lei 
beneficii peste plan.

Explicația acestor succese 
ne-a fost dată de locțiitorul se
cretarului comitetului de par
tid, tovarășul ing. Camil Croi- 
toru: „Lucrul cel mai impor
tant, căruia i-am acordat o deo
sebită atenție în perioada din 
urmă, a fost creșterea producti
vității muncii. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, eforturile co-

lectivului nostru s-au concen
trat asupra creării unui deea. 
laj. Ia produsele de serie, de 
minimum 45 de zile între sec
țiile primare și cele prelucră
toare".

Intr-adevăr, aici accentul 
principal a fost pus pe înfăp
tuirea acelor măsuri care au 
avut drept scop creșterea sub
stanțială a productivității mun
cii. Din cele 94 de măsuri teh- 
nico-organizatorice, preconiza, 
te pe întreg anul, sînt realizate 
aproape 60. O atenție specială 
s-a acordat aplicării procedee
lor și metodelor de muncă a- 
vansate. Sudura automată și 
semiautomată, întărirea ames. 
tecurilor de formare cu bioxid 
de carbon, craițuirea electro- 
pneumatică — sînt procedee 
tehnologice încetățenite în uzi
na brăileană. De pildă, proce
deul de întărire a amestecuri
lor de formare cu bioxid de 
carbon a fost extins la peste 85 
la sută din întreaga producție 
de piese turnate.

Reține atenția și următoarea 
măsură luată : în uzină au fost 
alcătuite 9 colective, pentru fie. 
care dintre produsele principa
le, și un colectiv, care se ocu
pă de modernizarea utilajelor. 
Acestea sînt compuse din maiș. 
tri, ingineri și muncitori frun
tași, care studiază și fac reco
mandări privind realizarea u- 
nor parametri ridicați ai pro
dusului respectiv, precum și 
îmbunătățirea procesului de 
fabricație (modificări construe.

Strungarul Ioan Filip de Ia 
secția mecanică a Uzinelor 
mecanice Timișoara este 
ir unt aș în întrecerea socia
listă. Împreună cu H. Ale
xandru din echipa pe care o 
conduce, controlează calita

tea unor piese

Foto : N. STELORIAN

Motoare
modernizate

IORDACHE BODEA 
TUDOREL OANCEA

(Continuare în pag. a .JII-a)

Mergi nd în continuare pe li
nia îmbunătățirii performan
țelor tehnice ale produselor, 
constructorii dc mașini electri
ce de la Uzinele ^Electropute- 
re" din Craiova au trimis anul 
acesta șantierelor petroliere un 
motor modernizat pentru foraj 
de 500 kW, care este cu circa 
o tonă mai ușor decît vechiul 
tip, avind, totodată, caracteris
tici funcționale superioare. Au 
fost realizate, de asemenea, 
motoare modernizate pentru 
liniile de ciment, care sînt su
perioare din punct de vedere 
tehnic și cu gabarite reduse.

In acest an, cîteva tipuri de 
aparate electrice vechi vor 
ceda locul celor reproiectate. 
Printre acestea se numără se
paratoarele tripolare de exte
rior de 35 și 110 kV la 1250 
Amperi.

(Agerpres)

Succesele constructorilor 
de rulmenți

Desfășurînd larg 
întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea 
angajamentelor lua
te în cinstea celei 
de-a XX-a aniver
sări a Eliberării pa
triei, constructorii 
de rulmenți din ța
ra noastră și-au de
pășit sarcinile de 
producție prevăzute

în prima jumătate 
a anului cu 28 000 
bucăți, fn perioada 
amintită a fost rea
lizată o cantitate de 
rulmenți aproape 
egală cu producția 
întregului an 1961.

A fost lărgită 
continuu și gama 
sortimentelor aces
tor produse. în pre

zent, industria noa
stră constructoare 
de mașini produce 
aproximativ 280 ti- 
podimensiuni de rul
menți pentru trac
toare, autocamioa
ne, diferite motoare 
electrice, mașini- 
unelte etc.

(Agerpres)

12-19 Iulie
Ediția a XVII-a 

„Cursa 

Scînteii“
Competiția ciclistă de lung kilo

metraj „Cursa Scînteii*, organiza
tă de ziarul „Sdnteia’', cu colabo
rarea tehnică a Federației de spe
cialitate, se va desfășura anul a- 
cesta între 12 și 19 iulie. Traseul, 
în lungime de circa 1100 de ki
lometri, va fi parcurs în șapte e- 
tape, astfel: la 12 iulie București
— Ploiești — Buzău; 23 iulie 
Buzău — Focșani — Adj ud — 
Onești; 14 iulie Onești — Sf. 
Gheorghe — Tușnad — Miercurea 
Ciuc, 15 iulie Miercurea Ciuc
— Odorhei — Sovata — Tg. 
Mureș; 26 iulie — zi de odihnă la 
Tg. Mureș; 27 iulie Tg. Mureș — 
Tîrnăveni — Mediaș — Sibiu; 28 
iulie Sibiu — Călimănești — Rm. 
Vîlcea — Pitești; 29 iulie Pitești
— București.

In Grădina Botanică din Capitală

1 Foto t N. STELORIAN

CRONICA 

ACTUALITĂȚII
Cursuri de perfecționare

pentru
Un mare număr de 

profesori, care cu d- 
xtvtt săptămîni în 
urmă țineau lecțiile în 
fața elevilor, au luat 
acum locul acestora în 
bănci. In București, 
Timișoara, Cluj, Iași și 
Brașov, ca și în alte 
centre din țară, aa în
ceput recent cursurile 
organizate de institu
tele de perfecționare a 
cadrelor didactice, pen
tru sprijinirea profeso
rilor din școlile de 
cultură generală în ve
derea trecerii exame
nelor de definitivat.

cadrele didactice
Asemene® cursuri se 
desfășoară și pentru 
educatori și învățători, 
precum și pentru pro
fesorii din școlile pro
fesionale, tehnice și de 
meserii.

In luna! iulie, Mi
nisterul Învățămîntu- 
lui organizează cursuri 
centrale de perfecțio
nare a cadrelor didac
tice de limba și litera
tura romînă, de engle
ză, franceză, germană, 
rusă, care vor întruni 
peste 1000 partici
pant. O atenție deo
sebită ie va acorda

cursurilor organizate 
în toate regiunile ță
rii, pentru 7 000 pro
fesori care în viitorul 
an școlar vor preda 
obiectul „Agricultura" 
în școlile de 8 an: de 
la sate.

In timpul vacanței 
<de vară vor avea loc 
consultații și cursuri 
de informare științifi
că pe specialități 
pentru 8000 de învă
țători și profesori, 
care se vor prezenta 
la examenele de obți
nere a gradelor didac
tice.

Paralel cu recoltarea - 
arături și însămînțări

Zilele acestea în alte 2 ra
ioane ale regiunii Galați griul 
t-a copt, fiind bun de recoltat. 
Colectiviștii și mecanizatorii 
au tmpînzit de la un cap la 
altul lanurile regiunii. Și cu 
toate că în ultime'e zile a 
plouat, pînă la data de 7 iulie 
ei au reușit să strungi recolta 
de pe aproximativ 30 000 de 
hectare. Cele mai lut inse su
prafețe cu grîu și secară au 
fost recoltate in raionul Brăila 
— aproape 14 000 de hectare. 
Intr-un ritm rapid se desfă
șoară secerișul fi in raionul 
Făurei unde de pe 12 000 de 
hectare rodul holdelor a fost

strîns și depozitat. Paralel cu 
recoltarea se creează cîmp li
ber pentru tractoare în vede
rea executării la timp a ară
turilor și însămînțării culturi
lor duble.

Din suprafețele eliberate, pe 
aproape 10 000 de hectare s-au 
efectuat arături adînci, iar din 
acestea 7 000 de hectare au 
fost însămințate cu culturi 
duble în vederea sporirii re
surselor de furaje. O mare a- 
tenție acordă colectiviștii ac
țiunii de depozitare a plevei, 
care este folosită cu rezultate 
tot mai bune în furajarea ani
malelor. Numai în raioanele 
Brăila și Făurei s-au strîns

Macheta orașului Moldova Veche —* regiunea Banat
I Foto! AGERPRES

pînă acum peste 4 000 tone 
pleavă.

T. OANCEA

la Tulcea s-a deschis

Muzeul Deltei Dunării
La Tulcea a fost inaugurat 

îniercuri Muzeul Deltei Dunării. 
In prima sală a muzeului sînt ex
puse panouri, hărți și grafice o- 
glindind geneza și istoricul Deltei, 
documente care atestă preocuparea 
pentru amenajarea acesteia, încă 
din secolul 28 și pînă în zilele 
noastre. Alte săli prezintă în mod 
atractiv flora și fauna Deltei, pă
sări, și animale care trăiesc în te
renurile inundabile, în stufăriș, și 
plauri, pe grinduri, în apele stag
nante și curgătoare.

(Agerpres)

Elevii anului III de la Școala 
tehnica horticolă din Miniș exe- 
cutînd lucrări practice în via 
stațiunii experimentale hoitivi- 
itcole Miniș — raionul Lipova

Foto: Agerpres 

■ entru proaspătul 
posesor al unei di
plome de maturi
tate, umedă încă 
de o cerneală cu 
care s-a consem
nat data seziunii 

— iunie ’64 — perioada fră- 
mîntărilor generate de între
barea: „încotro?, spre ce insti
tut de învățămînt superior? ", 
a fost, în mod firesc, depă
șită.

Așa stînd lucrurile, rîndu
rile de față, menite să pre
zinte cititorului unul dintre in
stitutele noastre de învăță- 
mînt superior — mai exact: 
„Institutul Agronomic „Nico- 
lae Bălcescu" din București — 
ar putea fi acuzate de tardivi
tate. deoarece principalii lor 
beneficiari, „maturii" cu un 
atît de recent certificat, și-au 
ales deja profesia viitoare.

Și totuși, scriem aceste rîn- 
duri în special pentru cei dor
nici să devină studenți ai In
stitutului Agronomic din Ca
pitală, intenția noastră con- 
stînd nu în sublinierea în
semnătății profesiei însușite în 
anii de studii de aici — ci în 
notarea unor amănunte des
prinse dintr-o așa-numită „vi

zită la fața locului", animați 
de gîndul că, astfel, venim în 
întîmpinarea unei legitime 
curiozități manifestate de cei 
care s-au hotărît să se nu
mere printre candidații la exa
menul de admitere din toam
nă. Deși departe de noi pre
tenția de a ni se atribui cali
tățile unui ghid, îi solicităm 
totuși să ne însoțească și să 
notăm împreună, în caietele de 
impresii, acele amănunte care, 
mîine, ca studenți, vor com
pune pentru ei realitatea în
conjurătoare cea mai apro
piată: noua lor casă, familie, 
locul de muncă, al întîlnirii, 
poate cu prima dragoste, al 
satisfacției, sigur, că-și vor ve
dea îndeplinit cel mai matur 
vis al tinereții.

Creație a revoluției noastre 
socialiste, edificiul prestigios 
în ansamblul învățămîntului 
nostru, Institutul Agronomic 

„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești numără abia o duzină de 
ani de activitate, dar o tradi
ție de peste un secol. în apa
rență, această tradiție se în
trevede doar în respectul una
nim pentru marile figuri tie 
înaintașilor, eminenți oameni 
ai științelor agronomice, care 
în decursul a 100 de ani, în 
ciuda indolenței cu care regi
murile trecute priveau școala 
în genere, au contribuit la 
fundamentarea și dezvoltarea 
învățămîntului agronomic din 
Romînia. Numele lor, sînt 
purtate astăzi, în semn de 
adîncă venerație, de zeci 
de amfiteatre ale institu
tului. Ochiul atent nu poate 
să nu rețină însă că cei pes
te 100 de ani de tradiție au 
implicații salutare în proce
sul cel mai intim al învăță- 
mîntului agronomic de azi. 
Preluînd moștenirea marilor 

înaintași, fecundînd-o în per
manență cu cuceririle obți
nute de știința actuală, în- 
vățămîntul nostru se impune 
tot mai autoritar prin ceea ce, 
departe, peste hotare, a pri
mit numele de „școala ro- 
minească de agronomie". A- 
cesta este, fără îndoială, oma
giul cel mai grăitor adus pio
nierilor științei agronomice din 
trecut, dar, totodată, expresia 
în măsură să definească lapi
dar înaltul stadiu de dezvol
tare pe care l-au atins, la noi, 
în socialism, învățămîntul, 
științele agronomice.

Nu vom ascunde că, deți- 
nînd atari informații care 
transmit un copleșitor senti
ment de mîndrie, intrarea pe 
poarta institutului îți stre
coară în suflet o sfială care te 
părăsește cu greu. Deși nu în- 
tîlnești nicăieri anunțuri cu 
avertismentul de a păstra li

niște, ți-ai vrea tălpile de puf 
și glasul în pianissimo-ul cîn- 
tecului de leagăn, pentru că 
ți s-a imprimat senzația că 
tulburi pe cineva din studiu, 
din creație. Și parcă pentru 
ați întări o asemenea cre
dință, de la poartă ți se des
chide o nesfîrșită alee străjui
tă de plopi, care, privită în 
perspectivă, transpune pe ori
zontală simbolul vertical al 
„Coloanei infinite". Refuzi să 
crezi că îți va îndrepta pașii 
spre clădirea unui institut de 
învățămînt științific; par- 
curgînd-o vei ajunge, pur și 
simplu, la știință, într-o lume 
fantastică și abstractă a for
mulelor și cifrelor. Dar, la ca
pătul aleii, întîlnind forfota 
studenților, mersul lor nor
mal, glasul lor normal, vraja 
ti se destramă. Și nu regreți. 
Realitatea este și aici, ca în 
atîtea și atîtea locuri stînd sub 

zodia noului, mai bogată, mai 
emoționantă ca plăsmuirea. Și 
poate mai ales aici, în incin
ta unui institut legat prin 
toate fibrele de viață, viziuni
le abstracte se decolorează re
pede, își pierd repede contu
rul, lăsînd în locul lor ima
gini dense, în continuă miș
care, solicitînd privirea să le 
înregistreze ca pe niște sec
vențe cinematografice realis
te, dacă vreți, de „jurnal de 
actualități".

O astfel de secvență o pro
pune însuși complexul de 
construcții care compun loca
lul institutului de pe Bulevar
dul Mărăști. Dat în folosință 
în 1952, în noile condiții crea
te de reforma învățămîntului, 
Institutul Agronomic a fuzio
nat cu Institutul de zootehnie 
și medicină veterinară, for- 
mînd Institutul „Nicolae Băl
cescu" cu trei facultăți — de 

agronomie, de horticultura și 
medicină veterinară — loca
lul acesta pare conceput în- 
tr-o strictă concordanță cu 
dimensiunile vastelor spații 
controlate de profesia Ingine
rului agronom. Pavilioanele 
lui se întind pe o suprafață de 
peste 41 000 metri patrați, cu- 
prinzînd aproape 30 000 de 
metri patrați de săli de 
cursuri și laboratoare. Primul 
și cel mai firesc gînd care îți 
vine este să transformi acești 
mii de metri pătrați în hec
tare... Toț așa cum, intrînd în 
biblioteca institutului dotată 
cu peste un milion și jumătate 
de volume, ți se impune com
parația cu cifrele uriașe cu 
care vehiculează producția a- 
gricolă. Conceput înt.r-o arhi
tectură. sobră, dar nu elimi- 
nînd intimitatea, prevăzând 
săli șj laboratoare cu o am
bianță specifică de studiu, de 
meditație, dar și numeroase 
locuri invitînd la veselie, la 
exuberanță, localul, ’prin nu
meroasele și modernele sale

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare in pag. a U-a)



G.A.C. Șimian furnizează pe 
piața din Turnu Severin mari 
cantități de legume și zarzava
turi. In curînd va pleca un nou 
transport de varză din noua 

recoltă

Foto : AGERPRES

Plecarea 
delegației 

Comsomolului 
care a vizitat 
țara noastră

Miercuri Ia amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist condusă 
de H. A. Vezirov, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C.U 
care la invitația Comitetului Cen
tral al U.T.M. a făcut o vizită 
în țara noastră-

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de 
Octavian Nistor, secretar al 
Comitetului Central al U.T.M., 
de membri ai Biroului și de ac
tiviști ai CC. al U.T.M.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Miine vei
(Urmare din pag. I)

investiții, poate rivaliza cu 
cele ale unor institute de prim 
ordin din Europa.

Si un asemenea local, creat 
parcă pe măsura cerințelor 
unor rafinate și subtile cerce
tări, în care nu te-ar mira 
să întîlnești decît savanți a- 
junși la vîrste respectabile, ei 
bine, un asemenea local este 
pus la dispoziția studenților, 
a celor peste 3 000 de studenți 
aspiranți la diploma de ingi
ner agronom sau horticol și de 
medic veterinar.

Aici, în condiții de studii și 
de trai de neconceput îin tre
cut — 70 la sută din studenți 
sînt bursieri; peste 2 000 din
tre ei locuiesc în cele șase că
mine cu camere spațioase, cu 
mobilier nou; aproape 2 500 
iau masa la cantinele institu
tului — se desăvîrșește o te
meinică operă de pregătire a 
specialiștilor necesari dezvol
tării continue a agriculturii 
noastre socialiste. Pregătirea 
științifică și practică a stu
denților institutului este asi
gurată de un număr impresio
nant de academicieni și 
membri corespondenți ai Aca
demiei R.P.R., de laureați ai 
Premiului de Stat pentru im
portante contribuții științifi
ce, de conducători ai institu
telor de cercetare în diferite 
specialități ale agriculturii. Și 
roadele pregătirii, la un nivel 
pe care îl ridică neîncetat 
prestigiul profesorilor, se văd 
pretutindeni în țară. La succe
sele atît de însuflețitoare în
registrate de agricultura noas
tră socialistă, aportul celor 
peste 6 000 de cadre de spe
cialiști pe care i-a format, de 
la înființare și pînă azi, Insti
tutul Agronomic „Nicolae Băl- 
eeseu", este apreciabil. Sînt in
formații pe care le primești, 
reînoindu^ți sentimentul de fi
rească mîndrie, dar care îți 
strecoară din nou în suflet 
senzația ca nu cumva pre
zenta ta aici să constituie 
o impietate. Pentru că, pînă 
și în ultimul ungher al 
unui coridor, te întilnești 
cu o imagine concretă a ver
bului „a studia11, cerînd cate
goric să-i fie respectată liniș
tea, creația. Fiecare metru de 
perete al coridoarelor este a- 
coperit de vitrine, adevărate 
cursuri vii ale diferitelor spe
cialități. Exponatele^ adunînd 
tot ce caracterizează flora și 
fauna tării, zeci de mii de 
plante și mii de modelaje, de 
o plastică desăvîrșită, întru- 
chipînd specii de animale, îți 
amendează însă ori ce încer
care de a face apropierea cu 
un muzeu. Ele nu-s menite 
unei înregistrări fugare, unei 
admirații turistice. Sînt o mo
dalitate de predare vie a „șco
lii romînești de agronomie", 
axată pe o perpetuă și ar
monioasă împletire a teoriei eu 
practica, concepută ca un 
schimb reciproc necurmat în
tre studiul de laborator și 
obiectul său din viață, tinzînd,

Pentru noul an școlar

OBIECTIV IMPORTANT:
Deschiderea școlilor — la 

15 septembrie — va prilejui 
elevilor multe surprize plăcu
te : localuri noi, numeroase 
laboratoare înzestrate cu apa
rate moderne, mii de volume 
noi în biblioteci.

In regiunea Ploiești se con
struiesc în total 315 noi săli 
de clasă. Toate aceste con
strucții trebuie să fie gata 
pînă la data de 15 august. Va 
fi acest termen respectat ?

CERCULEȚELE GALBENE

La secția învățământ a Sfa
tului popular regional Ploiești 
ni se prezintă o hartă deasu
pra căreia stă scris cu litere 
mari: ^CONSTRUCȚII ȘCO
LARE — ANUL 1964"... Cercu- 
lețele de diferite culori — prin
se pe aceasta hartă — indică 
în ce stadii se află, în fiecare 
zi, toate construcțiile școlare 
din regiune: dacă 6Înt numai 
la fundație sau la acoperiș, 
dacă au început lucrările de 
finisare sau dacă au fost 
terminate. Astfel, se cunoaște 
în permanența mersul lucră
rilor pe șantierele construc
țiilor școlare și se iau măsuri 
acolo unde ele sînt întirziate.

Construcțiile terminate sînt 
însemnate pe hartă cu cercu- 
lețe galbene. Zilnic, numărul 
cerculețelor galbene sporeș
te. în ziua de 6 iulie harta a 
indicat că 56 de săli de clasă 
au fost terminate. Alte 109 
săli de clasă se aflau în sta
diul de finisare, urmînd să 
fie terminate in citeva zile.»

Interesant de arăta: este 
faptul că marea majoritate a 
construcțiilor terminate sau 
aflate în stadiul de finisare 
sînt grupate in raioanele 
Buzău, Cîmpina, Mizil, Te- 
leajen. In aceste raioane co
mitetele executive ale sfatu
rilor populare s-au ocupat din 
vreme de stabilirea și asigu
rarea amplasamentului fiecă
rei clădiri, de asigurarea do
cumentației tehnice, de apro- 
vizionarea țaatimlor cu ma- r 
terialele de construcție nece
sare.

De asemenea. în foarte 
multe locuri (Suciu, Sudiți, 
Săgeta — raionul ~ 
Breaza, Vișineștj - 
Cîmpina: Lipănești, Puchenii- 
Moșneni — raionul Ploiești 
etc.) sfaturile populare comu
nale au manifestai mult spirit 
gospodăresc in * 
construcție a « 
să procure o — 
riale pe plan local, să antre
neze cetățenii la muncă pa
triotică creird astfel prer 
zele terminării construcții] 
încă înainte de 15 august.

satul Zamfira (comuna Lipă- 
nești), de pildă, aproviziona
rea cu materiale de construc
ții — cărămidă, ciment, tablă 
etc. s-a făcut din vreme, ce
tățenii (îndeosebi tinerii) au 
efectuat mii de ore de muncă 
patriotică, gospodăria agricolă 
colectivă din comună a pus la 
dispoziție atelaje pentru trans
portul materialelor.

Toate acestea au determinat 
grăbirea construcțiilor școlare 
și scăderea prețului de deviz.

TERMENE... ELASTICE
In unele locuri însă terme

nele de dare în folosință a 
construcțiilor școlare sînt 
considerate foarte... elastice.

Construcțiile
fiecărui șantier toate mate
rialele

Cum 
tul că 
Odăile 
nul Cislău) lucrările de con
strucții sînt abia la zidărie, că 
în comuna Teiuș 
Tîrgoviște) abia s-a 
fundația ?

Analizînd situația existentă 
pe șantierele construcțiilor 
școlare unde lucrările sînt 
rămase în urmă (în regiunea 
Ploiești — din cele 315 săli 
de clasă aflate în construcție, 
16 sînt abia la fundație iar 
55 la zidărie) se desprind ur
mătoarele concluzii :

— Pe unele șantiere, dato-

de care aveau nevoie, 
se explică atunci fap- 
în comunele Cozieni, 
și Trestieni (din raio-

Raidul nostru
în regiunea Ploiești

Așa se explică (sau mai bine 
zis nu-și găsește explicația) 
întârzierea lucrărilor pe cîte- 
va din șantierele construcții
lor școlare ale regiunii Plo
iești.

E cu atit mai de neînțeles 
acest lucru cu cit pe plan re
gional s-au luat toate măsuri
le menite să asigure o desfă
șurare normală a lucrărilor 
pe toate șantierele. Secția de 
planificare a Sfatului popu
lar regional a repartizat din 
timp construcțiilor școlare 
materialele trimise prin 
C.SJP. S-a intervenit apoi la 
Ministerul Economiei Fores
tiere pentru a se repartiza — 
în trimestrul II — întreaga 
cantitate de cherestea planifi
cată în trimestrele HI și IV. 
întreprinderile locale produ
cătoare 
strucții 
Buzău.
„Drum ___ ___  . _ ..
ria'-Tîrgoviște — au asigurat

de materiale de con- 
— „30 Decembrie'- 

,.23 August'-Cîmpina, 
Nou'-Bucov, „Victo-

(orașul 
turnat

rită faptului că sfaturile 
populare comunale nu s-au 
interesat îndeajuns de mersul 
construcțiilor, lucrările au 
fost tărăgănate de pe o zi pe 
alta și întirziate. In comunele 
Cozieni, Odăile și Trestieni, 
de pildă, ritmul de mqncă 
este nesatisfăcător. în aceste 
comune nu a existat preocupa
rea — ca în atîtea alte locuri 
de a se realiza lucrările ne
calificate cu ajutorul cetățe
nilor din comună. La școala 
din Poiana Țapului (raionul 
Cîmpina) I.G.O. Sinaia execu- 
cută lucrările cu... încetinito
rul. în unele locuri însă — în 
comunele Rîul, Lapoș, Pardoș 
— s-au găsit și „justificări" :

— Combinatul „23 Au
gust" din Cîmpina a întîrziat 
livrarea ușilor și ferestrelor. 
Din această cauză au întîr
ziat și lucrările.

De la tov. Mihai Brebeanu, 
directorul Combinatului „23 
August" din Cîmpina (afir-

mațiile sale au fost ulterior 
confirmate de tov. Nicolae 
Cepoiu — șeful secției indus
trie locală a Sfatului popular 
regional Ploiești) aflăm că li
vrările către aceste șantiere 
s-au făcut, întc-adevăr, cu în- 
tîrziere. Vinovați însă sînt 
beneficiarii, nu furnizorul. 
Șantierele din Lapoș și Par- 
doș au trimis specificațiile cu 
multă întârziere, iar șantierul 
din Rîul le-a întocmit în mod 
general, fără detalii, fără spe
cificațiile respective — di
mensiuni, sortimente — iar în
treprinderea nu a putut exe
cuta comenzile.

...Se impune, deci, luarea 
unor măsuri operative în 
vederea grăbirii ritmului de 
lucrări și pe șantierele ră
mase în urmă. Toate con
strucțiile școlare trebuie ter
minate pînă la data de 15 
august. Acest lucru este ne
cesar pentru a se crea astfel 
posibilitatea efectuării celor
lalte lucrări (recepționarea 
localurilor, mobilarea clase
lor, utilarea laboratoarelor) 
pînă la 1 septembrie.

Pentru 
executiv 
regional 
ca între 
furnizorii 
existe o colaborare mai strîn.- 
să, o răspundere comună de 
la începerea și pînă la termi
narea lucrărilor.

Pc cele mai multe șantiere 
de construcții de școli, sta
diul actual de muncă implică 
excutarea unor lucrări neca
lificate pe care le pot realiza 
cetățenii și, mai ales, tinerii, 

............ O 
în

aceasta, Comitetul 
al Sfatului popular 
trebuie să vegheze 
șantierele școlare și 

de materiale să

prin muncă patriotică, 
sarcină deosebită revine 
acest sens organizațiilor 
U.T.M.. care îi pot mobiliza pe 
tineri să sprijine grăbirea con
strucțiilor școlare, ajutînd la 
executarea tuturor lucrărilor 
necalificate.

ADRIAN VASILESCU

I
ul Buzău, I 
— raionul I

I
in lucrările de I 
școlilor, reușind I 
serie de mate- I

S|
I

• SPO

fi student
în condițiile favorizate de a- 
grieultura socialistă, la prefa
cerea fiecărui ogor, a fiecărui 
sector zootehnic într-un la
borator de cercetări științifice. 
Hectarelor de vitrine — ter
menul fiind și aici cît se poa
te de propriu — li se adaugă 
alte sute de hectare ale cîm- 
purilor de experiențe, ale gos
podăriilor agricole didactice, 
ale camerelor de vegetație, ale 
fermelor zootehnice și clinici
lor.

Prin înaltul ei conținut 
științific, prin metoda ei de 
predare, prin marea eI zeștre 
cu care este dotată de statul 
nostru, „școala romînească de 
agronomie*4, reprezentată și de 
prestigiul institutului „Nico
lae Bălcescu" învestește me
seria de inginer agronom 
cu funcții multiple. Iar la 
aceste funcții, viața, prac- 

mai adaugă altele, me- 
altele. Inginerul agro- 
medicul veterinar au în
de mult să mai fie doar 
specialiști ai profesiei

nom, 
cetfeț 
niște 
lor. Controlînd vaste teritorii 
pe care se desfășoară revolu
ția socialistă, ei devin im
plicit profesori, propagandiști 
ai cuvîntului partidului, fi
guri centrale ale înnoirii satu
lui. Activitatea lor prefigurea
ză o meserie a meseriilor!

Și toate acestea se intuiesc 
aici, în sălile de cursuri, în 
amfiteatre, în laboratoare, pe 
cîmpurile experimentale. Pre
tutindeni citești cartea de vi
zită a specialistului de miine. 
E o legitimație care nu se ob
ține cu ușurința. Cei cinei ani 
de studii ai facultăților de a- 
gronomie, horticultura și me
dicină veterinară presupun 
eforturi susținute. Dar. cine 
oare dintre cei care aspiră la 
admiterea în aceșt institut își 
imaginează studenția ca o în
lănțuire de scene de operetă, 
inspirate dintr^un Heildelberg 
superficial?

Ne-am propus, pentru a nu 
jigni competenta în materie a 
proaspeților deținători ai di
plomelor de maturitate, dor
nici să îmbrățișeze una din 
profesiile pe care le pregătește 
Institutul Agronomie „Nicolae 
Băleescu“ din Bueurești, să nu 
depășim atribuțiile unui re
porter, notînd doar amănunte 
ce se lasă desprinse dințr-o 
„vizită la fața locului". Este 
ceea ce credem că am făcut, 
deși, aici, totul vorbind des
pre viitor, e greu șă ne refu
zăm tentația de a nu privi și 
noi spre el. Dar, consemnul e 
consemn. Vom alege din aleea 
care-ți poartă pașii spre in
stitut, simbolizînd prin per
spectiva ei plastica vie a vii
torului, un singur plep. Pri
mul- Vom lipi pe el o etichetă 
pe care vom nota data exa
menului de admitere din toam
nă și nu vom uita să scriem 
dedesubt, sincer și prieteneș
te: „succes, tovarăși !“<

a Consiliului
teatrelor

Uzinele metalurgice Timișoara. Fotoreporterul nostru a sur
prins un grup de studenți ai Institutului pedagogic din lo
calitate în ziua cînd vizitau uzina în care vor tace practică

Foto: N. STELORIAN

Informații
Miercuri la amiază, delega

ția Consiliului federativ pen
tru coordonarea cercetării 
științifice al R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de dr. Ivița Marinici, 
secretar general al Consiliu
lui a fost primită de acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R.S.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă.

★

după-amiază a 
sala mică a Pala- 
Romîne simpozio-

Miercuri 
avut loc în 
tulul R. P. 
nul „Cîntare omului construc
tor al vieții noi"; organizat

de Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural- 
științifice din cadrul Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Simpozionul, care 
face parte din ciclul „Repu
blica Populară Romînă la 
cea de-â 20-a aniversare a 
Eliberării", a fost prezidat de 
Eusebiu Camilar, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne. Au luat cuvîntul 
Dumitru Ghiață, artist al po
porului, Aurel Mihale, pre
ședintele Consiliului edituri
lor și Vasile Tomescu, secre
tar al Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă.

RT«SPORTtSPORT«
PE SCURT PE SCURT
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Ion Ionescu atacă spectaculos poarta formației Levski Sofia.
Foto: V. RANGA

• Miercuri a avut Ioc la Geneva tragerea la sorți 
a meciurilor din primul tur, conțină pentru compe
tițiile internaționale de iotbal „Cupa campionilor 
europeni" și „Cupa Cupelor" edi ția 1964—1965.

Echipa Dinamo București, repreientanta țării 
noastre In cupa campionilor va Intîliu formația Slia- 
ntc Wanderers din Malta (primai joc in deplasare).

I> „Cupa Gupelor" echipa care va ciștiga Cupa 
JL P. Roxlne va cvee ca adversară iormapa Derry 
Celtic f1-'—lin de Nord), pnssil aed ursdnd si se 
(Lspcrle ia ssra nocstrd.

CanicrBt hoîiririi comisiei iehaice s UIFĂ.. 
toate partidele din primul tur (pentru ambele esx 
trebuie să iie încheiate pînă ia 15 octombrie.

• La sediul Consiliului general al U.C.F.S. a avut 
loc Conferința Balcanică de lupte clasice și libere, 
la care au participat reprezentanți ai federațiilor de 
specialitate din R. P. Bulgaria, Grecia, R.S.F, Iugo
slavia, Turcia și R. P. Romînă.

Conferința a discutat probleme privind organiza
rea Balcaniadei din acest an de la Constanța, sta
bilirea locului viitoarei Balcaniade și dezvoltarea 
sportului luptelor in Balcani.
• '■ cele de al doilea meci al turneului pe care I

fetrepriațe in (era noastră. echipe aevulind (tine
ret) de a JL F. Ckbsexe a evofaaf la Tg.
Mureș ia compania seiecționaîei cremului. Oaspeții 
au terminat Învingători cu scorul de 67—63 140—35).

La trei zile după etapa finală a 
campionatului, publicul bucureș- 
tean a urcat din nou în Dealul 
Spirit, ca să asiste la meciul Ra
pid — Levski Sofia, desfășurat în 
cadrul turneului interbalcanic, gru
pa a doua. Timpul, puțin umbros 
și colindat de adieri răcoroase, 
(un client al tribunelor spunea că 
acum n-o să mai plouă duminică 
intmeit toți oamenii stau frumos 
la adăpost) a fost admirabil pentru 
joc. Cu toate acestea, ceferiștii, 
atit de răsfățați de galerie, au in
trat greu in ritmul lor obișnuit. 
Explicația ? Vechea manie de a 
tatona adversarul, lipsită de sens 
atunci cînd joci pe teren propriu.

Prima repriză, isprăvită cu un 
scor alb, a constituit, cred una 
din cele mai grele încercări pen
tru toți spectatorii Rapidului. Și, 
rotați bine, în ultima vreme, echi
pa din Giulești a prilejuit destulă 
amărăciune tribunelor. Studiul din 
diferite unghiuri a jocului bulgari
lor, prelungit pe o perioadă de 
zece . _ . _
în neorânduială 
Alexandrov.
(Năsturescu, 
atit cit a jucat) erau frînte cu o 
neglijență totală de către Dumi
triu n, $1 risipite cu ușurință de 
Codreanu.

După pauză, înaintarea noastră, 
perfect servită de către Jamaischi, 
care l-a înlocuit pe Dinu, acciden
tat. si uneori de Greavu și Dan, a 
creat, pe puțin, opt sau nouă faze 
de gol, dintre care abia două au 
fost fructificate — una de către 
Georgescu și alta de Dumitriu II. 
în această repriză. Rapidul s-a 
rniscat dinamic și derutant, acope
rind tot terenul și nelăsind nici o 
speranță oaspeților în ceea ce pri
vește rezultatul final. Schimbarea

minute, i-a urmat un asalt 
spre poarta lui 

Curse spectaculoase 
I. Ionescu și Dinu,

în bine se datorează, înainte de 
toate, încordării liniei de atac și 
în special lui Ion Ionescu, de de
parte cel mai bun om de pe teren, 
muncitor, serios și devotat echipei. 
Alături de el se înscriu : Greavu, 
Georgescu, Dan, Jamaischi. Pe 
Dumitriu II, unul din cei mai ta- 
lentați fotbaliști din țară, mă văd 
dator să-l avertizez că de la o 
vreme, urmărind să facă pe plac 
unei părți din galerie (antrenorul 
Valentin Stânescu va fi observat 
acest lucru mai demult) practică 
un joc periculos pentru propria-i 
echipă. La meciul de ieri, pur și 
simplu mi-a făcut impresia că nu-1 
interesează și nu vrea să tragă la 
poartă în situațiile cînd e clar 
pentru oricine că are șansă să în
scrie și caută numai pozițiile im
posibile. E drept, golul pe care ba 
marcat (șut cu boltă, la semiînăl- 
țima de pe linia de fund) e unul 
dintre cele mai frumoase pe care 
le-am văzut. Virtuozitatea însă 
nu-ți dă dreptul să te joci cu ner
vii colegilor. Penaltiul acordat de 
arbitru la un fault asupra lui Io
nescu, după o cursă furtunoasă a 
acestuia, Dumitriu II l-a ratat pen
tru că a vrut să încerce o „figu
ră".

Revenind la discuția asupra me
ciului, trebuie spus că Rapidul 
a meritat cu prisosință victoria. 
Oaspeții, buni tehnicieni, dar lenți 
(excepție Asparuhov, jucător de 
mare finețe) n-au putut străpunge 
apărarea noastră pentru că șbau 
construit toate acțiunile pe centru 
unde Dan și Motroc au stăpînit 
autoritar terenul.

Arbitrul Guruz Hakki (Turcia) a 
condus “ * “
(meciul 
stricînd

în sala de marmură a Casei 
Scînteii din Capitală au avut loc 
marți și miercuri lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului teatrelor din 
'Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă. Au participat în afara 
membrilor Consiliului, directori de 
teatre din Capitală și din țara, 
secretari ai comitetelor regionale 
de cultură și artă, autori drama
tici, regizori, critici de teatru și 
secretari literari.

Plenara a fost condusă dc tov. 
Dumitru Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Consi
liului teatrelor, a prezentat refera
tul cu privire la realizarea reper
toriului pe stagiunea 1963—1964 
și la proiectele de repertoriu pe 
stagiunea 1964—1965. Criticul' de 
artă Margareta Băfbuță a făcut O 
expunere despre valorificarea sce
nică a dramaturgiei originale, iar 
Nicolae Munteanu, secretarul Con
siliului teatrelor, ă expus referatul 
despre stilul de muncă al conduce
rii teatrelor.

Pe marginea referatelor au luat 
cuvîntul, printre alții: dramatur
gul Aurel Baranga, Emil Isac, di
rectorul Teatrului Național din 
Cluj, acad. Victor Eftimiu, Ilie 
Grămadă, directorul Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" din Iași, 
acad. Zaharia Stancu, directorul 
Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le" din București, dramaturgii Do- 
rel Dorian și Paul Everac, regizo
rul Radu Penciulescu, vicepreședin
te al Consiliului teatrelor, Traian 
Șelmaru, redactor-șef al revistei 
„Teatru", Gheorghe Leahu, direc
torul Teatrului de stat din Timi- 
șoara, actorul Dan Nasta, de la 
Teatrul de stat din Timișoara, Li- 
viu Ciulei, directorul Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulandra", Nico
lae Tompa, directorul Teatrului de 
stat din Tg. Mureș.

Referatele și discuțiile au rele
vat sarcinile ce revin teatrelor în 
orientarea repertoriului, în pro
movarea unor piese de înaltă ținu
tă, în pregătirea exigență a viitoa
rei stagiuni. Faptul că în stagiu
nea recent încheiată din totalul de 
255 de premiere, 137 au fost cu 
piese originale, reflectă atenția a- 
cordată de teatre dramaturgiei na- 

I ționale. A fost subliniată, totoda
tă, preocuparea1 în direcția prezen- 

I tării unor opere valoroase din dra
maturgia universală, contempora
nă și clasică, lucru oglindit și mai 

I pregnant în propunerile de reper
toriu pe stagiunea 1964/19,65.

S-a dat citire apoi listei premii- 
Ilor de interpretare a dramaturgiei 

originale pe anul 1963. Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă a 

I decernat premiul pentru cel mai 
bun spectacol cu o piesă origina
lă colectivului Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" din lași pen- 

I tru spectacolul cu piesa „Steaua 
| polară" de Sergiu Fărcășan. Pre- 
I mini petitm cea mai bună inter

pretare a unui rot contemporan a 
fost atribuit artistului poporului 

' Radu Beligan pentru dublul rol 
I Șeful — Gore din piesa „Șeful sec± 
I torului suflete" de Al. Mirodan,

cu scăpări. Fluieră mult, 
nu i-a ridicat probleme) 

astfel cursivitatea jocului.
FANUȘ neagu
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fromînesc la sate

I Întreprinderea cinema
fică regională Dobrogea 
ganizat un Festival al : 

Ilui romînesc la sate. Ți 
o lună, filmele artistice 
nești „Lupeni 29", „7

II
1^ eșzivatui ftimv 

la* sate a început
Hîrșova și se c 

I prezent _ IL
grafice.

Festival 
al filmului

•

Întreprinderea cinematogra- 
. “ _ - 1 a or
ganizat un Festival al filmu
lui românesc la sate. Timp de 

' ‘ } romî- 
, „Tudor“ 

„Codin“, „Dragoste lungă de-o 
seară", „Un surîs în plină 
vară", „Vacanță la ware* și 
altele vor fi prezentate în pes
te 100 de comune și sate din 
regiune.

Festivalul filmului romțneșc 
. t fa raionul 

Hîrșova și se desfășoară în 
prezent la 10 unități cinemato-

(Agerpres)

tive, de tehnologie, înlocuiri de 
materiale etc.).

In zilele din urmă, la comite
tul U.T.M.
măsurile care vor contribui la 
îmbunătățirea activității orga
nizației U.T.M. pe perioada care 
urmează. In planul de muncă 
sînt prevăzute obiective refe
ritoare la contribuția tinerilor 
pentru mai buna organizare a 
locului de muncă, întărirea dis
ciplinei în producție, întărirea 
frecvenței la cursurile de ridi
care a calificării. Ar fi bine, 
însă, dacă aceste obiective ar 
avea un caracter mai larg. In 
privința organizării locului de 
muncă s-ar putea face, de pil
dă, un schimb de experiență 
între tinerii de la cazangerie și 
cei de la mecanică. Ultimii au 
o mai bună experiență, obțin 
rezultate mai bune și organiza
rea de către comitetul U-T.M., 
sprijinit de comitetul sindicatu
lui, a unui schimb de experien. 
ță ar avea darul să-i ajute 
mult pe tinerii cazangii. Comi
tetul U.T.M. poate prevedea, în 
noul plan de muncă, măsuri 
mai concrete privind sprijinul 
pe care îl poate acorda în în
sușirea mai profundă de către 
tineri a meseriei, organizarea 
mai multor schimburi de expe
riență, a unor demonstrații 
practice etc.

însuflețirea cu care colecti
vul Uzinei „Progresul" a pri
mit ansamblul de măsuri luate 
de partid și guvern pentru o 
nouă creștere a nivelului de 
trai se reflectă în hoțărîrea de 
a îndeplini și depăși sarcinile 
de plan pe aniil 1964, a anga
jamentelor luate în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a Eli
berării patriei. Această hotă- 
rîre este susținută în primul 
rînd de rezultatele obținute în 
pjimul semestru.

au fost stabilite

Completări la o statistică
Prin crețterea 

Indicilor de utilizare 
a agregatelor

...Inginerul șef al Uzinei „La
minorul" verifica tocmai sta
diul îndeplinirii planului de 
măsuri tehnico-organizatorice.

Citim printre cele mai impor
tante măsuri care au avut da
rul să ducă la creșterea pro
ductivității muncii și pe aceea 
propusă de tînărul Dumitru 
Pană : „Extinderea introducerii 
capetelor modificate la mașini, 
le de torsionat".

Un plan bogat de măsuri pri
vind mica mecanizare, are de 
asemenea, drept scop creșterea 
productivității muncii. Ni se 
relatează, de pildă, despre me
canizarea transportului colaci
lor de sîrmă și a răcirii lor, 
măsură care ușurează efortul 
oamenilor și aduce o economie 
anuală de manoperă de peste 
70 000 de ore.

Cea mai importantă realizare 
constă în faptul că, acum, am
bele laminoare obțin rezultate 
asemănătoare. Multă vreme, 
cînd era vorba de depășiri, si
tuația se prezenta cu totul di
ferit : depășirea planului era 
incomparabil mai mică la lami
norul I — de sîrmă — decît la 
cel de profile grele.

Strădania colectivului a do
vedit că și la laminorul I pro
ductivitatea poate să crească 
simțitor. Dar cum ? Prima mă
sură a fost adăugarea unei noi 
zone de încălzire la cuptoarele 
1 și 2 ale laminoirului I care 
urmărea să sincronizeze capa
citatea de încălzire a țaglelor 
cu capacitatea liniilor de lami-

nare. Astfel, productivua:ea 
orară a laminorului a crescu: 
cu 0,7 la sută Câutârue nu 
s-au oprit aici. S-au montat 
încă doua „virtelmțe- fapt 
care a dus la sporirea produc
ției lunare cu 20 la sută. Apoi, 
automatizarea unor operații de 
trecere a țaglelor de la o cajă 
la alta, reorganizarea atelieru
lui de întreținere mecanică si 
electrică — iată tot atitea mă
suri care au dus la creșterea 
productivității muncii. Ia fap
tul că dintre cele 1 500 tone la
minate date peste plan în pri
mul semestru, aproximativ 700 
tone sînt date de cole 
laminoriști de la laminorul I.

Aici se fac în prezent o 
serie de studii destinate creș
teri- productivității muncii la 
fiecare sector, atelier, la fie
care loc de muncă. Studiul cu 
privire la mecanizarea depozi
tului de oțel-beton torsionat la 
laminorul I s-a terminat deja și 
s-a trecut la execuția lucrării. 
Creșterea productivității mun
cii în urma aplicării măsurii 
susamintite se va reflecta în 
realizarea unei economii anuale 
de 40 000 lei.

— Ne propunem, declara in
ginerul șef, să dăm în exploa
tare la laminorul II, pînă la 
23 Augușt, o foarfecă de tăiat 
țagle, să inștalăm aici o a doua 
macara pe șenile, precum și o 
mașină de încercat la tracțiu
ne care vizează îndeosebi cali
tatea 
terne 
Vrem 
zarea
prin folosirea cît mai gospodă
rească a mijloacelor și reșuțșe- 
lor materiale să răspundem

producției. Rezervele in- 
îneă nu s-au epuizat, 
de aceea ca prin organi
cii chibzuință a muncii,

sari ir trasate de Hotârirea 
partidului ș: guvernului.

Buna îngrijiră 
a utilajelor

..Aceeași preocupare pentru 
folosirea rezervelor interne, a- 
ceeași grijă pentru asigurarea 
îndeplinirii planului la termen 
și la toți indicatorii am intil- 
mt-o la multe întreprinderi din 
oraș.

— In perioada din urmă, ne 
declara tovarășul ing. Ion 
Cursorii, directorul CLL-Brăi- 
la, ne-am ocupat îndeosebi de 
îmbunătățirea calității produ
selor, obținând prin aceasta și 
o sporire a indicelui de produc
tivitate a muncii. Astfel au fost 
produse plăci aglomerate de 
calitatea „A* în proporție de 
62,28 Ia sută față de 60 la sută 
planificat. Sarcina de creștere 
a productivității muncii a fost 
depășită in 6 luni cu peste 1 la 
sută. S-au dat peste plan 154 
tone P.A.L și 242 m c cnere- 
stea-

Emil Voicu, secretarul comi
tetului U.T-M. a adăugat:

— La noi, procesul de pro
ducție este mecanizat șj auto
matizat Numeroși tineri supra
veghează mașinile fără a inter
veni direct. însă, o mașină ne
supravegheată, neîngrijită, se 
defectează — iar aceasta ar 
duce la stagnări îndelungate a 
întregului proceș de producție. 
Tocmai de aceea acordăm prin
cipala atenție bunei îngrijiri a 
mașinilor.

Mergem prin sectoare. La 
C.I.L. lucrează circa 8Q0 de ti
neri, mulți dintre ei avînd în 
răspundere mașini de mare im
portanță. Le,-au fost prezentate 
scurte instructaje de către 
maiștri, li s-a arătat la ce ar 
duce oprirea chiar de 5 minu-

te a mașinii, li s-a explicat 
cum și care anume părți ale 
mașinii trebuie supravegheate 
îndeosebi- Cei care repară și 
revizuiesc utilajele sînt în ma
rea lor majoritate tineri. Inain. 
te lucrurile se petreceau cam 
așa : azi o echipă revizuia și 
repara un transportor, miine un 
așchietor ș ajn.d. Acum s-a tre
cut la specializarea echipelor. 
Unele au în grijă transportoa
rele, altele așchietoarele, alte
le instalațiile sub presiune, in. 
ștalațiile electrice. Fiecare e- 
chipă iși cunoaște astfel temei
nic grupul de mașini, știe ce 
piese sînt uzate mai mult și pe 
această bază se iau măsuri 
pentru ca timpul de reparație 
să fie scurtat la minimum

Tineretul 
participant activ 

la întrecere
laIn timpul vizitei noastre, 

Brăila a avut loc o plenară a 
comitetului orășenesc U.T.M. 
care a analizat modul în care 
organizațiile U.T.M. mobilizea
ză tineretul la îndeplinirea 
sarcinilor 
mentelor 
celei de 
Eliberării

De reținut faptul că planul 
de producție a fost îndeplinit 
la toți indicatorii, nu numai la 
nivelul orașului, ci și în fie
care întreprindere în parte. 
Sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost îndepli
nită în proporție de aproape 
104 la șută, obținîndu-se pește 
4 500 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost. La 
toate aceste realizări o contri
buție însemnată a adus-o tine
retul.

în prezent în întreprinderile

de plan și a angaja- 
stabilite în cinstea 
a XX-a aniversări a 
patriei.

brăilene sînt cuprinși în între
cere peste 8 200 de tineri. Din
tre ei, de la începutul anului și 
pînă acum, au fost declarați 
evidențiați lună de lună aproa
pe 1 500 de tineri. Nume ca ale 
lui Ilie David și Vasile Ghțmeș 
de la Uzina „Progresul", care 
realizează zilnic peste plan 3-r- 
4 osii pentru vagoane de cale 
ferată în loc de 2 cît au anga
jament, sau ca ale lui Andrei 
Frigioiu și Iorga Gheorghe de 
la Combinatul de celuloză și 
hirtie care-și depășesc zilnic 
angajamentul de a încărca în 
fierbătoare 12,5 tone de stuf 
sînt cunoscute și apreciate de 
tinerii din oraș.

Multe din inovațiile propuse 
de ce> peste 1 700 tineri inova
tori vizează aspecte importan
te ale creșterii productivității 
muncii. Economiile de manope
ră și de materiale rezultate în 
urma aplicării inovațiilor tine
rilor se cifrează la peste 
1 550 000 lei.

Dezbaterile din plenara co
mitetului orășenesc U.T.M., au 
scos în evidență, pe lîngă re
zultatele bune obținute, și di
recțiile spre care organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și îndrepte 
în mod deosebit atenția în se
mestrul care urmează.

în această ordine de idei, ge
neralizarea experienței înainta
te a tinerilor fruntași sau evi
dențiați în întrecerea socialistă, 
a organizațiilor U.T.M., este de 
o covîrșitoare importanță. Ti
nerii din secția bobinaj a Uzi
nei „Laminorul", de pildă, tre
buie să acorde maximum de a- 
tenție organizării muncii pen
tru a obține pe această bază 
creșterea productivității.

★
Colectivele de muncitori, in

gineri și tehnicieni din Brăila 
sînt hotărîte să urmeze neabă
tut indicațiile partidului, să fo
losească toate rezervele inter
ne în activitatea de sporire a 
producției și productivității 
muncii.



I

care ducDrumurile
Bicaz, 
Neamț, sînt 
sute și sute de excursioniști. 
Tăblițele cu numere indica
toare de circulație ale fiecărei 
mașini sau motociclete arată 
că aproape toate regiunile ță
rii își au „reprezentanții" în 
nesfîrșita coloană a excursio
niștilor. Pe acest itinerariu 
pornește cu un autocar 
O.N.T. Carpați și un grup de 
textiliști de la Fabrica de 
postav din Buhuși. Să-i înso
țim.

la
Lacul Roșu, la Tg. 

străbătute de

★
Excursia a început cu orga

nizarea ei. „Unde vreți să 
mergeți ?" — îi întreabă zil
nic pe textiliștii din Buhuși 
afișele care propun numeroa
se itinerarii.

— Dar nu numai afișele îi 
îndeamnă la drumeție pe 
muncitorii noștri, tineri sau 
vîrstnici — aflăm de la mun
citoarea repansatoare Ana 
Samson, ghidul excursiei. Cei 
mai entuziaști inițiatori sînt 
cei care, întorși în fabrică 
după străbaterea unui itine
rariu, povestesc tovarășilor 
lor de muncă despre cele vă
zute. Unul dintre ei este ti- 
nărul Vasile Bursuc, strungar 
la atelierul mecanic. El a con
vins nenumărați tineri să 
meargă în excursie și pînd a- 
cum nimeni nu s-a plins că 
l-a sfătuit rău. Dimpotrivă, 
nurriărul „turiștilor agitatori' 
a crescut.

Vasile Bursuc este foto
graful amator al grupului. 
Lîngă el sint alți tineri. Re- 
pansatoarele Elena Sedlanic 
și Hirbu Rodica, merg în 
excursie pentru prima oară 
de cînd sînt muncitoare cali
ficate. De altfel, sint de foar
te puțin timp : ele au absolvit 
școala profesională textilă de 
pe lîngă fabrică chiar în acest 
an. Frații Cotău — Francisc 
și Anton — țesători, au absol
vit acum 2—3 ani. Se cintă 
„Serenada tinereții"...

Ferestrele devin asemenea 
unor ecrane, de pe care nu te 
înduri să-ți dezlipești ochii. 
Drumul de la Piatra Neamț 
la Bicaz își spune singur po
vestea : trec în sus și în jos 
nenumărate basculante, de pe 
care mortarul nu șe usucă 
niciodată, puternice auto-

camioane pline cu bile ră- 
șinoase, lăsînd în urmă o 
aromă tare, de pădure, lată 
lacul de la Pîngărați — un 
nou element de peisaj, a că
rui prezență industrială a- 
ceste locuri o resimt prin fi
rele rețelelor de înaltă ten
siune.

Popas la Bicaz. Lacul se în
tinde pînă departe. Uniforme
le marinarilor, navele care 
brăzdează luciul ușor încrețit 
al apei, totul sugerează peisa
jul marin. Fulgeră păstrăvi 
pe lîngă vaporașul cu care 
faci o cursă de cîțiva kilo
metri.

Va8ile Bursuc iși întrebuin
țează cu mult zel aparatul de 
fotografiat. Are acasă un al
bum cu peste 500 de „vederi", 
realizate din toate locurile pe 
unde a fost. Și nu au fost pu
ține locurile pe care le-a vizi
tat cu prilejul celor 5 excursii 
(dintre care una peste hotare) 
la care a luat parte numai în 
acest an.

traseu al excursiei. Ea a fost 
reptată deseori. Și în însera
rea de pe malul Lacului 
Roșu, și în fața răsăritului de 
soare, intîmpinat tot acolo, 
lingă fermecata oglindă pe 
care o străpung crestele bra
zilor acoperiți cu apă, in 
urma unui cataclism geologic. 
Autocarul străbate acum dru
mul neasemuit de frumos de 
pe malul Lacului Bicaz, apoi 
se îndreaptă spre ținuturile 
dulci, cu arome de nuci um
broși ale Neamțului. Sus pe 
muntele de piatră se zărește de 
la o depărtare de mulți kilo
metri cuibul de vulturi al ves
titei cetăți. Ajungind sub zi
durile acesteia citești cu în
fiorare cuvintele definind a- 
cest străvechi monument al 
gloriei. Glorifwind pe cei care 
le-au apărat prin veacuri cu 
trupul, piatra se recomandă 
vizitatorilor: ^Nici cei mai 
puternici dușmani si mei nu 
m-au putut cuceri: nici unul 
dintre ei nu a intrat pe porțile 
mele ca in rigă tor".

In ziua aceea, 
peste 500 de turiști 
ră pasionanta lecție

duminică.
ascultase- 
de istorie

De-a lungul
de pe Siihcudul MieLacul Roșu văzut

BISTRIȚEI
Popas la Piatra Neamț • Bicaz* Cheile Bicazului • Lacul Poșu • Dumuleșii

Spre Lacul Roșu se trece 
prin Cheile Bicazului. In 
autocar nu rămîne decît tov. 
Vasile Tofan, șoferul. Fantas
tica arhitectură pe verticală 
a Cheilor Bicazului dă tuturor 
senzația amețitoare a înălți
mii. „Ce jrumoasă-i țara 
noastră". Această exclamație 
căreia i-a dat grai mai întii 
tînărul Mihai Trif, de la sec
ția țesătorie nord, avea să în
soțească grupul pe întregul

pe care Vasile Cucoș, custode
le muzeului Cetății Neamțu
lui, o predă zilnic în fața nu
meroșilor vizitatori. La sfîrși- 
tul zilei, custodele sublinia în 
registrul de evidență a vizita
torilor o cifră: 11 000 — nu
mărul celor care au trecut 
pragul cetății, de la 1 Mai 
pînă în ziua aceea a începutu
lui de iulie.

Alt popas, la Humulești, 
dincolo de apa cît un fir de 
ață a Ozanei.

laApoi după un alt popes 
Minăstirile Agapia și Văra- 
tec, adăpostite între clinurile 
impăduritelor dealuri, ca în 
niște lagune de vegetație în 
care te învăluie îmbătătoarea 
aromă de busuioc, se apropie 
Buhușul, care prezintă prin 
fabrica de postav și cele
lalte întreprinderi indus
triale roadele muncii înnoitoa
re la care și-au adus o contri
buție apreciabilă și grupul de

excursioniști pe care l-am în
soțit.

Excursia se încheie cu su
gestiile reciproce de reinril- 
niri, pe itinerarii la fel de in
teresante, dar și cu unele ob
servații pentru mai buna lor 
organizare. Transcriem cîteva 
din propunerile făcute de ti
nerii Vasile Bursuc, strungar, 
Mihai Trif, de la secția țesâ- 
torie nord, Ana Samson, ghi
dul grupului de excursioniști 
Buhuși. Pentru organizatorii 
excursiilor OJi.T. toate auto
carele să aibă aparate de ra
dio și microfoane bine reglate. 
Un apel către compozitori: ma^ 
multe cintece — și mereu mai 
frumoase — de drumeție.

Expoziție de artă
populară

A

Intilnîre cu arta
La căminul cultural din 

Cițcău, raionul Dej există un 
muzeu de artă plastică. In 4 
camere luminoase cu tuburi 
fluorescente, te întimpină ta
blouri, sculpturi, reliefuri în 
gips, covoare. Un adevărat 
muzeu de artă care cuprinde 
70 de lucrări ale unor artiști 
plastici din regiunea Cluj. 
Dintre cei care expun putem 
aminti pe Mircea Vremir cu 
tabloul „Constructorii", 
Bene — „Schimb de 
periență', Aurel Ciupe 
„Interior", Romulus 
cu relieful în gips 
tret de țăran" etc. 
zeul a fost înființat in anul 
1962 cu sprijinul unui grup de 
artiști plastici din Cluj. De 
altfel, colectiviștii din Cițcău 
s-au bucurat de mai multe ori 
de prezența în rindurile lor a 
artiștilor plastici clujeni. Lu
crul acesta e dovedit 
numai de muzeul de 
plastică dar și de interiorul 
sălii de lectură a 
cultural. Aici, pe peretele din 
față într-o impunătoare fres
că, un grup de artiști în frun
te cu Mircea Vremir a sur
prins momente semnificative 
din viața colectiviștilor din 
comună. In eroii din frescă 
se recunosc cîțiva dintre cei 
mai harnici colectiviști din 
gospodărie.

Succesul de care s-a bucu
rat inițiativa deschiderii unui 
muzeu sătesc și a unei expo
ziții este ilustrat de numărul 
mare de vizitatori, colectiviști 
din comună și din raion: peste 
30 000, j, RUS

căminului

C. NANCU 
corespondentul Scinteii 
tineretului' pentru 

regiunea Bacău

Ladea 
„Por- 

Mu-

Instantaneu la Mamaia

nu 
artă

Sezonul de vara este m plină 
desfășurare în toate stațiunile bal- 
neo-climatice din țară. Datorită 
extinderii continue a acestor cen
tre curativo-profilactice, aici se 
asigură anual tratamentul și 
odihna unui număr de aproape 
yoo 000 de persoane.

Stațiunile de pe litoral au fost 
și ele considerabil dezvoltate, ast
fel îneît capacitatea de tratament 
a ajuns Ia 8 000 locuri pe serie.

Numeroasele stațiuni balneare 
existente {n țara, noastră sînt 
profilate pentru tratamentul dife
ritelor afecțiuni, după specificul 
factorilor naturali locali. Astfel, 
afecțiunile reumatismale se tra
tează în stațiunile Herculane, 
Victoria, Bazna, Govora, Ocna 
Sibiului. Eforie Nord, Eforie Sud. 
Mangalia și Te:h:-ghioL Cei su
ferinzi de boli ele epuratului 
card:s-vascular u*meazi diferite

tratamente în stațiunile 
Buziaș, Vatra Dornei și 
iar în stațiunile Bazna, 
Amara, Qcna Sibiului și în cele 
de pe litoral se tratează și afec
țiuni ginecologice. Pentru cei ce 
suferă de maladii ale tubului di
gestiv sînt create condiții de tra
tament la Călimănești, Olănești, 
Slănic Moldova, Sîngeorz.

(Agerpres)

Borsec, 
Tușnad, 
Sovata,

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). — Recent s-a des
chis la Palatul culturii din Tg. 
Mureș expoziția regională de artă 
populară. Cele 192 de exponate — 
costume populare romînești și 
maghiare, țesături populare, cos
tume și broderii, lucrări în piele, 
încrustaturi în lemn, împletituri 
de paie și papură, obiecte de ce
ramică — au fost selecționate cu 
prilejul expozițiilor intercomunale 
și raionale reprezentînd cele mai 
valoroase creații ale artiștilor 
populari din regiunea Mureș-Au- 
tonomâ Maghiară. Dintre obiec
tele vestimentare expuse amintim 
în primul rînd frumoasele cos
tume cu motive naționale romî
nești executate de cercurile de 
artă populară din Petriș, Deda, 
Pilea, Morăreni (raionul Toplița) 
precum și costumele maghiare 
executate la Tomești (raionul 
Ciuc), Dîrjiu (raionul Odorhei). și 
Chibed (raionul Tg. Mureș). Mo
tivele tradiționale atît de bogate 
în fantezie și culori au căpătat o 
nouă interpretare în creația artiș
tilor populari din Filea, ca de 
exemplu, covoarele țesute de 
Ana Gherasim, Miklos Ida, pre
cum și cele lucrate de cercul de 
arta populară din Rușii Munți, 
constituie realizări de seamă ale 
artiștilor populari. Cîteva din co
voarele executate de Miklos Ida 
reprezintă, în mod sugestiv, „Pră- 
șitul florii soarelui", „Șezătoare", 
„Băieți și fete la joc".

PE TEME ȘTIINȚIFICE
— Dar acesta nu e un lucru 

nou I vor exclama mulți dintre 
cititori. Cu zeci de ani în ur
mă, încă în tinerețea automo
bilului, s-au ivit ici și colo 
constructori care au expus cîte 
un vehicol pus în mișcare de 
acumulatori electrici, 
automobile nu făceau 
nu ardeau benzină și 
răspîndeau mirosul 
arșe, dar aveau în schimb ma
rele dezavantaj că nu puteau 
merge decît cîteva minute sau, 
cel mult, ore: după aceea, a- 
eumulatorii trebuiau să fie dați 
la încărcat. Cheltuielile reve
neau la sume mult mai mari 
decît cele necesitate de auto
mobilele puse în mișcare de 
motoarele cu benzină.

Așa se explică pentru ce a- 
semenea „automobile electri
ce" nu au fost niciodată decît 
un fel de curiozități fără apli
cații practice. Printre astfel de 
creații se numără și un autotu
rism electric expus în acest an 
la Londra. Energia necesară 
este furnizată de acumulatoare 
care se încarcă de la rețea. Vi
teza pe care o poate atinge 
mașina este de 55 km pe oră, 
dar acumulatoarele nu pot asi
gura transportul decît pe 85 de 
km ’ Automobilul de care vor
bim are și o formă originală : 
două roți la mijloc, una în față 
și una în spate.

Desigur că asemenea mașini 
au avantajul netăgăduit, că nu 
fac nici un zgomot și nici nu 
impurifieă aerul cu gaze de 
eșapament. în marile orașe din 
S.U.A.j datorită concentrației

Aceste 
zgomot, 
deci nu 
gazelor

foarte mari a transporturilor, 
aerul conține cantități vătămă
toare de oxid de carbon, în spe
cial, care de altfel a fost în
criminat în apariția unor tul
burări constatate la... agenții de 
circulație.

Dar acumulatoarele sînt 
greoaie, scumpe, consumă mult 
și nu pot furniza cantități su-

construiască o „pilă electrică 
de combustie' sau, am putea 
spune mai limpede, o pilă cu 
combustibil I La sfîrșitul vea
cului trecut, cunoscutul chimist 
german W. Ostwald arăta că 
aceasta este „problema cen
trală a electrochimiei".

în zilele noastre, îndeosebi 
în U.R.S.S. și S.U.A. acestei

„Noapte
de echinox"

de Gh. Tomozei■ atura cu deosebire 
valoroasă a volu
mului relevă o 
poezie a timpului, 
Tomozei fiind sen
sibil la spectacolul 
trecerii acestuia, 
implicații ce de- 

aici. Revenirea mo-
cu unele 
curg de 
tivului clepsidrei, cu lenta și 
monotona scurgere a nisipului, 
este simptomatică. Poetul sim
te timpul cum curge ca pe o 
materie concretă: .
curge din cochilii / — peste 
țărm, peste nisipuri, / cum în
ceată își desprinde / frunzele 
sărate marea' (Uitare). Ca mă
sură a trecerii timpului, și a 
tuturor trecerilor de la o stare 

la alta, stă omul: 
„Timpul nu ne 
poate desfigura. / 
Soarele, 
du-se, 
doar 
ploaia 
chip / 
numai 
clipă" 
zonanțe de demult 
își fac însă loc și 
poetul mărturiseș
te : „Mă simt dobo- 
rît de ciudate po
veri, Z gesturi, cu
vinte, culori / topi- 
te-n fum / le port 
cu mine spre ni
căieri (Atlantida). 
Amprenta timpului 
nu se poate deci 
înlătura și de aici 
retrospectivele și 
nostalgia unor ver
suri : „întunecat, 
fără rost, / cutreie
rat de ape, pe pla
ja l amară, mă-m- 
piedic de coaja Z 
celui ce-am 
(Schimb).

In mediul 
poetului i se 
la fel ca lui Blaga, 
că „timpul se scur
ge mai încet': „In 
septembrie sînt în
totdeauna îndră
gostit... / Mă duc 
într-un sat dintre 
dealuri, într-o casă 
cu albe odăi, unde 
aștept scrisori, / 
ascult ploaia și nu
cile căzînd în iar
nă, / unde triste- 
țile-s scurte / (cum 
e copilăria vrăbii
lor), Z iar zilele 

calendar. / Dovlecii
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,Timpul

repetîn- 
/ ne repetă 
umbra / iar 
prelinsă, pe 
ne seamănă 

pentru o 
(Pietre). Re-

fost'

rural 
Dare,

curg fără 
galbeni, plini de-o terestră în
țelepciune / se adună sub cer
dac privindu-mă". („Luna în care 
sînt îndrăgostit'). Aici poetul 
are chiar senzația concretă a 
interferențelor cu natura.: „Mă 
simt, în liniște, cireșul negru / 
cu trunchiul, dulce cotropit de 
iederi" (Zidire), sau a meta
morfozelor din natură: „Roșu al 
soarelui coborînd în carnea ci
reșelor".

,,Miinile Indeminatice' ale 
pionierilor au executat in 
timpul anului numeroase lu
crări. Cele mai reușite au 
fost expuse la expoziția or
ganizată la Palatul pionieri
lor în cinstea celei de-a 
XX-a aniversari a Eliberării 

patriei

Acest lucru s-a realizat de 
mult : cunoaștem din cărțile de 
școală „pilele* de diferite ti
puri, în care datorită unor 
reacții chimice ia naștere elec
tricitatea. Bateriile lanternelor 
de buzunar sînt și ele niște pile 
electrice. De asemenea, în a- 
cumulatori energia chimică e 
transformată în energie elec
trică.

Pilele de combustie repre
zintă o treaptă mult superioa
ră. în principiu, ele sînt foarte 
simple: într-o pilă electrică se 
introduc în mod continuu sub
stanțe („combustibil") care prin 
reacțiile lor chimice dau elec-

Cînd electricitatea

totul să 
ții bune, 

sar ca procesele să se 
petreacă cu mare viteză și să

Teoretic, problema era de 
mult cunoscută. Practic, ea n-a 
putut fi aplicată cu succes de
cît in ultimii ani, cînd oamenii 
de știință au izbutit să obțină 
electrozi foarte activi, din me
tale ca, de exemplu, nichelul 
sau din grupa platinei, folosind 
simultan și catalizatori speciali. 
Pe de altă parte, a fost necesar 
să se confecționeze din aceste 
materiale electrozii cei mai ac
tivi. N»unai tehnica modernă a 
putut pune totul la îndemîna 
cercetătorilor.

O importanță mare o are și 
electrolitul — adică lichidul în 
care se scufundă electrozii și 
unde se desfășoară procesele 
de ionizare. Mai intervine, de

se
permite să se mărească . ener
gia specifică' a sistemuluL 
Pe de altă parte, utilizarea e- 
lectxoziior activi asigură o pu
tere specifică foarte mare.

De la tractoare 
la navele cosmice

Asemenea surse electrochi- 
mice de energie pot găsi uti
lizări în ramurile cele mai di
ferite, de la transportul teres
tru pînă la cucerirea cosmo
sului. I

Deocamdată, puterea specifi
că a pilelor cu combustibil este 
de 3 ori mai mică decît a mo
toarelor cu benzină existente. 
In momentul în care se va găsi 
un combustibil ieftin și cînd 
puterea sa specifică va fi cres
cută, motoarele cu benzină vor 
avea un concurent redutabil.

Să luăm, de pildă, automobi-

va pune în mișcare automobilele...
ficiente de energie. Nu acumu
latoarele sînt soluția proble
mei I

în clipa cînd fizicienii și 
chimiștii vor izbuti să transfor
me în mod avantajos energia 
chimică în energie electrică, 
problema va fi rezolvată. Și 
aceasta nu interesează numai 
automobilele, ci ramuri întregi 
ale industriei, mergînd pînă la 
zborul în Cosmos I

Unii dintre cititori vor cali
fica această strădanie drept 
o utopie. Dar încă din secolul 
trecut, chimiștii se trudesc să

probleme i se acordă o mare 
atenție.

Ce este 
de combustie" ?
ce este vorba ?

un combustibil

„pila
Despre
De obicei, 

oarecare — benzină, gaze —
este ars (ceea ce reprezintă o 
reacție chimică) și dă căldură. 
Căldura e folosită, printre al
tele, pentru a pune în mișcare 
motoarele și eventual genera
toarele de electricitate. Este o 
cale ocolită: pe drum, se pro
duc multe pierderi. Numai vreo 
34 la sută din energia inițială 
este utilizată. Ar fi mult mai 

.Util dacă reacția chimică ar da 
naștere direct electricității.

tricitate. Să luăm două gaze 
cunoscute de toată lumea: oxi
genul și hidrogenul. Atomii de 
hidrogen, ajunși la suprafața 
unui electrod, — un anumit 
metal special tratat, scufundat 
într-o soluție — își lasă aici 
electronii. Dintr-un alt electrod 
metalic, scufundat în aceeași 
soluție, atomii de oxigen „ră
nesc" electroni. Dacă printr-un 
fir conducem electronii în sur
plus de la un metal la celălalt, 
reacția continuă mereu iar cu
rentul electric astfel născut 
poate fi utilizat: el poate aprin
de, de exemplu, un bec elec
tric.

Pe fapt, lucrurile sînt mal

asemenea, și temperatura la 
care dorim să lucrăm.

Nu vom intra acum în deta
lii tehnice. Mai interesant este 
să vedem, întrucît asemenea 
pile cu combustibil sînt un pas 
superior față de pilele, acumu
latorii și bateriile atît de cu
noscute și pe care le putem 
vedea în vitrinele oricărui ma
gazin de articole electroteh
nice. Spre deosebire de toate 
acestea, rezerva de substanță 
activă electrochimică, ca să 
zicem așa „combustibilul chi
mic' din pilele de combus
tie nu este limitată de dimen
siunile aparatului» ea poate fi 
reîmprospătată încontinuu, pe 
măsura consumării, Aceasta

Iul. Pilele cu temperaturi joase 
sînt cele mai potrivite în a- 
cest caz. Deocamdată, combus
tibilul preconizat este hidro
genul, care nu s-a dovedit însă 
a fi adecvat pentru transport 
și este scump. în toată lumea, 
azi, în deosebi în U.R.S.S. și în 
S.U.A., se lucrează la construi
rea unor pile electrice care să 
folosească un combustibil ief
tin, de exemplu, gaze naturale, 
propan-butjan etc. Coeficientul 
de utilizare a energiei lor se 
ridică pînă la 65—70 la sută, 
ceea ce e un spor apreciabil.

Soluția va fi găsită, credem, 
destul de repede. Nu cu mulți 
ani în urmă, ea părea imposi-

bilă. Azi, se experimentează. 
Miine va circula pe stradal 

Dovadă că lucrurile merg pe 
calea cea bună, este „tractorul 
acționat de pile de combustie" 
expus cu patru ani în urmă în 
S.U.A. El funcționa cu hidro
gen și a „mers" 15 minute. De
sigur, aceasta este foarte pu
țin — însă nici primele auto
mobile nu aveau performanțe 
mai strălucite !

Dar in Cosmos ?
în proiectul american „Ap- 

pollon' pentru zborul spre 
Lună, se propune utilizarea pi
lelor electrice cu hidrogen și 
oxigen lichid. Greutatea com
bustibilului și a oxidantului 
necesare pentru prpducerea 
unui kilowat de energie nu în
trece o jumătate de kg I

Dar lucrurile nu se limitea
ză doar la mijloacele de trans
port. In energetică, pilele cu 
combustibil vor putea fi utili
zate cu succes, deși aici se pare 
că mai sînt necesare multe 
studii. Pentru a obține canti
tăți mari de energie electrică 
direct din cea chimică pe a- 
ceastă cale, este necesară, 
pare-se, utilizarea pilelor ce 
funcționează la temperaturi ri
dicate. In momentul în care 
problemele teoretice și practi
ce vor fi rezolvate — ceea ce, 
se pare, este o chestiune de 
cîțiva ani — vor putea apare 
primele „uzine electrice" ba
zate pe această deosebit de 
economică utilizare a combus
tibililor.

Știința în mers ne dovedește 
astfel că ceea.ce cu numai zece 
ani în urmă părea o fantezie, 
astăzi reprezintă o realitate 
pe care peste alți cîțiva ani o 
vom utiliza în mod curent.

LEONID PETRESCU

Tomozei transcrie adesea, 
nostalgic, imagini din copilărie: 
— un timp fără . întoarcere : 
„Deci, aici a copilărit ea... / 
Printre discuri de gramofon, cu 
voci întrerupte / și cărți de 
școală, pătate de cerneală, /am 
găsit într-un caiet dintr-a-ntîia 
primară / un portret cu linii 
înduioșător de strîmbe, / de o 
gingășie stîngace, / desenat de 
școlărița de odinioară: / un ca
valer cu sombrero și spadă, / cu 
mustăți copioase, lipite pe uii 
chip de diavol suferind, / urît și,' 
desigur, foarte viteaz... / Ea s-a 
întors în încăpere și niciodată 
n-avea să știe cît de mult aș fi 
vrut ca bărbatul din desen l să 
fiu eu... („Portretul").

Mișcarea anotimpurilor de
vine un alt mod de a fixa re
pere pentru timpul care se 
scurge: „Pădurea stearpă-a-nvă- 
țat să moară / izvoarele își 
murmură, supusă, / și-n trun
chiurile vechi le-ntoarce-n sea
ră / neliniștite, ultimele frun
ze" („Sunet perpetuu"). Bătrîne- 
țea și stingerea omului iau în 
viziunea poetului un aspect ve
getal (vinele sînt rădăcini mari, 
îmbătrînite): „Bătrînul tremură: 
genunchii nu-1 mai ascultă, / 
ochii nu mai știu să vadă, / iar 
vinele de singe îngroșate, infor
me, / Ca niște otgoane ciudate 
îl încolăcesc în tăcere". („în
toarcerea lui Ulisse"). în gene
ral, cînd scrie despre natură, 
poetul găsește excelente ima
gini de sugestie geologică : „Zi
direa iui Manole, cu turlele țîș* 
nite —• / fluvii de piatră în văz
duh întoarse, l apropie de tîm- 
pla pădurii asfințite / vitraiuri 
ruginii, mari frunze arse" („Mi
nuni fără jertfă"). Dezordinea 
unei mișcări primare, haotice, e 
prinsă în versuri sugestive prin 
muzicalitate și irideterminare: 
„Viscol larg împrejmuie, / ho
tarele sparte, / care mai dăi
nuie / Intre aici și departe... / 
Viscol alb, viscol nebun / al 
clipelor fără moarte / lasă-mă 
să apun / între aici și departe". 
Poetul solemnizează cu efecte 
remarcabile. Gestul periodic, 
cu valoare de ritual acum, de 
ceremonie, este înregistrat în 
versuri care surprind încreme
nirea și mecanica atitudinilor, 
rămînerea la esențe: „Umbre 
perechi, sub cer noptatic, / te 
străbăteau în drum spre Văra
tic / luminăția ta codre... Z Prin 
aerul crud, / pașii feti-i urmam 
neștiut, / îndepărtate codre..: / 
Cu galbene foi, drumul l-ai 
șters dintre noi / luminăția ta 
codre" („Drum spre Văratic"). 
Tot ca un ceremonial concepe 
poetul elogiul adus lui Sado- 
veanu, unde cuvintele ori ver
surile, căzînd ca niște lespezi, 
stîrnesc hăuri de zgomot și de 
tăcere și creează o atmosferă 
de mister solemn: „La hanul 
Ancuței, / unde nu mal e An- 
cuța de odinioară, / Și nici 
Ancuța cea tînără, / un
de nu mai e nici o Ancuța, Z 
și unde hanul poate că nu se 
mai află, / ci numai un plop 
retezat de lună, . / o lespede de 
fîntînă / și cioburi de lut, cio
buri de vin și de noapte, / ori 
poate numai o frunză galbenă, /. 
la fereastra căreia bat drume
ții, tîrziu, / am rămas pînă-n 
zori... // Iar pe uriaș l-am dus 
să doarmă / în toamnă, în ste
le, / alături de teiul înflorit Z 
al celuilalt Mihai, 7 avînd în 
preajmă / — departe, și nu prea 
foarte — l umbra subțire, du
reroasa umbra a unui pui de 
cerb... (,,Sadoveanu“).

Cînd însă depășește sfera 
sentimentului real, dispersia a- 
tenției și exercițiul poetic ste
ril duc la întortochierea expre
siei, sau reduc poezia la o sim
plă operație de epitetizare, cu 
scopul, insuficient, al ornamen
tării. Boabele de porumb sînt 
„desprinse de pe știuletele- 
flaut, / ca literele de plumb, 
(plumb de aur) / în casetele 
bătrînului tipograf, Z ...silabe 
căutinud-se pe fila caietului de 
școlar, / păsări întoarse în del
te fertile, / cioburi de mozaic 
stelar, / minute din ora belșu
gului" („Poem despre porumb"). 
Uneori, Gh. Tomozei acordă 
unor cuvinte, ori noțiuni, fa
cultăți poetice deosebite, soco
tind că simpla lor prezență dă 
naștere poeziei, (cu alte cuvin
te le crede mai „estetice" de
cît altele) : flăcările, focurile, 
rugurile, deltele, cenușa, so
nor, suav, petale, vitralii, clep
sidre, statui etc. Se arde, se 
scurge și se țîșnește, de prea 
multe ori în paginile volumului. 
Poețul^ vorbește de „spade de 
cobalt", de „al stelelor damasc“ 
de cetăți cu porți de cedru, de 
„ireali corali" de „cleștarul cli
pei care moare". Din cele de 
mai sus putem deduce grija 
pentru materialul sonor — dar 
și p prețuire exagerată a sono
rității. Cele mai bune bucăți din 
volum însă inspirate de senti
mente autentice, au simplitatea 
expresiei relevantă arătîndu- 
m-1 pe poet in ipostaza sa ma
tură de netăgăduită forță ar
tistică.

mihai ungheanu

ORADEA (de la corespon
dentul nostru). — Pregătirile 
pentru faza interregională a 
celui de al 7-lea concurs al for
mațiilor^ artistice de amatori 
clasate în faza regională au in
trat în stadiul final. La o ul
timă verificare, ieri, toate for
mațiile ce vor intra în con
curs la Hunedoara au dat 
spectacole de acomodare pe 
scena Teatrului de Stat din 
Oradea. Zilele trecute a avut 
loc un spectacol de gală cu 
formațiile sindicale din regiu
ne, ale căminelor culturale și 

ale caselor de cultură.



VIZITA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE APOSTOL 

IN AUSTRIA
VIENA 8. — Corespondentul 

Agerpres, Șt. Deju, transmite: 
La 8 iulie, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol, împreună cu Constan
tin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale care îl înso
țesc a vizitat combinatul side
rurgic „Alpin Montan Union" 
din Donawitz. La sosire în 
fața clădirii principale, unde 
au fost arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și Re
publicii Austria, oaspeții ro- 
mîni au fost întîmpinați de 
consiliul de conducere al aces
tei întreprinderi etatizate. Di- 
î'ectorul general dr. Josef 
Oberegger a rostit cuvîntul de 
bun sosit. Directorul general 
tehnic al întreprinderii, dr. 
Franz Narbeshuber, a dat ex
plicații privind istoricul, așe
zarea și producția combinatu
lui.

în continuare au fost vizita

te secția vechiului laminor, 
cuptoarele L. D. — cu proce
deul modern pentru produce
rea oțelului prin suflare cu 
oxigen, procedeu elaborat la 
această întreprindere în co
laborare cu combinatul meta
lurgic Voest din Linz — și 
noul laminor, intrat recent în 
funcțiune.

La prînz conducerea combi
natului a oferit o masă în 
cinstea oaspeților romîni, la 
care directorul general dr. 
Josef Oberegger și Mircea 
Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, au rostit 
toasturi.

Oaspeții au fost salutați, de 
asemenea, de locțiitorul șefu
lui guvernului landului Stiria, 
prof. dr. Hans Koren.

în cursul după-amiezii, oas
peții romîni au sosit la Salz
burg, unde seara au asistat la 
un spectacol folcloric, organi
zat în cinstea lor la cetatea 
Hohein Salzburg.

Seminarul 
internațional 

al fetelor
PRAGA 8 (Agerpres). — La 

Praga s-a încheiat primul se
minar internațional al fete
lor, convocat de Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat. Seminarul s-a desfășurat 
sub lozinca „Pentru un viitor 
mai bun". La lucrările semi
narului au participat 85 de 
reprezentante din 45 țări din 
Europa, Asia, Africa, Ameri
ca Latină și Australia.

Participantele au făcut un 
schimb de experiență și au 
stabilit sarcinile în lupta 
pentru pace, independență 
națională și progres, pentru 
drepturi politice și econo
mice.

La ședința de închidere a 
fost adoptată rezoluția „Fe
tele și colaborarea în lupta 
pentru pace, independență 
națională și progres*.

----- •-----

I Din. viața tineretului lumii

Memorandum al guvernului 
sovietic

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— TASS transmite: Repre
zentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., N. T. Fedo
renko, a avut la 7 iulie o în
trevedere cu reprezentantul 
permanent al S-U.A. la O.N.U., 
Adlai Stevenson, căruia i-a 
înmînat un memorandum al 
guvernului U.R.S.S. cu privire 
la unele măsuri în vede
rea intensificării eficacității 
O.N.U. în asigurarea păcii și 
securității internaționale.

N. T. Fedorenko l-a vizitat,

de asemenea, pe secretarul 
general al O.N.U., U Thant. 
După întrevederea dintre
N. T. Fedorenko și U Thant, 
un reprezentant al secretaru
lui general al O.N.U. a de
clarat : „Reprezentantul per
manent al U.R.S.S. i-a înmî
nat lui U Thant, pentru a lua 
cunoștință, memorandumul 
guvernului sovietic cu privire 
la unele măsuri în vede
rea intensificării eficacității
O. N.U. în asigurarea păcii și 
securității internaționale*.

Formarea noului 
guvern congelez

LEOPOLDVILLE 8 (Ager
pres). — Miercuri după- 
amiază Moise Chombe a pre
zentat spre aprobare pre
ședintelui Kasarubu lista 
noului guvern congolez de 
tranziție.

Chombe a afirmat că guver
nul său se compune din oa
meni care nu au făcut parte 
din fostul guvern central pre
cum și din cîfira tehnicieni.

Canada : Aspect din portul 
pescăresc al orașului Van

couver CIPRU
Declarația președintelui

Makarios

h>

Conferința de presă a lui U Thant
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a ținut miercuri o 
conferință de presă, în cursul 
căreia a răspuns la întrebările 
ziariștilor privind diferite pro
bleme internaționale. U Thant 
și-a exprimat speranța că o 
soluție de compromis, accepta
bilă tuturor părților, va li gă
sită în problema malayeză. In 
legătură cu aceasta el a subli
niat că o propunere a pre
ședintelui Filipinelor, Maca
pagal, cu privire la crearea 
unei comisii de conciliere a- 
iro-asiatică, a fost acceptată 
atît de Indonezia cît și de Ma- 
layezia.

Referindu-se la situația din 
Vietnamul de Sud secretarul 
general al O.N.U. a declarat 
că „apare tot mai evident că 
măsurile militare nu vor adu
ce o soluționare pașnică a pro
blemei. Singura alternativă 
rezonabilă constă în tratative 
politice și diplomatice care, 
chiar la această oră tardivă 
pot oferi unele șanse de solu
ție. Consider că o înapoiere la 
masa conferinței de la Gene

va, deși tardivă, ar putea a- 
duce rezultate utile*4.

U Thant a adresat un nou 
apel Greciei și Turciei să co
laboreze sincer cu forța O.N.U. 
și cu Organizația Națiunilor 
Unite în vederea unei soluțio
nări pașnice a problemei ci
priote. Pe de altă pane el a 
declarat că a luat cunoștință 
de memorandumul sovietic cu 
privire la unele măsuri in ve
derea intensificării eficacității 
O.N.U. în asigurarea păcii $i 
securității internaționale pe 
care o consideră „de bun 
augur*4.

întrebat în legătură cu o 
propunere a primului ministru 
al Cubei, Fidel Castro, de re
luare a relațiilor comerciale 
dintre Cuba și Statele Unite, 
secretarul general al O.N.U. a 
spus că „orice gest din partea 
unei părți în favoarea unei a- 
propieri trebuie să fie bine 
primit întrucît tratativele și 
compromisurile constituie cele 
mai bune mijloace de rezol
vare a problemelor interna
ționale".

ADOPTAREA UNOR DOCUMENTE
LA CONFERINȚA GENERALĂ A 0.1. M.

GENEVA 8 (Agerpres). — 
Conferința generală a Orga
nizației Internaționale a Mun
cii (O.I.M.) a adoptat marți o 
convenție internațională pri
vind folosirea forței de mun
că. în favoarea ei au votat 170 
de delegații, 44 au votat împo
trivă și 40 s-au abținut. Con
venția prevede că, în vederea 
stimulării dezvoltării econo
mice, a ridicării nivelului de 
viață, pentru a răspunde ne
voilor forței de muncă și pen
tru soluționarea problemei

șomajului, „țările vor formula 
și aplica, ca un obiectiv esen
țial, o politică activă, tinzînd 
spre promovarea folosirii de
pline a forțelor productive".

De asemenea, conferința a 
adoptat patru rezoluții referi
toare la situația femeii munci
toare. Concret, ele se referă la 
promovarea economică și so
cială a femeilor din țările în 
curs de dezvoltare, la protec
ția mamei, și la programul de 
muncă al femeilor.

foto: TASS

ACORD ECONOMIC ÎN
TRE R. S. CEHOSLOVACA 

ȘI ȚĂRILE BENELUX

NICOSIA 8 (Agerpres). — 
Intr-o declarație pentru presă 
făcută marți la Nicosia, pre
ședintele Ciprului, Makarios, 
a arătat că guvernul cipriot 
nu va trimite un reprezentant 
la tratativele de la Geneva, 
inițiate de mediatorul O.N.U, 
în Cipru, Sakari Tuomioja, în 
legătură cu criza din insulă. 
Makarios a subliniat că gu
vernul cipriot a făcut cunos
cut mediatorului O.N.U., Sa
kari Tuomioja, punctul său 
de vedere asupra soluționării 
crizei cipriote și că acest punct 
de vedere nu s-a schimbat 
.Nu credem util, a declarat 
Makarios, să trimitem un re
prezentant al guvernului ci
priot la Geneva, deoarece tra
tativele de la Geneva, cu par
ticiparea diferitelor părți, ar 
putea secate chestiunea ciprio
tă din cadrul O_N.U.“.

Agenta Associated Press, 
ref enndu-se 3a surse din apro-

pierea guvernului cipriot, sub
liniază că refuzul Ciprului de 
a participa la tratativele de 
la Geneva se datorește pre
zenței la aceste tratative a 
fostului secretar de stat ame
rican, Dean Acheson. Potrivit 
agenției, s-a exprimat părerea 
că S.U.A. nu este o țară direct 
interesată în negocierile asu
pra Ciprului.

Associated Press reaminteș
te că recent Makarios a de
clarat că o soluție în proble
ma cipriotă trebuie să fie ela
borată cu deplina aprobare a 
poporului cipriot și că nimeni 
nu are dreptul să negocieze 
în lipsa reprezentanților aces
tuia.

în legătură cu situația din 
insulă, agenția France Presse 
subliniază că nu au fost sem
nalate noi incidente. La Nico
sia și în alte orașe importante 
ale insulei viața a început să 
reintre în normaL
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FLORENȚA

PRAGA 8 (Agerpres). “ 
Maurice Brasseur, ministrul 
comerțului exterior al Belgiei, 
care s-a aflat într-o vizită în 
Cehoslovacia, a avut o serie 
de întrevederi cu miniștri ai 
guvernului cehoslovac. In în
cheierea vizitei a fost semnat 
un acord economic pe termen 
lung între R. S. Cehoslovacă 
și țările Benelux.

DE TOATE
• Semnalizator maritim 

alimentat cu energie 

nucleară

r Țnul din cele mai vechi
{J faruri din America, fa

rul din Baltimore, a de
venit primul semnalizator 
maritim din lume alimentat cu 
energie nucleară. Sursa sa de 
energie o constituie un reac
tor nuclear alimentat cu 
stronțiu-90. Acest reactor, cu 
o putere de 90 wați, poate li
vra fără întrerupere curent 
electric pe o perioadă de zece 
ani. El a fost instalat la Bal
timore, de probă, pe un an, 
după care va fi folosit pe 
geamanduri în apele arctice, 
unde înlocuirea bateriilor sau 
transportul de combustibil 
pentru motoare Diesel întâm
pină dificultăți tehnice.

• intr- o peșteră 

din Himalaia

Cu ocazia unor cercetări ar
heologice, pe coasta munți
lor Himalaia, din nord- 

vestul Nepalului, a fost descope
rită o peșteră, în care s-au găsit

numeroase schelete omenești. S-a 
apreciat că aceste schelete au o 
vechime de peste o mie de ani, cu 
toate acestea însă unele s-au con
servat foarte bine împreună cu 
îmbrăcămintea. Scheletele au fost 
găsite întîmplător de niște cio
bani.

Peștera se află în apropierea sa
tului Tuker, la numai șase mile 
nord de frontiera cu India. Acea
stă regiune a fost centrul civili
zației simikote, care a dăinuit 
pînă în secolul al V-lea e.n.

Numeroase expediții arheologi
ce din Japonia, Italia, Franța, și 
India au vizitat pînă acum aceas
tă regiune, pentru a studia ruinele 
civilizației simikote.

• Aparat pentru înlăturarea

insomniei

Zndustria electro-mecanică 
britanică a construit un 
mic aparat care promite 

celor ce suferă de insomnie să în
lăture neplăcutele simptome. Apa
ratul are 8 cm înălțime, o greuta
te de 200 gr și emite un sunet 
surd, dar ritmic care seamănă cu 
cel al unei picături de apă căzînd 
ritmic. Sunetul durează 25 de mi
nute după care se stinge automat. 
Cel care se expune acestui sunet

ritmic adoarme. Aparatul se ba
zează pe principiile hipnotismului.

• Urmările cutremurului 

din Mexic

In capitala Mexicului s-a a- 
nunțat că în urma cutre
murului catastrofal înregis

trat luni în această țară, pînă în 
prezent s-au semnalat 31 de morți 
și 150 000 de persoane au rămas 
fără locuință. Potrivit agenției 
U.P.I., oficialitățile consideră însă 
că numărul morților va crește pe 
măsură ce vor sosi știri din dife
rite localități muntoase cu care 
nu mai există nici un fel de le
gături de and s-a produs cutre
murul. Multe din aceste localități 
se află izolate și din cauza ploilor 
torențiale care au făcut ca dru
murile să fie impracticabile.

Cel mai greu lovite de cutremur 
sînt localitățile Coyuca de Kata- 
lan și Zirandero din statul Guer
rero, unde aproximativ 95 la sută 
din clădiri sînt distruse. Avioane 
speciale au fost trimise în loca
litățile sinistrate pentru a trans
porta răniții Ia spitalele din Ciu
dad de Mexico.

încheierea Conferinței 
mesei rotunde Est-Vest

FLORENȚA 8 (Agerpres). — 
La 7 iulie, s-au încheiat la 
Florența lucrările celei de-a 
9-a Conferințe a mesei rotun
de Est-Vest la care au partici
pat reprezentanți ai vieții pu
blice și oameni de știință din 
17 țări europene, printre care 
și R. P. Romînă.

Participanții la conferință au 
discutat probleme privind ate
nuarea încordării internațio
nale, dezarmarea, precum și 
probleme ale relațiilor econo
mice Est-Vest.

In cadrul ședinței de închi-
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rință vor examina unele pro
bleme ale situației internațio
nale, relațiile Est-Vest, inclu
siv problema dezarmării, si
tuația din sud-estul Asiei, din 
Cipru, Orientul Mijlociu și 
Europa. Pe agenda conferinței 
figurează, de asemenea, exa
minarea unor probleme pri
vind coloniile și teritoriile 
britanice, cooperarea tehnică, 
financiară și economică în ca
drul Commonwealthului pre
cum și probleme ale comerțu
lui internațional. Participanții 
la conferință au invitat pe pri
mul ministru al noului stat 
independent Malawi, Hastings 
Banda, să participe la lucrări.

După cum subliniază agen
ția France Presse, problema 
sancțiunilor economice împo
triva Republicii Sud-Africane,

I cerată de mai mulți partici
pant!, nu figurează pe ordinea 
de zi a conferinței, dar. s-ar 
putea ca ea să fie ridicată în 
cadrul dezbaterilor. Delegația 
Marii Britanii — scrie agenția 
— va trebui să facă față fron
tului comun al acestor țări 
care cer Angliei să sprijine 
acțiunile economice îndrepta
te împotriva R.SA. Totodată, 
delegația Marii Britanii, arată 
agenția France Presse, va tre
bui să dea un răspuns la cere
rile statelor africane ca An
glia să impună guvernului ra
sist al Rhodesieî de sud o 
constituție care să garanteze 

• tuturor africanilor dreptul la 
vot.

pe scurt «pe scurt
WASHINGTON. — Pre

ședintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a primit miercuri la 
Casa Albă pe procurorii fede
rali ai Statelor Unite precum 
și pe înalții funcționari ai Mi
nisterului Justiției reuniți in 
prezent la Washington unde 
participă la o conferință na
țională a juriștilor. Cu acest 
prilej el a chemat cadrele ju
ridice să vegheze cu strictețe 
la respectarea libertăților in
dividuale în aplicarea noii legi 
asupra drepturilor civile. Pre
ședintele și-a exprimat spe
ranța că sistemul juridic ame
rican va acționa în apărarea 
drepturilor civile.

Săptămîna tineretului 
din Mali

BAMAKO. — în capitala 
Republicii Mali la 7 iulie a 
avut loc deschiderea Săptămî- 
nii tineretului din Mali. Acea
sta este cea de-a treia sărbă
toare de acest fel, la care par
ticipă delegații ale tineretului

din diieri:e țâr. Irrre 
a cosit la Bntoa> detecția 
Federației Mcrxfiate a Tinere
tului Democrat.

Schimb de focuri 
la frontiera iiroeHaao 

iordaniană

AMMAN. — Ager..ude de 
presă anunți ci trapele îzrce- 
liene au deschis focul aarți 
după-amiaze asupra unei pa
trule milizare iorâsrueue- 
Schimburi de focuri sporzzzce 
au urmat apoi vreme de 15 
minute. Un purtător de cuvin: 
militar iordanian a annnțaî că 
a prezentat comisiei mixte de 
armistițiu o piingere împotri
va atacului izrae'icn și a cerut 
deschiderea unei anchete.

DELHI. — La frontiera dintre 
Iiidia și Pakistan au avut loc în 
ultimele zile noi schimburi de 
focuri. Incidentele s-au produs du
minică și luni în regiunile Pmonch 
Mendhar, Chamb, Betar Nullah, 
precum și într-un sat de frontâe-

Bohm și problemele analfabetismului

Intr-un mesaj citit în fața 
parlamentului, președin
tele Republicii Bolivia, 
Victor Paz Estenssoro, 

a arătat că în cursul anu
lui trecut în această țară au 
fost alfabetizate 26 944 persoa, 
ne. Ce reprezintă această cifră 
se poate vedea din faptul că, 
potrivit statisticilor oficiale, în 
momentul de față în Bolivia 
numărul analfabeților se ridică 
la 2 044 096 dintr-o populație 
totală de trei milioane și jumă
tate de locuitori! Un calcul 
este de prisos. Procentul celor 
alfabetizați apare cu totul in
fim.

Analfabetismul, alături de 
șomaj și foamete, este una din 
plăgile cele mai răspîndite în 
Bolivia țară care, în ciuda 
imensului său teritoriu (1 100 000 
km pătrați) și a nenumăratelor 
bogății naturale ocupă unul 
din ultimele locuri în rîndul 
statelor slab dezvoltate de pe 
continentul latino-american. 
Curios este faptul că numărul 
absolut al analfabeților în loc 
să scadă, manifestă an de an o 
tendință de creștere. La recen. 
sămîntul populației analfabete, 
desfășurat în anul 1900 (per
soane în vîrstă de peste șase 
ani) numărul acestora era de

conferința economică de la 
Punta del Este, reprezentantul 
Boliviei a declarat că în mo
mentul de față, numai 28 la 
sută din copiii înscriși în șco
lile elementare termină cele 
patru clase obligatorii și, din 
aceștia, numai 6 la sută ter
mină învățămîntul mediu. Co- 
mentînd raportul, ziarul „EL 
MUNDO“ este de părere că 
„starea aceasta de lucruri se 
datorește în special unor mo
tive de ordin economic, nece
sității părinților de a-și obliga 
copiii să contribuie la întreți
nerea familiilor întrucît cîști- 
gurile nu ajung să acopere 
creșterea costului vieții44.

Potrivit datelor planului bie
nal de educație (1963—1964) 
una din cele mai importante 
probleme care se pun învăță- 
mîntului în Bolivia o constituie 
lipsa cadrelor didactice și a 
școlilor. în ce privește școlile, 
90 la sută dintre ele sînt găz
duite în locuințe obișnuite care 
au suferit mici transformări. 
De altfel, după cum se arată 
într-un raport al Ministerului 
Educației, dintr-un total de 666 
localuri de școală, 158 sînt 
„foarte proaste", 273 sînt 
„proaste", 195 „acceptabile" și 
numai 40 „bune".

Clădirea unei „școli" elementare din capitala Boliviei —
La Paz
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1086 559. în 1950 cifra analfa
beților era de 1 615 567, pentru 
ca în anul 1963 să ajungă, 
după cum am văzut, la peste 
două milioane. în legătură cu 
aceasta, ziarul „EL MUNDO" 
din La Paz, scrie că situația 
tragică în domeniul analfabe
tismului trebuie căutată în si
tuația din „centrele industriale 
ale țării unde nu se cere mină 
de lucru de o calificare supe
rioară și în sistemul feudal de 
la sate care nu este interesat 
ca poporul să iasă din ignoran
ța sa seculară".

Guvernul bolivian a anunțat 
o serie de măsuri în vederea 
reducerii numărului analfabeți- 
lor. Dar rezultatele au fost cu 
mult inferioare așteptărilor. La

Problemele educației și lichi
dării analfabetismului în Boli
via, care nu se deosebesc prea 
mult de cele din numeroase 
alte țări de pe continentul la
tino-american, sînt complexe șl 
dificil de rezolvat. Se recunoa
ște oficial că ritmul reducerii 
numărului analfabeților este 
extrem de scăzut, iar numărul 
copiilor care rămîn în afara 
școlilor crește an de an. în de
finitiv este vorba de un cerc 
vicios în care slabele realizări 
obținute în domeniul alfabeti
zării sînt anulate de sporirea 
numărului copiilor lipsiți de 
posibilitatea de a se apleca 
asupra abecedarului.

I. RETEGAN

SITUAȚIA DIN GUYANA BRITANICĂ
GEORGETOWN 8 (Agerpres). 

— Partidul progresist al poporu
lui din Guyana Britanică a adre
sat un apel populației țării în 
care cheamă să pună capăt „ac
tualului conflict grav al cărui sin
gur rezultat este dezbinarea cla
sei muncitoare și întîrzierea obți
nerii independenței și progresu
lui economic".

Intr-o declarație făcută la 
Georgetown, primul ministru al 
Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, 
și-a exprimat speranța că actuala 
conferință a primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Commonweal- 
th-ului ar putea elabora o soluție 
acceptabilă care să contribuie la 
instaurarea păcii și progesului în 
Guyana Britanică. în legătură cu 
aceasta corespondentul din Lon
dra al agenției France Presse re
latează că un plan în această pri
vință a fost prezentat conferinței 
țărilor Conunonwealth-uloi de 
primei ministru al Republicii

Trinidad-Tobago, Eric Williams. 
Planul prevede suspendarea actua
lei constituții din Guyana Brita
nică și crearea unui sistem de 
tutelaj internațional în care un 
rol important ar urma să-l joace 
țările membre ale Commonweal- 
th-ului. Planul menționează, 
de asemenea, că în cazul conti
nuării tulburărilor Noua Zeelandă 
ar putea fi însărcinată cu men
ținerea securității în acest teri
toriu.

Potrivit agenției, primul mi
nistru Jagan ar fi favorabil unei 
asemenea soluții. Pentru a sprijini 
activitatea reprezentanților săi 
sosiți special Ia Londra, ministrul 
muncii Rânji Chandusungh și pre
ședintele Senatului Ashton Chase, 
Jagan a trimis o scrisoare fiecărui 
ministru participant la conferință 
în care cere proclamarea fără nici 
o întîrziere a independenței Guya
nei Britanice și organizarea de ale
geri pe baza majorității simple.

HAGA — După cum a a- 
rurțat tn purtător de cuvint 
al centrului de studii spațiale 

Haga. marți la baza de 
lansare din Sardinia -Saito di 
Quirra* a fost Lansată cu suc
ces prima rachetă europeană

Declarații ale primului 
ministru ceylonez

COLOMBO. — Potrivit relată
rilor publicației 'Statesman", pri
mul ministru al Ceylonului. Siri- 
maoo Bzndaranaike. a subliniat 
intr-o declarație recentă că guver
nul intenționează să instituie un 
control asupra importurilor pentru 
a preîntâmpina reducerea rezerve
lor de valută. Primul ministru

jm predzat ând vor fi adoptate 
mlsurile practice în această pri
vință.

Un reprezentant al Ministerului 
Comerțului din Ceylon a declarat 
ci guvernul elaborează un plan 
de instituire a monopolului de 
stat asupra importurilor mărfuri
lor p-inapale.

Apelul împăratului 
Etiopiei

ADDIS ABEBA. — împăratul 
Haile Selassie al Etiopiei a adre
sat președintelui Johnson, lui N.S. 
Hrușciov. generalului de Gaulle, și 
lui Douglas-Home, un apel în care 
le cere să intervină pentru elibe
rarea lui Nelson Mandela și a ce
lorlalți patrioți sud-africani, con
damnați recent la închisoare pe 
viață de către autoritățile rasiste 
din R.S.A. „Facem apel, se spune 
în mesajul împăratului Etiopiei, 
să uzați de influența dv. pe lingă 
guvernul sud-african pentru a ob
ține eliberarea acestor patrioți, a 
căror singură vină este aceea de 
a se fi pronunțat împotriva apar
theidului, care îi lipsește pe afri
cani de cele mai elementare drep

turi ale omului în propria lor 
țară".

Proiect de lege 
cu privire Ia acordarea 
independenței Zambiei

LONDRA — Camera Comu
nelor a aprobat la 7 iulie, la 
cea de a doua citire, proiectul 
de lege cu privire la acorda
rea independenței Zambiei.

Proiectul de lege prevede că 
jurisdicția Angliei în Rhode
sia de nord expiră la 24 oc
tombrie a.c., cînd această țară 
va deveni independentă, sub 
numele de Republica Zambia.

BRUXELLES. — Agenția 
U.P.I. anunță că marți, Con
siliul ministerial al Pieței co
mune a ajuns la un acord în 
legătură cu problema unifi
cării executivelor celor trei 
organisme vest-europene — 
C.E.E., C.E.C.O. și Euratom.
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