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Oțelarii bănățeni Minerii din Uricani
In acest an, colectivul de 

mineri, tehnicieni și ingineri 
de la Exploatarea minieră U- 
ricani — cea mai tînără din 
Valea Jiului — depune toate 
eforturile pentru ocuparea lo
cului de onoare în întrecerea 
socialistă. Pentru aceasta, oa
menii au pus un accent deo
sebit pe creșterea vitezei de 
avansare în abataje, prin mai 
buna folosire a capacității u- 
tilajelor și mașinilor. Organi
zațiile U.T.M. din sectoare

urmărit ca tinerii mineri 
să aplice întocmai disciplina 
predării și preluării schimbu
rilor la locul de muncă. Pe de 
altă parte, inițiativa „Două 
cîmpuri de cărbune pe schimb 
din fiecare aripă de abataj- 
cameră" a fost și aici îmbră
țișată de toate brigăzile. Ast
fel, pe întreaga exploatare 
s-au obținut în medie viteze 
lunare de înaintare în aceste 
abataje cu 15 metri mai mari 
decît norma planificată.

La 20 iulie, minerii de aici 
au raportat îndeplinirea anga
jamentului luat în cinstea zi
lei de 23 August cu mai bine 
de o lună înainte de termen, 
dînd cea de-a 20 000-a tonă de 
cărbune peste plan.

In întrecerea din ce în ce 
mai însuflețită ce se desfă
șoară în abatajele Văii Jiului, 
s-au dat patriei, de la începu
tul anului și pînă în prezent, 
peste 68 000 tone de cărbune 
peste plan, dar prețios al mi
nerilor închinat celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei.

LAL ROMULUS

TIMIȘOARA (de la corespondentul nostru).
Pe platourile oțelăriilor din regiunea Banat, marea sărbă

toare a poporului nostru e întîmpinată cu succese de seamă. 
La Reșița, bilanțul semestrului I arată că s-au dat peste plan 
13 830 tone de oțel, iar în cursul acestei luni — în primele 
două decade — la această cantitate s-au mai adăugat aproape 
3 400 tone.

Succese asemănătoare au obținut în aceste zile și oțelarii de 
la Oțelul Roșu, unde la cele 
peste plan în primul semestru, 
peste 620 de tone.

Cu aceasta, oțelarii bănățeni
de a produce, la Reșița, 16 000 tone și la Oțelul Roșu 8 000 tone 
oțel peste plan pînă la 23 August.

Sîmbătă 25 iulie 1964
și-au îndeplinit angajamentul

aproape 8 425 tone oțel date 
s-au mai adăugat pînă acum
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In regiunea Suceava

socialiste

i

izităm șantierul 
Combinatului de 
îngrășăminte ehi- 
mice de la Turnu 
Măgurele la un 
an șt trei luni

după baterea pri
mului pilon. O dată cu sche
lele metalice, care prefigurea
ză conturul viitoarelor secții, 
ne-a apărut în față construc
ția armonioasă din oțel, beton 
și sticlă a fabricii de acid sul
furic. Constructorii — tradu- 
cînd în viață angajamentele 
luate în fața conducerii de 
partid și de stat — au înălțat 
această fabrică cu 6 luni mai 
devreme. Aceleași angajamen
te prevăd ca și celelalte obiec
tive ale combinatului să fie 
date în folosință înainte de 
termen.

Eforturile constructorilor 
slnt concentrate ca un singur 
tot în această mare bătălie 
pentru realizarea unei cît mai 
înalte productivități a muncii. 
Pe două din principalele șan
tiere — cel al fabricii de acid 
sulfuric și al fabricii de în
grășăminte — indicele de 
productivitate se situează — 
la sfârșitul'primului semestru 
— cu mult peste sarcina pla
nificată. Căile folosite de 
constructorii acestor obiecti
ve importante din cadrul 
complexului de șantiere pen
tru creșterea productivității 
muncii au fost:

Buna organizare
Pare paradoxal, însă pentru 

a începe construcția, mai întîi 
a fost necesar să fie creat te
renul pe care urma să

înalțe viitorul combinat chi
mic. Calculele specialiștilor 
arătau că pericolul de inun
dații, la o eventuală revărsare 
a Dunării, poate fi evitat nu
mai dacă terenul se va înălța 
cu cel puțin 4 metri. Con
structorul se afla in fața unei 
situații nemaiintilnite pe nici

Combinatul de îngrășăminte chisuce Tr. Măgurele. Construcția armonioasă, din oțel, beton și sticlă a fabricii de acid sulfuric
Foto : GH. CUCU

Muncitorii . întreprinderilor 
industriei ușoare din regiunea 
Suceava și-au realizat angaja
mentele luate în cinstea marii 
sărbători de la 23 August. 
Textilistele din Botoșani au 
economisit prin reducerea 
consumurilor specifice peste 
22 000 kg de bumbac puf, față 
de 11 000 kg cît prevedea an
gajamentul, iar muncitorii de 
la „Străduința“-Suceava au e- 
conomisit aproape 80 000 dmp 
piele.

(Agerpres)

stabilită. Ca soluție tehnică 
de rezolvare a acestei lucrări 
a fost aleasă hidromecaniza- 
rea. Cu ajutorul unor dragi 
refulante, apele Dunării îm
pinse prin conducte de pompe 
puternice au cărat cu ele din 

peste două mi- 
cubi

albia fluvii 
lioane și jumătate metri

GIGANTUL
DIN ClMPIA

BURNASULUI
unul din șantierele din țară. 
In loc să înceapă lucrările cu 
executarea săpăturilor pentru 
fundații, aici era necesar să 
se ridice platforma terenului 
și numai după aceea să 
toarne și primele cupe 
beton.

După minuțioase studii
stabilit ca ridicarea terenului 
să se facă în două etape : pri
ma, pînă la cota de unde ur
ma să fie începute fundațiile 
și a doua, după decofrarea 
fundațiilor, pină la înălțimea

se 
de

s-a

de material pe care l-au 
pus în terasamente. Era 
mul ajutor pe care-l oferea 
Dunărea. Apele sale aveau să 
fie solicitate și în continuare 
de constructori în rezolvarea 
altor soluții impuse de anu
mite situații.

Prima lucrare, executarea 
terasamentelor prin hidrome- 
canizare a marcat și primul 
succes: termenul din deviz a 
fost scurtat cu 3 luni de zile. 
In acest fel s-au creat condi
ții ca și lucrările de infra
structură să înceapă mult 
mai devreme decit era stabilit. 
S-a declanșat o reacție în 
lanț. Rezolvarea unei soluții 
a atras după sine o nouă so
luție. Și peste tot buna orga-

de- 
pri-

’■..zare era chemată să-și spu
nă curintuL Spuneam la în
ceput că mai tntii a fost ne
cesar să fie 
unde urma 
construcțiile, 
de umplutură.
impus și schimbări 
mul de construcții — execu
tarea fundațiilor pe piloți de 
beton armat. Baterea acestora, 
lungimea medie fiind de 10,5 
metri, s-a făcut cu ajutorul 
vibrosonetelor, sistem care a 
facilitat scurtarea termenului 
de batere cu o oră și jumăta
te pe bucată. Noua situație 
creată a atras după sine, cum 
era și firesc, un nou ritm, de 
lucru în toate compartimente
le. Întregul plan de desfășu
rare a lucrărilor a fost cu
prins intr-un grafic centrali
zator. Acesta s-a defalcat pe, 
loturi, maiștri și echipe pen
tru ca fiecare om să cunoască 
ce are de făcut. S-a putut ur
mări astfel cu mai multă ușu
rință dacă fiecare lucrare se 
încadrează în termenul stabi
lit, în timpul normat. Produc
tivitatea muncii a avut în a- 
cest fel o bază reală- de com
parație, fiind urmărită pe fie
care fază de execuție.

Pentru executarea funda
țiilor s-au turnat cîteva mii 
de tone de beton. Transporta
rea acestuia s-a făcut cu aju
torul pompelor pneumatice 
Șuvoiul de beton a pătrtns 

în locurile mai greu acce
sibile, asigurîndu-se în acest 
fel o turnare continuă. Pro
ductivitatea muncii obținută 
la această operație a fost, în 
medie, cu 15 la sută mai mare 
față de cifra planificată.

Importante reduceri de ma-

„creaf terenul 
să fie înălțate 
Fiind un teren 

nisipos, s-au 
in siste-

C. PRIESCU 
V DINCLESCU

iContinuare In pag. a 111-a)
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Tovarășului GHEORGHS GBEORGB1C-DEJ 
Preșcăintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Bacurețti
Stimate tovarășe Gheorfhe Gheorfhiu-Dej.
Mulțumesc din suflet Ccnsmului de Stat ș: dv. perscr.al pa

tru felicitările cordiale și bunele urări ce nu-au fosi trimu» <->i 
prilejul alegerii mele în calitate de președm:e al Prezldiuiui 
Sovietului Suprem al TT R SS

Doresc poporului romîn noi succese Ia cesă-.-lrșirea eonstmirZ 
socialismului, pentru dezverarea pe mai depa“e a prieteniei 
frățești dintre țările noastre.

A. MIKOIAX

Cîntecul, prieten drag, îi inso țește pe copii în tabere, în 
excursii, la joacă...

LOCUINȚE NOI LA IAȘI
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
La începutul anului, con

structorii din regiunea Iași 
s-au angajat ca pînă la 23 Au
gust, să dea în folosință 1 600 
de apartamente. Acum, cînd 
au mai rămas cîteva săpta- 
mîni pînă la sărbătoarea Eli
berării, constructorii ieșeni 
raportează terminarea a noi 
blocuri de locuințe. Pînă în 
ziua de 24 iulie au fost date 
în folosință 1020 apartamente 
la Iași, 115 la Bîrlad și cîte 32

la Vaslui și Huși. Graficul.de 
dare în folosință a noilor 
blocuri a fost depășit cu peste 
30 la sută.

De la începutul anului^ pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 2 la sută față de plan; în 
timp ce valoarea economiilor 
suplimenare la prețul de cost 
se ridică la 1 000 000 lei.

în prezent, constructorii 
grăbesc finisajul ultimelor 300 
de apartamente în orașul Iași, 
60 în orașul Pașcani și 60 în 
orașul Bîrlad, în care se vor 
muta în curînd noii locatari.

venture cea mici,
aventura în necu
noscut, a început in
tr-o zi absolut obiș
nuită. După termi
narea orelor de școa
lă (era pe-atunci în 

anul 111 al școlii profesionale) un 
prieten l-a invitat la o plimbare.

— Am să-ți spun ceva impor
tant — a zis prietenul, tăcînd apei 
misterios. L-a dus undeva la 
marginea orașului, pe cîmp. To- 
muță ardea de curiozitate.

— Hai, spune-mi.
Prietenul l-a privit lung în ochi.
— Știi să păstrezi un secret?
Tomuță s-a jurat pe tot ce avea 

el mai sfînt pe lume că nu va 
sufla nici un cuvînt la nimeni, că 
va duce acel secret cu el în mor- 
mînt.

— Nu e vorba de un fleac, îl 
avertiză prietenul. Dacă pierzi 
ocazia asta, o să regreți toată 
viața.

In sfîrșit, Tomuță a aflat se
cretul. De fapt, tn ziua aceea nu 
a priceput prea mult, ceva mai tir- 
ziu s-a edificat complet. Asta s-a 
întîmplat în ziua în care la întil- 
nire au mai venit încă doi tineri, 
cam de aceeași vîrstă cu ei. Dis
cuția s-a desfășurat într-un colț 
ferit al parcului, în șoaptă.

Sosise deci, în sfîrșit, aventura. 
O aventură adevărată.

Deocamdată începură pregătiri
le. Și ce pregătiri teribile se fă
ceau, incomparabil mai frumos ca

tn Nu știu încotro vor
J-eza, azâ mteresa măcar vr. 
loc aaame. Ei căutau lucruri ne- 
msâoniemte, Iși pregăteau o ^s>- 
rentară m necunoscut".

Aa hrierat eroi coresponder.țe- 
.e frate, pentru ci o aventu’i 

nici r.u se mai cheamă 
xreatariL Prin intermediul scrisc- 

re care și le îr.minau reci
proc) se elucidau probleme ca cea

CRONICA ACTUALITĂȚII
0 nouă linie tehnologică

La întreprinderea „Izolato
rul" din Capitală a intrat de 
curînd în funcțiune o nouă 
linie tehnologică pentru fabri
carea foilor de pluta aglome- 
rată-elastică.

Linia, dotată cu utilaje mo
derne, are majoritatea opera
țiunilor

Foile 
produse 
prezintă
oare față de cele realizate 
pînă acum, avînd rezistență 
mai mare la rupere sau înco
voiere. Ele se utilizează în
deosebi la placarea pereților, 
la pardoseli și la confecționa
rea unor garnituri pentru di
ferite piese.

mecanizate.
de plută aglomerată, 

în noile instalații, 
caracteristici superi-

(Agerpres)

Sărbătoare a cîntecului
si a dansului

Faza interregională pe Capitală a celui de-al VII- 
lea concurs al 'formațiilor artistice de amatori

Recoltările
în G. A. S,

Ieri după masă, pe 
scena Teatrului de O- 
peră și Balet s-au în
tâlnit în faza interre
gională a celui de-al 
VlI-lea Concurs al ar
tiștilor amatori forma
țiile artistice ale așe
zămintelor culturale și 
cooperativelor 
șugărești din 
tală.

Programul 
tat de aceste formații 
s-a desfășurat sub 
semnul marelui eveni
ment pe care se pre
gătește să-l întîmpine

mește-
Capi-

prezen-

poporul nostru: cea 
de-a XX-a aniversare 
a Eliberării patriei 
noastre.

Și-au dat concursul, 
printre altele, coruri 
(de la cooperativele 
„Igiena", „Chimica", 
de la Casa de cultură 
a raionului î Mai), 
brigăzi artistice de a- 
gitație (de la coopera
tivele „Electrobobinaj", 
„Arta aplicată" din 
comuna Pantelimon 
etc), formații de dan
suri, orchestre de mu
zică populară și ușoa-

ră, orchestre semisim- 
fonice, soliști vocali 
și instrumentiști din 
cuprinsul Capitalei și 
din comunele subordo
nate.

Programul, care s-a 
prelungit pînă noap
tea tîrziu, a entuzias
mat pe cei prezenți în 
sală, care au răsplătit 
cu vii aplauze pe ta- 
lentații interpreți, în
truniți la sărbătoarea 
cîntecului și a dansu
lui.

D. R.

Din datele sosite la Trustul 
central Gostat rezultă că pînă 
la 23 iulie s-a recoltat 
grîul de toamnă de pe 466 000 
ha adică 93 la sută din supra
fața ocupată de această cul
tură. Gospodăriile de stat din 
22 trusturi din sudul și vestul 
țării cum sînt cele din Crișa- 
na, Deta, Urziceni, Craiova, 
Ploiești au terminat strînsul 
griului.

O dată cu lucrările de re
coltare, mecanizatorii din gos
podăriile de stat au balotat 
paiele de pe jumătate din 
suprafața recoltată, au exe
cutat 
115 000 
culturi 
proape

arături de vară pe 
ha și au semănat cu 
furajere în miriște a- 
20 000 ha.

(Agerpres)

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Ieri pe stadionul Dinamo aa fost inaugurate între cerile finaliștilor bucureșteni, participanți la Spar- 
Ă-r continua pe bazele Complexului sportiv

Dtnamo (fotbal, volei, handbal, baschet, înot, box), în sala C.P.B. (haltere), în sala Recolta (lupte) și 
pe stadionul 23 August (atletism). Citiți in pagina a IlI-a relatările reporterului nostru

Un aspect de la festivitatea de deschidere

tachiada republicană Astăzi și mi ine întrecerile vor continua

în fotografie :

x țâr.iiț dr.e știe ce fs 
tî, fi s doua zi a ficat pa- 
retnL Toată hmea 

t:el riSorig ca cei patra ave^.ta-
’g 7-r^

and începuse să muncească 
e*ectiv. nu-i mai plăcea. De ce? 

• - era interesantă. El era un bă
iat capabil, avusese'note bune în 
școală fi aid,. în uzină, i se dă- 

z mașină care făcea aceeași 
-r rexasperare: gău- 

El p-tea să caște gura pe pe- 
y —zșzr.z iși vedea și singură 

Insatisfacția > aceasta a 
apărut-tuturor firâscă și, în con-

MAREA AVENTURĂ
/V CUNOSCUT

transportului (vapor, tren sau a-a __ _ __________
vi on), a hranei reci, a datei ple
cării ți altele.

S-a îr.timplat însă ca această 
aventură in necunoscut să se des
trame din fașă. Intr-o seară, To
muță avea otita fericire tn el în
cât scăpă o mică părticică afară, 
povestindu-i unui alt prieten des
pre aventura care se pregătea. Aeel șspteapnzeea ax: ie la

si
aet ai ar 
r-Lni sar

a cart rie- 
zaza singtre. 
f-e-e r ix-

seâzți, if-ifao altă mașină în 
T' -zi-e, o ~.zș:r.ă nouă, cu care 

să faci niște piese compli
cate. ca șase antele. Aa venit pn- 
— rie râurim, primele complicații, 
băLarisl a început să se frămînte și 
să descopere încet, încet secretul 
operațiunilor. Trebuia să calcule
ze, să m'.nuiasci micronii, să fie 
atent, să discute cu maistrul și cu

șeful de echipă. Astfel a început 
prima etapă a noii lui aventuri: 
aventura în cunoscut. Era munca, 
o muncă pasionantă și angajântă, 
care umplea opt ore din cele două
zeci și patru cu griji și împliniri, 
cu zbateri și liniști.

Secretarul comitetului U.T.M., 
lușan, nu s-a scumpit cu timpul 
cind s-a întâlnit cu Tomuță. O oră, 
două de taifas, de „atenție", conta 
mult pentru acest băiat care tre
buia si înțeleagă că nu-l perse
cută nimeni. Și că e înconjurat cu 
o grijă cu nimic deosebită. Adică 
pur și simplu oamenii voiau ca el 
să se simtă bine în mijlocul lor, 
astfel încît să nu mai aibă nevoie 
de prieteni care să-l îndemne la 
prostii. Tomuță a început astfel 
pregătirile pentru liceul seral și 
cu acest prilej și-a descoperit o 
mare pasiune pentru literatură. A 
început să citească mult, după cri
terii, nu numai cărți ușoare. Des
coperirea lui Shakespeare, Balzac, 
Tolstoi și Sadoveanu a însemnat, 
la optsprezece ani, răsturnări se- 
sisabile, zile și nopți 
descoperiri uimitoare 
palat de minuni al 
Descoperea adevărul 
artă, trăia acele clipe de înnobilare 
cu ajutorul frumosului artistic. O,

de reflecții, 
în imensul 
umanității, 
spus prin

ION BĂIEȘU

(Continuare în pag. a 111-a)

Graficul.de


însemnări
de la faza 

interregională — 
București a celui 

de-ai VU-lea concurs

BALADA

BARAGA NUL UI

Pasiune

și talent
D. D. Botez

artist emerit

■
 Itimii douăzeci de 

ani de progres 
tehnic, științific, 
cultural, ani de li
bertate și de con- 

i știință a muncii 
împlinite, sub în

țeleaptă conducere a partidu
lui, au făcut ca muncitorul și 
țăranul romîn să pășească azi 
cu mindrie, încredere și dem
nitate pe scena de concert, a- 
semenea unui artist de profe
sie. Iată ce ne-a dezvăluit faza 
interregională a acestui con
curs.

Regiunea București — de 
altfel ca și celelalte regiuni — 
se pregătește acum febril pen
tru faza finală a concursului. 
Va fi, fără îndoială, o întrece
re grea. Atît pentru formațiile 
selecționate al căror nivel ar
tistic depășește închipuirea 
celor mai optimiști dintre noi, 
cit și pentru juriu, a cărui 
mare sarcină este de a alege 
pe cei mai buni, din numero
șii foarte buni artiști amatori.

In adevăr, dacă luăm în 
considerare numai cîteva as
pecte ale fazei interregionale 
constatăm în primul rînd o 
mult mai justă orientare în a- 
legerea repertoriilor. Majorita
tea formațiilor corale și in
strumentale, a grupurilor vo
cale și a tarafurior au abor
dat piese dificile, folclor nou, 
lucrări de incontestabilă va
loare artistică din literatura 
muzicală rominească și uni
versală, în sfirșit, un reperto
riu cu adevărat artistic, ales 
cu grijă și’ spirit de răspun
dere.

Au apărut forme noi de ex
primare artistică din care, 
grupurile vocale și opereta 
populară aparțin, ca inițiativă, 
regiunii București. („Perinița 
cu întrebări* operetă populară 
în două acte, după un libret 
de Mihu Dragomir NicoUe 
Tăutu — interpretată de mm 
colectiv artistic al Casei oră
șenești de cultură — GnirgiuL

Și-au Jacul, de asemnea. 
apariția cîteva formații de ca
meră, vocale și instrumentale, 
cu început promițător, cum 
este Ansamblul vocal de ca
meră al Casei de cultură din 
Fetești. Asemenea formații am 
întîlnit și în alte regiuni, d? 
pildă, la Tg. Jiu, în Oltenia.

Corurile și dansurile au în
ceput să egaleze formațiile si
milare profesioniste, la fel ca 
și unele orchestre de muzică 
ușoară (cum este aceea a Ca
sei de cultură din Reșița). Cî
teva fanfare țărănești au apă
rut cu partituri dinainte, ceea 
ce reprezintă un pas frumos 
pe drumul alfabetizării muzi
cale a formațiilor amatoare. 
Unele echipe de fluierași au 
ajuns la o adevărată măiestrie 
artistică, fapt demn de reținut 
dacă ne gîndim că fluierul 
este un instrument simplu, 
sărac în sonoritate. Au apărut 
mai mulți soliști de tip clasic, 
rezultat al activității Școlilor 
populare de artă.

în această imensă mișcare 
artistică de mase, regiunea 
București și-a spus un cuvînt 
greu și nu ultimul. Este de
parte de mine gindul de a an
ticipa asupra rezultatelor dar 
este evident că faza din 23 iu
lie a regiunii București de
monstrează că regiunea Bucu
rești va reprezenta, pentru fi
nală, un foarte puternic con
curent la confruntarea artis
tică cu celelalte regiuni. Pine 
atunci, urez deplin succes tu
turor artiștilor amatori în pre
gătirea pentru marea între-

Prezențe permanente pe scena concursului: grație, eleganță, ritm. Un adevărat recital de 
virtuozitate

CÎNTEC

Fluierașii
Formația de fluierași a căminu

lui cultural Dobrotești, raionul 
Roșiori, n-a luat ființă decît de 
doi ani, dar de atunci, sub îndru
marea atentă a instructorului Va
lentin Ciobanu, artiștii au evoluat 
mult. Interpreți de toate vîrstele 
— Săvulescu Vasile (10 ani) me
zinul, și Calotă Radu (55 ani) — 
prezintă frumusețea neasemuită a 
folclorului local, dîndu-i glas și fă- 
cîndu-1 cunoscut în numeroase 
spectacole, pe scenele căminelor 
culturale, pe estradele din Pădurea 
Pustnicu și Andronache, în fața 
camerei de luat vederi de la tele
viziune. O duioasă doină, Geam- 
paralele de Dobrotești, Dogeanca, 
alături de Sîrba lui Ghilică (al 
cărui frate, Radu Calotă, este în 
formație) au ilustrat neasemuita 
varietate melodică a folclorului 
romînesc, de la nota nostalgică 
pînă la izbucnirea frenetică, de la 
cîntecul de dor pînă la cîntecul 
bucuriei împlinite.

Pînă la a reuși să scoți din bu
cata de lemn găurită sunete ca- 
re-ți amintesc de întinderile nesfîr- 
șite ale Bărăganului sau ale Du
nării, drumul nu e deloc ușor.

Fluierașul Mihai Ion, din comu
na Buzescu, raionul Alexandria, o- 
feră insă o lecție de virtuozitate 
rar întîlnită pe scenele unor con
cursuri de amatori. După ce a în- 
cîntat sala interpretînd la fluier 
două sîrbe, Mihai Ion a mai scos 
de la brîu unul, și, la două fluie
re, a executat „Hora ca la Bu
zescu", stîrnind uimire, admirație 
și neșfîrșite ropote de aplauze.

Pasiunea
construcției

NOU din Frumoasa
„Balada Bărăganului" - splendid montaj 

muzical-coregrafic al casei raionale de cul
tură din Urziceni. „Imaginile zimnicene", bri
găzile artistice de agitație din Pitești, Călărași, 
Oltenița, formația de estradă din Videle, 
au arătat adîncile prefaceri petrecute în re
giune în cei 20 de ani de la Eliberare.

„De la munte în cîmpie / S-a înălțat o Ro- 
mînie/Mare, mîndră și bogată / Cum n-a mai 
fost niciodată", se spune în spectacol.

Sub semnul unor asemenea mari bucurii s-au 
mlădiat cîntecele aduse pe scenă de Adriana 
Dragnea, Aurelia Banu, colectiviștii de la Bo- 
lintin din Vale !

Se înnoiesc și orașele. Fetești. Zimnicea, Ol
tenița, Giurgiu, Călărași sînt de nerecunoscut 
de la o zi la alta: combinate, fabrici și uzine, 
șantiere de construcții, cartiere noi de locu
ințe, lăcașe de cultură, — toate prin strădania 
oamenilor muncii, conduși de partid, toate 
pentru ei. Toate aceste succese remarcabile 
sînt cin ta te: „Mult mi-e drag și mă mîndresc, 
cu orașul unde cresc*. Călărași», ..orașul mo
noton de-odinioară-. acum e in plin avînt și
ritm de muncă. Cită mindrie in glasul munci
terilor Ion Petruș și Manca Bartei. a învăță*
terilor Lucia Miu și ;oi când cântă.
-ne-am născut cu tine. libertate • Au 30 oe
primăveri, asesses:: de

Au suit pe scenă patru generații de călușari, 
patru generații mesagere ale unui joc cu o is
torie îndelungată. Agerime în mișcări, figuri 
complicate executate în timpul dansului, îm
pletite cu o costumație deosebită, clinchetul 
clopoțeilor și pintenilor. Ritmul e vijelios, ai 
impresia că numai niște oameni în floarea vîr- 
stei îl pot juca. Văzîndu-l, rămîi uimit. Văta
ful Hariton Cîrpaciu are 59 ani, dar păstrea
ză încă agerimea de acum 40 de ani, cind și-a 
format echipa de dansatori de azi: Ștefan 
Berceanu, Ion Ciulică, Ion Pantelie, Dumitru 
Mușat, Radu Petrică, Ion Urucu. Cei șapte au 
jucat călușul fie în poiana de la marginea 
pădurii din Frumoasa, fie în satele învecinate, 
sau în diferite regiuni ale țării.

Patru generații au evoluat pe scenă ! A doua 
generație a lui Marin Ciulică (38 ani), a cărei 
echipă de călușari a fost înființată in 1950.

In 1960 a apărut o nouă formație de călușari. 
Cel mai in rirstâ — vătaful — e Gheorghe 
Tană, care are doar 18 ani. Alexandru Pomoj
nicii, Marin N'utor sânt proaspeți absolvenți ai 
țcoiu profesionale de mecanici agricoli, lucrea
ză la Cobhpk J* OQoareie G.A C. „Viața nouă" 
ii» comnna Fnnotn

T ița

POȘTA

Răspundem tinerilor 
care doresc să urmeze 

școlile tehnice 
de maiștri

Pentru pregătirea maiștrilor 
necesari economiei naționale 
funcționează, în prezent, școli 
tehnice de maiștri care pre
gătesc meserii și specialități 
specifice diferitelor ramuri ale 
economiei naționale.

„Maistru electrician centra
le, stații și rețele electrice,
maistru miner, maistru la pre
pararea cărbunilor, țițeiului, 
maistru furnalist, maistru coc-
sar, maistru oțelar, 
cazangerie sudură, 
forjor tratamentist,

maistru 
maistru 
maistru

lăcătuș, mecanic (specific di
feritelor ramuri ale economiei

ar.» asemen: actor Eâ p nu de tzner» de pe 
in unsul patnei! Ș; ei muncesc te imoire® 
„orașului din câmpie* : se Înalță noi bioenri. 
se construiește un mare combina*, de ce?-2czâ 
și hârtie. Prin asanarea bălților de lingă Călă
rași s-au redat anul acesta agriculturii peste 
10 000 hectare teren agricol. „Trebuie să schim
băm manualele de geografie?* exclamă o ele
vă. Da, trebuie! Geografia regiunii se schimbă 
mereu: apar noi obiective industriale, se 
schimbă fața orașelor. E o nouă geografie, geo
grafia celor 20 de ani: ^Ne-am născut cu tine, 
libertate".

Din tasă-n fm. dansul etisșsX « o
Petrică Radn, nepotnl hu Chim Gheo^gha șz 
fini acestuia. Valerte, Gheorghe Den ca Jrfîeâa— 
băiatul seu — frapa Ion și Fiore* Uruca. eopm 
Nicotee și Dum:riu i'rucu, sini peaerap^e că
lușarilor. Ropote de aplauze an coles cei mai 
mici călușari. al căror vătaf, Petrică Gheorghe. 
are doar nonă ani. Cită agilitate, cită signranși 
in mișcări, cită vitalitate la cei opt călnțan.

Nimeni nu bănuia, în 1958, că 
ietița de 14 ani care și-a învins 
timiditatea ureînd scena căminului 
cultural pentru a cînta „Mai am 
un singur dor*, avea să devină, 
in cîțiva ani, una din solistele de 
muzică populară cunoscute și a- 
preciate în întreaga țară, și nu 
numai în țară.

Roadele unei munci stăruitoare 
nu au întîrziat să apară : locul I 
la festivalul cîntecului și jocului 
din 1960, la Pustnicul ; în același 
an locul I la festivalul de muzică 
populară al Capitalei, și tot în a- 
celaș an este invitată să apară pe 
ecranele televiziunii. A urmat, apoi, 
concursul al Vl-lea al formațiilor 
artistice de amatori, unde a pri
mit titlul de laureată. Selecționată 
în grupul folcloric pentru festiva
lul de la Cairo, Tifa Ștefan avea 
să facă cunoscută în tara pirami
delor neasemuita frumusețe a cîn
tecului popular romînesc. In co
muna ei Ti (a Ștefan și-a cîștigat 
o popularitate binemeritată al că
rei secret rezidă în perseverență, 
dar mai ales în marea ei modes
tie. Oamenii din Fierbinți o cu
nosc nu numai ca interpretă ci și 
ca bibliotecară- Serile literare, re- 
cemiile, dragoi'.en și competenta 
at care recMwaââ cărți citilori- 
tdr stat. am ne ■irîtfrur »:e
îte Șvmbt im' ferești

£r* i ffWiad m pe sec— ieri sn- 
a cafea de m VJLAe»

După ani de zile, am trecut din 
nou pe la întreprinderea de pre
fabricate din beton de la kilome
trul 8 pe șoseaua Giurgiului. Oa
menii care lucrează aici, precum 
și cei din împrejurimi, îi spun : 
„Fabrica de case". Și, într-adevăr, 
întreprinderea aceasta a realizat 
atîtea panouri prefabricate, din 
care s-au construit atîtea blocuri, 
îneît marca ei este purtată de 
cartiere întregi.

Privind marile panouri, tubu
rile precomprimate, stîlpii de înal
tă tensiune etc. care se produc 
aici, nu poți sa nu te întorci cu 
gîndul în urmă cu io ani cînd 
întreprinderea nu era decît... o 
secție care realiza primele produ
se prefabricate. Dar anii au tre
cut și, o dată cu întreprinderea, 
care și-a lărgit mereu activitatea, 
au crescut și oamenii. Un singur 
exemplu ni-1 oferă construirea și 
intrarea în funcțiune a secției de 
tuburi precomprimate. Un aseme
nea produs se realiza pentru pri
ma oară în țară. După ce au ter
minat instalarea liniilor tehnolo
gice, unul din specialiștii străini, 
care lucrase la montaj împreună 
cu maistrul Suciu Ștefan, îl în
treba pe acesta :

— Și acum cine o sâ lucreze 
Ia aceste instalații ? De unde veți 
lua speaaliști ?

I B1STREANU
N*. ADAM

Grupurile vocala au repreientet unele din cele mai interesante momente ale concursului
 Foto : COJOCAÂU

— Su-i vom lua. ii vevi for- 
xu. Vom lucra as a — a răspuns 
bâninul — ară tind spre

a_r ia tot timpul 
aoBZăm mstatepr. efectuaseră 

hxrân necalr.caîe. Speda- 
Escol l-a «rusa destul de
rindat. C%a să poa in mișcare o 
instalape oodemă cu niște oa
meni care rin de la lopata ?

Ș: totuși, instalația a pornit. 
Fuăcpa de mecanic a iadeplinit-o 
o vreme oa^souL i: alături de 
ei 7—8 ■uadtoT. răceau „ucen;- 
oe*. Explica fieri raia cn fanc- 
pcaenzâ rnscalara. pornind de la 
cele mai tlenaer.:it Icouri. Une
ori. aș* oa părzzse prinde 
■rina teoor£us său ș:-l amtă să 
sene pras! La fel făcea și 
amstrul peatra o-i ofctșnni pe e’e- 
vii sfc sâ eseeste corect unele 
maaerre la moșmi. Aru=v toți cei 
care ca !n xr=ă czu la încr- 
pccul aHaoerLu: 5n procucerea

sânt cz: taecaaeo en o inaltă ca- 
kfeeare.

MzseruL sa vede niarx deose- 
bet te «ac oeea ce > făaa eL Răs- 

său e szpua : »Treooia să 
Fmiuees șz le-asn pro-

Șc e»f riee oarmrr a câtor 
v.ati se eaaiBpesee na Tiața între- 
pr-aderu. sext nari atulri- latâ-L 
de pildă, pe Ardrtt Crccrora, fre- 
aoe la agiicrai wtr e Ase 27 
de ax. E aasa fsoa că nai ft- 
casas xaoraaoc a. ocepriaderii. 
a a=sl 10» a reaâm patru ino- 
r<u. asxZ acesQ rseo 7. Jumă
tate eue *e itĂră la neser.i 
hu ceUabe fană e-on nsd • le

gătură cu locul său de muncă. 
Adeseori, sînt aduse la atelierul 
mecanic diverse piese. Unele, însă, 
nu pot fi prelucrate pe mașina de 
frezat. în asemenea cazuri piesele 
ar trebui trimise la alte uzine 
pentru prelucrare. Andrei însă le 
oprește. Face schițe, studiază și 
nu se lasă pînă cînd nu realizea
ză un dispozitiv, un mecanism 
care să-i dea posibilitatea să re
zolve totuși lucrarea respectivă.

într-o zi, de exemplu, a venit 
Ia atelierul mecanic inginerul șef 
adjunct. Avea de rezolvat proble
ma unor vibratoare. Stînd de vor
bă cu maistrul Ștefan Găvan și 
Andrei Croitoru, inginerul le ex
plica că întreprinderea are mari 
necazuri cu ventilele automate 
adaptate Ia apă, aer și abur.

După plecarea acestuia, fără să 
fi discutat ceva între ei, cei doi 
tineri au început să gîndească la 
ventilele eu pricina. Au hotărît ca 
împreună să încerce realizarea 
unui astfel de ventil. Au luat 
cărți de la biblioteca tehnică, au 
studiat, au făcut zeci de schițe.

Andrei a început să treacă tot 
mai des pe la fratele său, Marin, 
student la Institutul politehnic 
din București, încercînd să pă
trundă singur în complicatele legi 
ale mecanicii. După aproape două 
luni de muncă primul ventil a fost 
realizat. S-a făcut proba... Venti- 
hil nn era bun. Undeva se gre
șise ceva; dar unde ? Alte cal
cule, ahe nopți petrecute în to
vărășia cărților. Dar nid «1 doi
lea, nici al treilea, nici al cinci
lea tot nu era pe placul celor 
doi tineri. Abia al șaselea ventil 
a corespuns cerințelor. în ziua 
dnd am stat de vorbă cu ei, pro
ba reușise.

După succesul realizat, cei doi 
tineri nu se odihnesc. In secția 
lor se taie la strung țeavă pentru 
secția L.E.A. La prima vedere, ni
mic deosebit. Cel mai repede țea
va se taie la strung. Da, dar acest 
lucru făcea ca strungurile să lu
creze multe zile pe lună numai 
pentru această secție, în timp ce 
alte secții așteptau piese maj im
portante. Nu mai socotim că 
transportul țevilor cerea și el des
tul timp. Și iar ferestrele locuin
țelor celor doi tineri rămîn lumi
nate pînă peste miezul nopții. 
Acum, nu e vorba de un simplu 
dispozitiv, d de o mașină com
placi prevăzută eu un motor elec
tro care, cuplat prin pinioane de 
diverse mărimi, să dea unui disc 
metalic o turație de peste 5 000 
de invîrtituri pe minut. Venit în 
contact cu țeava, discul o taie în 
dteva secunde. In curînd, mașina 
va fi gata și va fi montată chiar 
in secția LEA- Succesului acesta 
îi vor urma altele și altele, născu
te din dragostea pentru meserie, 
pentru fabrica în care muncesc, 
din pasiunea construcției.

GH. NEAGU 
ION* FERARU 

coresponient voluntar

naționale) maistru chimist la 
fabricarea maselor plastice, 
cauciucului, fibrelor sinteti
ce, maistru chimist în indus
tria compușilor azotului și în
grășămintelor azotoase, mai
stru chimist industria compu
șilor sulfului și îngrășăminte
lor fosfatice, maistru la ex
ploatări și transporturi fores
tiere, maistru la fabricarea 
panelului, placajului, furniru
lui, maistru finisor produse 
textile, maistru tricotor, mai
stru țesător, maistru confec
tioner îmbrăcăminte din țesă
turi și tricoteri, maistru la fa
bricarea produselor făinoase, 
maistru la prepararea conser
velor, maistru tipograf cule
gător, maistru construcții ci
vile. industriale, maistru me
canic agricol etc.

înscrierile în școlile tehni
ce de maiștri se fac pe baza 
recomandării întreprinderii 
sau instituției la care lucrați. 
La concursul de admitere se 
primesc candidați recrutați din 
întreprinderi dintre muncitorii 
cei mai calificați, încadrați în 
ultima sau penultima categorie 
a rețelei tarifare aplicate în 
ramura respectivă, absolvenți 
ai școlilor profesionale, ai 
gimnaziilor industriale, ai șco
lilor inferioare de arte și me
serii sau ai altor școli echiva
lente. La școlile tehnice de 
maiștri din sectorul minier se 
primesc și absolvenți ai școli
lor inferioare și practice de 
mineri sau școlilor de mineri 
de 2 ani organizate conform 
normelor în vigoare.

Candidații trebuie să aibă 
practică în meseria pentru 
care s-au pregătit în școala 
absolvită de cel puțin 3—5 ani 
(3 ani pentru sectoarele: eco
nomie forestieră, petrol-chi- 
mie, industria ușoară, minier, 
construcții și materiale de 
construcții și 5 ani pentru ce
lelalte sectoare de activitate 
economică), stagiul militar sa
tisfăcut, fără a depăși vîrsta 
de 35 de ani, să fi dovedit în 
activitatea lor că posedă ca
lități de buni organizatori ai 
procesului de producție pen
tru a deveni maiștri.

înscrierile la concursul de 
admitere se fac între 15—31 
august a.c. la sediul fiecărei 
școli, sau la centrele stabilite 
de instituția sau organizația 
centrală tutelară, în baza unei 
cereri însoțită de următoarele 
acte:

— Certificat de naștere (co
pie certificată de școala la care 
se înscrie);

— Certificat de studii (în 
original);

— Buletin de analiza sânge
lui care a fost efectuată cu 
maximum 3 săptămîni înain
te de examen;

— Rezultatul examenului

EROI Al WIAȚIEI ROMÎIVEȘTI
La 13 septembrie 1926, a- 

genția „Rador" transmi
tea o telegramă care a- 

nunța prăbușirea unui avion 
romînesc în Cehoslovacia.

Redactată într-un stil laco
nic, relatarea apărută în presa 
zilei informa cititorii: ,Jn di
mineața zilei de 12 septembrie 
1926, orele 5,45, căpitanul avia
tor pilot Bănciulescu Gheor
ghe, comandantul Școlii de an
trenori Pipera, însoțit de meca

nicul Ion Stoica, și-a luat zbo
rul din Paris spre Romînia cu 
un avion francez, tip „Potez 
25". Lingă Stara, districtul Bi- 
marov, avionul s-a prăbușit. 
Căpilanu] Gheorghe Bănciu
lescu și mecanicul Ion Stoica 
sînt grav răniți".

Un fapt banal, ar înclina unii 
să creadă ; pe atunci se prăbu
șeau foarte multe avioane. 
Poate, am fi și noi înclinați să 
credem, dacă ne-am limita la 
relatarea agenției „Rador’...

Gheorghe Bănciulescu s-a 
născut la Iași, în 1897.

îndrăzneala celor doi Icari 
ai poporului romîn — Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia — a 
aprins în sufletul adolescentu
lui Gheorghe Bănciulescu do
rința fierbinte de a se înălța, 
de-a zbura, de a duce cit mai 
departe slava aripilor romî- 
nești.

Animat de o înflăcărați dra
goste de patrie, Gh. Bănciules- 
cu s-a avintat cn Îndrăzneală 
pe calea cuceririi spațiilor 
aeriene. Hotârîrea ne apare cu 
atit mai temerară, cu cit pre
sa vremii considera aparatele 
de zbor ale epocii drept niște 
„coșciuge zburătoare". într-a
devăr, biplanurile, construite 
pe atunci dintr-un lemn special.

el a zburat fără escală de la 
Iași la Varșovia. Fapta avia
torului romîn era fără prece
dent In istoria aviației noastre, 
căci acest itinerar aerian era 
necunoscut.

Pentru ca un anator să stră
bată in 1926 cn un biplan dis
tanța Paris — București, avea 
nevoie de câteva escale. Dis
tantele se oereau apropiate.

km pe oră. Viteză ideală pe 
atunci. Pilotul nădăjduia într-o 
mare victorie aeriană. La Linz, 
vremea se schimbă brusc. Cea
ță, nori. pioa:e.-. wPotez**>ul ni
meri in ceată ca intr-un năvod. 
Pilot încercat. Gheorghe Băn
ciulescu nu se pierdu cu firea, 
încercă să-și smulgă aparatul 
din strinsoarea norilor. Lupta 
cu ceata și ploaia începuse să 
se desfășoare deasupra munți- 
lor Tatra, la o înălțime de pes
te 1 300 metri. Crestele mun
ților păreau pierdute în ocea
nul norilor. Pilotul izbuti cu

ceva mai jos de A
zăcut multă vrexe la paf. te- 
chis in propriile sate gteitesi. 
Omul obișnuit să vadă pitete- 
tul de sus, de lingă aștri, se 
vedea acum nevoit să șadă ca 
un vultur ca aripile frânte. 
Nu-și inch»pu_a că-i va fi dat 
să mai zboare.

Chirurgii romin;, apoi cei 
germani, i-au potrivit o pereche 
de proteze- Cu trudă, cu dureri 
neînchipuit de mari, invalidul 
a învățat să meargă. Mai întii 
și-a tint picioarele grele în 
cîrje, după asta a început să

usd priot doi iuae ar proteze 
te aaxdeie ocre. zbura câire 
ocn teăfțxau-

Lu 20 x. t92d. 
Băaoutescz se clasează pe po
mul loc te coacars de ivm>- 
aete pe cuctet teckxs.

1932. Gheorghe Bârmuiescu- 
pikxted ub «vxmi de coestroc- 
tie romizească. xbcară pe ruta 
IhKweșli —- Madrid — Londra 
— Bxxrureșz:. 10000 de kilome
tri de șosea aer. ană doar in 
cîteva zile

193X Gheorghe Bănc.uieseu 
traversează de două ori Marea

PRIMUL ZBURĂTOR CU PROTEZE
erau greoaie, iar în lupta pen
tru cucerirea văzduhului aripi
le lor se frîngeau ca două 
scîndurele putrede. Așadar, să 
stăpînești în 1921, chiar și-n 
1926, un „Potezera o între
prindere destul de dificilă. Iar 
a pilota același tip de avion 
pe căi aeriene necunoscute era 
o tentativă care, de cele mai 
multe ori, se încheia tragic. 
Pe asemenea căi cutezătoare 
s-a avîntat zburătorul romîn 
Gh. Bănciulescu.

Prima performanță o reali
zează în 1924, la 27 de ani. Pi- 
lotînd un avion tip „Breghe"

timpurile de zbor reduse. Oare 
pe ruta Paris — București nu 
se putea zbura fără escală ? 
Răspunsul la această Întrebare 
urma să-1 dea pilotul romîn 
Gh. Bănciulescu. în vederea 
îndeplinirii misiunii i s-a încre
dințat un biplan ,,Potez-25'.

Decolează la 12 septembrie 
1926, în zorii zilei, de pe un 
aerodrom din Paris. Vremea se 
arăta favorabilă, iar Gh. Băn
ciulescu își propusese să stră
bată distanța Paris — Bucu
rești fără escală, în 12 ore.

Pînă la Strassburg, aeropla
nul zbură cu o viteză de 207

greu să le deslușească contu
rul. Aparatul se lovi puternic 
de creasta unui munte...

Era într-o duminică, în jurul 
orei 11. Cîțiva excursioniști au 
văzut un avion prăbușindu-se. 
Au alergat la fața locului. Pi
lotul mai trăia încă : fusese az- 
vîrlit din carlingă, la vreo zece 
metri de locul prăbușirii. Avea 
tălpile picioarelor zdrobite. A- 
viatorul nu-și pierduse cunoș
tința.

Avea pe atunci 29 de ani și 
un vis — să cucerească înălți
mile. Chirurg,1 s-au văzut ne- 
voiți să-i amputeze picioarele

pășească în două bastoane, a- 
poi într-un baston. Acesta a și 
fost ceasul marii victorii. Gh. 
Bănciulescu și-a recăpătat în
crederea în propriile sale pu
teri. A început să se simtă cu 
protezele ca pe propriile sale 
pioioare. Pedala bicicleta, con
ducea mașina, iar într-o zi și-a 
uimit camarazii prin voința sa 
de fier, ureînd în carlinga unui 
avion și demonstrînd încă o 
dată înalta sa măiestrie.

Așadar, istoria aviației con
semna în anul 1927 un fapt unic 
în istoria aeronauticii mondiale 
— Gheorghe Bănciulescu, pri-

Mediterană în condiții meteo
rologice grele, la bordul unui 
avion monomotor.

1934. Constructorii și munci
torii din Brașov au construit 
primul avion monoplan. Avia
torului Gh. Bănciulescu, pilotu
lui cu proteze la ambele pi
cioare, i-a revenit misiunea de 
onoare de a întreprinde la bor
dul primului monoplan de con
strucție romînească zborul in
ternațional București — Varșo
via.

în primăvara anului 1935, 
Federația Internațională de A- 
viație îi solicită aviatorului ro-

min sprijinul în rezolvarea 
uzor probleme de seamă în 
dezvelirea circuitelor intema- 
ționole aeriene. I se propune să 
zboare pe un avion tip „Hispa- 
no-Suiza* deasupra Africii și să 
stabilească nu numai noi căi 
aeriene, ci și escale care să 
pe fiii piloților cuvenitele cli
pe de odihnă. Se recunoștea 
astfel. Înalta competență mon- 
— ală a „pilotului romin cu pro- 
teze la ambele picioare*. Pă
truns de importanța unui ase
menea misiuni, Gh. Bănciules
cu acceptă propunerea Federa
ției Internaționale de Aviație. 
Pornește te „drum* avînd la 
bord un telegrafist și un me
canic francez. La bord se mai 
afla și președintele FJA.

Aviatorul romin și-a îndepli
nit cu cinste și această misiu
ne. Pilotând in condiții meteo
rologice greie. înfruntând cu 
greu arșița Africii, el totali
zează in 55 de ore aproape 
23 000 km.

In capitala Egiptului, la ca
pătul celebrului raid, Gh. Băn- 
ciuleșcu se îmbolnăvește grav. 
Organismul suprasolicitat de 
ultimele zboruri nu rezistă bolii 
și temerarul aviator romîn 
moare, departe de patria sa, 
pe care a slujit-o cu un devo
tament nețărmurit La 15 apri
lie 1935, corpul său neînsufle
țit este adus la București și 
îngropat cu cinstirea cuvenită.

HARALAMB ZINCĂ

radiologie pulmonar efectuat 
cu cel mult 3 luni înainte de 
examen;

— Adeverință de sănătate, 
eliberată de policlinica la care 
sînt luați în evidență, numai 
pentru candidații din mediul 
urban;

— Adeverință de practică în 
meserie, eliberată de între
prinderea unde lucrează;

— Recomandarea întreprin
derii sau a instituției unde 
lucrează;

— Dovadă de satisfacere a 
serviciului militar;

— Adeverință din care să 
rezulte categoria de încadrare 
tarifară avută în producție.

Concursul de admitere se 
ține între 1—10 septembrie a.c. 
și constă din următoarele 
probe:

— matematică — scris și 
oral

— tehnologia meseriei — 
oral

— desen tehnic (schița unei 
piese specifice meseriei), pro
bă obligatorie numai pentru a- 
numite sectoare care pun ac
cent deosebit pe cunoștințele 
de desen (metalurgie, con
strucții, transporturi, petrol 
etc.).

La Gura de exploatare Lepșa, 
în Munții Vrancei 

Foto : AGERPRES



TRATE LUCRĂRILE

LA TIMPUL OPTIM
Raidul nostru

în raionul Satu . Mare

atorită condițiilor 
specifice de climă, 
în regiunea Mara
mureș secerișul a 
început ceva mai 
tîrziu decît în alte 
părți ale țării. Cu 

toate acestea, pînă acum au 
terminat secerișul 100 de uni
tăți agricole socialiste.

în raionul Satu-Mare, pînă 
în seara zilei de 21 iulie, gos
podăriile colective recoltaseră 
98,4 la sută din suprafața cul
tivată cu grîu și secară, ca ur
mare a faptului că cele 163 
combine au fost folosite din 
plin. Acolo unde n-au putut 
intra mașinile, s-au organizat 
echipe de secerători care au 
lucrat de dimineață și pînă 
seara tîrziu.

O bună experiență în orga
nizarea muncii am întîlnit la 
G.A.C. Cărășeu, care a termi
nat prima pe regiune recolta
tul griului. Președintele gos
podăriei, tovarășul inginer a- 
gronom Ludovic Csatari, ne-a 
relatat că munca la treierișul 
griului recoltat cu secerătoa- 
rele-legători este organizată 
în două schimburi. Acest fapt 
a făcut ca pînă în seara zilei 
de 21 iulie, să se treiere grîul 
de pe mai mult de 200 de hec
tare. Căruțele transportau la 
arii snopii de pe ultimele hec
tare. Un ajutor prețios la a- 
ceastă lucrare îl dau tinerii 
colectiviști. Utemiștii Ița Kai- 
tar. Ștefan Vas, Ion Sîncea- 
nu, Vasile Buda și Maria Ver
de sînt în fruntea întrecerii, 
în cîteva zile, la Cărășeu re
colta de grîu și secară de pe 
cele 821 ha va fi depozitată 
în cele mai bune condiții.

A început, de asemenea, 
transportul la baza de recepție 
a cantităților contractate cu 
statul.

O muncă susținută pentru 
terminarea lucrărilor la timp 
se desfășoară și la G.A.C. din 
Culciul Mic. Aici recoltatul 
s-a terminat înainte de ter
menul fixat cu aproape două 
zile. Dată fiind configurația 
terenului, o parte din grîu a 
fost recoltată cu secerile. A- 
cum batozele funcționează cu 
toată capacitatea. La arie 
există o organizare bună. Fie-

INFOR
în cadrul marilor aniversări 

culturale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul natio
nal pentru apărarea păcii, Uniunea 
ziariștilor și Comisia națională a 
R. P. Romine pentru U.N.E.S.C.O. 
au organizat vineri după-amiază în 
Capitală o festivitate consacrată 
comemorării a 50 de ani de la 
moartea lui Jean Jaures, publicist 
socialist francez, fondatorul ziaru
lui „l’Humanite".

Despre viața și personalitatea lui 
Jean Jaures a vorbit scriitorul Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune.

★
încheindu-și turneul între

prins în țara noastră, Ansam
blul de violoniști, decorat cu 
Ordinul Lenin, al Teatrului 
Mare Academic de Stat al

GIGANTUL
DIN CIMPIA
BURNASULUI

lanoperă s-au înregistrat și 
turnarea și montarea elemen
telor prefabricate la depozitul 
de pirită, la cel de fosforite și 
la alte construcții executate 
după acest sistem. La opera
țiile de execuție a elemente
lor din beton armat lucrul a 
fost organizat în lanț. Rezul
tatele cele mai bune s-au ob
ținut la turnarea platformei 
depozitului de pirită, care, 
datorită acestui mod de orga
nizare a lucrului, s-a execu
tat cu două luni înainte de 
termen. Aici, sub organizarea 
maistrului Paul Păun, cofra- 
rea, montarea armăturilor și 
turnarea propriu-2isă a be- 
toanelor s-au făcut urmind un 
ciclu bine stabilit. Nu s-a 
așteptat terminarea unei ope
rații și apoi începerea celei
lalte. Paralel, în ordinea 
succesiunii lor, se executau 
toate operațiile. Datorită a- 
cestui lucru, fundațiile de la 
depozitul de acid sulfuric, 
unde s-au turnat peste 2 000 
mc de beton, s-au executat eu 
30 zile mai devreme față de 
termenul stabilit. Așa suna, de 
altfel, și angajamentul pe care 
echipa de dulgheri condusă 
de Mantu Stefan și-l luase în 
întrecerea socialistă. Stimulați 
de acest angajament, fierar- 
betoniștii din echipele lui Va
sile Delcea sau E. Țeican și-au 
potrivit și ei pasul cu dulghe
rii lui „nea Mantu".

Pe fiecare șantier, la fieca
re lot, organizarea bună a 
lucrului a influențat în mod 
pozitiv creșterea productivi
tății muncii. $i dacă acest 
indicator așa cum ne-a fost 
prezentat de tovarășul Ion 
Chirilă, șeful grupului de 
șantiere — a fost îndeplinit și 
depășit pe primele 6 luni ale 
anului, trebuie evidențiate 
eforturile tăcute de construc
torii de pe șantierele II — 
fabrica de acid sulfuric și III 
— fabrica de îngrășăminte — 

care colectivist cunoaște pre
cis care sînt atribuțiile lui. 
Batozarul Carol Varga și trac
toristul Ștefan Varga asigură 
funcționarea neîntreruptă a 
agregatelor.

Muncă bine organizată am 
întîlnit și la G.A.C. Botău. 
Brigăzile I și IV de cimp, con
duse de Gheorghe Kadar și 
Ștefan Pribileanu, au terminat 
de recoltat și acum lucrează 
intens la treieriș. Din cele 539 
ha cultivate cu grîu, a fost 
treierată pînă acum recolta 
de pe 120 ha, iar atelajele au 
transportat la arie snopii de 
pe 360 de hectare. Inginerul 
agronom Victor Pintea ne spu
nea că toți colectiviștii sînt 
hotărîți să termine la timp re
coltatul. Același lucru se poa
te spune despre organizarea 
muncii și la G.A.C. Beltiug, 
Rătești, Mădăraș și altele.

Este nevoie, însă, ca în une
le gospodării colective din ra
ionul Satu-Mare, cum sînt: 
Apa, Viile— Satu-Mare, Medi- 
șa, Agriș și altele să fie urgen
tate lucrările. La G.A.C. Do- 
rolț, de pildă, pînă marți seara 
nu se treierase decît recolta 
strînsă de pe 55 ha din cele 
840 cultivate cu grîu. Este un 
rezultat nesatisfăcător dacă 
ținem seama că aici au lucrat 
3 combine, iar acum, gospodă
ria dispune de două batoze. 
Aceeași situație e și la G.A.C. 
Homorodul mijlociu si Berin- 
dan. în ăceste gospodării este 
nevoie de o organizare mai 
bună a muncii pentru a folosi 
la maximum capacitatea de 
lucru a combinelor și batoze
lor. Trebuie, de asemenea, ur
gentat transportul snonilor la 
arii în majoritatea G.A.C. din 
raion.

Paralel cu treierișul trebuie 
să se ia măsuri de eliberare a 
terenurilor de snopi și paie 
pentru ca mecanizatorii să 
poată efectua arături si însă- 
mînțări în cultură dublă. Este 
necesar ca S.M.T. Mărtinești 
și Ardud, care deservesc gos
podăriile colective din acest 
raion, să intervină urgent cu 
ateliere mobile pentru reme
dierea .................
ivesc.

defecțiunilor care se

V. MOINEAGU

MÂȚII
U.R.S.S., 
Belgrad.
violoniștii sovietici la 
reștit Brașov, Sibiu, __ _ Y.
Timișoara, sub conducerea di
rijorului Iuli Reentovici, 
tist amerit al R.S.F.S.
s-au bucurat de succes.

★
Vineri a părăsit Capitala o dele

gație de cineaști, care va partici
pa între 26 și 1 august la cel de-al 
XI-lea Festival al filmului iugoslav.

★
Vineri a sosit în Capitală 

Orchestra de estradă a Radio
difuziunii și Televiziunii 
Sofia.

ci plecat vineri spre 
Concertele date de 

Bucu- 
Cluj și

(Agerpres)

spunea tovarășul 
Bădulescu, ing. șef 
a fost una dintre 
care a contribuit la 

productivității mun-

care au avut o depășire de 8 
și, respectiv, 34 la sută față de 
sarcina planificată.

Colaborarea 
constructor- 
proiectant

„Colaborarea cu proiectan
tul — ne 
Dumitru 
adjunct, 
pîrghiile 
creșterea 
cii".

Am aflat astfel că între 
constructor și proiectant s-a 
statornicit o strînsă legătură 
încă de la primele faze ale 
construcției. Proiectul preve
dea, bunăoară, executarea 
hidromecanizării într-o sin
gură etapă. Constructorul a 
avut obiecții la această pre
vedere a proiectului, întrucît, 
in acest fel, nu s-ar fi asigu

URMĂRI DIN PAGINA I
rat un larg front de lucru. 
Propunerea constructorului — 
executarea hidromecanizării 
in două etape — a fost însu
șită de proiectant. Acest lucru 
a permis atacarea lucrărilor 
de construcții cu 3 luni de 
zile mai devreme. La lucrările 
de zidărie, constructorul a 
propus ca, în loc de cărămidă, 
să se folosească blocuri pre- 
comprimate care au un vo
lum de 7—8 ori mai mare de
cît cărămida. Proiectantul a 
acceptat și această propunere.

Alegerea unor soluții pro
ductive și economice a preo
cupat deopotrivă pe construc
tor și proiectant. Așa se ex
plică faptul că s-a ajuns la 
axarea construcțiilor pe un 
înalt grad de prefabricate (la 
depozitul de fosforite — 85 la 
sută, la depozitul de pirită — 
78 la sută). Preponderența 
prefabricatelor în ridicarea a- 
cestor construcții a fost unul 
din factorii care au contribuit 
la scurtarea termenelor 
execuție a acestora. Dar 
singurul. Constructorii au 
cut și alte propuneri care 
asigure și o montare mai

de 
nu 
fă- 
să 

ra

A aparul 
„LUPTA DE CLASĂ"
Organ teoretic și politic al 

C.C al P.M R.
Nr. 7 — iulie 1964

SUMAR
ION PĂCURARU : Dezvoltarea 

economică a Romîniei și repro
ducția forței de muncă.

S. ȚAIGĂR : Ridicarea nivelului 
de trai, politică consecventă a 
partidului.

Acad. GRIGORE OBREJANU : Va
lorificarea intensivă a terenuri
lor din lunca Dunării.

„Probleme actuale ale cercetării 
filozofice*

— CĂLINA MARE, ION IRIMIE, 
ANDREI ROTH : Lărgirea tema
ticii cercetărilor filozofice

— ION CORNEA, NICOLAE PI- 
TROP. VIOREL COLȚESCU : 
Activitatea de cercetare a ca
drelor didactice

ERNO GALL, ION ALUAȘ : Cer
cetări sociologice valoroase 

NICHITA ADĂNILOAIE, DAN 
BERINDEI : Legiuirile agrare din 
1864

DEZBATERI PE MARGINEA 
PROIECTELOR DE TEMATI

CA A CURSURILOR DE 
ȘTIINȚE SOCLALE

— Din partea catedrei de mate
rialism dialectic și istoric de Ia 
Universitatea din București

— Din partea catedrei de mate
rialism dialectic de la Institu
tul politehnic din București

— Din partea catedrei de socia
lism științific din Centrul uni
versitar Cluj

— Din partea catedrei de științe 
sociale de la Institutul politeh
nic din Brașov

— Din partea catedrei de științe 
sociale de la Institutul pedago
gic de 3 ani din Galați

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
GH. BARBU : O realizare valoroa

să a literaturii noastre econo
mice

V. ADĂSCĂLIȚEI : ..Spre 
nă“. Culegere de cîntece 
luționare

FIȘIER BIBLIOGRAFIC : 
LAZEA : „Bobilna** ; 
VARGA : „Istoria ideilor socia
liste"

PE URMELE MATERIALE
LOR PUBLICATE

Scrisori de la : Sucursala regiona
lă Oltenia a Băncii de investiții; 
ing. R. Cosoroabă, șef de labo
rator la Stațiunea experimentală 
agricolă Simnic-Craiova

lumi- 
revo-

EMIL 
VIORICA

Mecanizatori din brigada 
condusă de Gavrilă Avram 
de Ia gospodăria de stat 
Florești, regiunea Galați, re- 
coltînd griul de pe ultimele 

hectare
Foto: AGERPRES 
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pidă a prefabricatelor. Astfel 
s-a propus la ridicarea ele
mentelor prefabricate mari, 
folosirea macaralei mobile de 
45 tone în locul macaralelor 
pe șenile. Eficiența acestei 
propuneri s-a verificat în 
practică: termenul de monta
re a semiarcelor de prefabri
cate la depozitul de fosforită 
a fost redus cu 30 la sută. Se 
poate spune — pe bună drep
tate — că colaborarea con- 
structor-proiectant a fost un 
adevărat promotor în lupta 
pentru creșterea productivi
tății muncii.

Inițiativele 
oamenilor

„Vedeți — remarca ingine
rul Paul Jugănaru, locțiitorul 
secretarului comitetului de 
partid — am vorbit despre 
preocupările noastre pentru 

organizarea mai bună a mun
cii, v-am vorbit despre măsu
rile tehnico-organizatorice lua
te. Acestea au fost într-adevăr 
punctul de plecare, baza pe 
care s-au situat eforturile 
noastre în ceșterea productivi
tății muncii. Dar baza aceasta 
a pus în mișcare, ca o turbină, 
energia oamenilor, spiritul lor 
de inițiativă...**

Inginerul Jugănaru privește 
pe fereastră și pe marele 
ecran din fața sa — șantie
rul — parcă vede aevea sec
vențe din însuflețită activita
te pe care oamenii au depus-o 
vreme de 15 luni.

...Trebuia montată estacada 
de la depozitul de pirită E o 
țesătură metalică lungă de 
cițiva zeci de metri, o punte 
de legătură — situată la 21 
de metri înălțime — între de
pozit și secțiile tehnologice 
ale fabricii. Proiectul preve
dea ca montarea construcției 
metalice a estacadei să se 
facă acolo sus, la înălțime. 
Tînărul inginer Cornel Mona- 
ru și-a dat seama că executa
rea lucrării în acest fel ar ce
re din partea oamenilor efor-

în dispută la fileu, formațiile I.O.R. și Forestierul Pe podiumul învingătorilor, primii campioni la natație

Foto: EMIL COJOCARU

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
cum, în acest iulie 
torid, tind spectato
rii bucureșteni gîn- 
deau la vacanță, șta
feta pasionantelor 
dispute de pe ga
zonul verde a fost 

preluată de finaliștii etapei orășe
nești a Spartachiadei republicane. 
Și la invitația Stadionului Dihamo, 
mii și mii de suporteri înflăcărați 
au răspuns populînd tribunele ca 
in zilele de cuplaj.

In startul inaugural tineri spor
tivi, purtînd în brațe steaguri tri
colore și roșii, steagurile cluburilor 
pe care le reprezintă, au defilat 
în semn de omagiu celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării pa
triei căreia îi este închinată pri
ma ediție a Spartachiadei republi
cane. Și-au dat întîlnire aici, pe 
stadionul din Ștefan cel Mare cei 
mai buni, 1600 de sportivi, din 
aproape 500 000 tineri partici- 
panți în prima etapă a mării în
treceri.

înotătorii, fotbaliștii, baschetba- 
liștii, voleibaliștii sau handbaliștii 
au ținut din prima zi să confir
me „cartea de vizită" de cam
pioni raionali ai spartachiadei. 
Spectatorului îi este greu să 

turi mai mari și ar dura mai 
mult timp. El a propus o so
luție mai îndrăzneață: *34 
tronsonăm și să montăm jos 
construcția metalică a estaca
dei și t-o înălțăm apoi eu aju
torul unei macarale9, I t-a 
spus că nu există in șantier 
macara cu un braț atit de 
lung, care să poată urea an- 
samblele la 21 m înălțime. „O 
vom face noi", a spus ingine
rul. Și a prezentat după ci- 
teva zile o schiță, însoțită de 
calculele de rezistență, prin 
care demonstra că brațul ma
caralei poate fi prelungit cu 
7—8 m. Inițiativa tînărului 
inginer —sprijinită de echipe
le de lăcătuși-montori con
duse de Marin Mavrodin și 
Nâcolae Vișescu — a 
montarea estacadei cu 
de zile mai devreme.

...Ilie Pătrașcu nu e 
— e simplu vopsitor, 
ceeași _ * *'*

permis 
• lună

inginer

estacadă, o inițiat** •

întîlnit pe același planlui s-a _____  . . . _
— a scurtării termenului de 
dare în folosință a fabricii — 
cu cea a inginerului Monaru. 
Trebuia vopsită estacada. 
Pentru aceasta era necesari 
construcția unei schele înalte 
de 21 m. O astfel de schelă 
ar fi fost greu de manipulat 
și ar fi cerut și mai mult timp 
pentru executarea ei. Ilie Pă- 
trașcu a propus atunci o so
luție mult mai simplă: exe
cutarea vopsirii de pe o sche
lă suspendată. Rezultatul a 
fost acela că la executarea «- 
cestei lucrări constructorii au 
luat încă un avans de două 
săptămîni. Avans pe care dul
gherii din echipa condusă de 
Ștefan Matu l-au dublat și 
triplat la lucrările de dulghe- 
rie prin înlocuirea cofrajelor 
din cherestea cu cofraje tego 
și PFL (cofrajele din PFL se 
pot folosi de 20—30 de ori și 
se montează mult mai repede).

La fabrica de îngrășăminte 
chimice ni s-a vorbit despre 
munca entuziastă a doi tineri 
ingineri — Dan Radulescu și 
Gabriel Ionescu, amîndoi ute- 
miști. De numele primului se 

leagă și deloc mai puțin reporte
rului. La fotbal, în primul meci 
al zilei rezultat surpriză; Granitul 
— Spic de Grîu 4—1. Pasionant a 
început și turneul masculin de 
volei. La un pas de victorie for
mația Forestierul a fost egalată în 
al patrulea set și învinsă de echi
pa I.O.R. cu 3—2. Arbitrul princi
pal al intilnirii GABRIEL NICU- 
LESCU ne '

— Am 
declara: 
condus o întrecere a

La start, finaliștii bucureșteni

doui formații de valori sensibil 
egale. învingătoare, formația I.O.R., 
a dovedit un finiș mai puternic, 
o mai mare putere de luptă. La 
fel de bine putea să cîștige și Fo
restierul. Meciul a fo6t de un ni
vel tehnic corespunzător, și ceea 
ce am remarcat cu o deosebită sa
tisfacție, conduita sportivă exem
plară a ambelor formații. în evo
luția acestor voleibaliști am re
marcat cîteva elemente deosebit de 
dotate: Dan Ionescu și Eugen 

loapi rezolvarea unor proble
me tehnice deosebite. Indus
tria materialelor de construc
ții trebuia să producă pentru 
șantier chesoane de 18—20 m 
lungime. Fabrica de speciali
tate a făcut un apel către 
beneficiar pentru a produce 
ehesoanele pe șantier întrucît 
acestea comportau mari greu
tăți de manipulare. Dar lu
crările avansaseră și de che
soane era nevoie urgentă. In
ginerul Dan Rădulescu, care 
este și secretarul organizației 
U.T.M. a șantierului III, a 
conceput împreună cu Con
stantin Vișan un sistem rapid 
de turnare a cofrajelor. $i 
iată cum, încă o dată, inițiati
va creatoare a constructorilor a 
biruit timpul : hala depozitu
lui de fosforite a fost ridicată 
cu două săptămîni mai de
vreme.

Gabriel Ionescu — la cei 27 
de ani ai lâi — deține un 

record cu care nici cei mai 
experimentați ingineri con
structori nu se pot lăuda: a 
bătut, într-un an și trei luni, 
4 500 de piloți de Beton ar
mat. Insă principalul merit al 
lui este acela că — modificînd 
sistemul de prindere a pilo
nilor la vibrosonetă — a scur
tat timpul de batere a unui 
pilot cu mai bine de două mi
nute. La miile de piloți care 
s-au bătut cu vibrosonetă, este 
ceva! Iar acest „ceva“ mai 
poate fi numit generic lupta 
constructorilor de a realiza la 
fiecare operație, pe fiecare lot 
și pe fiecare șantier o cit mai 
înaltă productivitate a mun
cii.

MARIA MM

ce nemaipomenite aventuriti
descoperit el cunoscîndu-l pe Jean 
Valjean și pe Hamlet, ce pas uriaș 
t însemnat în viața lui clipa tind 

Brecner (Forestierul) iar in mod 
deosebit pe Ion Andrei (I.O.R.).

Inaugurat de aurind, bazinul 
olimpic a primit astăzi un număr 
record de spectatori și concurenți. 
In cele două probe ale competiției 
îoo m liber bărbați și îoo m liber 
femei specialiștii federației au ur
mărit cu interes evoluția citorva 
speranțe. Vi-i prezentăm: Constan
tin Ciorbă, (Metalul) învingător 
în prima probă 1/36,4 și Emil lo- 

nescu (raionul Lenin) care a sosit 
la o diferență de o secundă. In 
cursa feminină a învins Mariana 
Vașilescu (Școala sportivă) înre- 
gistrînd timpul de 1,26,1, urmată 
de Eva Maiten (raionul 1 Mai) 
cu timpul 1,37,2. Apreciem ca in
teresantă inițiativa organizatorilor 
care au programat în aceeași zi și 
întreceri prevăzute în campionatul 
republican. în felul acesta, fina
liștii spartachiadei au avut prile
jul de a urmări „pe viu" evoluția 
celor mai buni înotători, de a îm
părtăși direct din experiența aces
tora.

„Capul de afiș" al întrecerilor 
feminine poate fi socotit turneul 
de handbal. Dîntr-un început, spec-

„Cupa Galea'* la tenis
Pe terenurile Progresul din Capi

tală s-au încheiat ieri semifinalele 
competiției de tenis ,,Cupa Galea" 
(Zona a III-a). Selecționata R. P. 
Romîne a învins cu 4—1 echipa 
Greciei. în ultimele două jocuri de 
simplu, Sever Dron a cîștigat cu 
6—4; 6—3 la Gavrilidis, iar Con
stantin Popovici, care a jucat ex
celent, l-a învins pe campionul 
Greciei, Kalogheropoulos, cu 9—7: 
6—2.

Echipa U.R.S.S. a întrecut cu

19,00 Jurnalul televiziunii; 19,10 
Glamador (film); 19,55 Con
struim; 20,10 Din viața anima
lelor (XIV), Familia maimuțelor; 
20,40 O seară la Gambrinus; 21,45 
în fața hărții; 21,55 Alb și ne
gru. Emisiune muzicală... cu Gene 
Reed, Ingela Brander, Undo Jur
gens, Margot Wemer, Wandy 
Tworek și orchestra Hugo Strasser; 
în încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

a vărsat prima lacrimă la un film, 
frații lui" !

O altă aventură a început apoi 
atunci tind a descoperit în el do
rința de a închipui oameni și în- 
tîmplări care să trăiască, născuți 
fiind din ființa lui. Gîndul că el 
însuși ar putea scrie îl înfiora de 
bucurie. Deocamdată, frica de 
hîrtie îl persecută, dar se pregă
tește, și nu peste mult timp va 
avea curajul să se prezinte la ce
naclul literar cu o lucrare.

A venit apoi și dragostea, eve
niment despre care autorul acestor 
rînduri are voie să destăinuie atît 
de puține amănunte. E vorba, în 
orice caz, de o ființă cu care se 
înțelege, după propria-i mărturisi
re „excepțional". Ne putem to
tuși întreba dacă aventura aceasta 
a cunoașterii unui om, a apropie
rii pline de grijă și tact a convin
gerilor, descoperirea cu uimire a 
preferințelor care coincid, visarea 
și împlinirea primei atingeri — 
poate fi oare comparată — ca 
substanță și spectaculozitate — 
ceastă răscolitoare întîmplare 
desuetă visare de ținuturi 
tice?

Au trecut de la aventura 
necunoscut cîțiva ani. De atunci 
Tomuță Pavel trăiește aventura 
cea de toate zilele, marea noastră 
aventură în cunoscut, cu coordo
natele ei firești: munca, învățătu
ra, iubirea. Vă asigur că e un om 
fericit, un om frumos și plin, pen
tru care fiecare dimineață aduce 
miros de flori și soare, iar fie
care noapte stele mari, albe și a- 
cea oboseală care îl cufundă în- 
tr-un somn greu și robust. E un 
cm care muncește cu plăcere, scui- 
pînd în palme, bucurîndu-se de 
cîștigul pe care-l scoate, un om 
care fuge de la librărie cu cartea 
sub braț, acasă, nerăbdător, un om 
de 20 de ani care iubește, un om 
care își pune probleme și are 
drame personale (fata iubită a ie
șit învățătoare, va pleca într-un 
sat, vor trebui 6ă trăiască deci 
mulți ani despărțiți), un om care 
calcă pe pămînt apăsat, greu, așa 
cum calcă oamenii care simt că au 
un rost precis pe lume.

E pur și simplu o plăcere să cu
noști un astfel de om.

a- 
cu o 
exo-

in

în-tutorilor le-a fost rezervată o . 
tîlnire deosebit de pasionantă, cea 
dintre formația C.P.B. și Olimpia 
Bumbacul. A învins prima forma
ție, apreciabil orientată tehnic, cu 
multă eficacitate pe poartă. Scor: 
10—4. O impresie deosebit de fa
vorabilă a lăsat portarul formației 
învingătoare, lan cu Mariana care a 
reușit să apere trei din cele patru 
lovituri de la 7 metri. De bună 
seamă, și in celelalte meciuri ale 
turneului, vom putea urmări evo
luția unor asemenea elemente ta
lentate, care se cuvin a intra în 
obiectivul federației de speciali
tate.

Seara tîrziu, întrecerile conti
nuau cu aceeași ardoare. O primă 
concluzie, ne-a oferit discuția cu 
tovarășul PETRE CAPRA, pre
ședinte al Consiliului orășenesc 
U.C.F.S.:

— Ediția inaugurală a Sparta
chiadei republicane ne-a oferit un 
bun prilej de a stimula și mai pu
ternic activitatea sportivă de masă 
a asociațiilor bucureștene. De la 
etapa I, și pînă în zilele acestei în
treceri cluburile au depistat un 
număr apreciabil de tinere spe
ranțe care vor activa în secțiile de 
■performanță. în aceste zile, avem 
în mod cert această convingere, 
foile de concurs vor consemna per
formanțe valoroase pe care sporti
vii bucureșteni le închină măreței 
sărbători, ziua de 23 August.

VASILE RANGA

5—0 reprezentativa R. P. Bulgaria. 
In cele două partide de simplu dis
putate, Korotkov l-a învins pe Iaș- 
makov cu 9—7: 6—2 și Lamp a 
cîștigat cu 6—4; 7—5 în fața lui 
Pampoulov. Astăzi, la ora 15, în
cepe finala între echipele R. P. 
Romîne și U.R.S.S. Se joacă pri
mele două simpluri și partida de 
dublu. Meciul continuă duminică 
de la ora 16 cu ultimele două 
jocuri la simplu.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
„LA STRADA" rulează la : 

Patria (orele: 12; 14,15; 16,30; 
19; 21,15); Luceafărul (orele: 18;
20,30);  Melodia (orele: 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). „M-AM 
ÎNDRĂGOSTIT LA COPENHAGA" 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
ll/45i 14; 16,15; 1845); Feroviar 
(orele: 10; 12,15; 14,30; 17; 
19,15; 21,30; Aurora (orele : 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 1745); A- 
desgo (orele : 15; 17; 19; 21.
„UNDE-I GENERALUL" rulează 
la : Republica orele : 945; 12; 14; 
17; 19; 21,15). „OCOLUL PAMÎN- 
TULUI ÎN 80 DE ZILE" cinema
scop (ambele serii) rulează la 
Tomis (orele : 9,30; 13; 16,30;
20,15), Flamura (orele : 9,30; 13;

16,30; 20). „DOMNUL TOPAZE" 
cinemascop rulează la Carpați 
(orele : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 
22), Festival (orele: 9; 11; 13; 15). 
17; zi), Floreasca (orele : 16; 
18,15; 2°,3°), Miorița (orele : 9; 
11; 13). „COMOARA DIN INSU
LA DE ARGINT" rulează lg Bucu
rești (orele : 9,15; 11,30; 18,45;
20) , Excelsior (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), gră
dina Doina (orele 20,15). „PO
PASUL" rulează la Victoria (orele: 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Miorița (orele: 16; 18,15;
20.30) . „ASASINUL DIN CARTEA 
DE TELEFON' rulează la Central 
(orele: 10: 12; 14; 16; 18; 20), 
Popular (orele: 10,30; 15; 17; 19;
21) . „COMISARUL" rulează la Lu
mina (orele 9,-11,15; 23,30; 15,45; 
18; 20,30), Giulești (orele: 9; 11; 

Concurs și expoziție de afișe C. E. C.
Uniunea Artiștilor Plastici din R.P K și Casa de Economii 

și Consemnațiuni a R.P.R. organizează un concurs și o expo- 
^!’le_de Bfl?e pe tema : „Rolul șl avantajele economisirii la C.E.C. .

Casa de Economii și Consemnațiuni acordă următoarele 
premii pentru cele mai bune lucrări:

— Premiul I: un libret de economii cu o depunere inițială 
de 6 000 lei
Premiul II :un libret de economii cu o depunere inițială 
de 4 000 lei

— Premiul III :un libret de economii cu o depunere ini
țială de 2 000 lei
4 mențiuni: constînd în librete de economii cu o depu
nere inițială de 1 000 lei fiecare

Afișele pentru concurs și expoziție se vor expedia pînă la 
data de 15 octombrie 1964 pe adresa: Casa de Economii și 
Consemnațiuni a R.P.R. — Serviciul Propagandă, București, 
Calea Victoriei nr. 13. Pe fiecare afiș se va scrie un motto. 
Afișul va fi însoțit de un plic închis, cuprinzînd numele, 
pronumele și adresa autorului. Pe plic se va scrie motto ui 
de pe afiș.

Recent a avut loc la Bucu
rești cea de-a douăzecea se
siune a Comisiei romîno-so- 
vietice de colaborare tehnico- 
științifică.

La sesiune a fost examinată 
îndeplinirea _ hotărîrilor sesiu
nii a XlX-a și a fost pusă de 
acord tematica privind schim
bul reciproc de realizări teh- 
nico-științifice pentru perioa
da următoare.

Cele două părți ale Comisiei 
au subliniat că în perioada 
dintre sesiunea a XlX-a și cea 
de-a XX-a, colaborarea teh- 
nico-științifică, mijloc impor
tant de accelerare a progre
sului tehnic, a continuat să se 
dezvolte cu succes.

în conformitate cu protoco
lul semnat, părțile își vor 
transmite reciproc documenta
ții tehnice și vor primi spe
cialiști pentru documentare 
asupra experienței în produc
ție și a realizărilor tehnico- 
științifice din domeniul indus
triei metalurgice, petrolului și 
chimiei, construcțiilor de ma
șini, construcțiilor și alto- 
ramuri ale • economiei națio
nale.

în perioada lucrărilor sesiu
nii, Comisia a vizitat o serie 
de întreprinderi industriale și 
instituții științifice din Repu
blica Populară Romînă.
~Lucrările sesiunii s-^au des

fășurat într-o 
prietenie și 
procă.

Protocolul 
sesiuni a fost semnat din par
tea romînă de tov. Boabă A., 
adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei, iar 
din partea sovietică de tov. 
Varaksin F. D., prim vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru industria lemnului, 
hîrtiei și celulozei, industria 
de prelucrarea lemnului și e- 
conomiei forestiere.

(Agerpres)
-----•—-

atmosferă de 
înțelegere reci-

celei de-a XX-a

Specialiști 
pentru agricultură

Cu noua promoție care a 
terminat recent învățămîntul 
superior agricol, numărul de 
ingineri agronomi și horticul- 

i, ingineri mecanici și me- 
i veterinari depășește 19 000. 

El este de 10 ori mai mare 
decît acel al cadrelor cu pre
gătire superioară din Romînia 
anului 1938,

în prezent, unui specialist 
cu pregătire superioară îi re
vin în medie mai puțin de 800 
ha teren agricol față de aproa
pe 12 500 ha în anul 1938.

Alături de ingineri, în agri
cultura nostră lucrează peste 
30 000 cadre tehnice cu studii 
medii și 65 000 de tractoristi- 
mecanjzatori.

(Agerpres)

„KOZARA" 
10; 

15,30; 18); Ferentari
18,20; 20,30).

1545; 28; 20,15), Grivița 
(orele 10; 12.15; 16; 18,15;-20,30). 
„UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ" 
rulează la Union (orele: 16; 18,15;
20.30) . „LUMEA COMICĂ A LUI
HAROLD LLOYD“ rulează la Cul
tural (orele: 15; 17; 19; 21), Dru
mul Sării (orele: 16; 18; 20) „FE
RIGA DE AUR" rulează la în
frățirea între popoare (orele: 10; 
16; 18,15; 20,30) —
rulează la Bucegi (orele : 
12,30;
(orele : 10,20; 20,301.
„DOI COLONEI" rulează la Da
cia: (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Cosmos (orele: 16; 18; 20). 
„CEI PATRU CĂLUGĂRI" rulează 
la Buzești (orele: 15; 17,15; 19,30). 
„ÎNDRĂGOSTITUL" rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15). „CLU
BUL CAVALERILOR" rulează la 
Flacăra (orele 16,30; 18,30, 20,30), 
„DOMNIȘOARA... BARBĂ ALBA
STRĂ" rulează la Vitan (orele : 
16; 18; 20). „FRAȚII CORSI-
CANI° cinemascop rulează la 
Munca (orele; 14,30; 16,45; *9; 
21,15), Progresul (orele: 14,45; 
16,45; 19; 21.15); „AVENTURILE 
UNUI TÎNÂR" — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele: 15; 
18; 21) Colentțna (orele: 14; 17; 
20) „CEI TREI MUȘCHETARI" 
cinemascop rulează la Arta (orele! 
15; 19,30). Volga (orele: 10;
13.30) ..LUMEA MARE A CELOR
MICI" — rulează la Doina (orele: 
11,30; 14,30; 16,30 18,30; 20,30). 
„SLUJNICA" rulează la Volga 
(orele: 16,30; 18,30; 20,30) Raho
va (orele : 16; 18,15) „ALO,
AȚI GREȘIT NUMĂRUL" ! ru
lează Ia Moșilor (orele 16; 
18; 20,15). „FATA DIN CA
SA ROȘIE" rulează la Viitorul 
(orele; 16; 18,15; 20,30). „SE- 
HERAZADA" cinemascop rulează 
la Modern (orele: 10,15; 12,30;

i7>3o; 20).



Problema cipriotă LEGE ADOPTATĂ
DE SENATUL S. U. A,

• DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI MA

KARIOS • NOI INCIDENTE IN INSULA

ATENA 24 
Intr-un interviu 
di anului atenian 
președintele Ciprului, Maka
rios, a declarat că guvernul ci
priot nu va ezita să folosească 
toate mijloacele aflate la dis
poziția sa pentru apărarea inte
grității teritoriale a insulei și 
pentru' a face să se respecte le
gea și ordinea internă a țării. 
El a reafirmat poziția guvernu
lui său, potrivit căreia nici o 
soluție în problema cipriotă nu 
va fi acceptabilă dacă exclude 
dreptul la autodeterminare al 
poporului cipriot.

întrebat în legătură cu pre
zența în Cipru a personalului 
militar turc, președintele Maka
rios a subliniat că această 
chestiune preocupă serios gu
vernul cipriot și că „anumite 
măsuri politice și militare au 
fost deja întreprinse" în legă
tură cu aceasta.

(Agerpres). — 
acordat coti- 

„Cathimerini",

trupelor sale să se retragă pen
tru a asigura protecția civililor 
și pentru a ocupa poziții care 
să le permită să-i țină sub ob
servație pe combatanți.

In legătură cu rezoluția a- 
doptată de Parlamentul cipriot 
în care se cerea retragerea 
trupelor britanice din contin
gentul O.N.U., vicepreședintele 
Kuciuk a dat publicității o de
clarație în care respinge aceas
tă hotărîre, declarînd că alcă
tuirea forței internaționale a 
O.N.U. a fost liotărîtă de către 
secretarul general, U Thant, 
după consultări cu guvernul 
Ciprului, Turciei, Greciei și 
Angliei. In consecință, hotărî- 
rea Parlamentului, a declarat 
Kuciuk, nu ar fi valabilă.

WASHINGTON 24 (Ager
pres).

Senatul S.U.A, a adoptat joi 
cu 62 voturi contra 33, pro
iectul de lege al „războiului 
împotriva sărăciei", depus în 
Congres la începutul acestui 
an de președintele Johnson. 
Legea prevede alocarea sumei 
de 947,5 milioane dolari pen
tru realizarea unor programe 
de ajutor în regiunile înapo
iate ale Statelor Unite. Vor 
fi create „corpuri de muncă" 
avînd drept sarcină educarea 
și orientarea profesională a 
tinerilor șomeri. Senatorul 
Barry Goldwater, candidatul 
republican la alegerile prezi
dențiale, a votat împotriva 
proiectului de lege.

Rezultatul votului este apre
ciat de agenția Associated 
Press drept un succes al ad
ministrației Johnson.

i

PARIS 24 (Agerpres). — In 
prezența a aproape 1 000 de zia
riști francezi și 6trăini, președin
tele de Gaulle a ținut joi după- 
amiază, cea de-a doua conferință 
de presă din acest an (prima a 
avut loc la 31 ianuarie). El s-a 
referit la o serie de probleme in
terne ale Franței și la situația in
ternațională actuală.

Printre problemele abordate de 
președintele Franței se numără 
perspectivele economice și planul 
de stabilizare a țării, problemele 
Europei, în general, și ale acor
dului franco-vest-german, situația 
din Asia de sud-est și politica 
franceză în această regiune, pro
blema creării forței nucleare 
franceze, precum și vizita pe care 
o va efectua în cursul acestui an 
în diferite Americii
Latine.

NICOSIA 24 (Agerpres). — 
Vineri situația din Cipru s-a 
înrăutățit din nou ca urmare a 
izbucnirii de incidente grave 
în localitățile Potamia și Ha
mid Menderes. Agențiile de 
presă informează că schimburi 
de focuri s-au produs în spe
cial în regiunea satului Hamid 
Menderes, unde tensiunea între 
cele două comunități s-a ac
centuat în urma ocupării de 
către ciprioții turci a noi po
ziții de luptă în fața liniilor 
fortificate ale ciprioților greci.

După cum transmite agenția 
France Presse, intervenția tru
pelor finlandeze din cadrul 
forțelor internaționale ale 
O.N.U. nu a dat rezultate. Sol- 
dații finlandezi, care se inter- 
puseseră între cele două comu
nități au trebuit să se retragă 
în fața tirului continuu. încer
cările de a negocia cu conducă
torii celor două comunități au 
eșuat.

în fața acestei situații, co
mandantul finlandez a ordonat

Comentariul zilei

Neliniștea lui
„Papa Doc" se află pradă neli

niștii. Poate, mai exact ar fi să 
vorbim despre panică. Cel puțin 
aceasta-i părerea agenției ameri
cane „UNITED PRESS INTERNA
TIONAL" care descrie „o stare 
apropiată de panică". Destule zile 
anturajul dictatorului haitian Du
valier a păstrat discreție. 'Veștile 
cam proaste n-au trecut de zidu
rile palatului prezidențial. Dar 
ceea ce la început părea o aface
re oarecum lesnicios de înăbușit 
se dovedește, acum, o încercare 
de forțe ce comportă reale pri
mejdii. Ofițerașii cu solde la tarif 
ridicat, ce îl aclamau la paradă 
pe Duvalier, nu se arată încîntafi 
să pornească pe cărările munților 
spre a da piept cu grupurile 
înarmate de exilați care s-au in
filtrat în Haiti. Afișele ce îl glo
rificau pe „Papa Doc" și îl pro
clamau „alesul" pe viață al na
țiunii, zac prăfuite pe zidurile 
coșcovite ale orașului în paragi
nă. Duvalier, privindu-le, are pri
lej de meditație. Un scrutin poate 
fi organizat cu relativă ușurință, 
ratificarea unei „alegeri" pe viață 
poate fi obținută cu aceeași ușu
rință. Răfuiala cu adversarii po
litici care îl asaltează este însă 
extrem de complicată pentru Du
valier. Deobicei, grupurile . de 
exilați ce reușeau să se strecoare 
în Haiti erau lichidate în cîteva 
zile, cel mult o săptămînă. Oame
nii lui Duvalier aveau o tehnică 
devenită renumită. încrezător 
în sine, de astă dată Duvalier 
și-a acordat maximum o săptă
mînă. Debarcarea a început la 2 
iunie. Dictatorul din Port au 
Prince a păstrat șapte zile o de- 
săvîrșită tăcere. La 9 iunie, când 
adversarii lui Duvalier continuau 
să acționeze iar sfîrșitul episodu
lui refuza să se contureze, un 
comunicat oficial; laconic și 
tăios, le-a semnalat existen
ța. Apoi cortina tăcerii a căzut 
iarăși. Definitiv. Răsculații se 
arată îndrăzneți. Marți noaptea, 
ei au provocat ciocniri la sud de 
capitală, în zonă muntoasă. Re
marcabil este faptul sezisat de 
agenția U.P.I. : „Răsculații rezis
tă mai mult decît cu prilejul ori
cărei alte invazii împotriva 
Duvalier".

Armata lui :„Papa Doc" 
pregătită pentru lovituri represi
ve fulgerătoare, însă nu are an
trenamentul unor campanii de 
lungă durată împotriva unui ad
versar deseori invizibil. Tactica 
exilaților de a hărțui trupele gu
vernamentale provoacă exasperare 
la Port au Prince. Duvalier a ex
pediat forțele sale de elită în 
munți. In capitală, nu a reținut 
decît două batalioane care sta
ționează, firește, în preajmfl re
ședinței.

Corespondentul agenției .Ufil. 
consideră atmosfera frt capitala 
haitiană drept calmă. Bineînțeles, 
aparent. Mașinile poliției care go
nesc pe străzi nu oferă un spec
tacol ieșit din comun. Locuitorii 
s-au obișnuit. Arestările fac parte 
și ele din obiceiurile împămînte- 
nite de Duvalier. Arestații dispar 
fără urme. O sursă informată *- 
dezvăluie ziaristul american — ar 
fi precizat că însuși Duvalier a 
ținut să-și lichideze 21 de adver
sari politici. Adică, i-a ucis cu

lui

este

a președintelui de Gaulle

TUNISIA: In piața centrală a orașului Sfax

După conferința

Președintele a declarat 
Franța va continua eforturile 
pentru dezvoltarea și stabilitatea 
ei economică.

'Referindu-se la problemele 
vest-europene și la relațiile inter- 
occidentale, președintele Franței 
a declarat că „lucrurile s-au 
schimbat" de la perioada de după 
cel de-al doilea război mondial. 
In legătură cu aceasta, vorbitorul 
a arătat că „țările occidentale ale 
vechiului continent și-au refăcut 
economia, ele sînt pe cale să-și 
refacă forța militară... Europa 
trebuie să-și aibă propria ci po
litică independentă". El a arătat 
totodată că în actualele condiții, 
Europa occidentală trebuie să-și 
mențină alianța cu S.U.A. în ca
drul N.A.T.O.

Rcfcrindu-se la tratatul franco- 
vest-german, președintele Franței 
a subliniat că „nu se poate spune, 
după aproximativ 18 luni de exis
tență că, pînă în momentul de 
față în afară de anumite rezulta
te parțiale... tratatul franco-vest- 
german a dus la o linie de con
duită comună".

Abordînd problema dezvoltării 
forței atomice franceze, președin
tele a arătat că Franța își conti
nua programul său 
nucleară.

Răspunzînd la o 
legătură cu poziția 
Asia de sud-est, de 
pronunțat din nou 
neutralizării acestei regiuni.

Vorbind de viitorul său turneu 
în America Latină, de Gaulle a 
subliniat că aceasta va permite 
Franței contacte din care vor 
zulta consecințe fericite.
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in Rhodesia de sud

IOHANESBURG. - La gara 
centrală din Johanesburg a avut 
loc o explozie a unei bombe, care 
a
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Un cercel de acum...

IUGOSLAVIA: Noi construcții de locuințe la Zagreb 
Foto: TANIUG

Economia sovietică in primul
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e" .' — se intrea-
rudele și prietenii »

semestru al
mina lui. Camera de tortură din 
palatul prezidențial se numește 
„salon de înfrumusețare". In be
ciul care-l adăpostește, Duvalier 
apare deseori. Ii place si ucidă 
fără intermediari — spun cei ini- 
țiați. De aceea corespondentul 
U.P.I. înclină să creadă că știrile 
privind cei 21 „par să fie adevă
rate". In capitala haitiană se vor
bește de 100 de arestări. Soarta 
arestaților este încă necunoscută. 
Cîți din ei au ajuns în „salonul 
de înfrumusețare" ? — se întrea
bă cu groază 1 
lor.

Duvalier este cuprins de teamă. 
Adversarii lui vădesc un plus de 
forță pe care el nu l-a bănuit. 
Zvonuri neconfirmate anunță de
barcarea unor noi 
de exilați pe coasta sudică.

Comunicate nu mai publică — 
așa a hotărît. Dar absența comu
nicatelor nu simplifică situația 
din zona ciocnirilor. Duvalier 
care se autozeifică (așa pretind 
cunoscuții) are obiceiul să facă 
apel la... spiritele magice. (Despre 
ele lăsa să se înțeleagă că l-au 
sfătuit să fie „ales" președinte pe 
tot restul vieții. Dar un lucru 
nu i-au precizat: daci acest rest 
nu-i cumva vreun mărunțiș...)

Cel ce a afirmat fârâ teamă de 
ridicol că oameni de talia lui se 
nasc doar o dată la 75 de m se 
simte acum în primejdie. Neliniș
tea îl roade. Iar spiritele magice 

privesc insensibile—
EUGENIU OBREA

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
La Moscova a fost dat publiatî 
comunicatul Direcției Cenirsie 
Statistică a UJLSS. cu privire 
rezultatele îndeplinirii planii.u: 
stat de dezvoltare 2 economiei 
ționale a UJLSS. pe pri 
mestru al anului 1064.

’ 1 ce privește indust 
.— depășit. Sporul pr 
dustriale a fost de aproximativ 
la sută. Productivitatea mu 
crescut în industrie cu 4 l 
în agriculturi eu fost

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
„Luînd noi măsuri în vederea răs- 
pîndirii informațiilor cu privire la 
arma nucleară, guvernele S.U.A. 
și ale altor țări ale N.A.T.O. își 

, implicit, o gravă răspun
zi fața popoarelor", se spu- 
declarația din 24 iulie a a- 

ei TASS, în legătură cu acor- 
.tervenit între guvernul 
fi blocul militar N.A.T.O. 
~e la transmiterea către 
diferitelor informații refe- 
1 arma atomică.
S.U.A. nu transmit încă.

mare cercel de aur pur, 
care a zăcut în pămînt timp 
da peste trei milenii, a fost 

găsit în Kazahstanul de est de 
către arheologii care au făcut să
pături la o colină situată în apro
piere de orașul Ust-Kamenogorsk. 

Oamenii de știință au descope
rit aici un sistem de morminte 
vechi, datînd din epoca așa-numi- 
tei culturi Andronovo. Printre 
obiectele găsite se află și cioburi 
de ceramică cu ornamentații 
cifice, precum și un mare și 
gant cercel din argint forjat.

Specialiștii sînt de părere 
obiectele găsite dovedesc că 
talurgiștii din antichitate cunoș
teau nu numai secretul făuririi 
bronzului, ci și al unor aliaje din 
alte metale, printre care aurul și 
argintul.

O uriașă bulă de gaze a 
împins apa din rocile poroa
se ale unor straturi orizon
tale și cu înclinație mică, o- 
cupînd o capacitate de cîte
va milioane de metri cubi. 
Gazele au fost trimise în 
adine prin sonde la o pre
siune de 50 atmosfere. Apele 
din orizonturile subterane nu 
numai că au cedat locul ga
zelor, dar și-au asumat și 
rolul unor originali „paznici" 
care nu permit împrăștierea 
briei de gaz.

(n acest uriaș „burete" 
care se întinde pe o rază de 
mulți kilometri, se înmagazi
nează prisosurile de combus
tibil gazos care se creează în 
oraș în lunile de vară. Ele 
vor fi scoase din nou din re
zervorul natural și folosite 
o dată cu sosirea iernii.

mi cel
Specialiștii din Leningrad 

au întreprins o expe
riență îndrăzneață, fo

losind orizonturile acvifere 
subpămintene în chip de re
zervoare naturale de gaze. 
Experiența a reușit pe de-

Societatea producătoare de 
filme „Twentieth Century- 
Fox" a fost dată în jude

cată de... un cimpanzeu.
Proprietarul cimpeanzeului 

Zippy cere o despăgubire de 
109 000 dolari, pretinzînd că 
deși aceasta a cîștigat un con
curs de pictură pentru cimpan
zei, organizat de „Twentieth 
Century Fox", societatea nu 
și-a respectat angajamentul de 
a angaja pe cîștigător pentru a 
susține un rol într-un film. In 
întîmpinarea adresată tribuna
lului, proprietarul arată, de a- 
semenea, că societatea a folo
sit pe Zippy numai pentru a-și 
face publicitate și a acordat 
rolul în film unui alt cimpan
zeu.

are anunța ae- - 
i detașamente I 
z sudică. i
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Luptele
din Guineea 

Portugheză
DAKAR. — Partidul african u 

independenței din Guineea Pcrra- 
ghezâ și insulele Capckxi Verâe 
a dat publicității, la Dakar, o de
clarație în legătură cu «criumie 
forțelor patriotice desfășurate îm
potriva trupelor cckxtiale. In 
cursul acestor actimi, se arară 
în declarație. 50 de xriiriari per- 
.-ehezi «u fost nmșc, ii 
marir 30 iu fost răriți.

DAKAR. — Senegalul a hotăi 
să rupă relațiile ecczcmita cn R« 
publica Sud-Africaaă. a ommț< 
președintele Leopold Sezgbor, la 
întoarcerea de la CcnfermU sen
ior de state și guverne africane de 
la Cairo. Am luat aceasta măsuri 
a precizat eL ia conformitate ca 
o rezoluție adoptat! de pextâopao- 
ții la conferința de la Cairo.

Noi violențe 
în Guyana Britanică

e

GEORGETOWN. - Ia urri 
exploziei unei bombe ce
elemente teroriste intr-tm 
din Georgetown, trei persnzr - «= 
fost ucise și patru grav rănite - 
asemenea, o femeie și frareL» 
au fost uciși în locuința lor.

Joi, aproximativ 5000 ce 1: 
dieni au adresat un aMBoandam 
guvernatorului Guyanei Britanice. 
Richard Luyt, în care cer o Îm
părțire a acestei colonii. Ac-:f - 
Reuter subliniază că atît 
ministru, Jagan, dt și 
opoziției, Forbes Bumham, se 
potrivesc unei împărțiri ca o 
luție a tulburărilor din țară.

derul
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Conferința O.S.A.

WASHINGTON. —
Washington continuă lucră
rile conferinței ministeriale 
a Organizației Statelor A- 
mericane, convocată la cererea 
guvernului Venezuelei, de a 
se întreprinde „măsuri colec-

La TOKIO. — Pierre Salinger — 
‘estul purăte- de cuvint al Casei 
Albe — candidat democrat pentru 
Senatul S.U.A. din partea statu
lui California — a sosit în Ja
ponia, unde va avea convorbiri 
cu oficialitățile japoneze.

din- 
loc 

egunea Co- 
zu—. £ durat

DAMASC. - U fn 
tre Siria ș: Izrael ax 
joi noi incidente. în 
razăm schimbul de fi 
aproape două ore.

Atit guvernul iz-aelias cit și 
cel sirian au adresat comisiei de 
armistițiu plingeri in care se în
vinovățesc rtăproc pentru repe
tatele incidente de la frontieră.

SEUL. — Datorită ploilor toren
țiale care au căzut recent. In Co
reea de «ud au loc mari inundații. 
Potrivit unor date oficiale în peri
oada dintre 12—22 iulie, numărul 
celor care «l-au pierdut viața din 
cauza inundațiilor se ridică la 50, 
iar al răniților la 30. S-au înregi
strat, de asemenea, mari pagube 
materiale. Peste 6000 ha de teren 
arabil sînt inundate, numeroase

DALLAS. — Un rep.-r-e-c-: al 
Comisiei federala ce caefceM csn- 
pra asasinării fostmm feesetusze 
Kennedy a azdiaî joi jc Deuai cm 
iuncționar dinri-cn care c
fost martor at asasirer.: președ-t- 
telui. După cum trzssxzte cge-i.-r 
France Presse, la dead dupd 
uciderea iui Kennedy eacrtoml 
Warren Reynolds a Sast vLzix.a 
unui atentat. El a roși atacat de 
un individ și rănit grav cu un glon
te de revolver. Pahiia din Delias 
nu a putut să.găsească pe atacator. 
După cum transmite agenția France 
Presse, deși poliția din Dallas con
sideră că nu există nici o legătură 
între cele două evenimente, Rey
nolds califică totuși drept „toarte 
ciudat" atacul împotriva lai. In 
același timp, grupul avocați'or din 
Dallas care se ocupă ce „dosarul 
Ruby", asasinul lui Lee Oswald, a 
anunțat că familia acestuia a reve
nit asupra hotărlrii de a înlocui 
pe avocatul principal Clayton

Ministerul Aface-
a mm-

MANILA.

ci Salvador Lcpez, mediatorul 
filipinez in disputa dinfre Ma/oye- 
zia și Indonezia, 5 primit noi in
strucțiuni în vederea organizării 
ur.ei noi conferințe tripartite (In
donezia, Filipine, Malayezia) la ni
vel ministeriaL Lopez a primit li
bertatea de a proceda „cum va ' 
crede de cuviință", de a întreprin
de chiar vizite :n Indonezia și 
Malayezia în vederea convocării 
unei conferințe a miniștrilor de 
externe ai celor 3 țări.

t DJAKARTA. — La Djakarta 
s-a dat publicității un comunicat 
comun indoneziano-pakistanez în 
care se arată că cele două țări 
vor semna un tratat comercial 
bazat pe clauza națiunii celei mai 
favorizate. Ministerul Comerțului

/
n Comuna Cromac (Au- 
te-Vienne) la cîțiva km 
de Saint-Suplice-les 

Feuilles, s-au descoperit in
teresante mărturii preistori
ce. Recent arheologii au des
coperit un adăpost sub stîn- 

că la Pont-au-Loup pe ma
lul rîului La Benaize, unde 
s-au găsit 5 pumnale din si
lex cu o lungime de 22 cm și 
un vas de pămînt datînd din 
perioada neolitică. Obiectele 
sînt bine păstrate și pot fi 
comparate cu cele cîteva ex
puse la muzeul Grand-Prus- 
signy. Piesele descoperite da
tează din epoca de bronz.

SALISBURY. - Poliția sud- 
rhodesianâ a deschis focul la 24 
iulie împotriva unui grup de 
africani care au organizat o ma
nifestație pe străzile orașului 
Salisbury. în aceeași zi poliția a 
efectuat razii și descinderi în 
cartierele africane ale capitalei 
sud-rhodesiene. 12 persoane au 
fost arestate.

WASHINGTON. — La confe
rința internațională de la Was
hington la care participă repre
zentanți a 18 țări s-a căzut de 
acord vineri asupra creării unui 
consorțiu de telecomunicații prin 
sateliți artificiali ai Pămtntului. 
Potrivit acordului realizat, in vi
itorii trei ani va fi creată o rețea 
formată din 3 pînă la 18 sateliți 
artificiali care va facilita comuni
cațiile intre țările participante.

Acordul prevede posibilitatea 
aderării la acest consorțiu și a 
celorlalte țări membre ale Uniunii 
internaționale a telecomunicați-

pe scurJCR e scurt

A Vl-a sesiune a Conferinței 
O.P.E.C. (Organizația țărilor ex
portatoare de petrol) ale cărei lu
crări s-au desfășurat la Geneva, a 
luat în discuție spinoasa proble
mă a relațiilor celor 8 state 
membre cu companiile concesio
nare. însemnătatea rezoluțiilor 
conferinței, care vor fi date publi
cității după. aprobaiea lor de că
tre guvernele statelor membre 
(Iran, Irak, Kuweit, Arabia Sau- 
dită, Libia, Indonezia, Venezuela, 
Quatar) poate fi apreciatei după 
faptul că ele se referă Ia pro
ducția de aproape 500 000 tone 
de petrol anual, care constituie 
materia primă și sursa de energie 
pentru industria și transportul 
unei bune părți a lumii.

După cum scria un membru al 
lui „Chatham House Study Group 
on the Persian Gulf“ (care a so
licitat expres să i se păstreze ano
nimatul) în revista „THE WORLD 
TODAY" — iulie 1964, „văzută 
din statele limitrofe Golfului Per
sic, mari deținătoare de petrol, lu
mea apare ca o piață vastă și în 
plină expansiune pentru marfa lor 
extrem de valoroasă". Or, tocmai 
pentru a obține o parte măcar din 
avantajele vînzării acestei „mărfi 
extrem de valoroase" pe „piața 
vastă", țările producătoare de pe
trol din Golful Persic, împreună cu 
Venezuela și Indonezia, s-au unit 
în septembrie 1959 în O.P.E.C. în- 
cercînd să opună un front comun 
Cartierului internațional al petro
lului, creat de monopoluri. Se știe 
doar că „cei opt mari" (cinci com
panii americane — Standard Oii 
of New Jersey, Socony Mobil, Te
xaco, Gulf, Standard of California, 
una engleză — British Petroleum, 
una anglo-olandeză — Royal 
Dutch Shell și una franceză — 
Compagnie Franțaise des Petroles) 
controlează patru cincimi din pe
trolul lumii capitaliste, cu excepția 
celui din S.U.A. Fiecare companie 
este „integrată vertical" adică lu
crează de obicei în domeniul ex
plorării, extracției, rafinării, vîn
zării, între companii existînd o 
înțelegere pe bază de cartel.

Acum, țările membre ale 
O.P.E.C. au solicitat o sporire a 
cotei beneficiului realizat după sta
bilirea impozitului, plus 50 la sută 
din profiturile obținute de com
panii în toate ciclurile de produc
ție. Țările O.P.E.C. au cerut ca, în 
consecință, sistemul de calcularea 
cotei de beneficii să fie modificat, 
astfel îneît companiile petroliere 
străine să încaseze mai puțin cu 
aproximativ 7 cenți la baril (un 
baril = aproximativ 164 dc litri), 
în timp ce propunerile făcute de 
companii consimțeau la cedarea a 
trei sau cel mult patru cenți. 
Disputa se referă la sute de mi
lioane de dolari, companiile străi
ne anunțînd prin purtătorii lor de 
cuvînt că sînt dispuse să facă a- 
numite „sacrificii" cu condiția ca 
să evite situații „explozive", ca 
cea din septembrie 1951 din Iran, 
cind au fost naționalizate — pen
tru scurtă vreme, ce-i drept — ex
ploatările petroliere.

Controlul companiilor străine 
a încetat să fie absolut, ele cedînd 
treptat o parte din beneficii. Să 
amintim astfel acordul încheiat cu 
Arabia Saudită în 1949, care a 
rost ulterior revizuit în cîteva rîn- 
duri, de cel încheiat cu Kuweitul 
în mai 1962 sau cu Quatarul în 
1961 și 1963. Trebuie totodată a- 
mintită ivirea unor concurenți, 
cum ar fi, de pildă, companii japo
neze care au acordat condiții mai 
avantajoase statelor exportatoare 
de petrol, tocmai pentru a putea 
obține concesii; în virtutea acor
dului din 1957, companiile japo
neze care lucrează în Arabia Sau
dită și Kuweit dau statelor res
pective 57 Ia sută din beneficii și 
alte avantaje. Acum, după înde
lungate tratative și pertractări, s-a 
anunțat iminența semnării unui a- 
cord între Irak Petroleum Com
pany și autoritățile irakiene, care 
au constituit Compania Națională 
a Petrolului Irakian, a căror mi
siune este să preia cea mai mare 
parte a industriei petrolului apar- 
ținînd statului în virtutea legii 80.

Conferința O.P.E.C. a demon
strat că în țările exportatoare de 
petrol se manifestă din ce în ce 
mai puternic tendința de folosire 
a bogățiilor de care dispun în in
teresul național.

Z. FLOREA
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