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• Chimiștii de la Govora
La începutul anului, tînărul colectiv de la Uzina de produse sodice 

Govora s-a angajat să dea peste plan, pînă la 23 August, 2 000 de tone 
sodă calcinată de calitate superioară, 1600 tone sodă caustică de calita
tea I și un milion de kWh energie electrică. De asemenea, angajamentul 
prevedea obținerea a 500 000 lei economii suplimentare.

Folosind mai bine capacitatea utilajelor și reducînd pierderile, pu- 
nînd în valoare o seamă de rezerve, chimștii din Valea Oltului și-au de
pășit angajamentele luate, dînd peste plan 
tei săptămîni— 5 023 tone sodă 
caustică.

pînă Ia începutul aces-
calcinată superioară și 2 472 tone sodă

ION ZORINOIU 
operator chimist

• Rafinorii de
Colectivul Rafinăriei Brașov

semestru la toți indicatorii. Creșterea productivității muncii cu 3,56 la 
sută față de sarcina planificată a permis obținerea in plus a unei canti
tăți de peste 510 tone produse petroliere. Prin reducerea prețului de cost 
cu peste 2 la sută, au fost obținute economii suplimentare în valoare de 
aproape 780 000 lei și 840 000 lei beneficii peste plan.

a realizat și depășit planul pe primul

IOAN CIORD.M
secretarul organizației U.TJt.
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Nicolae Boieriu este eviden
țiat lună de lună în între
cerea socialistă. El se nu
mără printre cei mai buni 
tineri montori de la secția 
montaj a Uzinelor de pompe 

București

Foto: O. PLECAN

PE MARILE TRASEE

ALE ÎNTRECERII SOCIALISTE
Anul 1964 a fost declarat Ia Urina constructoare de mașini 

agricole din Craiova anul folosirii depline a rezervelor in
terne ale producției. Tovarășul ing. Mihail Stingu, directorul 
uzinei, a ținut să ne convingă că acest cuvint nu este o sim
plă metaforă. „Vedeți — spunea dinsul — cu aceleași ca
pacității de producție, cu aceiași oameni, uzina are de reali
zat în acest an o producție cu 20 la sută mai mare ca în 
1963*.

La serviciul tehnolog-șef ^-a 
pus aceeași întrebare ca în 
toată uzina : cum vom realiza 
un volum de producție cu o 
cincime mai mare ? „Răspun
sul — povestește tehnolo- 
gul-șef — nu era greu de gă
sit. Totul era însă să stabilim 
acele căi de creștere a pr: - 
ductivitătii muncii care, :r. 
condițiile uzinei noastre. >s 
dea cele mai bune rezultate. 
După mai multe discuții, pen
tru noi, tehnologii, s-au con
turat două direcții : în primul 
rînd mărirea capacității ma
șinilor și utilajelor prin mo
dernizarea acestora și prin 
perfecționarea tehnologiei, apoi 
mărirea volumului de produc
ție executat pe unitatea de 
suprafață.

Foarte mulți tehnologi au 
pornit pe calea perfecționării 
S.D.V.-urilor. „Să facem per
fecționări cît mai multe — dar 
nu de dragul perfecționărilor 
— a indicat conducerea uzinei. 
Să se perfecționeze și să se 
admită executarea numai a 
acelor dispozitive care au o 
eficiență de creștere a pro
ductivității muncii de peste 20 
la sută“.

Ca urmare, a sporit exigența 
în serviciile de concepție ale 
uzinei. în elaborarea fiecărei 
tehnologii și-a făcut tot mai 
mult Ioc munca atentă și asi
duă de cercetare. Utemistul 
Gheorghe Gorgoteanu a stu
diat reper cu reper piesele de 
la cadrul semănătorii univer-

sale SU-29. Tehnologia de 
execuție a multor repere nu-1 
mulțumea. Debitarea manuală, 
ghilotinarea și ștanțarea sin
gulară »îmbătrîniseră“. Era 
timpul să le ia locul procedee

la tocătorul de nutrețuri la 
care, pe baza conceperii unor 
dispozitive complexe, au fost 
îmbunătățite tehnologiile de 
fabricație la aproape jumătate 
din repere ; ca și la grapa ste
lată. ori la cisternă, la instala
ția de vopsire, ori la presa hi
draulică-»

Criteriul eficienței dispozi
tivelor s-a răsfrint pozitiv pe 
mai multe planuri. întîi s-a 
pus capăt executării a tot fe
lul de dispozitive mari și mici

care.

mai modeme ! Și iată că — pe 
baza tehnologiei întocmite de 
tînărul tehnolog — locul lor a 
fost luat de ștanțe combinate, 
matrițe de forjat, dispozitive 
care executau simultan mai 
multe operații. Rezultatele au 
confirmat: productivitatea
muncii în acest subansamblu 
a crescut cu 60 la sută. Ca și

IERI DIMINEAȚĂ A ÎNCEPUT

DIFUZAREA MANUALELOR

care aveau o viață scurtă. 
Azi erau bune, ca peste cîteva 
zile — nefiind rodul unui stu
diu profund — să fie depășite, 
în al doilea rînd, realizarea 
unor dispozitive cît mai efi
ciente a adus pe prim plan 
munca de studiu, documenta
ția tehnică.

într-o zi Grigore Mihăilescu 
— unul dintre cei mai buni 
strungari — a mers la tehno
logul de sector și i-a spus : 
„Tovarășe tehnolog, hai să fa
cem ceva. Operațiile de așeza
re, prindere și montare a cu
țitelor îmi răpesc 50—70 de 
minute din timpul de muncă 
Pe zi". Observația strungaru
lui a constituit obiectivul unei 
discuții la

șef. S-a răsfoit documentația 
tehnică, planul tematic al mi
nisterului, de modernizare a 
mașinilor. S-a aflat astfel că 
la Uzina „Tractorul" din Bra
șov există deja asemenea dis
pozitive. O telegramă la Bra
șov. și cîteva din strungurile 
uzinei, echipate cu astfel de 
dispozitive, lucrează acum cu 
o productivitate mărită cu 20 
la sută.

,.în uzina noastră — relata 
inginerul Gheorghe Drăghici 
— avînd un spațiu de produc
ție restrîns, s-a desfășurat o 
adevărată campanie ca de pe 
fiecare metru pătrat de supra
față să obținem o producție 
cît mai mare. Aceasta a făcut 
să se confrunte pe același-, 
plan tehnologia și geometria. 
Și nu de puține ori și-au dat 
mîna una alteia. înainte, SU- 
29 se monta în circa două ore 
și jumătate. Se puteau monta 
zilnic numai 3—4 semănători. 
Iată însă că tehnologii au pro
pus să se treacă la organiza
rea montajului în flux tehno
logic. Cu fonduri de mică me
canizare, pe aceeași suprafață 
de producție, s-a amenajat o 
linie tehnologică de montaj, 
într-un singur schimb se 
montează acum 16 semănători.

Organizarea producției în 
flux tehnologic a dus la crește
rea productivității muncii în 
medie de 1—2 ori. Așa s-au 
petrecut lucrurile la liniile 
tehnologice de vopsire, de exe
cutare a roților de semănă
tori.

Zece oameni — unii mai în 
vîrstă alții mai tineri — sînt 
adunați în jurul unui birou. 
Aflăm îndată ce discută. Timp 
de două săptămîni — după a- 
pariția Hotărîrii partidului și 
guvernului privind majorarea 
salariilor — tehnologii au pri
mit sarcina să urmărească teh
nologia fiecărui produs, să facă 
propuneri de îmbunătățire. Și 
iată-i acum, răspunzînd fie
care pe rînd, la întrebarea

Succesele
plutașilor

apei 
spre

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru). — în a- 
ceste zile, plutașii de pe 
Valea Bistriței se întrec în 
a transporta pe calea 
cît mai mulți bușteni 
fabricile de cherestea.

Membrii brigăzii de , 
tași condusă de Viorel
san au transportat pe calea 
apei, de la începutul sezo
nului de plutărit și pînă în 
prezent, 81 500 mc bușteni, 
cu aproape 5 000 mc mai 
mult față de planul pe a- 
ceasta perioadă. Folosind 
la maximum haiturile (bara
jele pentru plute) și înlătu- 
rînd deficiențele de pe par
curs, echipa de plutași con
dusă de Franț Kelerman, ce 
plutărește pe pîrîul Țibău, 
a transportat peste 32 000 mc 
depășindu-și cu mult anga
jamentul luat

PARIS l'i. Trimisul special 
Agerpres, M. Moarcăș, trans
mite :

Cu recepția de la Ambasada 
romînă din Paris, de vineri 
seară, strălucită manifestare 
care a reunit un mare număr 
de personalități ale vieții po
litice, culturale, științifice și 
economice, partea oficială a 
programului vizitei delegației 
guvernamentale romîne în 
Franța s-a încheiat.

Sîmbătă dimineața, membrii 
delegației, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delega
ției, Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
însoțiți de Jean Louis Pons, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Franței la 
București, și de dr. Victor Di- 
mitriu, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne la Paris, precum și de 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe Francez, au 
plecat într-o călătorie de două 
zile pe valea Loarei.

La ora 9,15 (ora Parisului), 
coloana mașinilor oficiale a 
părăsit hotelul de Crillon, re
ședință rezervată oaspeților ro
mîni, îndreptîndu-se spre fru
moasa regiune din inima Fran
ței. De o parte și de alta a 
autostrăzii, care leagă două 
din cele mai mari departamen
te ale Franței — Sena și Loa
ra — peisajul prezintă o armo
nioasă îmbinare de imagini și 
culori. Mașinile străbat dis
tanța dintre Paris și Orleans 
pe șoseaua ce șerpuiește prin
tre majestuoșii mesteceni și 
stejari ai cunoscutei păduri 
Fontainbleau, printre cîmpii cu 
lanuri întinse de grîu, prin 
sate cu case pitorești, caracte
ristice acestei regiuni, înconju
rate cu nenumărate grădini de 
flori și verdeață.

Primul popas este făcut la 
castelul din Gien, la o depăr
tare de 150 km de Paris. Con
struit în anul 1484 în stil me
dieval, castelul din Gien a

fost transformat, în 1952, în- 
tr-un muzeu internațional de 
vînătoare.

La sosire, la muzeu, membrii 
delegației romîne au fost în- 
tîmpinați de Pierre Dupuch, 
prefectul
Loara, și de alți reprezentanți 
ai autorităților locale. în tra
diționalele costume ale vânăto
rilor din această parte a Fran
ței localnici întîmpină dele
gația cu sunete de corn. Pri
marul orașului și directorul 
muzeului prezintă oaspeților 
romîni bogata colecție de 
arme, tablouri și gravuri a 
muzeului, oglindind istoria 
vînătoarei cu arme și cu șoimi 
de-a lungul secolelor.

în sala mare a castelului- 
muzeu, bogat ornamentat cu 
piese de o deosebită valoare 
istorică, arhitecturală și artis
tică, cornuri vînătorești into
nează imnul lui Hubertus, pa
tronul vînătorilor. La feres
trele cu vitralii ale castelului, 
membrii delegației privesc pa
norama orașului și împrejuri
milor.

La Orleans, orașul Ioanei 
d'Arc, oaspeții romîni au fă
cut un scurt popas în fața ma- 
rei catedrale Saint Pierre du 
Martroi, monumentală con
strucție datînd din secolul al 
XVI-lea. Numeroși locuitori ai 
orașului, cît și turiști, aflați in 
trecere prin Orleans, au salu
tat pe oaspețij romîni.

Drumul a continuat apoi, 
străbătînd cîmpiile Loarei, prin , 
localități al căror nume este 
strîns legat de nenumărate le
gende și povestiri vînătorești. 
Castele, clădiri înconjurate de 
ziduri înalte de piatră, hanuri 
medievale, păduri întinse, ale 
căror desișuri ascund un bo
gat vînat, toate conservate, în
treținute cu deosebită grijă, 
dau întregului ținut o notă de 
o deosebită autenticitate isto
rică. în repetate rînduri, co
loana mașinilor oficiale trece 
Loara peste o salbă de poduri 

care, prin ingeniozitate solu
țiilor tehnice folosite de con
structorii lor, constituie ade
vărate podoabe ale arhitecturii

Departamentului

serviciul tehnolog-

C PRIESCU 
V. DINULESCU

(Continuare in pag. a Ill-a)

ȘCOLARE

Librăria nr. 87 din bulevardul Mihai Bravu.
Obișnuitul „cu ce să vă servim" a devenit de prisos. Sîntem doar în 

raionul „cărți școlare", iar cumpărătorii, cei care au asaltat librăria 
încă de la ora deschiderii, sînt elevi. Discuțiile se poartă simplu, la 
obiect:

— Pentru clasa a IX-a...
— ...secția reală
— Poftiți, pentru a Xl-a seral.
Unul după altul, manualele, preambalate în seturi pe clase, trec din 

raft în mîinile elevilor. Nerăbdători, cunoștința cu noile cărți pe care 
vor învăța în viitorul an școlar o fac chiar în librărie. Cărți frumoase, 
interesante!

în 22 de librării din Capitală am întîlnit, ieri dimineață, cînd a în
ceput difuzarea manualelor pentru noul an școlar, aceeași imagine.

— în librăriile din Capitală — ne-a spus tov. Vasile Balan, director 
al C.L.D.C., manualele școlare sînt difuzate de către raioane speciali
zate în acest scop. S-au amenajat și ștanduri de prezentare a manuale
lor școlare, ștanduri cu lucrări științifice și literare recomandate elevilor 
prin programă, s-au alcătuit seturi pe clase care ușurează difuzarea. Pe 
scurt, se iau toate măsurile ca difuzarea manualelor școlare să se facă 
în cele mai bune condiții.

M. V.
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LARG

franceze medievale și contem
porane. Ziua de sîmbătă s-a 
încheiat cu vizitarea a două 
dintre cele mai reprezentative 
castele ale văii Loarei : Cham- 
bord și Cheverny.

Membrii delegației guverna
mentale romîne au vizitat cele 
două mari castele, ascultînd 
amplele explicații privind ori
ginala lor construcție și isto
ricul lor bogat.

Seara, la castelul Chambord, 
oaspeții au asistat la un spec
tacol „Son, et lumiere", o îm
pletire ingenioasă de lumină 
și sunet stereofonic, cu ajuto
rul cărora, în plină noapte, 
casteluleste prezentat în toată 
splendoarea sa, scoțîndu-se, 
în același timp. în evidență, 
detalii arhitecturale și artisti
ce ce nu pot fi ușor sesizate 
în timpul zilei.

în cursul zilei de duminică, 
membrii delegației guverna
mentale romîne vor continua 
călătoria pe valea Loarei.

★

PARIS 1 (Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineață, delegația gu
vernamentală romînă condu
să de Ion Gheorghe Maurer, 
a depus o jerbă de flori la Zi
dul federaților din cimitirul 
Pere Lachaise, pe mormîntul 
lui Maurice Thorez, fost pre
ședinte al Partidului Comunist 
Francez.

Deschiderea

Saptaminii

poeziei
Sîmbătă s-a deschis Săptă- 

mîna poeziei închinată celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei. Cu acest prilej 
poeții s-au întîlnit cu cititorii 
lor.

• La clubul stațiunii Te- 
chirghiol a avut loc o șezătoa
re literară. In fața a numeroși 
oameni ai muncii poeții Eugen 
Jebeleanu, Cicerone Theodo- 
rescu, Victor Tulbure, Adrian 
Maniu, Vlaicu Bîrna, Emilia 
Căldăraru, George Dan, Toma 
George Maiorescu și alți mem
bri ai Uniunii Scriitorilor, 
precum și ai cercurilor litera
re din regiunea Dobrogea au 
citit din lucrările lor închinate 
partidului, realizărilor din pa
tria noastră in cei 20 de ani 
de la Eliberare.

Milă 
ne tot 
numai 
minilor de neon ale orașului se 
mai reflectă pe cer. Pe puntea 
de comandă nu vorbește ni
meni: se aude numai vuietul 
motoarelor, monoton și pre
lung, iar în răstimpuri, zgomo
tul ușor al timonei pe care sol
datul fruntaș Mărăcineanu Ion, 
comandantul grupului timo
nieri, o răsucește cu zgîrcenie 
corectînd lin micile abateri de 
la drum, pe care le dau curen- 
ții. Comandantul navei, căpita
nul locotenent Nistor Gheor
ghe, se uită la ceas. Ofițerul de 
cart îl imită. E timpul de 
schimbare a cartului la timonă. 
Dinspre pupa, din întuneric, a 
răsărit deodată silueta sol
datului Cîndea Zaharia. A ve
nit să ia în primire timona. 
Soldatul fruntaș Mărăcineanu 
îi comunică drumul la compas 
și nu uită să-l prevină:

— Fii atent, sînt valuri și 
nava „trage" spre trib ord.

Soldatul Cîndea ia locul to
varășului său. Prinde bărbă-

tește timona și privește spre 
cadranul luminat al girocom- 
pasului.

Soldatul Cîndea urmărește 
atent girocompasul și aseme
nea comandantului său, răsu
cește timona cu atenție, corec- 
tînd lin micile abateri de la 
drum...

— Unitatea de luptă arme 
sub apă...

— Nava gata de luptă! ra
portează ofițerul de cart. 
Comandantul navei oprește 
cronometrul. Zîmbetul cu care 
primește raportul ofițerului de 
cart e cel mai bun indiciu că

la îndemînă instrumentele, 
verifică fiecare amănunt, toate 
acestea fntr-un ntm rapid: 
cronometrul e prezent și aici, 
iar secundele trec repede...

Soldatul fruntaș Iancu Ni- 
colae și soldatul Sasu Ion, ute- 
miști, sînt cei care au rolul 
principal in pregătirea dragii.

I El
Sunetul strident al sonerii

lor sfîșie de o dată liniștea. Din 
cazarma prova, ies repede pe 
punte marinarii care erau in 
cartul liber. în citeva clipe, 
oamenii își ocupă posturile, la 
comandă încep să sosească ra
poarte :

— Postul de luptă doi arti
lerie, gata de luptă!

— Postul de luptă trei...

și de astădată echipajul s-a 
încadrat în barem.

O nouă comandă și atenția 
tuturor se îndreaptă spre pupe 
navei, acolo unde încep ope
rațiunile de pregătire a drăgii 
pentru lansare. Oamenii lu
crează pe întuneric; ei rin- 
duiesc pe punte flotoarele și 
derivoarele care vor susține 
cablul lung al drăgii, pun

Antrenamentele complexe, e- 
xercițiile pe vizibilitate redusă 
i-au ajutat pe cei doi mineri- 
dragori să acționeze noaptea 
la fel ca și ziua, la nivelul ca
lificativul „foarte bine". Mi
siunea, ei și-o îndeplinesc îm
preună cu alți marinari din 
echipaj: soldatul Dragomir 
Anton, mecanic, soldatul frun
taș Pavel Dumitriu, mitralior.

soldatul fruntaș Mărăcineanu 
Ion, timonier. Toți cei care au 
repartizate sarcini la lansarea 
drăgii sînt aici, lucrînd cu în
demânare la lumina stelelor...

— Lansați draga I se aude 
de la comandă.

Vinciul duduie surd, lăsînd 
să se desfășoare cablul gros 
de oțel. Dragorii prind cheile 
de împreunare care leagă flo- 
toarele de cablu. Vinciul se 
rotește mereu. Rînd pe rînd, 
unul din babord, celălalt din 
tribord, flotoarele cad în apă, 
stîrnind în jur largi cercuri de 
spumă...

In acest timp, jos, la ma
șini, munca nu contenește 
nici o clipă. Funcționarea ne
întreruptă a puternicelor mo
toare, menținerea corectă a vi
tezei de marș a navei are o 
mare importanță pentru reuși
ta misiunii de dragaj. Zgomo
tul motoarelor e puternic, de 
aceea motoriștii nici nu în-

ION ARAMĂ

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — Ieri au în
ceput la Suceava manifestările 
din cadrul „Săptămânii poe
ziei". In comunele Dumbrăveni, 
raionul Botoșani si Bosanci, 
orașul Suceava, a avut 
prima șezătoare literară 
participarea unui grup 
poeți și scriitori sosiți în 
giune, printre care Ion Brad, 
Dragoș Vicol, Ion Istrate, Ion 
Crînguleanu, Titel Constanti- 
nescu, Mihai Negulescu și al
ții. Cu ocazia acestei săptămîni 
se organizează ștanduri cu 
cărți ale poeților. Șezători li
terare vor mai avea loc în zi
lele următoare în comuna Fră- 
tăuții Vechi de la Rădăuți, la 
întreprinderea forestieră Mol- 
dovița, la Vatra Dornei, Su
ceava etc.

Bibliotecile raionale și co
munale organizează seri de 
poezie pe tema „23 August 
oglindit în versuri".

loc 
cu 
de 
se

TELEGRAME

(Continuare in pag. a IlI-a)

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Liberiei, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a adresat 
președintelui Liberiei, Wil
liam Vacanarat Shadrach Tub
man, o telegramă prin care 
transmite felicitări cordiale și 
sincere urări pentru prosperi
tatea și pacea poporului libe
rian.

în telegrama de răspuns, 
președintele Liberiei a expri
mat sincerele sale mulțumiri 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne pentru felicitările si 
urările adresate.
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și sugestive, metode ingenioase și formule elegante... Se 
cuvine *& fie considerat nu numai ca un deschizător de drum 
Intr-un important capitol al analizei matematice, dar și ca 
un adevărat șef de școală In țara noastră, ca unul din aceia, 
care au exercitat o Influență reală și profundă asupra unei 
generații Întregi de matematicieni romîni**.

Dar să revenim la începuturile sale științifice. In țară, lip
sa de înțelegere a oficialității îi răpea posibilitatea de a-și 
face studiile superioare. A început, de aceea, să facă economii 
cu prețul unor severe privațiuni și, adăugind la ele o mică 
sumă de bani primită din partea unor rude, a reușit să ple
ce, în 1898, la Paris. Mal întîi a susținut pretențiosul baca
laureat francez, iar ulterior s-a înscris la Universitate, deve
nind licențiat în matematici. Luptînd din greu cu lipsurile

ZILE DE

în ultimul deceniu al veacului trecut, un tînăr institutor, 
absolvent al Școlii normale din București, profesa la Școala 
primară nr. 1 din Ploiești, unde primea o leafă foarte modes
tă : 225 lei pe lună. Simbria era mica, condițiile de viață 
grele. Curînd după numirea sa la această școală, micuții 
elevi ai dascălului au început să-1 iubească, iar el s-a ocupat 
cu atenție și dragoste de ei, străduindu-se să-i instruiască 
temeinic și să le inspire interesul pentru învățătură.

Institutorul nu avea însă numai aceste preocupări peda
gogice. Dorințele sale, purtate pe aripile unei pasiuni nea
bătute pentru știință, ținteau cu mult mai departe. El, care 
nu urmase, din lipsă de mijloace, decit o Școală normală și 
se visa student al Facultății de Științe din București, doctor 
în științe matematice 1 Dar această năzuință îi aduse și pri
ma decepție, căci atunci cînd ceru să fie admis la facultate 
pe baza unui examen special (Școala normală nefiind echi
valată cu liceul), primi un refuz categoric. In schimb. „Bu
letinul societății științelor matematice' din București, care 
apărea sub președinția prof. C. Gogu, avînd ca secretar pe 
tînărul Gh. Țițeica, îi publica institutorului din Ploiești co
municări de un deosebit interes, care dovedeau nu numai 
cultura matematică, dar și un spirit de investigație de o 
mare originalitate.

Dimitrie Pompeiu (1873-1954), umilul învățător din Plo
iești, a știut, pînă la urmă, prin perseverența și talentul său. 
să învingă toate greutățile și să se ridice pe cele mai înalte 
trepte ale activității științifice și didactice. Pompeiu a ocu
pat, în istoria științei noastre, imul dintre primele locuri și 
s-a numărat printre cei dinții matematicieni romîni care s-au 
afirmat cu autoritate pe arena internațională. „Timp de mai 
multe zeci de ani, scria în 1959 acad. S. Stoilov, el a semă
nat cu o largă dărnicie — cu generozitatea aceea surizătoare, 
care caracteriza întreaga sa fire — idei și imagini, originale

materiale și-a pregătit apoi teza de doctorat, sub conduce
rea marelui Poincare (1905).

întors în țară, învățămînul superior, care îi refuzase acce
sul ca student, îl acceptă acum ca conferențiar. în 1905, ocu
pă acest post la Iași și doi ani mai tîrziu devine profesor de 
mecanică la Facultatea de științe. în 1912, îi urmează lui 
Spiru Haret la catedra acestuia din București, iar la pen
sionarea venerabilului David Emmanuel, trece în locul aces
tuia, la catedra de teoria funcțiilor. în paralel, funcționează 
și la catedra de geometrie analitică a Școlii Politehnice din 
București, pînă ce, în 1941, regimul antonescian îl îndepărtea
ză din învățămînt, datorită convingerilor sale consecvent de
mocratice. în 1943, Dimitrie Pompeiu a fost ales membru

al Academiei Romine, iăr începîr.d din 1948 a fost membru 
al Academiei R.P.R. și director al Institutului de Matematică.

D. Pompeiu și-a legat numele de numeroase descoperiri 
matematice importante, care au dat impulsul unor idei ce 
s-au dovedit extrem de fecunde, dezvoltate atîț de țnatema- 
ticienii romîni cît și de cei străini.

începutul l-a făcut, ca la atîția alți învățați romîni, chiar 
teza sa de doctorat, susținută în 1905 la Paris. în acea vre
me, se considera în mod general că o funcție analitică de o 
variabilă complexă este neapărat discontinuă^ pe mulțimea 
singularităților sale, părere dezvoltată, de pildă, de cunoscu
tul matematician L. Zoretti. Matematicianul romîn era însă 
de altă părere considerînd că o astfel de funcție poate fi 
continuă. „Tînărul Dimitrie Pompeiu, — arată acad. Miron 
Nicolescu — dărîmă întregul eșafodaj al raționamentului ad
versarului său, dînd un exemplu de funcție analitică avînd 
proprietatea indicată (de a' fi continuă pe mulțimea singula
rităților. N. A ). Victoria a fost de partea lui Pompeiu și a- 
ceastă victorie a fost omologată tîrziu, abia în 1909, cînd tî
nărul nostru matematician a devenit, brusc, celebru".

Importanța FUNCȚIILOR LUI POMPEIU — cum au fost 
denumite în știință — a fost subliniată de matematicieni ca 
Denjoy și Painlevâ, la Academia de Științe din Paris. Ele au 
deschis un nou cîmp de cercetare în teoria funcțiilor anali
tice uniforme, pe care s-au angajat matematicieni de valoa
re ca A. Denjoy, W. Wolibner, Golubev, Unîson Luzin, Stoi
lov și alții.

Mai trebuie menționat că Pompeiu e cel care a introdus 
importanta noțiune de derivată areolară (1912), dezvoltată de 
școala matematică romînească (Miron Nicolescu, C. Călugă- 
reanu, Gr. C. Moisil, N. Teodorescu etc) și de o serie de ma
tematicieni străini (Hedrick, Kasner, Vignaux, Fedorov, 
Vekna etc). Astăzi, derivata areolară constituie o noțiune im
portantă a analizei matematice. .. . .

Contribuții însemnate a mai adus Pompeiu. în teoria func
țiilor de o variabilă reală, în teorema creșterilor finite în 
geometria triunghiului, unde a elaborat o teoremă de o mare 
eleganță, care a „declanșat o adevărată avalanșă de demons
trații", așa cum remarcă prof. M. St. Botez. El a mai introdus 
noțiunea de distanță între două mulțimi închise care a cons
tituit punctul de piecare al unor vaste cercetări de topolo
gie, ce prezintă o mare actualitate.

Anul acesta, cînd se comemorează un deceniu de Ia moar
tea marelui savant, valoarea universală a creației sale apare 
cu o deosebită limpezime, iar descoperirile remarcabile și te
zele noi pe care le-a înscris în tezaurul științei sînt dezvolta
te de numeroși cercetători ca un suprem omagiu adus a- 
cestui maestru al matematicii romînești.

I. M. ȘTEFAN

VACANȚA

otoreportajul nos
tru în stațiunea 

' studențească de 
: odihnă „Izvorul 
[Mureșului' a în
ceput la terenul 
de volei. Selec

ționatele centrelor universitare 
București și Cluj își dispută în- 
tîietatea. Scorul înclină cînd 
intr-o parte, cînd în alta, con
dus parcă de însuflețirea su
porterilor (Foto 1).

Apoi, am însoțit un grup de 
studenți intr-o excursie la 
Piatra singuratică. Pe drum, 
cițiva timișoreni au ținut să 
imortalizeze pe peliculă popa
sul în „Poiana margaretelor' 
(Foto 2).

La prînz însă centrul de a- 
tracție al tuturor studenților 
este cantina. Se pare ci pre
zentarea sugestivă g programu
lui erelor de masă (Foto 3) 
este ie prisos. Dupl o teribila 

i ie energie și entuziasm, 
tiîi cm exac-
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SAPTAMINA
VIITOARE

PE ECRANE
• „Inspectorul

și noaptea"

[ițeiul-o imensă sursă

Regizorul bulgar Ran- 
ghel Vîlceanov, care a 
realizat filmele „Voci în 
insula", „Prima lecție", 
„Soare și umbră" sem
nează regia filmului 
„Inspectorul și noaptea-.

Scafandrii si poliția au pescuit 
bcaată in Discica ..Blue 

ce Ebbv Vale 
le cîteva ore. 
ță un automo- 

Ford Zephyr-, un automobil 
..Austin’ și unul „Vauxhall*. 
Acestea fuseseră furate și ascunse 
în piscina adîncă — locul favorit 
al tăinuitorilor din localitate.

de alimente și furaje

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
Creatorul DISCURI NOI

Căutarea unor noi surse de 
proteine animale și a 
nelor cu caracteristici 
nătoare constituie o 
cupare principală a 
nilor de știință. în 

au fost rea- 
timp o serie 

interesante 
unor pro-

protei- 
asemă-

preo- 
oame- 
cadrul

sînt ana- 
animale

sculpturilor
Ain

luni 
rfo- 

sim-

„Electrecord"

acestor cercetări 
lizate în ultimul 
de experiențe 
pentru obținerea 
teine valoroase din petrol.

Gaby Michel este un tînăr sculp
tor francez, original — creatorul 
sculpturilor în oțel. Procedeul 
după care lucrează — turnarea 
metalului picătură cu picătură pe 
un schelet de oțel — îi oferă o 
mare libertate de expresie și tot
odată posibilitatea de a realiza 
sculpturi trainice.

Lucrările sale, printre care 
„Cerb sărind", „Lebăda", „Girafa" 
dovedesc strădania artistului de a 
găsi noi mijloace de expresie.

Metoda de creație a lui Gaby 
Michel, este următoarea: mai în
tîi el compune un poem în care 
exprimă ideea de bază a viitoarei 
sculpturi, pe care o materializează 
într-o tijă metalică. Acesta va fi 
scheletul pe care artistul își va fi
nisa opera, turnînd oțelul picătură 
cu picătură. Dar, inventivitatea 
lui Gaby Michel nu s-a oprit aici. 
In prezent, el încearcă să realizeze 
primele lucrări artistice din cristal 
organic.

După cîteva 
ie „tăcere" în 
meniul creației 
fonice, 
discuri 
a lansat în ultimele 
zile o variată gamă 
de imprimări în care 
muzica simfonică cla
sică și contemporană 
își au locul lor.

Printre noile im
primări un loc cu to
tul remarcabil îl ocu
pă desigur discul ce 
cuprinde două dintre 
bijuteriile artei sim
fonice schubertiene 
(Simfonia a V-a și a 
Vlll-a) și discul cu- 
prinzînd două creații 
simfonice aparținînd 
a doi tineri compozi
tori’ romîni — „Con
certul pentru violon
cel" de Anatol Vieru

Casa

și „Divertismentul 
pentru orchestră de 
coarde și două clari
nete'’ “
Capoianu.

O interpretare de 
înaltă clasă a tuturor 
celor patru lucrări t- 
mintite, ridici valoa
rea imprimărilor. Fi
larmonica buatreștea- 
nă sub conducerea lui 
George Georgescu 
(Schubert a VUI-a — 
„Neterminata") și u- 
nui reputat oaspete 
britanic (Sir John 

Barbirolli) reușește 
să tălmăcească cu 
maximă înțelegere sti
listică, poeticele idei 
simfonice, schubertie
ne, notele profund 
personale din unele 
din paginile de
terminatei", toată bo
găția armoniilor,

ie Dumitru

toata vraja melodiilor 
marelui creator ro
mantic.

Sub conducerea u- 
nui tînăr dirijor romîn 
— Mircea Cristeseu — 
Filarmonica bucu- 
restesni (in Concertul 
pentru violoncel — 
solist Vladimir Orlov) 
știe sâ sublinieze ori
ginala construcție a 
celor două piese ro- 
mînești, remarcabila 
expresivitate a lucrării 
lui Vieru, căreia în 
1962 i s-a decernat 
un mare premiu in
ternațional de compo
ziție, deosebita 
bilitate cu care 
poiana toarnă 
nații folclorice
nești în tiparele unor 
forme clqsice.

sensi-
Ca- 

into- 
romî-

L SAVA

Cu acad. G. OPRESCU

.Dirijorul4

Foto: IO AN OSMULIKEVIC1

Aceste proteine 
loage proteinelor 
fiind bogate în substanțe sti
mulatoare, vitamine din seria 
B, acid nicotinic și pantote- 
nic.

Proteinele sintetizate de mi
crobi din petrol au fost pre
zentate pentru prima oară la 
Congresul petrolului care a 
avut loc în 1963 la Frankfurt 
pe Main. După o serie de ex
periențe încununate de succes 
în Franța a fost construită 
anul trecut prima „stație-pi- 
lot“ pentru obținerea protei
nelor din petrol.

Dintr-o tonă de petrol brut 
se pot produce, fără a o se
para de fracțiunea de petrol 
pe care o conține, o tonă de 
concentrat de proteino-vita- 
mine, cu 45—50 la sută pro
teine.

Calculele specialiștilor au 
arătat că pentru acoperirea 
deficitului proteic actual al 
întregii omeniri ar fi sufici
ent numai 0,6 la sută din ex
tracția mondială de țiței. Și 
în ce privește timpul necesar 
pentru producerea proteine
lor cu ajutorul biosintezei mi- 
crobiene, acesta este de peste 
2 500 de ori mai scurt decît 
cel necesar pentru obținerea 
proteinelor respective de la 
animale ! Totodată proteinele 
derivate din țiței ar costa de 
15—20 de ori mai ieftin decît 
cantitățile echivalente de 
carne.

Se evaluează 
milioane tone de petrol brut 
(cifra producției medii mon
diale anuale) peste 71 mili
oane reprezintă țiței parafi- 
nos care ar putea fi valorifi
cat din punct de vedere ali
mentar. S-ar obține astfel 
anual cel puțin 3 milioane tone 
de proteine suplimentare.

Cercetări asidue pentru pu
nerea la punct a unor tehnici 
cît mai economice se desfă
șoară în prezent și în U.R.S.S., 
Japonia și S.U.A.

Totodată se încearcă obți
nerea unor furaje petroliere 
care s-au dovedit superioare 
tuturor, furajelor proteice 
existente pînă în prezent.

în acest scop, a fost pusă 
„la treabă" o ciupercă minus
culă, Torula, care încape în
tr-o picătură de apă în cîteva 
mii de exemplare.

De curînd 
microbiologi 
conducerea 
pus la punct 
tivare a Torulei. Torula 
sintetizează proteinele 
din spirt sintetic elaborat din 
petrol.

Problema obținerii unor a- 
limente și furaje din petrol 
nu mai constituie astăzi o 
perspectivă îndepărtată, ci o 
realizare concretă de labora
tor pe baza căreia se între
vede producția industrială.

Interpreta principală, 
Navena Kokanova, este 
cunoscută spectatorilor 
din filmele : „Fii fericită 
Anni1" și „Tutunul". De 
altfel, cu ocazia^premie- 
rei...............
ea
rii.

filmului „Tutunul", 
a fost oaspetele ță-, 
noastre.

• „Cei șapte
un colectiv 
cehoslovaci 

acad. Malek 
o metodă de

de 
sub 
au 

cul- 
bio- 
sale

Dr. EM. ROMAN

ms g nil ici"
Studiourile din S.U.A. 

au realizat în 1960, pe 
baza scenariului lui Wil
liam Roberts, filmul:„Cei 
șapte magnifici"..

Regia filmului aparți
ne lui John Sturges, rea
lizatorul filmului „Bă- 
trînul și marea".

Rolul lui Calvefa este 
interpretat de Elț Wal-. 
lach, pe care l-am văzut 
în „Aventurile unui tî
năr".

— Pășisem cu ultima noastră 
convorbire, ca să spun așa, în 
secolul al XX-lea, urmînd să 
prezentăm cititorilor noștri, în 
continuare, evoluția peisajului 
in arta plastică romînească.

— Pentru a putea însă înțe
lege această evoluție într-ade- 
văr remarcabilă este necesar 
să ne oprim puțin asupra aspec
telor caracteristice pe care le 
prezintă pictura romînească la 
începutul noului veac. în ulti
mul deceniu al sec. al XIX-lea, 
se termină în fapt o fază a pic
turii noastre și începe o alta — 
cu totul nouă și deosebit de in
teresantă. De pe la 1890 acti
vitatea creatoare a lui Grigo
rescu suferă, cum am văzut, 
modificări esențiale, atestate de 
operele aparținînd așa-numitei 
perioade albe. Zic perioada 
albă, dar fenomenul e mai com
plicat. El pictează totuși încă 
solid și frumos ca în anii pre
cedent, în anume rare interva
le. Cum era firesc, asistăm tot 
acum la apariția unei mulțimi 
de epigoni, artiști fără însemnă
tate, imitatori servili și neînțe
legători ai lui Grigorescu, care 
au păgubit într-un fel reputa
ției maestrului.

în anii aceștia se afirmă 
însă în arta noastră și persona
litatea remarcabilă a lui Lu
chian, * ;
împleti evenimentele de care

în jurul căruia se vor

am vorbit data trecută : Expo
ziția independențielor, fondarea 
societății „Ileana", punerea ba
zei „Tinerimii artistice" etc. 
Toate acestea vor avea o im
portanță de seamă în contura
rea direcției în care va merge 
arta noastră, în primele decenii 
ale sec. al XX-lea, culminînd 
cu operele de înalt nivel artis
tic ale artiștilor dintre cele 
două războaie.

în trecut, marii noștri artiști 
clasici, Grigorescu și Andrees- 
cu, se dovediseră admiratori ai 
artei franceze, cauză pentru 
care ea a avut un rol de netă
găduit în formarea lor. Contac
tul cu Franța, lecția ce puteam 
trage din acest contact au deve
nit și mai active, cînd Luchian 
și tinerii formați la școala noa
stră de artă au poposit la Pa
ris, pentru a-și perfecționa 
meșteșugul. Mulți dintre ei 
erau talentați. în capitala Fran
ței, fiecare se supune, de si
gur, impulsului sau tempera
mental, dar și se uită împrejur 
și ascultă ce se spune. Printre 
aceștia, trebuie să remarcăm 
mai ales pe Ressu, pe Steriade, 
pe Pallady, Petrașcu, Dărăscu, 
Iser. Ei au ajuns la Paris cînd 
tot zgomotul și toată vîlva pro
vocate de mișcarea impresionis
tă (ale cărei efecte atinseseră 
pînă și pe Grigorescu și cu atît 
mai mult pe Luchian), începuse-

ră să se potolească, făcînd loc 
unei mișcări derivate din im
presionism, postimpresionismul. 
Din fericire, toți acești tineri 
pictori romîni duceau cu ei o 
excelentă tradiție, deși nu una 
pe deplin lămurită și susținută 
pe o teorie estetică, ci izvorîtă

pildă, va rămîne mai toată via
ța un pictor al figurii umane, 
așa îneît și peisajele lui sînt — 
multe din ele — imaginate în 
jurul acestor figuri. Steriade 
este mai îndrăgostit de natură 
și de aceea peisajul are în 
opera sa un loc mai însemnat. 
De multe ori, din creațiile sale, 
chiar lipsesc oamenii. O ve
dere din natură exact, admira
bil exprimată, cu o finețe a 
ochiului și o delicateță a pene
lului în transpunerea motivului 
este caracteristică picturilor lui

Steriade ca îndrumător, iar pe 
de altă parte — Pallady, Pe
trașcu, Iser — personalități 
creatoare, mai subiective, în
tre care nu putem stabili decît 
slabe puncte de contact.

întorși în țară, și Ressu și 
Steriade 
piișcarea artistică, concentrată 
mai ales în jurul „Tinerimii ar
tistice". Începînd încă de la 
primele expoziții ale „Tinerimii 
artistice" nu e an în care Ste
riade și chiar Ressu să nu a- 
pară cu tablouri, în care peisa-

iau parte activă la

PEISA J (V)
STERIADE RESSU DĂRĂSCU CHIAȚĂ

instinctiv din firea lor și din 
contactul ancestral cu tendin
țele artei poporului nostru. Ei 
sînt solid atașați de realism și 
în tot ce creează pornesc de la 
omul veridic și real, de la na
tură, așa cum procedaseră și 
Grigorescu și Andreescu.

Ne-am propus, în convorbiri
le noastre, să ne ocupăm la în
ceput de peisaj. Acest gen este 
frecvent în creația unora dintre 
pictorii romîni, și mai puțin 
frecvent în a altora. Ressu, de

Steriade, amintind totuși în ra
finarea lor de contactul cu arta 
impresioniștilor (simptom care 
nu este numai al lui Steriade, 
ci pe care îl regăsim și la Res- 
su și la Dărăscu). Pe aceste 
considerente am putea să di
vizăm oarecum peisagiștii de 
care ne ocupăm, cei din epoca 
dintre cele două războaie, în 
două mari grupe. Pe de o par
te Steriade, Ressu, Dărăscu și 
pînă la un oarecare punct Ghia- 
ță, care în tinerețe a lucrat cu

jul să dețină rolul important, 
chiar cînd e vorba, nu neapărat 
de un peisaj pur, ci de o vedere 
din natură însoțită de perso
naje.

Bogdan Pitești, curiosul per
sonaj, de care am vorbit data 
trecută, avea un conac la Vlaci- 
Olt. Acolo el invita în fiecare 
vară pe cîțiva dintre artiștii 
noștri. Cel măi bine primit era 
Ressu. Aici, acesta pictează cî- 
teva din frumoasele sale vederi 
din natură, cu țărani. în ele ad-

mirăm precizia desenului — 
acea calitate pe care cred că 
n-a avut-o nimeni la noi în 
aceeași măsură ca el, de a deli
mita sculptural figurile. într-o 
pînză cum este cea cu „Barcagii 
din Galați", țărmul mării con
stituie un admirabil peisaj. Tot 
admirabil este cel în care, în 
tr-un sat, tot de pe marginea 
Dunării, jumătate din pînză este 
acoperită de un cer dramatic, 
anunțător de furtună. Mai gă
sim în opera lui multe aseme
nea aspecte ale naturii ce con
stituie o contribuție excelentă, 
în istoria artei plastice romî- 
nești.

Dărăscu își îndreaptă și el 
activitatea 
recție. Dintre toți trei 
riade, Ressu, Dărăscu — el este 
poate cel mai aproape ca sen
timent și sensibilitate de im
presionism, ba chiar, un timp, 
se alătură postimpresioniștilor, 
lui Signac. Dărăscu ca și Ste
riade, a parcurs unele din fru
moasele regiuni ale țării noa
stre, aducînd de acolo multe 
pînze caracteristice, îndeosebi, 
pentru regiunile de deal. Unele 
pînze, inspirate de orașul 
Cîmpulung și de dealurile Muș- 
celului, ocupă un loc înalt în 
arta lui.

Am considerat că acestui 
grup ar trebui să-i adaug pe 
Dimitrie Ghiață. Intr-adevăr, 
artistul acesta, unul dintre cele 
mai remarcabile personalități 
ale artei noastre contemporane, 
merită să figureze printre cei 
mai eminenți peisagiști ai noș
tri- Format nu departe de Ste
riade, influențat de ideile aces-

cam în aceeași di-
Ste-

tuia despre artă, el parcurge 
piețe și tîrguri în satele și ora
șele Olteniei, de unde se trage, 
și vine încărcat de cele mai ve
ridice aspecte ale regiunii. Al
teori, însă, ce l-a atras a fost 
pădurea și copacul. Și așa, în 
lunga sa activitate, cu o dra
goste care n-a cunoscut o slă
bire a intensității .pînă la virsta 
respectabilă pe care o are azi, 
el a redat, cu calm, cu o liniște 
patriarhală, cea mai fidelă ima
gine a peisajului romînesc, sim
plu sau populat de țărani și ță- 
rănci. Este meritul acestui ar
tist, de a fi găsit modul cel mai 
eficace de a ne face să iubim, 
să preferăm chiar altora, ase
menea subiecte.

— Cu prezentarea acestor 
foarte interesanți pictori, căro
ra le-ați găsi anumite puncte 
de contact și de asemănare, ci
titorii noștri se află în situația 
de a cunoaște principalii artiști 
creatori de peisaj, din prima 
jumătate a secolului nostru. Bi
neînțeles, dacă Ia aceștia vom 
adăuga, într-un viitor articol, 
pe Pallady, Petrașcu și Iser, 
despre care aminteați la în
ceput. Firește că înrudiri tema
tice și chiar de manieră artisti
că există, pe linia tradiției pic
turii noastre, și între aceștia. 
Dar aprofundarea într-o anume 
modalitate, anumite preferințe 
în abordarea modelului, le dă 
o notă de mai mare diferenție
re, pe care sper că o vom putea 
urmări în convorbirea urmă
toare.

— Desigur !

• „împușcături
in ceață"
Filmul de aventuri 

„împușcături :.l ceață'1, •: 
producție a studiourilor- 
sovietice, își desfășoară 
acțiunea intr-un orășel 
din U.R.S.S

Reoia aparține lui A 
Bobrovski și A. Serii. 
Rolul feminin principal 
este deținut de Lionela 
Skirda, pe care am mai 
văzut-o în „Vînt de li
bertate". Rolul Kiselev* 
este interpretat de Iuri 
Gorobeț, cunoscut din', 
filmul „Veniți mîine“.

NICOLAE DRAGOȘ
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AU ÎNCEPUT.

Cursurile de pregătire

a propagandiștilor

• LA SATU MARE
Pregătirea noului an de în- 

vățămînt politic U.T.M. con
stituie, în această perioadă, 
unul din obiectivele activită
ții organizațiilor regionale, ra
ionale și orășenești ale U.T.M.

Experiența anilor trecuți, și 
îndeosebi experiența dobîndi- 
tă în anul de învățămînt poli
tic 1963—1964, a confirmat că 
acolo unde cercurile au fost 
conduse de propagandiști cu 
o bună pregătire politică și 
ideologică și rezultatele au 
fost dintre cele mai bune.

Pentru a-i ajuta pe propa
gandiști să cunoască mai 
aprofundat învățătura mar- 
xist-leninistă, politica parti
dului nostru, să-și adîncească 
cunoștințele politice, să-și în
sușească noi metode de con
ducere a cercurilor politice, la 
Satu Mare au început în ziua 
de 20 iulie cursurile de pregă
tire a propagandiștilor, orga
nizate de Comitetul regional 
U.T.M. Maramureș.

La pregătire participă 440 
de propagandiști din între
prinderi și de la sate. Majori
tatea sînt candidați și mem
bri de partid, tovarăși cu o 
bună pregătire profesională și 
politică, unii avînd de a- 
cum experiență în conduce
rea cercurilor politice U.T.M. 
Așa sînt, de pildă, propagan
diștii organizațiilor U.T.M.

din Combinatul chimic meta
lurgic și întreprinderea minie
ră Herja, din Baia Mare, din 
întreprinderile „1 Septem
brie”, .^Solidaritatea” și Fa
brica de confecții „Mondiala" 
din Satu Mare și numeroși 
alții. Mulți dintre aceștia s-au 
pregătit ca în orele destinate 
pregătirii metodice a propa
gandiștilor să împărtășească și 
celorlalți din experiența lor, 
să facă în comun un schimb 
cît mai rodnic de experiență. 
„Cum mă pregătesc pentru 
convorbiri în cercul de învă- 
țămînt politic", „Cum conduc 
discuțiile", „Cum urmăresc, 
ca propagandist, eficacitatea 
învățămintului politic", „Pre
ocuparea mea pentru folosi
rea în expuneri și dezbateri a 
documentelor de partid" — 
sînt probleme în jurul cărora 
se vor purta ample dezbateri.

în cele zece zile cît durea
ză cursurile un accent deo
sebit se va pune pe înar
marea propagandiștilor cu o 
seamă de cunoștințe politice. 
Lecțiile despre P.M.R., partid 
marxist-leninist al clasei mun
citoare, forța conducătoare a 
poporului nostru în construc
ția socialismului; Industriali
zarea socialistă — verigă 
principală a creării și dezvol
tării bazei tehnico-materiale 
a socialismului; Dezvoltarea

continuă a agriculturii socia
liste, și altele, sînt predate de 
activiști ai comitetului regio
nal de partid, de cadre de 
specialitate.

Folosind experiența anilor 
trecuți, și de data aceasta, se 
vor organiza vizite în între
prinderi și G.A.C. și diferite 
alte activități cultural-educa
tive. Cu propagandiștii din 
întreprinderi se va organiza o 
vizită la Uzinele mecanice 
din Satu-Mare după pre
darea lecției „Progresul 
tehnic în economia națională, 
sarcinile trasate de partid cu 
privire la introducerea tehni
cii noi și modernizarea proce
sului de producție'. La sediul 
G.A.C. din Păulești, Maria Zi- 
daru, Erou al Muncii Socia
liste, președintă a G.A.C., va 
ține în fața propagandiștilor 
de la sate o expunere despre 
dezvoltarea și activitatea gos
podăriei colective. Propagan
diștii vor vizita în acest in
terval de timp mai multe o- 
biective ale orașului Satu- 
Mare. Se va organiza, de ase
menea. un concurs pe tema 
„Mărețele realizări obținute 
de poporul nostru sub con
ducerea partidului, în cei 20 
de ani de la Eliberare".

V. MOINEAGU

• LA CÎMPULUNG
Comitetul regional U.T.M. 

Suceava a deschis la Cîmpu- 
lung, prima serie a cursu
rilor de 10 zile? organiza
tă pentru propagandiștii de 
la orașe și sate, la care 
participă peste 300 de propa
gandiști. Ținîndu-se seama de 
necesitatea creșterii continue 
a nivelului învățămintului po
litic U.T.M., s-a asigurat la 
aceste cursuri un program bo
gat, variat. în primul rînd, 
sînt prezentate de lectori ai 
C.C. al P.M.R., de activiști ai 
comitetului regional de par
tid, de către specialiștii din 
economie, o serie de expuneri 
menite să împrospăteze și să 
îmbogățească cunoștințele po
litice și economice ale propa
gandiștilor. In acest scop se 
țin expuneri despre: Victo
ria insurecției armate din au
gust 1944 ; Dezvoltarea sis
temului socialist mondial și a 
mișcării comuniste interna
ționale ; Industrializarea so
cialistă a țării — verigă prin
cipală a dezvoltării bazei teh
nico-materiale a socialismu
lui ; Progresul tehnic al e- 
conomiei naționale; Crește
rea producției și producti
vității muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea 
calității produselor; Dezvol
tarea continuă a agriculturii 
socialiste, creșterea producției

vegetale și animale; Dez
voltarea la tineri a dragostei 
și grijii față de avutul ob
ștesc ; Despre fondul de bază 
al G.A.C. — căile de creștere a 
acestuia etc.

Și în acest an în pregătirea 
propagandiștilor s-a pus un 
accent deosebit pe cunoașterea 
mai aprofundată a sarcinilor 
pe care partidul le-a pus în 
fața organizației noastre în ve
derea educării comuniste a 
tinerei generații. In acest scop, 
sînt prezentate expuneri des
pre educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de mun
că, educarea tineretului în 
spiritul concepției științifice 
despre lume și societate etc.

Pregătirea metodică a pro
pagandiștilor este un alt o- 
biectiv al cursurilor care au 
început. In această direcție, 
propagandiștii fruntași din 
regiune prezintă referate me
todice despre „Cum fac cu
noscute hotărîrile partidului 
și guvernului în rîndurile 
cursanților", „Legarea învă- 
tămîntului politic de sarcini
le organizației U.T.M., de 
viața și preocuparea tinere
tului", „Cum mă pregătesc 
pentru expunere și conduce
rea convorbirilor", „Ce metode 
folosesc pentru antrenarea ti
nerilor la discuții" etc. Pe 
marginea acestor referate me-

todice se organizează discuții 
pe grupe.

Lecțiile, expunerile, refera
tele metodice, informările po
litice, excursiile și alte activi
tăți ce se organizează la cursu
rile de zece zile contribuie lă 
pregătirea propagandiștilor, 
pentru ca aceștia, la rîndul 
lor, să poată asigura un con
ținut cît mai bogat și o 
eficacitate sporită învățămîn- 
tului politic U.T.M. ce se va 
deschide în curînd.

A. CĂRUNTU

Productivitatea
peste 20 la sută

(Urmare din pag. I)

adresată de tehnologul-șef: 
„Dufnneata ce-ai constatat, to
varășe ?“

Fiecare răspuns este, totoda
tă, o propunere. Ion Gorgotea- 
nu propune ca la executarea 
semănătorilor cu tracțiune a- 
nimală să se treacă la monta
jul în flux tehnologic. La fel 
Ia montarea brăzdarelor. Ingi
nerul Ion Făgaș e de părere că 
ar fi bine să se instaleze o 
mașină pentru confecționat 
cadre. „în prezent cadrul se
mănătorii se face din două bu
căți. Nu e productiv". Soluția 
inginerului Făgaș va duce la 
creșterea productivității mun
cii cu 50 la sută. „Propun să 
perfecționăm fierăstrăul circu
lar pentru a putea debita în
clinat"... „Propun să confec
ționăm un buncăr pentru um
plerea țevilor cu nisip"... Pro
pun... și s-au făcut nu mai pu
țin de 30 de propuneri. Teh- 
nologul-șef spune că — deși

nu au fost studiate toate în 
amănunțime — eficiența lor 
asupra creșterii productivității 
muncii va fi în medie de pes
te 20 la sută.

♦
Ofensiva pornită la începu

tul anului este acum. în preaj
ma marii sărbători a El.beră
rii patriei, în plină desfășura
re. Roadele ei, în primul se
mestru al anului, sînt ilustrate 
de cifrele care arată că anga
jamentele luate pină la 23 
August au fost îndeplinite. 
Față de angajamentul de a 
realiza o creștere a producti
vității muncii cu 0.2 la sută 
mai mare decît cea planifica
tă (20 la sută) a fost obținută 
o creștere de 12 la sută. Anga
jamentul de economii la pre
țul de cost a fost și el depășit 
cu 152 000 lei. Entuziasmul ge
neral cu care se muncește în 
aceste zile în uzină, măsurile 
stabilite de curînd vor asigura 
noi succese în activitatea har
nicului colectiv de aici.

Grija pentru execuția unor piese de înaltă calitate este un atribut esențial în activitatea 
muncitorilor de la Uzina meca nică Sinaia. Fotoreporterul a su rprins momentul în care Ivă- 
noiu Ion și Bucur Nicolae de la secția duze 2, controlează execuția pieselor pentru pulveriza- 

torul corp al tractorului U-650
Foto: AGERPRES

cu prilejul Zilei marinei
La Casa de cultură din ora

șul Mangalia a avut loc sîm
bătă după-amiază adunarea 
festivă consacrată sărbătorii 
Zilei marinei R. P. Romîne.

Au participat general locote
nent Ion Ioniță, adjunct al mi
nistrului forțelor armate ale 
R. P. Romîne, Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
general maior Ion Dincă, se
cretarul Consiliului politic su* 
perior al forțelor armate, re
prezentanți ai organelor regio
nale și locale de partid și de 
stat, contraamirali, generali, 
ofițeri și alți militari.

Au participat, de asemenea, 
atașați militari acreditați în 
țara noastră.

Despre importanța Zilei ma
rinei și succesele eu care ma
rinarii flotei noastre maritime 
militare și civile au întîmpinat 
această zi a vorbit contraami
ralul Grigore Marteș, coman
dantul marinei militare.

în încheiere, echipa artisti
că ostășească „Albatrosul" a

prezentat un frumos program 
de cîntece și dansuri.

★

Cu prilejul Zilei marinei 
R. P. Romîne, Studioul de 
creații plastice al armatei a 
organizat la Casa Ofițerilor 
din Constanța expoziția : „Pa
tria noastră și apărătorii ei 
oglindite în arta plastică”.

(Agerpres)

INFORMAȚII
• în cadrul planului pen

tru aplicarea Acordului de 
colaborare culturală între 
R. P. Romînă și R. D. Viet
nam, sîmbătă a plecat spre a- 
ceastă țară Pop Simion, se
cretar al Uniunii Scriitorilor, 
care va face un schimb de 
experiență cu scriitorii viet
namezi.
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intîime atletică internațională 
de juniori

Pe scurt

• O delegație compusă din 
academicienii Emil Pop, Alice 
Săvulescu, Nicolae Sălăgeanu^ 
Ștefan Peterfi și prof. Mihai 
Răvăruț de la Institutul agro
nomic din Iași, a plecat în 
Anglia pentru a participa la 
lucrările celui de-al X-lea 
Congres internațional de bo
tanică, ce va avea loc la 
Edinburg între 3 și 12 august.

Noi recorduri oBținutc dc Juniorii noștri
După primo zi, conduc reprezentativele romîne
Io DOicfi și io iele

• Peste 8 000 de spectatori au ur
mărit sîmbătă la Arad meciul inter
național de fotbal dintre echipele 
U. T. Arad și Chemie Leipzig. Fotba
liștii romîni au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0) prin punctele 
marcate de Țîrlea (minutul 
Chivu (minutul 33).

28) 0

Miile de spectatori care au urcat 
ieri după-amiază în Poiana Brașov 
au avut ocazia să urmărească un 
spectacol sportiv deosebit.

A fost prima zi a întîlnirii at
letice dintre juniorii romîni și ma
ghiari. Pregătirea excelentă a repre
zentanților noștri și însuflețirea cu 
care au luptat au adus echipei ro
mîne numeroase victorii precum și 
o adevărată... ploaie de recorduri. în 
fruntea atleților noștri se situează 
comportarea junioarei Gabriela Ra
dulescu care a cîștigat săritura în 
lungime cu un nou record : 6,15 m, 
precum și proba de 100 m plat în 
12,1 sec. egalînd recordul probei. Tot 
la 100 m plat Petre Ciobanu a ob
ținut un nou record 10,6 sec și tot
odată victoria în probă.

Dinu Piștalu (R.P.R.) a reușit la 
săritura cu prăjina un nou record, 
4,36 m apropiindu-se de valoarea 
celor mai buni atleți romîni seniori.

Din nou Iosif Nagy și-a 
propriul record la aruncarea 
lui: 58,50 m.

De o rară spectaculozitate 
cursa de 1500 m care a avut 
nai dramatic. Dacă romînul 
a reușit să cîștige primul loc cu des
tule emoții, al doilea reprezentant al 
nostru, D. Săvescu, deși se afla mult 
în urmă, datorită unei voințe de ad
mirat a ajuns pe locul II în ultimii 
metri ai cursei.

Am mai remarcat recordul egalat 
la 110 m garduri de Viorel Suciu 
(13,9 sec.), victoria lui Leontina 
Frunză la 800 m și a lui Horia Stef 
la 400 m.

Oaspeții au reușit o meritată vic
torie la ștafeta 4 x 100 m.

După prima zi conduc reprezenta
tivele romînești: la băieți cu 56—38 
puncte, iar la fete cu 33—22 puncte. 
Concursul continuă astăzi.

întrecut 
discu-

• Vineri 31 iulie a plecat 
în R.S.F. Iugoslavia.o delega
ție a U.T.M. condusă de 
Nicolae Mihalache adjunct al 
șefului secției de propagandă 
și agitație a C.C. al U.T.M. 
care va participa la seminarul 
internațional al tineretului pe 
tema* 
factor 
social „ _
pentru eliberare națională și 
colaborare pașnică între po
poare".

„Mișcarea de tineret, 
activ al progresului 
și economic în lupta

SILVIU DUMITRESCU

O lucrare

la ordinea

CINEMATOGRAFE
COMOARA DIN LACUL DE 

ARGINT — cinemascop 1 
la : Patria (orele 9,45; 12; 
16,30) 19; 21,15), București

/ 9,15) 11,30) 13,45: 16,30)
21), Melodia (orele 9,45; 12;
16.30) 18,45: 21), Modorn
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Fe
roviar orele 12,30: 15; 17,30;
20), Excelsior (orele 8,45; 11,15» 
13,45; 16,15; 18,45; 21.15), Grădina 
Doina (orele 20,15). ’ " ’
NERALUL rulează 
blica (orele 9,45;
19j 21,15), Victoria ____  ...
12; 14; 16; 18,15: 20,30). DOUĂ DU- 
M1NICI rulează la : Carpați (orele 
9.30; 11,45; 14: 16,15: 18.30 : 20.45). 
Grivița (orele 10; 12; 16; 18; 20). 
LA STRADA rulează la : Luceafă
rul (orele 10.30: 13) 15,30, 18;
20.30) . Flacăra (orele 14,15: 16,30; 
18,45; 21), Rahova (orele 15,30; 
17,45; 20). M-AM ÎNDRĂGOSTIT 
LA COPENHAGA — rulează * 
Capitol (orele 9.30) 
16.15, 18,45: 21,15). ’ 
9; 11, 13; 15: 17,15, 
CUL $1 CELE ZECE 
cinemascop rulează 
(orele 10,15; 12,45»

rulează 
14,15; 
(orele 
18,45) 
14,15) 
(orele

UNDE-I GE- 
la : Repu-
12; 14, 17:

(orele 10»

____ la •
11.45» 14) 

Tornis (orele 
19,30). DRA- 

PORUNC1 - 
la ! Central 
15,15) 17,45»

20,15). NĂZDRĂVĂNIILE
KOJA rulează la : Lumina (orele 
10) 12; 14; 16) 18,15; 20,30). Dacia 
(orele 9; 11; 13). CASCADA DIA
VOLULUI rulează la : Dacia (orele 
15; 17; 19; 21), DOMNUL TOPAZE 
— cinemascop rulează la : Festi
val (orele 9, 11) 13; 15; 17; 19» 
21), Volga (orele 10; 12; 14,30; 
16,30-, 18,30; 20,30). ZILE DE FIOR 
ȘI RIS rulează la : Union (orele 
16, 18,15, 20,30). PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața — Doina. 
LUMEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD — rulează la : Doina (ore
le 11,30» 13,45; 16; 18.15) 20,30).
Cosmos (orele 16; 18; 20). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinema
scop (ambele serii) rulează la : 
Giulești (orele 9t 12,30; 16,15; 20). 
OCOLUL PĂM1NTULU1 ÎN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii) 
rulează la : înfrățirea între po
poare (orele 11» 15: 18,45), Miorița 
(orele 10; 13» 16.30; ““
cegi (orele 9,30; 13,
POPASUL rulează la : Buzeștl (o- 
rele 15; 17,15; 19,30), Cotroceni 
(orele 16) 18-, 20), Adesgo (orele 
15,30» 18) 20,30).

20.15), Bu-
16,30 . 20).

ituate în partea de 
nord a regiunii 
Argeș și dispunînd 
de suprafețe in
tense de pășuni și 
finețe, gospodării
le colective din ra

ionul Curtea de Argeș $i-au 
îndreptat, cum era și firesc, 
atenția spre dezvoltarea sec
torului zootehnic și în special 
spre creșterea numărului de 
vaci și oi. Ocupîndu-se cu a- 
tenție de formarea unui lot 
valoros de animale, colectiviș
tii s-au preocupat în egală mă
sură să asigure acestora hra
nă din abundență și de cali
tate bună.

Pentru acest an — ne 
spunea tov. Radu Ștefan, 
inginer cu baza furajeră la 
consiliul agricol raional — 
gospodăriile colective din ra
ionul nostru și-au prevăzut 
să asigure pentru la iarnă: 
7 500 tone de fînuri, 8 390 
tone de suculente, 4 000 tone 
de grosiere, 575 tone de con
centrate și altele. In vederea

• După cum s-a mai 
anunțat, în zilele de 7, 8 
și 9 august se vor desfă
șura pe podiumul special 
amenajat la Mamaia între
cerile turneului internațio
nal feminin de baschet. In 
prima zi se vor disputa ur

mătoarele meciuri : Iugoslavia — R. D. 
Germană; R. P. Romînă — R. P. Polonă. 
Iată programul din celelalte două zile r 
8 august : R. P. Romînă — R. D. Ger
mană ; R. P. Polonă — Iugoslavia; 9 
august : R. P. Polonă — R. D. Germană ; 
R. P. Romînă — Iugoslavia.

• Congresul Federației internaționale 
de natație a stabilit ca viitoarea ediție a 
campionatelor europene de înot, sărituri 
de la trambulină și polo pe apă să se 
desfășoare în anul 1966, în orașul olan
dez Utrecht. întrecerile vor avea loc în
tre 20 și 27 august.

(Agerpres)

Expoziții consacrate 
aniversării Eliberării

• La Palatul Cul
turii din Ploiești a 
fost organizată expo
ziția intitulată „Lu
mini noi pe harta ță
rii'. Sînt prezentate 
aici, prin grafice, cen
tralele electrice con
struite în anii regimu
lui democrat-popular, 
printre care cele de la 
Doicești, Brazi, care, 
prin puterea instalată,

au făcut ca regiunea 
Ploiești să ocupe pri
mul loc în producția 
de energie electrică în 
economia națională.

• A fost editată în 
peste 3 500 exemplare 
o fotoexpoziție inti
tulată „20 de ani de 
mărețe realizări in re
giunea Bacău'.

In aproape 30 de

planșe sînt prezenta
te comparativ cu anii 
1944 și 1938 dezvol
tarea tuturor ramu
rilor industriale din 
regiune, a agricul
turii, învățămintului, 
culturii, ocrotirii să
nătății, turismului, 
sportului, realizările în 
creșterea nivelului de 
trai al oamenilor mun
cii etc.

Cursurile
de la

» profesori,- cercetă- 
nțifici. specialiști și 
în domeniul limbilor 
irilor romanice din 

27 de tari : mulți dintre ei 
predau sau studiază la cele a- 
proape 80 de universități și 
institute de învățămînt supe
rior din străinătate, pe lingă

RECOLTAREA
NUTREȚU RILOR

procurării acestor sortimente 
de furaje s-au luat din timp 
măsuri.

Pentru a vedea cum se în
făptuiesc planurile de mă
suri prevăzute în această di
recție, am întreprins un raid 
prin cîteva gospodării colec
tive.

Un prim popas l-am făcut 
la gospodăria colectivă din 
Domnești. în ziua aceea peste 
300 de colectiviști, din care 
120 tineri, erau în plină acti
vitate. Echipele de cosași — 
formate din cîte 10—15 inși — 
munceau în diferite puncte de 
lucru. în urma lor, alte echipe, 
cu furcile, împrăștiau brazdele 
în pale subțiri, pe poenile în
sorite. Fînul cosit cu cîteva 
zile în urmă era strîns în că
pițe, de unde 20 de tineri cu 
atelaje îl transportau direcția 
depozitul de furaje din incinta 
gospodăriei. Buna organizare a 
muncii a făcut ca în fiecare zi 
viteza de lucru la recoltare să 
fie depășită cu 10—15 hectare. 
Acum colectiviștii au început 
să recolteze nutrețurile de pe

258 de hectare cultivate în 
sistemul agro-pomicol al gos
podăriei

— Vom mai strînge de aici 
încă 300 tone de furaje — ne 
spunea tovarășul Simion Ho- 
rooeanu. președintele gospodă
riei- Totuși nu acoperim nece
sarul de fînuri.

— Atunci ?
— Mai avem frunzarele. 

Din pădurile apropiate vom 
strînge cel puțin 800 de tone 
frunzare ceea ce echivalează 
cam cu 400 de tone de fîn.

Aceeași preocupare pentru 
asigurarea hranei animalelor 
am întîlnit și în gospodăriile 
colective din Băiculești, Cio- 
frîngeni Poenari și altele. La 
G.A.C. Zâmești am ajuns toc
mai cînd la baza furajeră so
sise un convoi de 16 care vîr- 
fuite cu fîn. înainte de a fi 
descărcate, acestea treceau pe 
la basculă.

— De dimineață și pînă a- 
cum — ne-a spus colectivistul 
Ion Dobre, cantaragiul, am no
tat în carnetul meu cantitatea 
de 20 000 de kg de fin.

De 
sului 
rilor _ _  r_ ___ __________ _
întreaga suprafață de 146 de 
hectare cu finețe a fost cosită, 
iar nutrețul a fost depozitat 
în condiții bune la depozitul de 
furaje, organizat lîngă secto
rul zootehnic. Au fost, de ase
menea, strînse și depozitate 
în condiții corespunzătoare 
alte 152 tone de lucernă, 
borceag și trifoi. Acum, 50 de 
tineri, printre care 
Cîrjă, Ion Iordache, 
lincea, Nae Costea 
foarte buni cosași, recoltează 
furajele de pe 30 de hectare 
din livezile gospodăriei.

Nu peste tot însă re
coltatul fînețelor și depozi
tarea altor resurse de fu
raje se desfășoară în același 
ritm intens. De exemplu, la 
G.A.C. Argeșul din cele 475 de 
hectare cu finețe, pînă acum 
s-a strîns recolta doar de pe 80 
de hectare. Și nu-i de mirare. 
Deși au o suprafață mare, la co
sit sînt repartizați numai 30-40 
de oameni în medie pe zi.

de vara
Sinaia
care există în prezent lectora
te de limba și literatura romî-

La festivitatea de deschide
re au participat reprezentanți 
ai Ministerului învățămintului 
și ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Cu acest prilej, au 
luat cuvântul prof. univ. Boris 
Ca za cu. membru corespondent 
al Academiei R.PJL. directo
rul cursurilor, acad. Iorgu 
Iordan, președintele Comite
tului de organizare a cursuri
lor, și acad. Gh. Mihoc. recto
rul Universității București.

altfel, aici ritmul strîn- 
și depozitatului nutrețu- 
e în pas cu recoltatul.

Nicolae 
Ion Cu- 
și alții,

Timpul nu așteaptă. Fînul este 
de mult bun de recoltat. Amî- 
narca executării acestei lu
crări duce la deprecierea cali
tății furajelor. Oameni pentru 
această lucrare sînt. în fiecare 
brigadă se găsesc cîte 20—30 
de colectiviști care știu să co
sească. Ei trebuie repartizați 
acum la această lucrare pentru 
ca fînețele să fie strînse la 
timp. Și organizația U.T.M. 
poate* să aducă o contribuție 
mai însemnată. Sînt în gos
podărie peste 60 de tineri care 
pot cosi cot la cot cu cei mai 
pricepuți colectiviști vîrstnici, 
dar ei n-au fost solicitați să 
meargă la coasă. Au fost re
partizați la strînsul finului. 
Evident, că s-a creat aglo
merație de brațe de muncă la 
strînsul și depozitatul finului 
și cosașii sînt „depășiți". De 
aici o constatare firească : re- 
recoltezi puțin — depozitezi 
puțin. în cazul de față doar 
10 tone de fin depozitate. La 
G.A.C. Noapteș, Vîslănești și 
Mălureni trebuie, de aseme
nea, să se acorde mai multă 
atenție repartizării judicioase 
a oamenilor și atelajelor. Sînt 
condiții ca ritmul recoltării 
fînețelor să fie intensificat. 
Experiența din gospodăriile 
colective fruntașe arată că 
dacă există o corelație judici
oasă între numărul de cosași, 
strîngători și cei de la trans
porturi, viteza zilnică de lucru 
poate fi depășită.

N. BARBU 
I. MARCOVICI

• Sîmbătă a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Al
ger o delegație a U.A.S.R. 
condusă de Doina Smîrcea, 
vicepreședinte al C.E. al Con
siliului U.A.S.R. care va 
participa la cel de-al VI-lea 
Congres al Uniunii Naționale 
a Studenților Algerieni.

(Urmare din pag. I)

cearcă să comunice între ei 
decît prin semne. Soneria, tele
grafului e dublată și ea de un 
semnal optic: de fiecare dată 
cînd se primește vreo comandă, 
deasupra cadranului începe sa 
clipească un bec roșu. Atunci 
comandantul postului de lup
tă, care nu-și desprinde mina 
de pe maneta de accelerație, 
execută comanda fără să piar
dă o secundă: încet, jumătate 
viteză, toată forța...

Pe soldatul Băluță 
l-am găsit acolo, la 
Despre el și despre 
militari din unitatea de luptă 
electro-mecanici aflasem mul
te lucruri interesante. Ute- 
mistul Băluță e un militar 
destoinic, la navă este elec
trician, dar a învățat și a doua 
specialitate, aceea de 
rist. Că și-a însușit-o 
nic, o dovedește faptul 
datul Băluță execută 
motoare în rînd cu 
motoriști, și la fel de bine. 
Un alt motorist priceput este 
soldatul fruntaș Roșu Costea, 
militar de frunte, comandant 
de grup motoriști. El este unul 
dintre animatorii întrecerii 
în unitatea de luptă. In 
întrecere se află, alături de 
ceilalți marinari de pe navă, 
soldații Ștefan Petre și Șerbu 
Ilie — unul mecanic de vita
litate, iar celălalt motorist. 
Printre obiectivele întrecerii 
se numără și întreținerea pos
tului de luptă în perfectă sta
re de funcționare și curățenie. 
Vizitind locul de muncă al a- 
cestor doi utemiști, e foarte 
greu să vezi cine-i în fruntea 
întrecerii. Ambele posturi de 
luptă sînt întreținute perfect; 
comandantul navei i-a eviden
țiat de mai multe ori pentru 
sîrguința lor. Asemenea timo
nierilor, dragorilor, motoriști- 
lor și celorlalți marinari, fie
care la postul său de luptă, își 
îndeplinesc cu sîrguința și pri
cepere sarcinile încredințate.

Echipajul acestei nave s-a 
angajat ca în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, 75 la sută din efectiv 
să devină purtători ai insignei 
„Militar de frunte“. Angaja
mentul a fost îndeplinit și de
pășit prin munca perseverentă 
a intregului echipaj. Comu
nistul Cîndea Zaharia a aju
tat încă un ostaș să devină 
militar de frunte; soldatul 
fruntaș Suhai Constantin, mi- 
tralior, a învățat specialitatea 
de planșetist și acum învață a 
treia specialitate, aceea de 
semnalizator; soldatul Drago- 
mir Anton este fruntaș în în
treținerea motoarelor; soldatul 
fruntaș Rizea Radu, semnali
zator, a obținut la toate mi
siunile numai calificative bune 
și foarte bune... Șirul exem
plelor poate continua, fiecare 
marinar din echipaj se mân
drește cu succesele sale și 
ale tovarășilor săi, succese în
chinate măreței sărbători de 
la 23 August...

...Milă după milă, o noapte 
întreagă de marș. Un marș la 
reușita căruia au contribuit și 
timonierii și motoriștii, drago
rii, semnalizatorii, artileriștii... 
Se ivesc zorile și odată cu ele, 
la orizont apare ca o dungă 
încă neclară, țărmul patriei. 
Țărmul pe care marinarii mi
litari aici, în larg, călindu-se la 
aspra școală a mării, învață 
să-l apere.

Silviu 
motor, 
ceilalți

moto— 
temei- 
că sol- 
cart la 
ceilalți
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delegației guvernamentale romine in Franța
PARIS 1. — Trimisul Agerpres, 

C. Benga, transmite : întreaga 
presă franceză de sîmbătă publi
că relatări despre încheierea con
vorbirilor franco-romîne, înserînd 
largi extrase din Comunicat. Sînt 
redate, de asemenea, informații 
despre vizitele delegației, precum 
și întrevederile cu primul mi
nistru francez, Georges Pompidou.

„Este cît se poate de clar că 
romînii și francezii sînt foarte 
mulțumiți unii de alții și Comu
nicatul publicat ieri seară confir
mă aceasta", scrie în relatarea sa 
pe marginea întrevederilor dintre 
premierii Ion Gheorghe Maurer și 
Georges Pompidou, ziarul „Com
bat". Ziarul subliniază că con
vorbirile franco-romîne vor con
tinua „peste cîteva săptămîni în 
vederea stabilirii unei convenții 
consulare între cele două țări și 
că se așteaptă alte tratative refe 
ritoare îndeosebi la lărgirea 
schimburilor comerciale".

„Le Figaro" publică o știre, în 
care relatează despre convorbirile 
și dejunul oferit vineri de Geor
ges Pompidou, și înserează extra
se din cele două toasturi pronun
țate de primiul ministru francez 
și primul ministru romîn. Ziarul 
publică Comunicatul romîno- 
francez.

Sub titlul „Acordul franco-țo- 
mîn în vederea dezvoltării 
țiilor comerciale, culturale, 
țifice și tehnice între cele 
țări", ziarul „l'Humanit£* 
pe larg despre convorbirile 
co-romîne de vineri. Ziarul pu 
blică, de asemenea, extrase din 
Comunicat.

Ziarul „Liberation" scrie în ti
tlul relatării consacrate Comuni 
catului : „Tratativele franco-ro
mîne vor continua în octombrie" 
iar în subtitlul : „Bilanț pozitiv 
pentru primele întrevederi care 
s-au terminat ieri". Ziarul își 
exprimă speranța ca relațiile din
tre cele două țări- să se dezvolte 
„pe calea cea bună a păcii".

La rîndul său, sub titlul 
„Franța și Romînia vor schimba 
consuli : „Bilanțul călătoriei d-lui 
Maurer", „L'Aurore" inserează un 
articol pe trei coloane în legătură 
cu încheierea convorbirilor fran
co-romîne.

Comunicatului romîno-francez, în 
care se subliniază că ambele părți 
au constatat cu satisfacție că 
există posibilități pentru a dez
volta și mai mult bunele relații 
tradiționale dintre Romînia și 
Franța. In Comunicat, scrie ziarul 

precizează că 
între cele 
continuat și

rela- 
știin- 
două 
scrie 
fran-

convorbirilor fran-
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MOS-OVA
„Pțavda" .din 
știre. îri legătură 
rea vizitei oficiale 
a delegației R. P. Romîne, con
dusă de președintele Consiliului 
deK Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Știrea conține un rezumat al

Declarație
a Consiliului Național
al partizanilor păcii

din R.A.U.
CAIRO 1 (Agerpres) — Con

siliul național al partizanilor 
păcii din Republica Arabă Unită 
a difuzat pentru presă o declarație 
în legătură cu cea de-a doua Con
ferință a șefilor de state și guver
ne ale țărilor Africii, care a avut 
loc de la 17 Ia 21 iulie la Cairo, 
în declarație se spune :

Consiliul național al partiza
nilor Parii din R.A.U. salută 
cea de-a doua Conferință pe în
treaga Africă, dedarînd că spri
jină pe deplin hotărîrile acesteia 
și pozițiile adoptate de participan- 
ții la conferință fața de princi
palele probleme ale continentului 
african. După părerea partiza
nilor păcii din R. A. U., fiecare 
pas al popoarelor africane pe 
calea întăririi solidarității și co
laborării lor, a independenței na
ționale, a dezvoltării lor econo
mice și sociale servește cauzei 
progresului și menținerii păcii pe 
pămînt.

Consiliul partizanilor păcii, se 
spune în declarație în continuare, 
consideră că acțiunile îndreptate 
împotriva colonialismului sînt 
pozitive, ele corespunzînd intere
selor păcii. Totodată, acțiunile 
pentru sprijinirea mișcărilor de 
eliberare națională contribuie și 
ele la consolidarea păcii.

STOCKHOLM 
pres). - Ziarele 
oglindit în știri și comentarii 
vizita delegației guvernamen
tale a R.P. Romîne în Franța. 
Sub semnătura lui Lennart 
Ljunglof ziarul „Stockholms 
Tidningen" a publicat un co- 
mentar în care subliniază : 
„Romînia este o țară care și-a 
dezvoltat cu succes, în special 
îp ultimii ani, programul ei 
de industrializare". Pornind de 
la această constatare autorul 
articolului arata că vizita de
legației romîne în Franța se 
înscrie în politica guvernului 
romîn de a lărgi contactele 
sale economice cu toate țările 
lumii.

Intr-o corespondență din 
Paris, ziarul „Svenska Dag
bladet" arată că „cercurile 
politice din Paris acordă un 
mare interes vizitei romînești".

LONDRA î (Agerpres). — Sub 
titlul „Comerțul franco-romîn pe 
cale de a spori", ziarul „Daily Te
legraph" a publicat o știre în care 
scrie că Franța și Romînia au că
zut de acord să sporească schim
burile lor comerciale și a fost sem
nat un Aranjament care prevede 
schimbul de informații tehnice și 
științifice.

Ziarul „Daily Worker* scoate 
în evidență într-o relatare pasa
jele din Comunicatul romîno-fran
cez referitoare la sporirea schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări, acordul privind schimbul de 
informații tehnice și științifice, 
precum și începerea în toamnă a 
tratativelor în vederea încheierii 
unui acord cultural între cele două 
țari.

PEKIN 1 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă a transmis 
un rezumat al Comunica
tului romîno-francez dat pu
blicității la încheierea convor 
birilor oficiale purtate de de
legația guvernamentală a R P 
Romîne condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri. 
Ion Gheorghe Maurer, la Paris. 
In știre se subliniază că cele 
două părți au avut un schimb 
aprofundat de vederi asupra 
relațiilor dintre cele două țări 
și . asupra principalelor proble
me ale politicii internaționale 
și că ambele părți au consta
tat că există condiții pentru a 
dezvolta și mai mult relațiile 
dintre cele două țări.

ATENA 1 (Agerpres). —- Presa 
greacă relatează despre încheierea 
convorbirilor franco-romîne și pu
blicarea Comunicatului romîno-

francez. „De Gaulle și Marrer 
constatat că există pcsibzlzriri pen
tru dezvoltarea unor relații kâe*, 
scrie ziarul „Eleftheria* referin- 
du-se la vizita ia Franța a 
gației guvernamentale rornine.

Ziarul „Avghi* menpctxazâ d 
în Comunicat se constată cu sa
tisfacție existența posib.-n^-zr 
pentru dezvoltarea pe mai depar
te a bunelor relații dintre Frmta 
și Romînia și se anunți încheie
rea unui aranjament ce cc.abcre- 
re științifică și tehnică, precum 9 
hotărîrea celor două țări de a dez
volta comerțul între ele și de a 
începe convorbiri în vederea în
cheierii unei convenții consmare.

PRAGA 1 (Agerpres). — Sub 
titlul „Comunicatul franco-romîn 
la încheierea vizitei Iui Maurer in 
Franța*, ziarul „Rude Pravo* din 
1 august anunță despre încheierea 
părții oficiale a vizitei și publi
carea Comunicatului comun, ară- 
tînd că ambele țări au semnat un 
Aranjament de colaborare tehirico- 
științifică și au convenit sâ conti
nue tratativele cu privire la lăr
girea relațiilor reciproce, în spe
cial, în domeniul comerdaL

Ziarul subliniază, de asemenea, 
că în timpul șederii sale în Fran
ța, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a fost primit de 
președintele de Gaulle și a avut 
convorbiri cu primul ministru al 
Franței, Pompidou.

VIENA i (Agerpres). — Ziarul 
vienez „Die Presse' publică sub 
titlul „Acord între Paris și Bucu
rești* știrea în legătură cu în
cheierea vizitei oficiale a delega
ției guvernamentale la Paris, men- 
ționînd întrevederea cu primul 
ministru francez, Pompidou, și 
semnarea Aranjamentului de co
laborare științifică și tehnică între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Franceză. Ziarul mențio
nează că „există posibilități pen
tru dezvoltarea considerabilă a re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări*.

SOFIA 1 (Agerpres). — Ziarele 
„Rabotnicesko Delo'. „Otecestven 
Front*. „Narodna Mladej* publică 
știri despre încheierea convorbiri
lor franco-romîne.

Știrile menționează că în Co
ti unicatul dat publid  tatu cu acest 
prilej se constată câ exasxâ posb»- 
Iitap bone penrrw dezvoltarea re
lațiilor traAțioetaJe rerte ede do«a 
țări.

ROMA î — Corespondentul A- 
gerpres, G. Pastore, transmite:

Ziarele italiene de sîmbătă pu
blică o știre din Paris care anunță 
semnarea Aranjamentului franco- 
romîn de colaborare științifică și 
tehnică.

„fi Popolo’ publică un articol 
în care se referă la Aranjamentul 
de colaborare științifică și tehni
că, precum și la întrevederile din
tre primul ministru francez, Pom
pidou și primul ministru al Repu
blicii Populare Romine, 
Gheorghe Maurer.

Problema cipriotă
ATENA 1 (Agerpres). — 

Sfîrșitul acestei săptămîni a 
fost marcat printr-o vie acti
vitate diplomatică legată de 
problema cipriotă. Astfel du
pă întrevederile 
săptămînii 
Makarios, 
grec, Papandreu s-a întîlnit 
cu ambasadorul Statelor Uni
te, care a fost apoi primit și 
de ministrul de externe, Kos- 
topoulos. Ministrul de externe 
al Greciei l-a primit și pe am
basadorul Marii Britanii.

Pe de altă parte, reprezen
tantul Greciei la negocierile 
de la Geneva consacrate pro
blemei Ciprului s-a înapoiat 
la Atena pentru a informa 
guvernul despre mersul între
vederilor la care participă S. 
Tuomioja, mediatorul O.N.U. 
pentru Cipru.

Paralel cu aceasta, au avut 
loc întruniri la care au par
ticipat miniștrii apărării na
ționale ai Greciei și Ciprului, 
precum și comandanți mili
tari. Se crede că întrunirile

din cursul 
cu președintele 
primul ministru

Conferința de presă a lui D. Rusk
WASHINGTON i (Agerpres). 

— Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a ținut o conferință 
de presă în cursul căreia s-a re
ferit Ia unele probleme ale poli
ticii externe americane. El a de
clarat că Statele Unite au convin
gerea că după primul an de apli
care a acordului pentru interzice
rea experiențelor nucleare în trei 
medii nu s-au produs nici un fel 
de violări ale acestuia. Potrivit 
spuselor sale, în prezent, există 
mijloace de detectare a unor ase
menea violări și dacă ele ar fi 
fost descoperite s-ar fi comunicat 
acest lucru. Secretarul de Stat a 
subliniat importanța continuării 
eforturilor în vderea realizării 
unor noi acorduri între S.U.A. și 
U.R.S.S.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu programul de politică 
externă al senatorului Goldwater 
candidatul Partidului republican 
în alegerile prezidențiale, și la fe
lul în care declarațiile acestuia au 
fost interpretate în străinătate ca 
prevestind schimbări în politica 
S.U.A. în cazul cînd el ar fi ales,

Rusk a declarat că „dacă noi am 
căuta să modificăm politica într-o 
măsură considerabilă, după păre
rea mea, poporul american ar 
readuce-o la ceea ce era înainte". 
El a subliniat, totodată, că poli
tica S.U.A. are în linii generale 
o bază bipartizană și a fost dez
voltată „într-un mod remarcabil 
de consecvent" în decursul ani
lor. El a declarat, pe de altă parte, 
că campania electorală americană 
nu a intrat încă în faza sa „cea 
mai activă" și de aceea este greu 
să se spună ce efecte ar putea avea 
în viitoarele luni asupra politicii 
externe a S.U.A. Cu toate acestea, 
a arătat Rusk, nu sînt de prevă
zut schimbări importante în poli
tica externă a Administrației 
Johnson. Statele Unite, a conti
nuat el, trebuie să acționeze cu 
prudență și hotărîre pentru rezol
varea problemelor internaționale 
și pentru a permite c§lor două 
părți ale lumii să coexiste.

Ca răspuns la o altă întrebare, 
secretarul de stat a declarat că 
Statele Unite sprijină în prezent 
guvernul Chombe din Congo.

Ian

au fost consacrate studierii u- 
nor măsuri menite, potrivit 
agenției France Presse, „să 
permită să se facă față tu
turor eventualităților".

Din Nicosia se anunță că 
noul comandant al forțelor 
Națiunilor Unite în Cipru, ge
neralul Thymaya, a adresat 
un raport cuprinzător secre
tarului general al O.N.U., ra
port, care potrivit agențiilor 
de presă, se referă la unele 
limitări în deplasările forțe
lor O.N.U. pe teritoriul insu
lei, precum și la cîteva inci
dente care s-au produs între 
militari din forțele O.N.U. și 
localnici. După cum se știe, 
necesitatea acestor limitări a 
fost explicată de președintele 
Makarios într-un mesaj adre
sat lui U Thant.

DEZBATERILE DIN SENATUL ITALIAN

?a aer xracae-j 
prres âe cek 

a® îl

pone rezerra surprize*. „II Mes- 
de zzî dimineață nota de 

e«3Bphx. câ _vcrul nu se prezintă 
incert intnidt din cele 320 de 
kxari in Senat, coaliția guvezna- 
aenalâ (Partidul cemocrat-creș- 
rx Pimdul socialist. Partidul $o_ 
nal-dea3ocr2t și Partidul republi
can — aresta din urmă neavînd 
zxașz nici un reprezentant în Se- 
xt: — NJL) dispune de 180 de 
jocari. cu 19 mai multe dedt ma- 
crttatea necesară".

mtr-un comentar consacrat dez- 
hnenkx desfășurate săprămîna a- 
rensta in Senat și celor ce urmea
ză să aibă loc săptămîna viitoare 
ia Camera Deputaților, ziarul 
, Corriere de£a Sera* de sîmbătă 
scrie : «Astăseară guvernul va ob- 
rine încrederea Senatului și joi 
scara. a CametiL Apele totuși nu 
sent Imișute in nodurile majori
tăți și în special trebuie sâ fie 
urmărite cu atenție acțiunile „fan- 
taaâerilor* cin Partidul democrat- 
~eșân «i ale . lotnbardienilor* din 
Partidul socialist".

Lnsri ra începe dezbaterea asu
pra dedararid-program a noului 
rrrem in Camera Deputaților.

Ecolutia stafiilor cosmice
> 9

.,Elektron-3~ si
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

Stațiile cosmice șriințifice ^E- 
lektron-3- și _ESekrron-4‘ 
continuă să desfășoare cu suc
ces cercetări în straturile 
înalte ale atmosferă și spa
țiului cosmic.

Pinâ la 1 august erele 
13,00 stația cosmică _Eiek- 
tron-3* a efectuat peste 184 
de revoluții in jurul Pămin- 
ralui. străbătind în repetate 
rinduri centura internă de ra
diații. Pinâ la aceeași dată, 
stația cosmică „Elektron-4“, 
urmînd o orbită eliptică, 
foarte alungită, a efectuat 
peste 24 de revoluții în jurul 
Pămîntului, trecind de 48 de 
ori pe zona centurii externe 
de radiație.

Potrivit datelor telemetrice, 
aparatajul de bord al celor 
două stațiuni funcționează 
normal. Pe bordul stațiunilor 
se menține temperatura și

Comandă comercială
sovietică in R. F. Germană
BONN. — La șantierul na

val „Gowaldt-Werke" din 
Kiel a fost lansată la apă o 
navă — baza de pescuit 
„Rîbatkaia Slava" — unul din 
seria de vase pe care acest 
șantier vest-german le con
struiește la comanda Uniunii 
Sovietice.

COTONOU. — Poporul Repu
blicii Dahomey a sărbătorit cea 
de-a patra aniversare a proclamă
rii independenței țării. Sîmbătă di
mineața în capitala țării a avut 
loc o paradă militară. Au fost de
puse, de asemenea, coroane la 
mormintele luptătorilor care au 
căzut în lupta pentru cucerirea in
dependenței.

Președintele Republicii, Sourou 
Migan Apithy, a rostit o cuvînta- 
re radiodifuzată.

Noi acțiuni 
ale partizanilor 
din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
După cum anunță agenția Prensa 
Latina, în Guatemala s-au intensi- 
iicat acțiunile Forțelor armate re
voluționare (F.A.R.). Partizanii au 
aruncat în aer mai multe poduri, 
au distrus două avioane ușoare 
militare, au întrerupt circulația pe 
trei linii de cale ferată, și comu
nicațiile telegrafice și telefonice 
între diferite orașe ale țării. De 
asemenea, au fost distruse îngră
dirile mai multor proprietăți lati
fundiare ai căror proprietari se 
dovediseră a fi denunțători. Parti
zanii au 
care s-a 
a șapte 
Jalapa.

Însuși

executat pe Juan Umana, 
făcut vinovat de uciderea 
țărani din departamentul

președintele, colonelul

l Thant s-a înapoiat
la 5ew York

,Elektron-4“

NEW YORK 1 (Agerpres).— 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., a sosit vineri din călă
toria făcută la Geneva, Cairo, 
Paris, Londra și Moscova. La 
sosirea pe aeroportul interna
țional John Kennedy din New 
York, U Thant a făcut o scur
tă declarație despre scopurile 
și rezultatele vizitei sale. El a 
declarat printre altele, că în 
cursul întrevederilor pe care 
le-a avut cu conducătorii sta
telor vizitate a fost abordată 
problema întăririi continue a 
Organizației Națiunilor Unite. 
In legătură cu vizita făcută 
la Cairo, unde a participat la 
lucrările Organizației Unității 
Africane, el a examinat îm
preună cu șefii statelor afri
cane problemele țărilor afri
cane la O.N.U. „In cursul în
trevederilor pe care le-am a- 
vut la Paris și Moscova, a de
clarat el, am avut sentimentul 
că și generalul de Gaulle și 
dl. Hrușciov urmăresc întări
rea OJi.U. și creșterea efi
cienței sale“, adăugind că „nu 
există divergențe de păreri a- 
supra acestui obiectiv, dar că 
există divergențe în ce prive
ște măsurile și mijloacele care 
trebuie folosite pentru a se a- 
junge la acest scop".

In altă ordine de idei, U 
Thant a declarat că nu s-a ho. 
tărit încă dacă va accepta sau 
nu reînnoirea mandatului său 
în postul de secretar general 
al O.N.U. pe care îl deține în 
prezent.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Cu prilejul vizitei în Uniunea 
Sovietică a lui Richard But
ler, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, trans
mite agenția TASS, a fost 
semnat un comunicat comun 
sovieto-englez.

Cele două părți, 
comunicat, și-au 
convingerea că
păcii în secolul nuclear este 
de interes primordial pentru 
toate țările, indiferent de 
deosebirile din sistemul lor 
politic și social. De aceea, 
scopul comun trebuie să fie 
ducerea cu răbdare a unor 
tratative constructive în scopul 
soluționării pașnice și reciproc 
acceptabile a problemelor in
ternaționale litigioase".

A avut loc un larg schimb 
de vederi în problemele in
ternaționale. Părțile au dis
cutat problemele în legătură 
cu care se face un schimb de 
opinii în momentul de față, în 
ce privește întărirea meca
nismului O.N.U. de menține
re a păcii. Ele și-au exprimat 
hotărîrea de a participa în

continuare la schimbul de 
păreri în aceste 
în comunicat se 
Uniunea Sovietică 
Britanie „au fost 
că realizarea unei 
legeri cu privire la nerăspîn- 
direa armei nucleare și înche
ierea în acest scop a unui a- 
cord internațional corespun
zător ar fi în interesul păcii".

Cele două părți și-au eluci
dat punctele de vedere în 
problemele securității europe
ne, inclusiv în cele legate de 
reglementarea pașnică a pro
blemei germane.

A avut loc un schimb de 
vederi în problema laoțiană.

Părțile au făcut un schimb 
general de păreri în legătură 
cu relațiile anglo-sovietice și 
au discutat măsurile în vede
rea realizării unui nou pro
gres.

U.R.S.S. și Marea Britanie 
au fost de acord că „tratati
vele care au fost duse într-un 
spirit de 
cordialitate, 
posibilitate valoroasă de a 
discuta problemele de interes 
reciproc și că ar fi folositor 
de a menține contactele ori 
de cîte ori este posibil".

colaborare și 
au prezentat o

Declarațiile unor specialiști
americani

DUPĂ SUCCESUL ÎNREGISTRAT DE „RANGER-7
WASHINGTON. — Primele 

fotografii ale Lunei luate din 
apropiere arată că regiunea unde 
„Ranger-7" s-a ciocnit de su
prafața Lunei este un șes presă
rat cu sute de cratere.

Dr. Gerard Kuiper, de la labo
ratorul de studii planetare al 
Universității din Arizona, a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă ținute la Pasadena că 
aglomerația de cratere, invizibilă 
telescoapelor de pe Pămînt, arată 
că ele au fost provocate de stîn- 
cile proiectate din craterul mai 
mare al vulcanului Copernicus, 
situat la 321 km nord de Marea 
Norilor, unde a căzut „Ranger-7".

Dr. Kuiper a comunicat că au 
fost luate 4316 fotografii, a că
ror calitate este remarcabilă. Pri
mele două fotografii sînt identi
ce cu fotografiile ce pot fi luate 
cu un telescop de pe Pămînt, dar 
a treia arată detalii ce nu pot fi 
observate de pe Pămînt. Fotogra-

fiile următoare permit să se 
distingă cratere avînd un dia
metru nu mai mare de un metru.

Trăgînd unele concluzii din 
primele observații, dr. Kuiper a 
declarat că fotografiile nu îndrep
tățesc temerile anterioare că pri
mii astronauți aselenizați se vor 
scufunda într-o mare de praf. 
Dimpotrivă, suprafața Lunei pare 
poroasă și destul de dură. Kuiper 
a apreciat că cea mai potrivită 
zonă de aselenizare ar fi pe șesu- 
rile situate la oarecare depărtare 
de craterele mari.

Tot la Pasadena a avut loc o 
conferință de presă ținută dc 
Harris Schunneir, directorul 
proiectului spațial „Ranger" și dr. 
William Pickering, directorul la
boratoarelor N.A.S.A. — Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și spațiului cos
mic.

Fotografiile luate urmează să 
fie supuse unui studiu aprofundat.

S.U.A.: La New York în rotonda Universității Columbia s-a 
deschis recent expoziția „Arhitectura în R. P. Romînă". As

pect de la deschiderea expoziției
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Azurdia Enrique Peralta, a recu
noscut recent într-un interviu dat 
presei, amploarea acțiunilor . des
fășurate de grupurile de partizani.

Aniversarea răscoalei 
de la Varșovia

VARȘOVIA. — La 31 iulie a 
avut loc la Varșovia o adunare 
comemorativă organizată de Comi
tetul din Varșovia al Frontului 
unității poporului, cu prilejul îm
plinirii, a 20 de ani de la începe
rea răscoalei din Varșovia. -A luat 
cuvîntul Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic al C:C. al 
P.M.U.P., care a vorbit despre răs
coala din Varșovia, începută la 31 
iulie 1944.

LONDRA. — La 1 august s-a 
înapoiat la Londra venind de 
la Moscova ministrul afaceri
lor externe al Marii Britanii, 
Richard Butler, care a între
prins o vizită în Uniunea So
vietică.

SEUL. — Taifunul Fossie, care 
s-a abătut. miercuri și joi asupra 
coastei de vest a Coreei de sud, a 
provocat mari stricăciuni. 11, nave 
de pescuit au fost scufundate, iar 
patru au fost avariate. Un repre
zentant al.politiei a anunțat că 12 
pescari s-au înecat, iar 27 sînt 
dispăruți.

roască guvernul angolez în exil 
ce sub conducerea lui Roberto 
:: olden. El a precizat că această 
.-::zrire a fost luata ca urmare a 
recomandării Organizației Unității 
Africane. *

5-a

PARIS. — Agesrie Frmxx Prem 
anunță că Cearral ee
cercetări spcțîcle Frcsjn c
lansat cu succes ta 1 o ra
chetă „Dragon*.
tuat de Ia o bni IreMMf la sa
dul Islandei, ia y.yrc£sa&zr. f - 
titată la 200 km est de Re. k xv.

Racheta s-a fe traiectn-
ria prevăzută și a atiM • «HMa*- 
ne de 440 km. Ezhipcmes^. - 
țlfic a funcțicncî ncrxae.’ pe t:r 
cursul zborului cure c durat If Ca
nute.

Experiența a avu: ca scop nai» -- 
zarea energiei și determinarea co
recției particulelor prevenind c* 
la centura Van Alien. La realiza
rea.ei au colaboat și oamenii oe 
știință din Islanda.

Succesul R.P. Romine 
la Festivalul internațio 
nai al filmului educativ

Conferință a experțllor 
din industria petrolieră

CAIRO. — Simbătâ s-« desch s 
. la Cairo o conferință a expertă or 

în industria petrolieră din țăr.Ze 
arabe, care vor studia posibilitatea 
cooperării dintre aceste țări în a- 
cest domeniu. Referindu-se la 
eventualitatea încheierii unui a- 
cord interarab în domeniul exploa
tării bogățiilor petroliere, Alxfrf- 
lah Ismail, directorul general al 
industriei petrolului din Irak a 
arătat că acesta va stabili o legis
lație unică pentru companiile pe
troliere din țările arabe și va re
glementa relațiile dintre guvernele 
acestor țări și companiile petro-

BONN. — A I. Adjubei. re
dactor șef al ziarultă _lzves- 
tia* și-a îr.cheiat vizita sa în 
R. F. Germană ir. deprinsă la 
invitația redacțiilor unor pu
blicații vest-germane.

El a avut intUziiri cu repre
zentanți ai diferitelor pături 
ale populației din R-F.G-, cu 
oameni de stat și oameni po
litici vest-germani și a fost 
primit de L. Erhard, cance
larul Republicii Federale Ger
mane.

TEHERAN — La cel de-al 
11-lea Festival internațional al 
ii imului educativ, care a avut 
loc ia Teheran, Republica Popu
lara Romînă s-a clasat pe pri
mul loc, obțînînd două premii 
intii pentru filme artistice și 
educative de scurt metraj și un 
premiu doi pentru iilme științi
fice.

TUNIS.— La Tunis și-a încheiat 
lucrările seminarul Uniunii Tinere- 
•j ui Tunisian, la care au părtici
că! 1400 de reprezentanți ai tutu
ror organizațiilor de tineret din 
:z-c. Participanții la seminar au 
adoptat o serie de rezoluții în care 
îsi exprimă satisfacția în legătură 
cu retragerea trupelor străine din 
icră Ei au salutat măsurile luate 
de guvern privind naționalizarea 
pământurilor aparținînd latiiundia- 
r.-o: străini, precum și măsurile 
luate de guvern în vederea dezvol
tării economiei țării. La seminar 
s-a subliniat necesitatea extinderii 
si sternului de școli profesionale și 
a asigurării locurilor de producție 
pentru tinerii specialiști.

ABIDJAN. — Ministrul informa
țiilor al Republicii Coasta de Fil
deș, Louadiomande, a anunțat că 
guvernul seu a ho țări t să recu-

WASHINGTON. — Senatul ame
rican a votat un credit de 950 000 
dolari pentru ajutorarea populației 
Insulei Rongelap din Oceanul Pa
cific, care în urma unui vînt, ne
prevăzut de tehnicieni, a fost vic
tima căderilor radioactive cu pri
lejul unei explozii nucleare de
clanșate pe atolul Bikini. 82 
persoane au fost contaminate 
urma acestei experiențe, care 
avut loc în martie 1954.
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