
BÂlte colective de muncă 
cu angajamentul 

ÎNDEPLINIT

Proletari din toate țările» uniți-vă!

La Turnu Măgurele
M u n c i t e r

Fabrica de acid sulfuric
produce

De pe șantierul Combinatului de îngrășă
minte chimice de la Turnu Măgurele a sosit 
vestea că a început să producă fabrica de acid 
sulfuric.

Construirea și punerea în funcțiune a aces
tei unități constituie o importantă victorie, ob
ținută în întrecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei, de 
către întregul colectiv de constructori și mon 
tori ai șantierului, de grupul de specialiști 
care a lucrat la darea în exploatare a insta
lațiilor, de muncitorii care au venit să lu
creze în acest nou obiectiv al industriei noas
tre chimice.

Fabrica de acid sulfuric este prima din cele 
îl pe care le va cuprinde Combinatul de la 
Turnu Măgurele. Capacitatea anuală de pro
ducție a acestei fabrici, în prima etapă, este 
de 200 000 tone acid sulfuric. întregul proces 
de producție este mecanizat și automatizat. 
Tehnologia adoptată se situează la nivelul teh
nicii mondiale. Procedeul de fabricație utilizat 
este cel de contact, bazat pe oxidarea catali
tică a bioxidului de sulf, obținut prin prăjirea 
piritelor în pat fluidizat. In această unitate, 
energia calorică rezultată din tehnologia de 
fabricație a acidului sulfuric este recuperată 
și folosită la acționarea turbogeneratoarelor 
centralei termice a combinatului.

Instalațiile noii fabrici au fost realizate de 
Industria noastră constructoare de mașini și 
parțial livrate de către firma Lurgi din R. F 
Germană. Majoritatea utilajelor sînt amplasate 
în aer liber, fapt care a dus la reducerea și sim
plificarea volumului construcțiilor. Soluțiile 
constructive moderne prevăzute de către pro
iectant! și constructori au permis industriali
zarea lucrărilor și asigurarea unui ritm rapid 
de execuție. O altă caracteristică a noii uni
tăți este și aceea că întreaga producție se rea 
lizează într-o singură linie de fabricație, re
prezentând un progres față de fabricile exis 
tente cu tehnologii asemănătoare prin aceea că 
se obține o productivitate mai înaltă a muncii 
și o mai bună dirijare a procesului de fabri
cație.

(Agerpres)
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Galați
• GALAȚI (de la 

corespondentul nostru). 
— Oamenii muncii din 
întreprinderile regiunii 
Galați obțin rezultate 
din ce în ce mai bune 
în înfăptuirea sarcinilor 
de plan și a angaja
mentelor luate în cin
stea zilei de 23 August.

în întreaga regiune, 
'de la începutul anului 
și pînă în prezent, s-au 
depășit prevederile de 
plan la producția globa
lă cu 147819000 lei, 
la producția-marfă cu 
243 337 000 lei. O mare 
atenție a fost acordată

îmbunătățirii calității 
produselor și reducerii 
prețului de cost. Astfel, 
folosind din plin rezer
vele interne, sarcina de 
plan privind reducerea 
prețului de cost a fost 
realizată obținîndu-se 
pînă acum economii su
plimentare în valoare 
de 22 390 000 lei și be
neficii peste plan în va
loare de 26 420 000 lei. 
Angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 
August au fost în acest 
fel îndeplinite.

LA MOINEȘTI:

Cluj

CLUJ (de la corespondentul nostru). — în prime
le 7 luni ale anului colectivele de muncă din re
giunea Cluj au dat peste plan produse a căror va
loare se ridică la peste 140 900 000 lei. Angaja
mentul stabilit în cinstea aniversării a 20 de ani de 
la Eliberare a fost depășit cu 39 316 000 lei. Au 
fost livrate în plus însemnate cantități de produse 
printre care : 32 000 perechi încălțăminte, peste 
41000 tone produse extractive, peste 5 000 tone 
oțel și laminate și alte numeroase produse. în 
bună parte, sporul de producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivității muncii. Acest indi
cator a crescut în 7 luni cu mai bine de 4 la sută 
peste angajamentul stabilit în cinstea zilei de 23 
August.

în prima jumătate a anului au fost obținute, pe 
regiune, economii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de peste 38 000 000 lei și beneficii peste 
plan în valoare de aproape 50 000 000 lei.

Manifestări 
prilejuite 

de aniversarea 
Eliberării

Tg. Mureș — La Tg. Mureș 
a avut loc conferința „20 de 
ani de mărețe victorii". In 
cadrul expunerii făcute de tov. 
Iosif Banc, prim-secretar al 
Comitetului regional Mureș- 
AtBonomă Maghiară al P.M.R. 
au fost relevate succesele ob
lige de poporul nostru pe 
calea desăvârșirii construcției 
socialiste in toate domeniile 
de activitate.

Constanța — în regiunea 
Dobrogea au fost tipărite in 
15 000 de exemplare trei foto- 
gazete. ilustrind dezvoltarea 
industriei, agriculturii, invăță- 
mîntului și culturii in anii 
puterii populare. Au fost edi
tate, de asemenea, o culegere 
de folclor intitulată : „Dobroge 
mindra grădină-* și mai multe 
pliante despre realizările unor 
întreprinderi industriale și 
unități agricole din regiune.

La Constanța a fost organi 
zat un ciclu de filme romî- 
nești.

(Agerpres)

Depășindu-și zi de zi sarci
nile de plan cu 5 la suta, tî- 
nărul cazangiu Gheorghe 
Stănilă de la Uzina „Grivița 
roșie" se situează printre 
cei mai apreciați muncitori 

din secție

Foto: I. CUCU

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine

DECRET
pentru convocarea

Marii Adunări Naționale
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei; 
In temeiul articolului 37, punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine decretează : 
Art. unic — Se convoacă Marea Adunare Națională, în se

siune solemnă, în ziua de 22 august 1954, orele 10 dimineața. 
Președintele Consiliului de Stat

GH. GHEORGHIU-DEJ
București, 11 august 1964.

Lumină electrică in 242 sate din
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — Unindu-și eforturile 
în întrecerea socialistă pe care 
o desfășoară în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberă
rii patriei, colectivele de mun.

citori, ingineri și 
la întreprinderea 
electricitate Iași f

i tehnicieni de 
i regională de 
și de la între

prinderea de construcții mon
taje energetice nr. 2 Bacău, 
au terminat miercuri, 29 iulie,

regiunea lași
lucrările de electrificare în cel 
de-al 33-lea sat din regiunea 
Iași, în acest an. Astfel, numă
rul satelor electrificate din re
giune se ridică la 242.

97 LA SUTĂ
FORAJ CU TURBINA

I
I *n Punctul unde ne a-
I flăm, la aproximativ

1 de metri altitudine,
I j o turlă argintie a țîșnit

dintre brazi, dominînd 
111 i 1111IT11111 înălțimile cu ținuta ei 

zveltă. Duduitul mo* 
toarelor termice cu care este e- 
chipată instalația modernă de fo
raj (2 DH) sparge liniștea unor 
locuri unde înainte vreme nu pă
trunsese decît zumzetul fierăstra- 
ielor tăietorilor de lemne.

Proaspeții locuitori ai pădurii — 
sondori și mecanici — s-au instalat 
aici de-a binelea, iar acum stau fie
care la posturi și urmăresc, de la 
pupitrul de comandă, tot ce se pe
trece la sute de metri adîncime. 
Însoțitorul nostru, tovarășul ingij 
ner Alexandru Haer, ne spune că 
în acest loc, la Geamăna, sonda e 
de un profil deosebit: se forează 
dirijat.

— Sîntem aici, a precizat to
varășul inginer, dar sapa cu role 
acționează tocmai colo, pe fundul

prăpastiei ce se distinge prin ceață, 
la peste 100 de metri deplasare 
față de gura puțului. Forînd dirijat 
cu turbina am făcut economii con
siderabile la construirea drumului 
de acces la sondă precum și la 
cheltuielile impuse de însuși mon
tajul instalației.

De fapt săparea dirijată a sonde
lor în condiții dificile de teren con
stituie doar unul dintre avantajele 
acestei metode. Forajul cu turbina 
a fost impus aici, la Moinești, de 
structura geologică deosebită a a- 
cestor locuri și mai ales pentru că 
această metodă permitea obținerea 
îtnor indici tehnico-economici net 
superiori celor obținuți în condi
țiile forajului cu masa rotativă. Cu 
ajutorul turbinei se puteau realiza 
viteze de lucru foarte mari. Și, du
pă cum se știe, vitezele constituie 
un factor primordial în scăderea 
prețului de cost al forării sondelor. 
Un calcul pe care ni l-a făcut ingi
nerul șef al trustului, tovarășul 
Nichita Ghiță, demonstrează con-

vingător aceasta: față de anul 1952, 
viteza de înaintare a fost în 1963 
mai mare cu peste 200 la sută, cu 
toate că adîncimea medie a sonde
lor a crescut în această perioadă.

Aplicînd forajul cu turbina, se 
obțin rezultate deosebite și în ceea 
ce privește scăderea timpului ne
productiv. Calculele arată și în a- 
ceastă privință că la întreprinde
rile de foraj aparținînd Trustului 
de la Moinești timpul neproductiv 
s-a redus cu peste 50 la sută, repre- 
zentînd în primul semestru al anu
lui acesta numai 15,6 la sută din 
timpul calendaristic total. Rezulta
tul obținut e cu atît mai important 
cu cit procentul este mai mic cu 
aproape 1 la sută față de sarcina 
planificată.

I. BODEA
C. NANCU

V. CONSTANTINESCL

(Continuare în pag. a IlI-a)

I I IS MUNCA
I

PATRIOTICA

Mai sînt doar cîteva zile pînă la 23 August, zi pe 
care, cu toții, ne-o dorim să fie cea mai frumoa
să, pe măsura marelui eveniment pe care-1 sărbă

torim. Vrem ca în ziua aceasta țara noastră, fiecare sat 
și fiecare oraș, să fie cît mai frumos, cît mai bine gos
podărit, vrem ca în diverse sectoare 
realizările să fie mai mari.
tineri dăruiesc cu și mai mult 
perioadă o parte din timpul lor liber acțiunilor de 
înfrumusețare a locurilor în care trăiesc și muncesc.

Aici un parc... dincolo un ajutor dat constructorilor 
să grăbească darea în folosință a unei noi clădiri... din
colo un deal cu pomi îngrijiți de tineri... în gări alte 
trenuri sînt încărcate cu metale

ale economiei
Iată de ce mii și mii de 

entuziasm în acesta

vechi...
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în capitală au continuat întrecerile FINALEI CELUI DE-AL VII-LEA CON
CURS AL FORMAȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI. Pe scena Teatrului 
C.C.S. au apărut ieri formațiile din regiunile BAC AU și MUREȘ — AUTONO

MA MAGHIARA. Citiți relatările în pag. a Il-a
In fotografie: doi din fluierașîi ansamblului din Țibucani, regiunea Bacău — Constantin Vîr- 

lan și Vasile Ambrozie Foto: I. CUCU

In regiunea lași— 
redări de noi terenuri agriculturii
• Angajament: 5OO ha—Realizat; 949 ha

în regiunea Calați- 
amenajări de spații verzi

• Realizat: 630 000 m p

De la 3 la 9 august, in intreaga țară
• Au tost colectate și predate 

peste 15000 tone de metale vechi
• S-au însilozat aproape 56 000 tone 

de nutrețuri

In ajutorul constructorilor
Numai anul . acesta în întreaga țară, odată cu începerea 

noului an școlar, la sunetul clopoțelului 5 000 de uși 
noi se vor deschide în întâmpinarea celor cu ghiozda
nele în mină. 5 000 de noi săli de clasă, tot atâtea po
doabe pe harta culturală a patriei, la construcția cărora în prezent, 
o mînă de ajutor o dau și zecile de mii de tineri participant la 
acțiunile inițiate de organizațiile U.T.M. Ieri, de la Pitești, cores
pondentul nostru ne-a transmis că tinerii dau zilnic ajutor con
structorilor celor 480 de noi săli de clasă cîte sînt în finisare 
acum în întreaga regiune. In raionul Curtea de Argeș, în 22 de 
sate — unde se construiesc școli și cămine culturale noi — au 
participat pînă în prezent peste 13 000 de tineri, realizînd economii 
de sute de mii de lei. Cîteva exemple sînt edificatoare : la con
strucția școlii de 4 ani din Zărnești și Ia aceea a școlii de 8 ani 
din Corbeni tinerii au executat toate lucrările necalificate : cu
rățirea terenurilor, săparea șanțurilor, transportul materialelor 
etc. în prezent ei ajută la ultimele lucrări de finisaj și amenajare.

Vești de acest fel ne sosesc și din alte colțuri ale țării. In comuna 
Slobozia, raionul Adjud, din inițiativa comitetului comunal U.T.M., 
în fiecare zi 10—15 tineri ajută la construcția școlii de 8 ani, iar 
în regiunea Cluj cîteva mii de tineri din comunele Călata, Văleni, 
Petrindu, Pintic, Prundul Bîrgăului, Crasna, Sînmartin participă 
la terminarea altor 280 de săli noi de clasă și 20 de cămine cultu
rale (pe lîngă alții care, tot în această regiune, ajută la ridicarea 
a 224 noi construcții gospodărești).

Spre cuptoarele oțelăriilor
Duminică, ni se comunică de la Bacău, au plecat spre Hune

doara 120 de vagoane (a cîte 10 tone) încărcate cu metale vechi. 
La strîngerea acestei cantități o contribuție însemnată au adus-o 
tinerii din raioanele Piatra Neamț, Moinești, Bacău, Roman, 
Onești etc.

Dar cîte asemenea garnituri purtînd inscripția „Fier vechi co
lectat de tinerii..." și urmează numele întreprinderii sau raionului 
de unde pleacă, n-au pornit zilele acestea spre Reșița sau Hune
doara din toate colțurile țării. Angajamentele multor organizații 
U.T.M. au fost, de acum, îndeplinite. De la începutul anului, din 
Brăila au plecat spre oțelării cu 200 tone fier vechi mai mult decît 
prevedea angajamentul luat în cinstea zilei de 23 August, iar din 
orașul Galați cu 400 de tone mai mult. Și acțiunea continuă. în 
săptămîna de la 10 Ia 16 august, din regiunea Galați vor porni 
spre oțelării trei trenuri încărcate cu peste 1 200 de tone metale 
vechi.

Și tinerii din orașul Reșița și-au depășit angajamentul cu pri
vire la colectarea metalelor vechi cu peste 200 tone; cei din ora
șele Lugoj, Timișoara și din raioanele Arad și Bozovici și-au 
realizat angajamentele în aceste zile. Pe întreaga regiune au fost 
colectate aproape 14 000 de tone metale vechi la care pînă la 
23 August se vor mai adăuga încă peste 1 000 de tone.

Cu grijă de gospodari
rĂnul acesta cîteva mii de locuitori din București s-au mutat în 

cartierele „Pajura* și „Jiului-Scinteirf*, în locuințe noi. Aparta
mentele lucrate de constructori sînt frumoase, confortabile. Dar, 
așa cum se întîmplă peste tot unde se ridică o casă nouă, pe lingă 
construcția propriu-zisă mai sînt de făcut o serie de mici treburi 
gospodărești — de curățat un teren, de amenajat fonduri pentru 
flori, de cărat unele materiale... Un lucru pe care locuitorii acestor 
cartiere îl știu bine, dovadă că, încă de la mutarea lor, participă 
la înfrumusețarea propriului cartier. Numai duminică, 9 august, 
peste 500 de cetățeni au lucrat cîteva ore la amenajarea terenu
rilor din jurul blocurilor. In altă parte, cîteva sute de muncitori 
și funcționari de la Filatura „Dacia", I.I.S. „Electrofar", Uzinele 
Grivița, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor etc. au 
ajutat Ia nivelarea gropilor și eliberarea terenului de moloz de 
pe o suprafață de 1 650 mp. Pînă la orele 11,30 ei mai aduseseră 
în blocuri, 'la îndemîna meșterilor, 208 trepte și contratrepte, au 
depozitat 8 tone de material lemnos și 2 440 kg plăci fibro- 
lemnoase, au descărcat 44 tone de material lemnos și 18 tone de 
pămînt.

Din alte colțuri ale țării, de Ia Pașcani, Iași, Bîrlad, Vaslui sau 
Hunedoara ni se transmit vești asemănătoare : mii de tineri parti
cipă în aceste zile la lucrările de gospodărire și înfrumusețare a 
orașelor.
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ANOTIMPUL
AUGUST

Douăzeci de bărbați 
stau în pridvorul țării, 
cu fața întoarsă spre mare, 
cu pieptu-n bătaia vîntului tare, din larg 
și e ora luminilor, 
ora cînd se vede distinct 
coloana infinită, 
urcînd din rădăcinile pămîntului 
suind patetic ceruri-ceruri, 
trecîndu-și vîrful subțiat, incandescent 
prin raza stelei din zenit, Polara...

Douăzeci de bărbați tineri 
privesc pămînturile legănindu-și rodul, 
în anotimpul fructelor 
și al culesului 
și trec, din cînd în cînd, 
pe fruntea lor, lumini, 
din cînd în cînd, prin ochii lor — lumini 
și marea 
ori pămîntul 
legănător de roade 
mută mai sus, 
mută mereu pe verticală, orizontul;

e-o metamorfozare necunoscută încă, 
a liniilor line și cumințir 
în verticalele-ndrăznețe, 
Inconjurînd coloana infinită, 
crescînd-o, din înalt, 
spre mai înalt;
sonde, furnale, coșuri de oțel, 
fosforescentele coloane de la Brazi, 
și harfele înaltei tensiuni, 
și statuare siluete omenești, 
și siluetele-statui, din marmuri albe, 
— fulgere scapără 
sau poate păsări 
ori vise, semănînd, deopotrivă, 
acestor fulgere și păsări, ce-și înseamnă, 
prin traiectorii albe, 
zborul-nalt...
Cu mîna-ntinsă-n aer, ai putea 
sa iei temperatura 
pămîntului și-a orei, 
temperatura nașterii 
și-a pîinii dată-n copt, 
temperatura cosmică-a oțelului 
și-aceea omenească, mai presus, 
a frunților care gîndesc... 
Stau douăzeci de bărbați, 
sub cer de august, 
douăzeci de ani, adăugind 
cu vîrsta demnității.
vîrsta tării

n.
Eroii cunosc tinerețea fără bătrinei 
eroii rămîn tineri.

Vă spun, 
erau ei. 
Ia Salva, la întâiul „hei rup", 
dinamitând 
tăcerile, din rădăcină ț 
erau ei, 
mîinile lor laocoonic încordate 
pe șarpele acela — inerția, 
Înconjurîndu-ne pămînturile?

erau ei, 
solemni și taciturni, 
el, învățînd despre beton și revoluție , 
la primele iubiri și șantiere,

erau el.
întâii la Bicaș
tu nopțile febrile, de nesomn.

plecați peste proiecte — 
.nalte nopți — cit nopțfle 
de dragoste.

Erau ei —
O, i-am văzut cum iși scnau 
stat urile-n betonul 
care creștea barajul, 
crescîndu-i, deopotrivă.

Tot ei, la Argeș 
și prin țară, 
pe unde viitorul, solemn.. răsare*n fiecare ceas.

...Nu-s brazde reci, pe frunte, adîncite 
sînt traiectoriile stelare 
de vise, însemnîndu-le mereu, aceste vîrste.

Eroii rămîn tineri — 
aduceți de prin țară, 
fotografiile atâtor șantiere, 
aduceți-le chipul, 
în chipu-ntinerit al locurilor — 
priviți fotografiile, 
surîsul grav și ochii 
nimbați de cearcănu oboselii — 
vă spun — 
eroii rămîn tineri, 
au douăzeci de ani, acum, cu țara, 
au douăzeci de ani 1

m.

Case noi, 
case albe, 
case cu vîrful de brad ridicat, 
pe-acoperișele roșii, 
case — în urma furtunilor tinere, 
case — pe unde-au fost șantierele, 
pe unde-au trecut transfuziile lor, 
dînd viață 
timpului nostru, pămîntului.

Case noi, 
case cu lemnul atît de tînăr 
încît, cîntecul păsărilor 
se mai aude-n triunchiul pridvorului, albastru 
și în ușorul largilor ferestre, 
cînd perdelele flutură lin, 
atingîndu-1, în vîntul de seară...

Case noi, 
pe toate drumurile țării 
aliniate 
ca pentru o paradă a păcii. 
Case — 
și se adună amintirile, 
copiii și mușcatele roșii ; 
seara-n, pridvoarele noi 
se-aprind luminile 
și oamenii-ntorși de la muncă, 
rămîn, mari, în oboseala lor 
și dungile frunții 
și nervii și visele întind în aer, 
de la o casă la alta, 
fire de-naltă tensiune omenească

Case noi, 
în casa nouă a țării, 
și douăzeci de bărbați tineri 
rămîn, la ora luminilor, 
cu fața spre mare ;

nu-i marea 
sînt pămînturile noastre 
legănătoare de recolte și lumini 
în anotimpul august, 

al culesului.

Înainte de a intra în scenă (Mihai Vicu, în vîrsta de 13 ani, și 
fratele său mai mare Vasile Vicu, de 16 ani, membri ai e- 
chipei de dansuri a Întreprinderii „Reconstrucția" din Piatra 

Neamț)
Foto: I. CUCU

Drumul spre 
marea scenă

FLORENȚA ALBU

Ieri, pe scena fi
nalei, s-au întîlnit — 
a cita oară? — două 
formații al căror 
renume a trecut de 
mult granițele țării: 
ansamblul folcloric 
al Căminului cultu
ral din Luieriu și 
formația de dansuri 
a Căminului cultural 
Săcalul de Pădure 
(regiunea Mureș-Au
tonomă Maghiară). 
Formația de dansuri 
înființată în 1945 s-a 
transformat treptat 
într-un puternic an
samblu folcloric 
care a fost prezent la 
toate concursurile 
artiștilor amatori, 
dovedindu-se un ve
ritabil mesager ai 
cîntecului și jocului.

...In spectacolul 
muzical - coregraiic 
„Nuntă ca la Luie- 
ritf, membrii ansam
blului au adus pe 
scenă o bogată și 
variată revărsare a 
tradițiilor și obice
iurilor locale, sinte
tizate la un înalt 
nivel artistic. Pe 
scenă sînt familii 
întregi, cum ar ii 
familia Oprea, com

pusă din cinci mem
bri, sau familia Ton- 
cean (6 membri), 120 
de inter preț i reuniți 
în marea iamilie a 
artiștilor amatori, 
care închină arta lor 
marii sărbători.

...Cuvinte asemă
nătoare despre for
mația de dansuri a 
Căminului cultural 
Săcalul de Pădure. 
Înființată în 1947, a 
obținut locul I pe 
țară în 1949 și 1950, 
a fost prezentă la 
Festivalul Mondial 
al Tineretului și Stu
denților de la Berlin 
în 1951, a ocupat lo
cul I pe țară în a- 
celași an, a partici
pat la cel de al VI- 
lea concurs al for
mațiilor artistice de 
amatori, a iost pre
zentă în „Filmul ti
nerelor talente", 
realizat în 1961, par
ticipantă apoi la 
Festivalul de folclor 
al țărilor balcanice 
și din zona Mării 
Adriatice ce a avut 
loc la București in 
1962, a apărut de 
două ori pe ecranele 
televiziunii și acum,

din nou în finală — 
un drum impresio
nant parcurs de a- 
ceastă formație a- 
plaudată minute în 
șir pentru siguranța 
cu care execută sui
ta de dansuri locale.

Șandru Mihai, vă
taful echipei (unul 
din cei care au fost 
la Berlin) alături de 
sofia sa Ioana, ca și 
familiile Ilie și Ele
na Șandru, Ale
xandru și Maria 
Șandru, Ion și Elena 
Cristian sînt cîțiva 
din cei 28 de virtu
oși dansatori din a- 
ceastă formație.

...Despre „Dansul 
fetelor din Căpîlna‘' 
au scris ziarele de 
pe multe meri
diane cuprinse în 
itinerariul „Rapso
diei Romîne". Aici, 
pe scena amatorilor, 
fetele din Căpîlna 
de Jos (raionul 
Miercurea Ciuc) au 
adus în dansul lor 
freamătul pădurilor, 
al apelor și al cîm- 
piilor, reunite într-o 
unică melodie, a 
bucuriei.

N. ADAM

FINALA
Celui de-al Vll-lea concurs 

al formațiilor artistice de amatori
pe scenă 
ecouri ale 
oamenilor.

...... .......... i| ăsună
S" 

cîntece. intonații 
muzicale, cadențe 

I de dansuri, evo-_ _______ _ evo
cări de mmdrie

pentru marea izbîndă în mun
că — toate oferind spectatori
lor imaginea dinamică a ta
bloului patriei în acest al 
XX-lea an de la Eliberare.

porului romîn. Energia aceasta 
clocotitoare va rămîne tot
deauna elementul dinamic,. 
esențial al cîntului și dansului 
folcloric din țara noastră. Im-

IZVORUL
E o bucurie a ochilor suc

cesiunea imaginilor de pastel 
de pe scenă. Pastel unic. Cu
lorile costumelor incintă pri
virea, iar dincolo de privire 
întreaga ființă a spectatorilor.

Mi-aduc aminte de cele din
ții concursuri. Caracteristica
lor era puterea clocotitoare, 
izbucnirea unei energii răs- 
pîndite în torente repezi, șu
voaie irezistibile ale tinereții 
eterne, în viața eternă a po

VIU
bogățindu-și tăria năvalnică a 
începuturilor prin însăși bogă
ția realizărilor dobîndite în 
zidirea vieții noi, sentimentul 
popular, exprimat în cîntece

și dansuri a prins să urce 
scările valorii artistice din an 
în an, călăuzit, cu tragere de 
inimă și cu pricepere atentă, 
spre culmi din ce în ce mai 
luminoase, întocmai cum zidi
rea vieții noi urcă spre culmi 
de lumină.

Atîta gingășie, atîta grație, 
atîta armonie în bogăția de 
ritmuri și culori, atîta grijă în 
unele realizări de regie mi-au 
dat sentimentul unei valori ar
tistice de prestigiu.

Formațiile prezente — co
ruri, orchestre, brigăzi — me
rită, toate, laude neprecupeți
te. Este acest concurs, aflat 
abia la început, încă un exem
plu că valorile și talentele a- 
par necurmat îh izvorul vîu 
al artei noastre populare.

TIBERIU VORNIC

O ZI
DIN VIAȚA

PA TRIEI
(Urmare din numerele 4 736 și 4 737)

...ȘI TRAIUL NOSTRU
CEL DE TOATE ZILELE

concediul. Insă socotinâu-i și pe oas
peții pasageri ai litoralului, ca ți pe 
localnici, reiese să nisipul plajelor, 
stâncile digurilor și falezele au supor
tat o încărcătură de circa 150 000 de 
oameni.

— Mai ai cifre ? — a întrebară pe 
conștiinciosul cronicar al concediilor, 
alți cițiva reporteri vădit dispuși sd-l 
tachineze.

Tehnicianul Ion Udilă, dirijor al 
orchestrei de muzică populară 

a Uzinei de țevi Roman

Minerul Ioan Preciip, dirijor al 
fanfarei sindicatului Exploatării 

miniere Comănești

Brăila. Vedere din strada Galați

Din Bacău

622 interpreți
Artiștii amatori din 

regiunea Bacău au in
trat pe scena impună
toare a Teatrului C.C.S. 
pjini de entuziasm. 
Au adus cu ei tine
rețea plaiurilor băcd- 
oane trezite la lumi
nă, au adus bucuria 
și setea de a trăi a 
oamenilor din aceste 
locuri: „Trepte de 
soare urcăm / prin va
luri de soare zburăm, 
/ Cu ininii de soare vi
săm / lui August, slă
viri li cîntâm“. 
mesageri ai artei au 
venit de la Onești și 
Săvinești, de pe Bis
trița dătătoare de lu
mină — nume noi pe 
harta economică a 
țării.

Mișcarea artistică 
de amatori din re

giunea Bacău cunoaș
te în ultimii ani un 
avînt deosebit. Nu
mai în cea de a doua 
etapa a celui de-al 
Vll-lea concurs au 
activat aici 82 880 de 
interpreți, constituind 
2 069 formații artis
tice care au prezentat 
peste ș aoo de spec
tacole.

Pentru faza finală 
a concursului au fost 
selecționate 18 for
mații cu un număr 
de 622 interpreți. Am 
remarcat repertoriul 
soliștilor vocali C. 
Nadoleanu, Geanina 
Popa și al surorilor 
Badea, judicios ales, 
compus din cîntece 
inspirate de realizările

de pe plaiurile moldo* 
vene — de Săvinești^ 
Onești, Borzești...

Bucuria șl tinerețea 
au fost prezente și 
în cîntecele orchestrei 
de la Uzina de Țevi 
din Roman, ale fluie- 
rașilor din Țibucanij 
ale brigăzii artistice 
de agitație a Combi
natului de îngrășă
minte Piatra Neamț, 
clasată pe locul 11 la 
concursul din 1959- 
Programul ei, intitu* 
lat: „Treptele buc»» 
riei* are un text ge* 
neros șl optimist, care 
trece in revistă succe
sele colectivului de 
muncitori.

DIM RACHICI

O întrebare pe zi
Am adresat întrebarea: 

„Față de concursurile ante
rioare, ce aduc nou pe scena 
finalei formațiile artistice din 
regiunea dvs. ?“ tovarășului 
Mureș Covătaru, director al 
Casei regionale a creației 
populare Bacău.

Iată ce ne-a răspuns a

„O noutate o constituie, în 
primul rînd, conținutul reper
toriului, Mă refer, mai ales la 
textele brigăzilor artistice de 
agitație care cîntă cu entu
ziasm și căldură importantele 
realizări obținute de colective
le de muncitori din regiunea 
noastră acum, în preajma ce
lei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării. Sînt succese noi, 
ritmuri noi obținute în între
cerea socialistă în anul 20 al 
patriei noastre.

Dar aceste aspecte noi in 
viața oamenilor și a țării sînt 
aduse pe scena finalei și de 
formațiile din Crișana sau 
Suceava, din Dobrogea sau 
Oltenia, in ce ne privește s-ar 
putea vorbi de apariția unor

formații sau genuri artistice 
noi. Pentru prima oară pe 
scena finalei, regiunea noastră 
prezintă o formație de balet 
cu fragmente din „Lacul lebe
delor" (Casa de cultură a sin
dicatelor Piatra Neamț), un 
cvartet vocal mixt de muzică 
preclasică (Sindicatul învăță- 
mînt-Bacău), o echipă de flu
ierași, înființată nu de mult 
în comuna Țibucani. Al Vll- 
lea concurs a prilejuit însă și 
afirmarea altor formații, chiar 
dacă ele n-au ajuns pe scena 
finalei. Mă gîndesc la grupu
rile folclorice care au luat 
ființă pe lingă Casa de cultură 
din Buhuși, la corul de femei 
din comuna Sărata, raionul 
Bacău, la opereta populară 
prezentată de Casa de cultură 
a sindicatelor din Bacău.

Se poate spune, deci, că ulti
mul concurs a relevat o îmbogă
țire substanțială a artei ama
torilor și a oferit mai multă 
varietate, a dezvoltat noi ge
nuri și posibilități artistice îei 
regiunea noastră".

V. G.

•— Sînt foarte chinuit, dragii mei — 
a spus pe un ton extrem de grav re
porterul de pe litoral — văd că se vor
bește pe capitole, pe idei mari iar eu, 
care nu m-am ocupat nici de oțel, nici 
de tractoare, nici de mașini unelte, nici 
de lupta cu timpul... nu știu ce să 
spun. Aici oamenii nu luptă cu timpul, 
ci stau, stau pur și simplu la soare... 
60 000 de oameni au stat la 30 iulie toa
tă ziua la soare.- așa cum făcuseră și 
cu o zi înainte...

— Fii liniștit! — s-au auzit răspun
surile. — Cine sînt acești oameni dacă 
nu tot aceia care în restul anului duc 
lupta cu timpul, pentru mai mult oțel, 
mai multe tractoare, mai multe mașini 
unelte ?... Ei și familiile lor.

— Ei, așa stînd lucrurile trebuie să 
vă spun că soarele, urcînd deasupra 
Mamaiei — iar a avut o surpriză, cum 
de altfel i s-au mai făcut și în alți ani, 
dar tot nu s-a obișnuit... Vedeți, el ve
nea pregătit să-și facă meseria bron- 
zînd toată omenirea găzduită în hote
lurile de beton și sticlă, acceptând și 
participantei la festivalul de muzică u- 
șoară. Cînd colo, față de alte dăți, a 
găsit in plus încă 2 000 de oameni in
stalați în campingul apărut la Mamaia 
în acest an. Ce să facă săracul, și-a 
sporit debitul de ultraviolete și i-a 
bronzat și pe aceștia. A . . «

Ceilalți reporteri au zîmbit îngă- 
duitor. Nici vorbă, e singura cifră 
pe care o are..." și-au bîrfit ei colegul. 
„A stat și el la soare".

I-a auzit.
— Așa ? Biine. Ascultați. Potrivit da

telor Sfatului popular al orașului Con
stanța, la 30 iulie, pe cei 50 de km de 
linie șerpuitoare care unește sau des
parte pămintul de mare, s-au aflat la 
30 iulie peste 60 000 de oaspeți din țară 
șț străinătate, dintre care 7 300 urmea
ză ‘ tratamente medicale. Aceștia sînt 
nitv^LÎ- cei veniți să-și petreacă aici

— Am. La 30 iulie au plecat ia lar
gul mării 5 hidrobuze ale N avramului 
cu peste 400 de persoane. Le cele 19 
cinematografe au vizionat spectacolele 
peste 22000 spectatori. Tinerii ți-aa daz 
întîlnire la cele patru ciuburi centrale. 
După-amiază amatorii de pescuit s-au 
dus cu undițele la ghioL („Cîți pești au 
prins?* — se au~i o șoapte răutăcioa
să, dar reporterul n-o lud in seamă și 
aminti în continuare de ioleie, de hâr
cile cu motor și hidrobiciclezeie ea care 
„au navigat" amatorii sporturilor si 
distracțiilor nautice). Toate astea ta 
vreme ce amatorii de spectacole tea
trale vizionau la teatrul de cari drâ 
Mamaia „Femeia. îndărătnică" iar U cel 
din Eforie-sud estrada „Firi noi w e 
spectacol".

— în sfîrșit, nu mai are cifre — ră
suflă cineva a ușurare.

A fost o imprudență coiosalâ pentru 
că, desigur, întăritat, reportenl litora
lului s-a năpustit ca o mitralieră :

— Tot la 30 iulie casierițele de pe 
autobuzele și troleibuzele de pe litorai 
au vîndut 300 000 de bilete; numai din 
Eforie-nord s-au efectuat 470 cov. vor
biri telefonice în țară; pe întreg lito
ralul s-au vîndut peste 8 000 ilustrate 
cu imaginile noi ale mării. In aceeași zi 
de la Mamaia — la Mangalia s-au con
sumat peste 100 000 de sticle de suc. 
peste 90 000 de sticle cu bere, peste 
30 000 de brichete de înghețată...

— Ajutor — strigă mulțimea repor
terilor și îndată nevinovatul maniac al 
cifrelor fu deconectat din rețea. S-a 
stabilit îndată legătura cu cel de la 
Borsec căruia i s-a pus în vedere sâ 
nu comită același abuz statistic.

— Aici, în decorul calm al înălțimi
lor — începu el cu moderație — oame
nii se duc dimineața la cules de fragi 
și afine, se întâlnesc seara la dans, la 
audiții muzicale, iar în restul zilei se 
plimbă pașnic cu cite un pahar de apa 
minerală în mină, schimbînd impresii

și cuvinte amabile între două sorbituri 
mici, foarte mici de apă minerală.

— Ce text pastoral!...
— —dar aceste sorbituri au totalizat 

hi ziua de 30 iulie 4 500 de litri de apă 
•ninerald. Iar o altă cantitate de apă a 
fost întrebuințată pentru cele 880 de 
băi catbo-gazoase folosite în tratamen
te. Pentru a nu mai vorbi de cei 
120 WO de Htri de apă minerală intrată 
m tot atitea sticle care au plecat azi 
de cei cu etichetă ^Borsec~ și...

Era limpede că virusul cifro-maniei 
H atsasese și pe ultimul vorbitor; el 
fu repede izolat. Celorlalți numeroși co- 
rerpcrâdeaU ta Herculane. la Va
tra Dorr.el, la Slânic Moldova, la Pre
deal, ca ș» ăUora cere se aflau în sta- 
țtari de odOM și balneare li s-a re
comandat sâ-și predea comunicările în 
scris, ia cruda faptului că, arătau ei 
— au atitea date importante de comu
nicat despre cei 4 071 200 de salariați 
care in decursul unui an iși pregătesc 
valiza pentru plecarea în concediu.

— Tocmai — spuse un reporter 
oucureștean — n-ați fi curioși să știți 
și ce cuprind aceste valize? Eu am pe
trecut toată ziua de 30 iulie în maga
zinul „Victoria" din Capitală.

— Oare ai înregistrat rmzările la 
costumele de baie, ochelari și umbre
lele de soare, papucii de plajă și tot 
asortimentul estival ?

— Nu. Din punct de vedere comer
cial, la 30 iulie, sezonul de vară e pe 
sfîrșite. Dar la 30 iulie, magazinul a 
făcut vinzări în valoare de 825 000 lei. 
Intre altele : 7 frigidere, 14 televizoare, 
6 aparate de radio, 5 aspiratoare de 
praf, 2 mașini de spălat rufe, de 20 000 
lei s-a cumpărat încălțăminte pentru 
copii (tot sînt ei în vacanța, aleargă, 
drumețesc, las’să rupă sănătoși r« 
pingelele astea noi), adulfii și-au cum

părat și ei încălțăminte în valoare de 
70 000 lei, iar pe bijuterii, pe ceasuri, 
pe stilouri au mai cheltuit 27 000.

— Bijuterii ? Sigur, cochetăria fe
meilor nu se dezminte.:

— Eroare 1 In vreme ce pentru fe
mei s-au vîndut articole de galanterie 
în valoare de 8125 lei, bărbaților le-au 
revenit în aceeași zi articole de galan
terie în valoare de 53 000 lei. Numai 
cravatele totalizau 10 595 lei (a 50 de 
lei bucata, faceți socoteala).

— Cravate! Cite grade erau, frate, la 
30 iulie ? Auzi, cravate pe căldura aia...

— Treaba cetățeanului! Oamenii 
cumpără. Și astfel ajunge în valizele 
noastre de călătorie, în casele, în viața 
noastră acea fantastică gamă a obiecte
lor mari și mici care participă la con
fortul nostru zilnic. Ca urmare a creș
terii puterii de cumpărare, într-o sin
gură zi a anului 1964 s-au vîndut în 
țară mărfuri în valoare de 153 000 000 
lei. Cu 8 milioane mai mult decît într-o 
zi din 1962.

Aș invita un pictor de portrete, un 
fizionomist să-și petreacă o parte din 
orele de studiu și aici, în fața unui 
mare magazin. Ar vedea expresia 
lăuntric luminată a omului care duce 
in mîinile deprinse cu munca un obiect 
gingaș, fragil, miniatural, destinat să 
contribuie la crearea unei atmosfera 
intime în căminul lui, sau expresia de 
mulțumire cu care omul însoțește gar
nitura de mobile masive în drumul lor 
spre casă. Le-a ales cu multă grijă 
pentru că, obiecte mici sau mari, toate 
trebuie să fie la fel de frumoase. Și. 
nu o frumusețe in sine. Ele trebuie să 
se armonizeze cu casa lui nouă.

— Apropo, n-am întregi chipul zilei 
de 30 iulie dacă n-am ști citi oameni 
au primit în aceasta zi cheile unor a- 
oartamente noL.

74 de reporteri răsfoindu-și carnetele

se înscriseră la cuvînt în aceeași clipă. 
Glasurile se întretăiau:

— Bacău: în oraș au fost date în fo
losință azi 10 apartamente noi.

— In ziua de 30 iulie cetățenilor o- 
rașului Brașov li s-a pus la dispozi
ție încă 40 de apartamente noi.

— Cîmpia Turzii: Un număr de 56 
de familii s-au mutat azi în aparta
mente noi.

— Roman: Azi, uzina (Laminorul de 
țevi) a primit un număr de 9 aparta
mente noi.

— La Iași s-a recepționat un bloc de 
44 de apartamente.

— A fost dat în folosință la Craiova 
un bloc cu 60 de apartamente.

— Să ne oprim aici — a întrerupt 
cineva — să tragem linie și să adunăm. 
Vasazica în șase orașe de provincie s-au 
dat în folosință în ziua de 30 iulie 219 
apartamente noi. Oricare dintre noi ar 
putea să-și închipuie că toate aceste 219 
familii sînt prietenti lui apropiați- Ca 
prieteni apropiați toți l-au invitat să-i 
viziteze în noua locuință. La care să te 
duci mai întîi ? Trebuie să alegi- Pe ce 
criteriu să alegi ? Să mergi la cea mai 
frumoasă ? Toate sînt frumoase.

Și dacă toate apartamentele acestea 
ar fi plasate in același loc ar crește 
acolo in cursul unui singur an, anul 
1964. un oraș cu 54 000 de apartamente 
găzduind 150 000—200 000 de locuitori 
(un oraș cît Timișoara — 159 757 locui
tori).

Evident că unui astfel de oraș nu i-ar 
lipsi nici magazinele, nici școlile la fel 
de noi și moderne... — a spus cineva.

— Eu vă rog frumos... — a intervenit 
un corespondent refractar la artificiile 
gazetărești — ^.vă rog frumos să lăsați 
școlile acolo unde sînt. Ați adunat toate 
confecțiile unei fabrici într-un magazin, 
ați întins toate țesăturile din trei fabrici 
pe un singur km pătrat, ați strîns com

pact toate apartamentele noi într-un 
singur oraș, vă rog cel puțin școlile să 
le lăsați răspîndite pe tot cuprinsul 
țării acolo unde și sînt în realitate. E 
chiar foarte bine așa: în fiecare zi 
copiii țării primesc 12 săli noi de clasă. 
Lăsați-le risipite la locul lor, la Vișeu, 
la Sf. Gheorghe, la Rodna Veche...

— Dar ce-ai frate, cu noi, e mai 
plastic...

— Las'că știu eu. De dragul plastici- 
zării ați fi în stare să „faceți" acum un 
cinematograf saturnian în care să-i 
vîriți pe toți cei 522 000 de spectatori 
care merg într-o zi la nu știu cite ci
nematografe din țară. Ori chiar să ima
ginați o pereche de locatari amabili 
care deschid mereu ușa în fața a 
300 000 de cetățeni care ar veni cu te
levizoarele în brațe, numai ca să aveți 
t>oi plăcere să-i vedeți strînși laolaltă 
pe toți abonații televiziunii. Ei bine, e 
prea de tot!

Un hohot general de rîs a explodat 
încheind astfel într-o atmosferă de 
bună dispoziție generală reuniunea ce
lor 74 de reporteri și corespondenți.

★
Poate, tu cititorule, te-ai întrebat 

cînd și cum a avut loc o astfel de reu
niune. In jurul unei mese rotunde ? La 
telefon ? La o instalație specială de te- 
leconferință ?

Acest lucru — zău — n-are nici o 
însemnătate. Cu adevărat însemnat este 
numai adevărul acestor date, cifre și 
fapte menite să vă prezinte — fie și 
foarte succint — o zi din viața patriei, 
în miezul de vară al acestui an me
morabil.

ȘTEFAN IUREȘ 
MIHAI CARANFIL

și cei 74 de reporteri cărora redacția 
le mulțumește călduros pe această 

cale



Recolte bogate

în științele agricole
Acad. AMILCAR VASILIL

țiințele agricole, ca 
toate celelalte ști
ințe, au fost așe
zate la baza con
struirii socialismu
lui din țara noa

stră. Partidul a înconjurat cu 
deosebită grijă pe cercetătorii 
în domeniul agrotehnicii, che- 
mîndu-i să-și dăruiască toate 
eforturile pentru continua ri
dicare a producției agricole.

Cîteva cifre conturează din 
plin rolul cu totul deosebit pe 
care îl au în prezent științele 
agricole în ansamblul general 
al cercetării științifice in țara 
noastră.

înainte de anul 1944, aveam 
2 institute de cercetări în în
treg domeniul agriculturii, cu 
26 stațiuni experimentale care 
posedau o suprafață totală de 
4 938 ha teren agricol din care 
aproape 500 ha ocupate de ex
periențe. Planul de cercetare 
cuprindea circa 50 teme. Sta
țiunile nu aveau laboratoare 
unde să facă investigații cau
zale ale problemelor care se 
rezolvau în cîmpul de expe
riență. Erau doar 215 cercetă
tori eu studii superioare.

Cu totul alta a devenit situa
ția în anii puterii populare. 
Avem astăzi 6 institute de cer
cetări agricole cu 38 de sta
țiuni experimentale. Acestea 
posedă o suprafață de 80 838 ha 
teren, din care 4 840 ha ocupa
te de experiențe. Planul cu
prinde 724 de teme cu dezvol
tări atît în cîmp cît și în la
borator.

Desfășoară astăzi o amplă 
activitate în aceste institute, 
980 de cercetători cu studii su
perioare și 1700 de tehnicieni 
și laboranți.

Rezultatele obținute în do
meniul cercetării agricole sînt 
la un nivel superior ca metode 
de investigație și interpretare, 
ca fond tematic și ca utilitate. 
Cercetătorii noștri au obținut 
soiuri și hibrizi la plantele im
portante care sînt mai-produc
tive cu 20—50 la sută față de 
vechile soiuri, de calitate mai 
bună și mai adaptate condiții
lor intensive nou create în a- 
gricultura noastră. Metodele 
agrotehnice s-au perfecționat 
și adaptat la o agricultură in
tensivă și mecanizată, urmînd 
calea chimizării.

Pentru coordonarea tuturor 
cercetărilor în agricultură, s-a 
înființat Institutul central de 
cercetări agricole.

Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice, In
stitutul de cercetări hortiviti- 
cole, Institutul de cercetări 
zootehnice, Institutul de cerce
tări veterinare și bionreoarate 
„Pasteur* și Institutul de cer
cetări pentru mecanizarea a- 
griculturii, cercetătorii din 
toate stațiunile au obținut o 
serie de realizări în diverse 
domenii dintre care amintim : 
în pedologie s-a făcut 
cartografierea solurilor, de
terminarea proprietăților fizi
ce șl îndeosebi relațiile cu apa 
și aerul, caracterizarea agro- 
chimică. condițiile de aciditate 
a solurilor nodzolice și pro
blema amendării cu var, ame
liorarea solurilor sărăturoase 
și a nisipurilor. Multe din mă
surile aplicate au determinat o

creștere substanțială a produc
ției față de anii trecuți.

Rezultate remarcabile s-au 
obținut în domeniul geneticii 
și ameliorării plantelor agri
cole. Prin încrucișare, selecție, 
hrană, tratarea cu substanțe 
chimice, cu raze ionizante etc. 
s-au creat soiuri noi de plante 
mult mai valoroase decît soiu
rile vechi. La grîu s-au obținut 
recent soiuri și linii care dau 
un spor de producție de peste 
20 Ia sută comparativ cu soiu
rile raionate pînă acum. La 
porumb s-a reușit să se creeze 
hibrizi dubli pentru boabe și 
siloz de mare producție, tim
purii, semi-tîrzii, rezistenți la 
șiștăvire, la boli și dăunători 
și pretabili la cultura și recol
tarea mecanizată, care produc 
cu 28—51 la sută mai mult de
cît soiurile raionate și ajung la 
5000—8000 kg/ha fără irigație. 
Cercetătorii noștri în domeniul 
agrotehnicii lucrează și la obți
nerea de hibrizi pitici, însă de 
mare producție și de calitate 
superioară.

La sfecla de zahăr, încruci
șările conduse metodic au dus 
la obținerea de hibrizi triploizi 
care produc cu pînă la 32 la 
sută mai multe rădăcini și 
pînă la 16 la sută mai mult 
zahăr.

S-au precizat măsurile agro
tehnice pentru noile soiuri de 
plante, atît în condiții de nei- 
rigație, cit și de irigație : si
stemul de lucrare a solului și 
de îngrășare, regimul optim de 
irigație, ajungîndu-se să se 
producă peste 12 000 kgTia po
rumb boabe față de 5 000 
kg/ha fără irigație. Cu ajutorul 
irigației s-a reușit să se ob
țină două și chiar trei recolte 
în același an agricol pe aceeași 
suprafață de teren.

In ce privește hortiviticultura 
s-au făcut studii și s-au apli
cat pe teren zonarea și raio- 
narea soiurilor și s-au creat 
soiuri noi de legume, de pomi, 
de viță de vie și de flori.

Terasarea dealurilor erodate 
și plantarea lor cu pomi și 
vită de vie a adus în circuitul 
agricol terenuri care nu pu
teau produce altceva.

înainte de Eliberare abia în
cepuseră în zootehnie unele 
cercetări de alimentație a ani
malelor. După anul 1944, oa
menii de știință din domeniul 
agriculturii au studiat și rezol
vat o serie de probleme fun
damentale în domeniul ali
mentației raționale a animale
lor. al mecanizării proceselor 
de furajare, de muls, de tuns 
și altele.

Prin noi metode de amelio
rare și hrănire elaborate de 
cercetătorii noștri în multe 
gospodării, zootehniștii au reu-

șit să sporească producția de 
lapte la 3 000 — 4 716 litri pe 
vacă furajată, iar producția de 
lină fină la 8,3 kg pe oaie, cre- 
înd totodată rasele de ovine 
Merinos de Palas, Merinos de 
Transilvania și tipul local Ka
rakul brumăriu.

în scopul creșterii rapide a 
numărului animalelor și îm
bunătățirii caracteristicilor de 
rasa ale acestora s-au dezvol
tat în ultimii ani cercetările 
care privesc însămînțările ar
tificiale și combaterea sterili
tății.

In domeniul științelor vete
rinare s-au făcut vaste cerce
tări de anatomie comparată la 
multe din speciile de animale 
domestice, s-au studiat bolile 
acestora și s-au descoperit se
ruri și vaccinuri prin care se 
pot vindeca multe boli.

în sfîrțit, aș vrea să subli
niez fapftil că unele din meto
dele și rezultatele cercetărilor 
noastre — din care în rîndu- 
rile de mai sus nu am putut 
surprinde decît cîteva dintre 
realizările mai deosebite — au 
fost introduse și în alte țări, 
devenind astfel bunuri comune 
la dezvoltarea, științei mon
diale. Au fost larg citate multe 
lucrări originale romînești și, 
la unii dintre oamenii noștri 
de știință li s-au conferit înal
te titluri științifice onorifice, 
sau au fost invitați să țină 
cursuri și conferințe la uni
versități și academii de peste 
hotare.

După această succintă tre
cere în revistă, trebuie să re
marcăm că toate aceste reali
zări deosebite în domeniul cer
cetării științifice au fost po
sibile în condițiile marilor bi- 
ruinți obținute pe drumul 
transformării socialiste a agri
culturii în condițiile dezvoltă
rii continue a bazei materiale 
a agriculturii, ale existenței 
unor mari unități agricole ca
re să fie capabile de a pro
mova o agricultură științifică, 
la înălțimea cerințelor științei 
și tehnicii contemporane.

Con tin uî nd vasta activitate 
desfășurată pînă în prezent, 
cercetătorii din domeniul ști
ințelor agricole traduc în viață 
sarcinile stabilite de partid 
privind creșterea continuă a 
producției agricole și a calită
ții acesteia.

La Întreprinderea de prefabrica te și agregate pentru construcții 
din Capitală se execută ultima finisare la un lot de tuburi 

pentru canalizări de 400 mm
Foto: ÂGERPRES

Evodnd episoadele glorioase 
din istoria 'luptelor forțelor patri
otice ale poporului nostru în 
frunte cu partidul comunist, pen
tru eliberarea patriei de sub jugul 
fascist, lucrarea „20 de ani de la 
Eliberarea Romîniei" apărută în 
Editura politică, se remarcă prin 
bogăția informației, prin sinte
za generali pe care o oferi asu
pra principalelor succese obținute 
în perioada 1944— r.964 de po
porul nostru condus de partid.

Primul capitol al broșurii, 
„Partidul Comunist din Rominia 

âțiotorul, organizatorul și 
:ătoru! insurecției armate 

antifasciste din August 1944“, 
conține date interesante asupra 
mișcării antifasciste din România, 
vorbește despre uriașa activitate 
desfășurată de comuniști pentru 
organizarea tuturor forțelor pa
triotice intr-un front unic, capabil 
să răstoarne dictatura militaro- 
fascistă; evocă zilele fierbinți ale 
lui August S944, dnd — tn con
dițiile ofensivei rapide a armate
lor sovietice — poporul nostru, 
condus de partid, a reușii să-și 
dobîndeasci libertatea.

In viața poporului nostru a 
început o nouă eră istorică. Bro
șura subliniază importanța actului 
de la August ca început al 
revoluției populare, scoate în evi
dență marile transformări care au 
avut loc în acești douăzeci de ani 
culminînd cu victoria deplină a 
socialismului în patria noastră. 
Broșura prezintă totodată cititoru
lui unele din principalele realizări 
obținute de poporul nostru condus

apărut
Agronomul
din Lunca

de Dumitru Mircea

fit
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■
de partid fn industrializarea 
cialistă — temelia progresului 
p:d al întregii economii, în dez
voltarea agriculturii socialiste, 
creșterea nivelului de trai al po
porului, avîntul învațămîntului, 
științei și culturii, dezvoltarea de
mocrației socialiste, afirmarea R.P. 
Romine ca factor activ pe arena 
internaționala.

Lucrarea, tipărită de Editura Po
litică, se mai remarca și printr-o 
foarte interesantă suită de grafice 
șt planșe care oglindesc sugestiv 
mărețele transformări care au avut 
loc tn patria noastră în cele două 
decenii de libertate.

• S P O R T« S P O R T» S P O R T •
finalele spartaehiadci republicane

Duminică 16 august, de la ora 
17, pe stadionul Dinamo din Ca
pitală se va desfășura jocul pre
liminar de fotbal dintre selecțio
nata regiunii Iași și selecționata 
regiunii Cluj din cadrul Sparta- 
chiadei republicane. La 19 august, 
pe stadionul Dinamo vor avea loc 
meciurile : selecționata regiunii 
Dobrogea cu învingătoarea din 
meciul preliminar (la ora 15) și 
selecționata orașului București — 
selecționata regiunii Banat (ora 
17). Jocurile pentru stabilirea cla
samentului final de 1 la 4 din ca
drul Spartachiadei republicane se 
vot disputa lâ 22 august pe sta
dionul Republicii din Capitală, 
după următorul program :

— Ora 16,15 învinșii din cupla
jul de la 19 august.

— Ora 17,15 învingătorii în
tre ei.

★
acesta, campionatele repu- 
de atletism vor fi organi- 
cadrul întrecerilor finale

Șahiștii romîni in turneul final

Sosirea ministrului petrolului și chimiei 
din Republica India

La invitația Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
marți seara a sosit în Capitală 
Humayun Kabir, ministrul pe
trolului și chimiei din Repu
blica India.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa oaspetele a fost întâmpi
nat de Mihail Florescu. mi
nistrul industriei 
chimiei, Nicolae

petrolului și 
Ionescu. ad-

junct al ministrului, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost de față K. R. F. Khil- 
nani, ambasadorul Indiei în 
R. P. Romînă și membri ai am
basadei.

In timpul șederii în tara 
noastră, ministrul petrolului și 
chimiei din India va vizita 
unele rafinării de petrol și u- 
nităti ale industriei chimice.

(Âgerpres)

Anul 
blicane 
zate în ______  ___
ale primei Spartachiade republi
cane. Forma bună manifestată de 
unii atleți ca Viorica Viscopoleanu 
— care în acest an a corectat de 
trei ori recordul țării la săritura 
tn lungime — Ana Sălăgean — 
care a reușit să treacă granița ce
lor 16 m la greutate, Valeriu Jur- 
că — proaspătul recordman pe 400 
m garduri (51,1), Iolanda Balaș, 
Adrian Samungi și alții ne deter
mină să credem că întrecerile vor 
fi interesante și că se vor realiza- 
noi performanțe de valoare și noi 
recorduri republicane.

Finalele se vor desfășura în zi
lele de 19, 20 și 21 august pe sta
dionul „23 August" din Capitală.

9r

Pentru finalele de box ale Spar
tachiadei republicane s-au calificat 
reprezentativele regiunilor Galați, 
Brașov, Argeș. La 15 august se va 
disputa un meci preliminar între 
reprezentativele regiunilor Banat și 
Argeș.

Finalele sînt programate în zilele 
de 19 și 21 august și vor avea loc 
pe ringul montat în incinta pati
noarului „23 August".

Marți, la Sinaia, s-a disputat 
ultima rundă a zonei a 3-a a com
petiției internaționale de șah 
„Cupa Europei". Echipa R. P. Ro- 
mîne conduce cu 5-4 în meciul cu 
R. P. Ungară. Gheorghiu l-a în
vins pe Lengyel iar Mititelu a 
cîștigat Ia Honfi. S-au încheiat cu 
remiză partidele : Ghițescu-Por- 
tisch, Ciocîkea-Barcza, Botez-Bi- 
lek, Reicher-Forintos, Soos-Dely 
și Radoviei-Flesch. Szilagy l-a 
învins pe Nacu. A fost întrerup
tă partida Pavlov-Haag. Echipa 
R. P. Bulgaria conduce cu 4,5-3,5 
(2) în întilnirea cu R. D. Germa
nă.

în partidele întrerupte luni 
continuate marți au fost înregis
trate următoarele rezultate : R. P. 
Romînă-R. D. Germană 6,5-3,5 
puncte și R. P. Ungară-R. P. Bul
garia 7-3. Partidele întrerupte din 
runda de ieri vor fi continuate 
astăzi cînd se va stabili clasamen
tul final al zonei. Indiferent de 
rezultatele înregistrate în aceste 
partide, pentru turnul final ș-au 
calificat echipele R. r, Ungare și 
R. P. Romîne. Aceste echipe, 
alături de cele ale U.R.S.S., Olan
dei, Iugoslaviei și R. F. Germane, 
vor participa anul viitor la turne
ul final de la Hamburg.

Și

/ P E S CURT

• Echipa olimpică de 
fotbal a Iranului și-a 
început turneul în 
U.R.S.S. jucînd la O- 
desa cu echipa locală 
S. K. Odesa. Fotba
liștii sovietici au ter
minat învingători cu 
scorul de l—o 
(1—0).

Echipa Iranului face parte din 
grupa A a turneului olimpic ală
turi de echipele R. P. Romîne, 
R. D. Germane și Mexicului.

ță- 
rc-

I N FOR MÂȚII

• Ieri pe stadionul „Construc
torul" din Timișoara echipa femi
nină de handbal C.K.D. Praga $i-a 
încheiat turneul în țara noastră

jucînd cu Știința, campioana 
iii. Jocul s-a încheiat cu un 
zultat de egalitate: 7—7 (3—

► • Cunoscutul ciclist
■A francez Jacques An- 

1^' quetil, învingător de 
>, 5 ori în Turul Fran- 
r/ ței, a declarat recent 
W că este problematică 
JI participarea sa la vii- 

toarea ediție a marii 
campetiții rutiere. 

Dacă voi abandona ciclismul — a 
spus Anquetil — vot participa la 
raliul automobilistic de la Monte 
Carlo.

(Âgerpres)

Marți la amiază. Ștefan Ni- 
colau, vicepreședinte al MAN, 
a primit la Palatul Marii Adu
nări Naționale pe Ivan Kra- 
iacici, președintele Adunării 
Republicii Socialiste Croația 
din R. S. F. Iugoslavia, care ne 
vizitează țara.

La primirea care s-a desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească, au luat parte deputății 
Anton Breitenhoffer, Teodor 
Marinescu. Alexandru Boabă 
Stanciu Stoian.

A fost de față, Arso Milato- 
▼ici, ambasadorul R. S. F. Iu
goslavia la București.

★
Ieri, a plecat spre Berlin tova

rășul Ion Constantin, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M., pen
tru a participa la o Conferință 
internațională a tineretului, 
consacrată problemelor luptei 
pentru pace, coexistență paș
nică, dezarmare și înțelegere 
între popoare.

★
In ultimele zile, au fost pur

tate lâ București discuții co-

merciale între o delegație gha- 
n.eza, condusă de E. R. Hay- 
ford. secretar principal al De
partamentului Energiei, și o 
delegație romînă, condusă de 
V. Răuță, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exteri
or. La aceste discuții, care s-au 
referit la dezvoltarea schimbu
rilor comerciale între Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Ghana, a participat și 
E. K. Dadzie, ambasadorul Re
publicii Ghana la București.

Negocierile purtate au avut 
ca rezultat încheierea de către 
întreprinderea de stat pentru 
comerțul exterior Industrialex
port a unui contract potrivit 
căruia aceasta va livra către 
organizația ghaneză „Water 
Resources and Power Secreta
riat' două instalații de foraj, 
tip 4 LD. împreună cu materia
le și accesorii, precum și a unui 
contract de asistență tehnică 
pentru montarea și punerea în 
funcțiune a instalațiilor.

țAgerpres)

■

CINE M A T O G A

Cabana Cheile Turzll

„REBELUL MAGNIFIC- rulează 
la Patria (orele ; io ; 12 ; 14,15 ; 
16,30; 18,45; 21)’ COMOARA 
DIN LACUL DE ARGINT rulea
ză la Floreasca (orele : 10,30 ; 16; 
18,15; 20,30), București (orele : 
9,15; 11; 13,45; 16,30; 18,45; 
21), Miorița (orele; 10,15; 12,30; 
15,30; *7/45/ 20) Flamura (orele : 
9,15; 11,30; 1345; 16; 18,30; 21). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI rulează 
la Republica (orele : 8,30; 11,30; 
14,30; 18; 21,15), Luceafărul ore
le : (9; 12,15; 18; 21;), Excelsior 
orele : (8,15; 11,15; *4/*5; *7/*5; 
20,15), Feroviar orele : (9,30;
12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Au
rora orele: (9; 12; 15; 18; 21), 
Melodia (orele: 9; 12,15; 18; 21). 
VARA ÎN NORDUL SĂLBATEC 
rulează la Capitol (orele: 10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), Carpați ore
le : (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ ZI rulea
ză la Festival orele : (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45). CĂLIȚI ÎN 
FOC (cinemascop) rulează la Vic
toria (orele : 10; 12; 14; 16 ;
18,15; 20,30), Grivița (orele :
10; 12; 16; 18; 20). ÎMBLÎNZI- 
TORII DE BICICLETE rulează la 
Lumina (orele: 10; 12; 14; 16; 
18,15 ; 20,30). AVENTURILE
UNUI TÎNĂR rulează la Central 
(orele : 9,45; 12,30; 15,15; 18;
20,45). CERUL ȘI MOCIRLA rulea-

ză la Union orele: (16; 18,15;
20.30) . m-am Îndrăgostit la 
COPENHAGA rulează la Doina 
(orele: 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) (dimineața program pentru
copii ora 10), Înfrățirea între po
poare orele : (10; 16; 18,15; 20,30). 
Bacegi orele: (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA rulează la Giulești

orele: (10; 12; 16; 18,15;
20,15), Torniă orele: (9; 11; 13; 
16,30; 18,30), Rahova (orele :
15 ; 17,15; 19,30). GERMANIE, 
STELUȚELE TALE rulează la Da
cia (orele : 9; 11; 13,15; 17; 19; 
21). DIVORȚ ITALIAN rulează la 
Cultural orele : (16; 18,15; 20,30). 
LA STRADA rulează la Buzești 
orele : (15,45; 18; 20,15). COMI
SARUL rulează la Crîngași orele : 
(16; 18,15; 20,30). Adesgo orele : 
(14,45; 16,45; 19; 21,15). Un
SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ rulează 
la Flacăra orele : (16; 18; 20,15).

LUMEA COMICĂ A LUI HA
ROLD LLOYD rulează la Vitan 
orele î (16; 18; 20). CAUZE
DREPTE (cinemascop) rulează la 
Munca orele : (16; 18,15; 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI (cinema
scop) ambele serii rulează la 
Popular orele : (10,30; 16; 19,30). 
DOMNUL TOPAZE (cinemascop) 
rulează la Moșilor orele : (16; 18). 
DRAGOSTE LUNGĂ DE O SEA
RĂ rulează la Cosmos orele: 
(16; 18; 20). CEI PATRU CĂ
LUGĂRI rulează la Viitorul orele: 
(15; 17; 19; 21). DEZRĂDĂCI- 
NAȚII rulează la Colentina orele : 
(15; 17,15; 19,30). KOZARA ru
lează Ia Volga orele : (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). ÎMPUȘCĂTURI 
ÎN CEAȚĂ rulează la Modern 
orele: (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Drumul Sării orele : (16; 18; 20), 
ERA NOAPTE LA ROMA — 
ambele serii — rulează la Pro
gresul orele: (15; 19; 21). OCO
LUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE 
ZILE (cinemascop) — ambele se
rii — rulează la Lira orele: 
(15,30; 19). VALEA VULTURI
LOR rulează la Cotroceni orele : 
(16; 18,15; 20,30). POMPIERUL
ATOMIC rulează la Pacea orele: 
(16; 18; 20). K ALOI AN rulează la 
Ferentari orele : (16; 18,15;
20,30).

La Moinești: 97 la sută foraj cu turbina
(Urmare din pag. T)

De asemenea avantaje au ți
nut seama sondorii Trustului 
din Moinești cînd au trecut la 
aplicarea forajului cu turbina, 
în vederea introducerii acestei 
metode au fost luate măsuri 
pentru asigurarea unui montaj 
de suprafață mai rezistent, co
respunzător condițiilor mari de 
presiune impuse de folosirea 
turbinei. O atenție deosebită 
s-a acordat calității fluidulu; 
de foraj, curățirii cit mai com
plete a noroiului de orice par
ticulă de rocă, precum și ame
najării unei puternice baze 
tubulare. Rezultatele nu s-au 
lăsat mult așteptate. în 1954, 
la numai doi ani de la prima 
experiență, s-a reușit să se 
sape cu noua metodă 65,1 la 
sută din totalul metrilor forați, 
în 1957 — 79,6 la sută. în 1958 
— 89,9 la sută.

Astăzi, 97 la sută din to
talul metrilor forați (mai mult 
cu 1 la sută decît prevederile 
planului) se sapă cu turbina.

Aplicarea noii metode n-a 
decurs însă lin în această vre
me. Folosirea turbinei a ridi-

cat, din timp în timp, pro
bleme deosebite pe care colec
tivele întreprinderilor de foraj 
le rezolvă cu tot mai multă 
competență. Un exemplu. Cu 
mai multe luni în urmă, la u- 
nele din structuri se înregistrau 
pierderi masive de noroi. La 
început, pe o porțiune de cîțiva 
metri forajul decurgea normai. 
După aceasta, sapa se afunda 
însă într-un strat diferit ca 
structură și începeau avariile, 
complicațiile. Sondorii, maiștrii 
de foraj, inginerii cu o veche 
experiență știau desigur cum 
să elimine acest neajuns. Cu
noșteau, de pildă, că porțiunea 
respectivă de teren nu poate 
fi străbătută decît rapid, cu 
viteze foarte mari. Au încercat 
atunci să foreze și cu debite 
mai mici și cimentări repetate. 
Dar, în aceste condiții turbina 
devenea nerentabilă. Scădea 
viteza, creștea timpul nepro
ductiv, se ridica prețul de cost, 
înlocuirea turbinei cu forajul 
rotativ ar fi însemnat un pas 
înapoi.

Cercetările întreprinse zile 
și nopți în șir au avut rezulta
tul scontat. A fost elaborată 
metoda originala de a fora cu

apa, trilocuiridu-se astfel obiș
nuitul și prețiosul noroi de fo
raj. Metoda se cheamă, după 
rigurozitatea unei formulări 
științifice, „forajul cu apă în 
circulație pierdută". Procedeul 
s-a aplicat prima dată la son
da unde încetase de cîteva luni 
forajul, tocmai datorită pier
derilor masive de noroi de că
tre brigada condusă de Teodor 
Herțan. Trecîndu-se la forajul 
cu apă, în două săptămîni lu
crurile au fost puse la punct.

— Două condiții erau ne
cesare pentru forajul cu apă, 
spune Teodor Herțan. în pri
mul rină, viteza. însemna că 
atunci cînd sapa intra în zona 
dificilă, aceasta trebuia să fie 
traversată cu cea mai mare 
rapiditate. în al doilea rînd, 
era necesar ca întregul echipa
ment de la sondă să fie în așa 
fel pus la punct incit să func
ționeze ca un ceasornic. Băieții 
noștri au respectat și prima și 
a doua condiție. Au manevrat 
astfel garnitura mult mai des 
pentru a evita întreruperile în 
timp ce sapa se afla pe talpă. 
Controlul minuțios al utilaje
lor sau înlăturarea micilor de
fecțiuni ivite se făcea numai în

timpul cînd sapa era scoasă 
pentru înlocuire.

— Drept să spun, conchide 
șeful de brigadă, ne-a trebuit 
și ceva curaj, încredere în 
noul procedeu. Este un lucru 
deosebit să forezi cu apă fără 
circulație...

Aplicarea acestui procedeu 
a avut o mare însemnătate 
pentru întreprinderile din ca
drul Trustului de foraj-Moi- 
r.ești: s-a obținut o reducere 
cu unu la sută a cheltuielilor 
r.ecesare pentru lichidarea a- 
variilor ș: a pierderilor de no
roi.

în primul semestru al anu
lui, întreprinderile trustului 
din Moinești au realizat peste 
5,5 milioane lei economii la 
prețul de cost. Angajamentul 
luat în întrecerea socialistă a 
fost astfel îndeplinit și depășit 
cu mult, tn obținerea acestui 
important rezultat și-au spus 
un cuvînt greu avantajele ofe
rite de aplicarea forajului cu 
turbina, dar și inițiativele 
colectivelor de sondori, preo
cuparea lor pentru reducerea 
necontenită a prețului de cost.

| rin martie, în prej
ma începerii campa
niei de primăvară, 
i-am făcut o vizită, 
de nenumărate ori 
promisă, tînărului 
meu prieten, Pavel 

Păcuraru, inginer agronom la gos
podăria colectivă din Lunca-Mu- 
reș.

L-am găsit ocupat pînă peste 
cap cu pregătirea campaniei de 
primăvară, cu toate că primăvara 
capricioasă, întîrzia. Cînd ne-am 
despărțit începuse vînt, înspre 
răsărit, peste dealurile dinspre 
Spălnaca și Hopîrta, se subția o 
înseninare, dar prietenul meu 
tînărul inginer avea pe obraz o 
umbră de neliniște.

In planurile lui, dezbătute pe 
larg și în amănunt cu colectiviștii, 
se prevăzuseră cu precizie, din de
cadă în decadă, lucrările de primă
vară. Cum se zvîntă intră grapa 
rotativă în grîu („griul e frumos, 
soiuri de mare productivitate; 
dacă o ține așa, batem recorduri!“) 
și cultivatoarele pe arături, să nu 
se prindă crustă. Peste semănătu
rile de primăvara, se trece cu gra
pele. La porumb-hibrizi dubli, ve
rificați de el personal — este pre
văzută o lucrare cu sapa rotativă, 
două prașile mecanice și trei ma
nuale... („Anul trecut, în condiții 
de relativă secetă, hibridul 208 
ne-a dat 7 264 kg boabe la hectar, 
pe 31 de ha dacă l-am lucrat ști
ințific /*). La sfeclă, patru prașile ; 
la floarea-soarelui, trei prașile ma
nuale și două mecanice. Adăugați 
plantările de pomi și de vie, lu
crările în vie și la grădina de le
gume, plivitul holdelor, asigurarea 
furajelor („însilozarea pentru iar
nă începe din mai!" a spus Paul 
la o consfătuire pe raion). Toate 
sînt lucrări ce se împletesc, se 
stînjenesc chiar unele pe altele și-i 
pericol de întîrziere, dacă nu or
ganizezi totul din timp. Te bizui 
pe colectiviști, pe hărnicia lor, pe 
priceperea fiecăruia, dar uite că te 
înttrzie vremea, te înghesuie de nu 
mai știi unde ți-e capul. Ai, deci, 
tot dreptul să te umbrești t

Am urmărit cu regularitate în 
ziar mersul lucrărilor de primă
vară, pe regiune și pe raion. $i 
mereu aflam că Lunea-Mureș „stă 
bine*. Semănaseră la timp, cultu
rile de toamnă fuseseră plivite, lu
crările de îngrijire a culturilor se 
desfășurau normal, ritmic, fără gî- 
tuiri, însilozările începuseră de 
timpuriu, secerișul s-a terminat în 
timpul prevăzut. De fiecare dată 
vedeam aievea graficele și hărțile 
lui Paul, dar nu umbrite de norul 
cel negru și amenințător, ci lumi
noase și vesele. Mi-l închipuiam și 
pe el bătînd cu pasul și cu șareta 
timpurile, ca în fiecare an („ingi
nerul nostru a bătut cu pasul fie
care petec de hotar, știe ce-i tre
buie și ce poate da !n, mă infor
mase președintele Man Tănase). 
Iar în 22 iulie, ziarul regional 
Făclia a dedicat o pagină întreagă 
experienței dobîndite în gospodăria 
din Lunca Mureș. Am avut una 
dintre satisfacțiile ce nu se uită : 
prevederile de plan ale inginerului, 
discutate cu colectivnștii în amă
nunt, se închegau în fapte și rea
lizări.., Nimic n-a rămas neîm
plinit.

Tînărul inginer Agronom din 
Lunca Mureșului a izbutit în cei 
trei ani de muncă să determine 
științific dezvoltarea, armonioasă, 
multilaterală și intensivă a pro
ducției agricole, să devină el în
suși un factor de prim-ordin în 
creșterea bunăstării colectiviștilor. 
Fără îndoială că munca lui putea 
să rodească numai cu sprijinul ce
lorlalți, dar el înțelege și pune în 
practică rostul inginerului agronom 
în gospodărie : să introducă știința 
pe ogoare, să crească dintre colec
tiviști cadre pricepute, să facă din 
toți meșteri ai recoltelor bogate, 
să ajute la ridicarea cunoștințelor 
și concomitent, să sporească re
coltele...

Mii de tineri ca Paul, prietenul 
nostru, sînt în satele noastre. Co
muniști, utemiști, crescuți de parti
dul nostru în spiritul dragostei 
față de oameni și de muncă. Agri
cultura noastră crește impetuos și 
prin eforturile lor. Din cînd în 
cînd le însemnăm profilul și faptele 
pe hîrtie. Propunîndu-ți să reali
zezi, fie și în treacăt, profilul tînă
rului inginer, la a cărui „îmbogă
țire" și-au adus contribuția, firește, 
colectiviștii din Lunca, ar trebui să 
o faci chemînd în ajutor — deloc 
paradoxal! — cifrele : creșterea a- 
verii obștești — de la 53 000 lei 
acum 20 ani, la 8 619 302 lei; ve
niturile bănești ale gospodăriei, 
cifrate — numai pe primul semes
tru al acestui an — la a 300 000 
lei (pe întregul an s-au planificat 
2 400 000 lei 1) ; sau proiectele de 
viitor — viitoarea lor podgorie; 
casele noi mobilate lux, cu lumi
nă electrică și canalizare; boga
tele ferme ale gospodăriei; sera 
de legume, creație — am putea 
zice personală — a inginerului 
agronom („să aibă colectiviștii 
legume proaspete; ei și muncito
rii din vecinătăți !u zice Paul). Și 
cîte altele nu s-ar cuveni adăuga
te pentru a da expresie și lumină 
acestui tînăr asemenea multora 
ca el l

Deocamdată, ne oprim aici, ur
mînd să adăugăm în curînd pe 
baza graficelor, a hărților riguros 
întocmite și transformate în faptă, 
noile izbînzi. Căci recolta anului 
viitor a început să fie pregătită de 
pe acum.

SIMPOZION
Marți după amiază a avut îoc în 

Capitală simpozionul „Scriem noua 
istorie a patriei : oameni, locuri și 
fapte» organizat de Consiliul pen
tru răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice din C.S.C.A. și 
și Universitatea populară a orașu
lui București.

Au luat cuvîntul scriitorii Mar
cel Breslașu, Dan Deșliu, și Con
stantin Chiriță.

A urmat apoi filmul documentar 
„Prefață la un nou poem" și filmul 
artistic „La Strada", y ■ -

(Âgerpres)
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GENEVA: Delegația Consiliului 
National al femeilor

In Comitetul celor 18 state din P.P.D. în P.P.D. Coreeană

GENEVA 11 (Agerpres). — 
Marți dimineața, la Palatul 
Națiunilor din Geneva a avut 
loc cea de-a 206-a ședință a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. Ședința, care a 
durat numai o oră, a fost pre
zidata de Karlo Lukanov, re
prezentantul Bulgariei. Discu
țiile în cadrul ședinței s-au re
ferit la problema lichidării 
mijloacelor de transportare a 
armei nucleare la țintă.

Reprezentantul Angliei. J. B. 
Tahourdin, s-a pronunța: ir 
favoarea creării așa-numimlui 
grup de lucru in problema li
chidării mijloacelor de trans
portare a armei nucleare la ^n- 
tă, exprimind din nou concep
țiile delegațiilor occidentale in 
această problemă. După cum 
se știe, delegațiile occidentale 
vor ca grupul de lucru să dis
cute așa-numita ^reducere 
procentuală- a mijloacelor de 
transportare, proiect care pre
vede ca potențialul racheto- 
nuclear de mare amploare sâ

rămînâ neatins pînă în ulti
mul moment al dezarmării. 
Delegatul englez, sprijinind a- 
cest punct de vedere, a afir
mat. totuși, că răspunderea 
pentru faptul că grupul de lu
cru nu a fost încă înființat, 
revine celorlalți reprezentanți 
din comitet

Reprezentantul Bulgariei. K. 
Lukanov, a afirmat că țările 
occidentale manifestă grijă nu 
pentru căutarea căilor spre 
înlăturarea divergențelor, ci 
pentru a-și declina răspunde
rea și a o arunca asupra ace
lora care find în mod sincer și 
efecuv să se iasă din impas. 
Occidentul trebuie sâ manife
sto o abordare constructivă și 
atrr Ccenitetui celor 18 va 
progresa in activitatea sa. a 
spus ei.

In ședmți de marU s-a păs
trat un moment de reculegere 
în ZKsxria iui A_ Zawadzki, 
președmteâe Cncsshahn de 
Stat al R-P- Boiooe.

PHENIAN. Cu prilejul vi
zitei de prietenie pe care de
legația Consiliului Național ai 
Femeilor din R. P. Romînă o 
face în R. P. D. Coreeană la 
invitația C.C. al Uniunii De
mocrate a femeilor coreene, la 
Phenian a avut loc o adunare.

La adunare a luat cuvîntul 
Kinok Soon, prim-vicepreșe- 
dintă a C.C. al Uniunii Demo
crate a femeilor coreene, care 
a adresat un cuvînt de salut 
delegației femeilor romîne și 
a urat poporului, femeilor din 
Rominia, succese în construc
ția socialistă.

Răspunzînd. Maria Ciocan, 
secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor din R. P. Ro
mână. conducătoarea delega
ției, a transmis femeilor co
reene urări de succes în lupta 
pentru construcția socialistă 
și unificarea pașnică a țăriL

La adunare au luat parte 
Ma-jnie Bodrâ^aș. arr.basado- 
nd R P. Romîne in R. P. D.

șj ratmbri ai Amba
sade romîne-

CONGO: Situația

FUNERALIILE LUI
ALEKSANDER ZAWADZKI

Prezențe
HAVANA 11 (Agerpres'- — 

Universitatea din Havana a 
organizat o seară culturala 
închinată celei de a XX-a ani
versări a eliberării Rominîei 
de sub jugul fascist.

Ambasadorul R. P. Romine 
în Cuba, Mihai Magheru, a 
vorbit despre însemnătatea zi
lei de 23 August 1944 și succe
sele obținute în domeniul in- 
vățămîntului.

Despre muzica cultă și popu
lară romînească, a vorbi: pro
fesor dr. Pilar Lines. Confe
rința a fost ilustrată .cu muzi- 
că înregistrată pe discuri.

în cadrul Universității s-a 
inaugurat o expoziție fotogra
fică a realizărilor R- P. Ro
mine.

♦
PRAG A ii. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
La ii august, la Praga a avut 

loc vernisajul expoziției artiștilor 
plastid ronuni Alexandru Gix- 
rencu și Geza Vida. Festivitatea a 
fost precedată de o cxifenzu de 
presă în care pictorul Alexandru 
Ciucurencu a răspuns intrebârder 
puse de redactorii ziarelor centra-

rominești

RABAT. C* ceies
dM XX-< cetrerairi < Fu 
berers Rowâuei, petf-aonle ca 
redao wcroecwe cx tmmi 
o emisăsxe despre Repwshe* 
Popsderc R&auai. I* cadrxl 
emisnarii * fcx: preeutoto o 
ompid expunere despre der- 
roiterec ReybKcîî Popwtare 
Ror-.îne și w progres» de 
muzică romtaeuci.

ACCRA. Lc ccvrL de cer
cetări țîniijirice cl Accdemaet 
Giianeze cm T«fo c «rw ioc 
o gală de fSme documentare 
romincfti, la care «i loot par
te numeroși specialiști, tehni
cieni fi muncitori gheneri.

NICOSLA, In oras-l Fk=a- 
s-a desEhxs • epr?» 

de f<«i<rafn prrruad rrx-^a- 
popcrxtat a ret 9

vernisaj a parr-ripex mare 
număr de persoane-

din provincia Kivu

respecxi hz»
spenf os a ia
h. Cășrx ssx awo de ■ 

n ȚntLte samă 5x nx

DE TOATE
• Descoperiri ie golful

Taranto

In Marea Ionică s-a descoperit 
la o adîncime de aproximativ 
20 m sub apă o navă greacă 

antică. In prezent, arheologii sub
acvatici fac o serie de cer
cetări în golful Taranto, în jurul 
locului unde a fost găsită nava 
și unde s-au descoperit și alte res
turi ale unor ambarcațiuni antice 
grecești.

Pentru început s-a ajuns Ia con
cluzia că nava scufundată la mică 
distantă de coastă a naufragiat, 
datorită unei furtuni, în timp ce sa 
îndrepta spre golful Taranto.

Arheologii studiază posibilitățile 
de scoatere la suprafață a nave!. 
Actualele descoperiri vor sta la 
baza unor studii asupra relațiilor 
care au avut loc acum peste 2 000 
de ani între Grecia și Orientul 
Mijlociu.

an a :ost prezentate daci ©pere .- 
.Jineaznl Igot". ^OtheDo*. —Aria-. 
„Carmen- «j „Tasca". .'■S:-: rrxcex 
rolurilor principele ca >os£ uter- 
pretaie de artiști cj s£ri-
initate ca: Marcceia fchbe șs

Spectacolele Festrircl-alzr or 
operă de la Opatia ca fost vioo- 
nale de peste 13 000 de ipecl—i r.

• ,,Zilele ■ePicate"

L a Portofino (Genora) cx 
fost organizai* j&l* 
medical*- i* cadrul că

• Opatia: Festival de operă

rora s-a discutat pros'.*—.a tu
morilor cancerigen*. Din ma
terialele „zilelor medical** re
iese că dacă acum zece se 
înregistrau tn Italia 17 tM de 
cazuri mortale pe «k ta «nsd 
1963 ele un crescut ta 77M. 
In fiecare an se înregistrează 
la italieni de rirxtâ mzfioae 
peste 300 000 de cazuri de tu
mori cancerigene.

• LiTeatrW

La W •iwrmc-
3e* d_x Urm? a 5wc 
peexztszi pasat J&c-

meo de iff

zatâ de Frxzco care
a pceaerta: arr-'am ^rar:i 
și la teatral J0M Ut* dfai 
Lzxadra. -prade a arse sxx «xm 
deotbe.

La spsoao. -1 cr: îa Urtx- 
zo. roizrîse prnripalr au. tae 
zz-zerpreoie de Arma Mima 
G^^arzfieri și Garcrâ G.ttt- 
mnL

Problema cipriota
U.RS.S. Aspect de pe una din 

străzile orașului Iaroslavl

XFX xx țA«r=ra - —

.t : . . .z -t

Declarație
a guvernului sovietic

i genția Taniug anunță că la
2J Opatia a luat sfirșit Festivc- 

lui de operă din acest an. 
Acest Festival de operă este orga
nizat de mai mul ți ani de către 
Opera din Rieka si Teatrul din 
Opatia.

La Festivalul de operă din acest

Materialele subîsxzazâ cz
principale elemente ecseert- 
gene — colo rar.;:: și conse^- 
ranții folosiți in industria uli- 
mentară, fumul industrial 
tutunuL

După cum se știe, tînărul francez Eric Tabaziy a «mo...: recenr, 
(cu ambarcațiunea „Pen Dick ir) un nou record de :.’c. e-.^-e 
a Atlanticului, lată-1 in portul Le Havre (extrema stiogăf pe 
bordul navei cu rudele și prietenii săi înainte de a.ptatsi poe

tul pentru a participa la o nouă cursă.

Vedere z.z Marr Tetra (B. S. Ce^csBOV9ett

Omagiu celor 
împotriva

?Ai2S 11 iAgerpres> — Sute 
de iero*wn lraace& an sărbâ- 
aorr laz: cea de-a 2&-a aniver
sare « sboesces greve dm au- 
9css Z944. Dectass^â in ajunul 

Parsnlm de sub ocu
pata fasostă. greva patriotică 
a iercrriariJar *-e transformat 
rapai intro râscoaU armata a 
locuitorilor Pansele: împotriva 
ocupanțJor.

căzuți in lupta 
fascismului
rr.-.-.p - -: : -
Partidului comonssc s Pamdo- 
lui socialist. s-aea a-
dunat in gknle caprtaln — 
Austerlitz. Lyoa. Sicc^arzasse, 
Saint Lazame Gara ie N: rd si 
de Est Numeroase oe£ec»^_ an 
depus coroane ta ptâc~> me
moriale ridicate in arrv-.t^ea 
feroviarilor căzuți in tapta deși 
împotriva occpantiloc faseșt-

MOSCOVA ii (Agerpres). — 
După cum transmite TASS, în 
legătură cu adoptarea de către cea 
de-a IX-a Conferință consultativă 
a miniștrilor afacerilor externe ai 
țârilor membre ale Organizației 
Statelor Americane a rezoluției și 
declarației, îndreptate împotriva 
RepoMidi Cuba, precum și cu 
transmiterea textului rezoluției 
către Coctâliul de Securitate, gu
vernul sovietic a dat publicități 
o dedarație.

Rezoluta OS_A, se arată în 
dedarape, propune statelor mem
bre aie acestei organizații să ^iu 
Lxjfpnâ rdațri diplomatice sau 
ncEsedare o» guvernul Cubei'.

sâ iacrtee or. ce axnert — ch- 
recs ssb mâJec — ca Cuba* și

Premierul sud-rhodesian
va pleca la Loncra

SALISBURY 11 (Agerpres). 
: Prânzi ranrsîru al Rbodestei 

de sud. Ian Smith, a anunțat 
tnarți in pariameatul sud-rho- 
desxan că va pleca la Locxira 
in luna septembrie pentru a 
avea întrevederi a primul 

. m: nistru englez, Douglas Ho- 
| me. După cum se ștta. ta re

centa confennțâ a prunilor 
miniștri ai țărilor r~rrnbre ale 
Cocnmccwealthultu. regimul 
rassst sod-rhodeszan a fost 
condamnat cu asprime, mcue- 
roșz parficiya**țx soîxitintn ca. 
ta procSamrea mdeperxyuței 
acestui stat. Anglia să su pre
dea paserea artnahohu guvem.

Smith a precizat că a lost 
in ccrespcoâențâ pata acum 
eu guv^rtul ecgjez in legatu
ri cu prctjema mdepex^dertței 
Rbodesăei de sud și — după 
cum ammțâ ageuțta Reuter — 
primul rr.: .t'stz'u englez a in
dicat intr-o scrisoare că ax 

i dori să se ecesulte cu șeful 
guvernului rotdestar.

VARȘOVIA 11 Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite :

La 11 august, oamenii mun
cii din Polonia l-au condus pe 
ultimul drum pe Aleksander 
Zawadzki, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, președin
tele Comitetului Frontului 
unității poporului. în capitala 
Poloniei au sosit delegați din 
toate colțurile țării pentru a 
cinsti memoria dispărutului.

Ultima gardă de onoare a 
fost formată din Wladyslaw 
Gomulka, Jozef Cyrankiewicz, 
Edward Gierek, Ignacy Loga- 
Sowinski, Zenon Kliszko și 
Marian Spychalski.

La ora 15,00, în acordurile 
unei melodii funebre, purtat 
pe umeri de membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
sicriul acoperit cu drapelul de 
stat al Poloniei a fost scos din 
clădirea Consiliului de Stat și 
așezat pe un afet de tun. In 
fruntea cortegiului se afla o 
companie de onoare, un grup 
purtind drapelele organizații
lor obștești unde a activat de
functul, precum și ofițeri cu 
perne de catifea pe care erau 
decorațiile și cascheta de mi
ner a lui A. Zawadzki. Nu
meroși oameni ai muncii, re- 
prezentînd diferite regiuni ale 
țarii, purtau coroane de flori.

în urma afetului pășeau 
membrii familiei defunctului, 
conducători de partid și de 
stat, delegațiile de peste ho
tare, reprezentanți ai corpului 
diplomatic, delegații din între
prinderi și instituții, printre 
care o delegație de mineri din 
Bazinul Sileziei.

Timp de o oră și jumătate, 
cortegiul funebru a parcurs 
drumul pînă în Piața Teatru
lui. Zeci de mii de locuitori ai 
capitalei Poloniei au ieșit pe 
străzi pentru a-și lua rămas 
bun de la A. Zawadzki.

în Piața Teatrului, unde se 
înalță monumentul eroilor 
Varșoviei, a avut loc mitingul 
de doliu al oamenilor muncii. 
La tribună au luat loc condu
cătorii partidului și guvernu
lui R- P. Polone în frunte cu 
W Gomulka și J. Cyrankie- 
nz. familia defunriului. con» 
dacători ai partidei ar politice 
și crgarizațiuor obștești, 
membrii delegațiilor străine 
sosite la funeraliile lui A. Za
wadzki.

La tribună au luat loc, de 
asemenea, membrii delegației 
țării noastre, condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne.

Luind cuvîntul în numele 
C.C. al P.M.U.P-, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, W. Go
mulka a exprimat profunda 
durere a oamenilor muncii în 
legătură cu încetarea din via
ță a lui A. Zawadzki, unul din 
cei mai de seamă militanți ai 
mișcării muncitorești polone
ze. cunoscut conducător de 
partid și de stat Evocînd via
ța și lupta lui A. Zawadzki, 
W. Gomulka a spus : „A ple
cat dintre noi fiul bazinului 
carbonifer ,,Dombrowski“, co
munistul provenit din sinul 
poporului, luptătorul și revo
luționarul care în decurs de 
patru decenii a dus o luptă 
dirză și eroică sub steagul 
marxism-leninismului pentru 
muza clasei sale, a poporului 
său, a țării sale, pentru eli-

VARȘOVIA 11. — Cores
pondentul Agerpres, G. Gheor- 
ghîță transmite:

In seara zilei de 11 august, 
in Palatul Consiliului de Mi
niștri al R- P. Polone a avut 
loc o intilnire a delegațiilor 
de peste hotare participante 
ta funeraliile lui Alexander 
Zawadzki.

Cu acest prilej, conducăto
rul delegației R. P. Ranine, 
tovarășul Gheorghe ApastoL 
membru al Biroului Politic al 
CC. al PAÎJL. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, s-a întreținut cu tova
rășul Wladislaw Gomulka, 
prirr.-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și a transmis din

berarea celor asupriți și ex
ploatați. A plecat dintre noi 
omul care și-a dedicat întrea
ga viață măreței cauze a so
cialismului, în care s-au con
topit patriotismul înflăcărat și 
internaționalismul proletar, 
care a legat într-un tot indes
tructibil dragostea față de 
poporul său cu frăția între 
toate popoarele, care și-a în
scris numele în istoria mișcă
rii muncitorești și a poporului 
său, în istoria Poloniei popu
lare**.

„Cu profundă durere — a 
spus în încheiere W. Gomul
ka — îmi iau rămas bun, în 
numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, în numele Consi
liului de Stat și al guvernului 
Republicii Populare Polone, 
de la tovarășul nostru Alek
sander Zawadzki, marele fiu 
ai Poloniei, om de stat, comu
nist și patriot, luptător revo
luționar al clasei muncitoare, 
apărător al unității naționale, 
internaționalist și constructor 
al Poloniei populare4*.

Amintirea sa va trăi veșnic.
Au luat apoi cuvîntul Cze

slaw Wycech, mareșal al Sei
mului R. P. Polone, președin
tele Partidului Țărănesc Unit, 
și Stanislaw Kulczynski, loc
țiitor al președintelui Consi
liului de Stat, președintele 
Partidului Democrat, care au 
vorbit despre pierderea grea, 
suferită de partidul comuni
știlor polonezi, de clasa mun
citoare poloneză.

A vorbit apoi, A. I. Mikoian, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
conducătorul delegației gu
vernamentale sovietice la fu
neralii. C.C. al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem, Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., 
popoarele Uniunii Sovietice, 
a spus A. I. Mikoian, au îm
puternicit delegația noastră 
guvernamentală să exprime 
sentimentele lor de adîncă du
rere. Moartea a răpit din rîn- 
durile noastre pe un eminent 
conducător de partid și de 
stat. Viața și activitatea tova
rășului A. Zawadzki este un 
exemplu de slujire neprecu
pețită a clasei muncitoare, a 
poporului și partidului său.

La mitingul de doliu au mai 
luat cuvîntul Bohuslav Lasto- 
vicka, președintele Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace, 
membru în Prezidiul C.C. al 
P.C .din Cehoslovacia, și Frie
drich Ebert, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.S.U.G.

După terminarea mitingului 
de doliu din Piața Teatrului 
s-a format un cortegiu de ma
șini care s-a îndreptat spre 
cimitirul militar. Aci, în su
netele Internaționalei, sicriul 
cu rămășițele pămîntești ale 
lui Al. Zawadzki a fost depus 
în cripta de piatră de pe aleea 
„Zasluzonych".

Au fost trase 3 salve de o- 
noare, apoi conducătorii polo
nezi și șefii delegațiilor stră
ine, printre care și șeful dele
gației R. P. Romîne, tovarășul 
Gheorghe Apostol, au prezen
tat condoleanțe familiei de
functului.

★
In cursul după amiezii de 

marți, postul de televiziune 
București a transmis prin In- 
terviziune de la Varșovia, as
pecte de la funeraliile lui 
Aleksander Zawadski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al PM.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Po
lone.

★

partea Comitetului Central al 
P.MJL, a Consiliului de Stat 
și a guvernului R. P. Romîne, 
din partea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, perso
nal, cele mai sincere con
doleanțe pentru pierderea 
grea suferită de poporul po
lonez, arătînd, în același timp, 
că poporul romîn și conduce
rea de partid și de stat a R-P. 
Romîne este alături de po
porul frate polonez în aceste 
clipe grele.

Mulțumind, tovarășul Wla- 
dislaw Gomulka a transmis 
urări de bine și sănătate to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, personal, și noi suc
cese poporului romîn.

pe scurt > pe scurt
MOSCOVA. — La 10 august 

i s-a înmînat la Moscova cu
noscutului pictor și caricatu
rist danez, Herlup Bidstrup. 

I Premiul internațional Lenin 
Pentru întărirea păcii între 
popoare^.

ZANZIBAR. — Prim-vicepre- 
j ședințele Republicii Unite Tangani- 

ca și Zanzibar, Karume, a numit o 
comisie de stat pentru controlul 
asupra problemelor financiare ale 
Zanzibarului. Comisia trebuie să 
elaboreze și să prezinte pînă în 
luna octombrie recomandări în 
legătură cu crearea unui sistem 
centralizat de control financiar în 

I Zanzibar.

Conferința Uniunii inter 
i parlamentare

COPENHAGA. — Intre 20 și 28 
august a.c. va avea lac la Copen
haga cea de-a 53-a Conferință a 
Uniunii interparlamentare. La lu

crările conierintei. cere se vor 
desfășura in clădirea ?c.’.z3xz.:zL~. 
danez, vor lua parte reprezezitai- 
a peste 60 de fări. Cu aceasM oca
zie se va sărbători a 75-a anr.erse- 
re a creării Uniunii

Conferința va dezbate o serie 
de probleme privind pacea tus-ci 
și dezarmarea generală, edacctia 
și lupta Împotriva anaiiabetismului. 
apărarea drepturilor oma.ui și rea
lizarea declarației Națiunilor Unite 
in vederea lichidării colonialismu
lui.

ROMA. — La 11 august la 
Florența au avut loc festivită
țile cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la eliberarea orașului 
de sub jugul ocupanților hitle- 
rișți și al fasciștilor italieni. La 
festivități au participat repre
zentanți ai 86 de orașe italiene. 
Cu prilejul numeroaselor mitin
guri și adunări care au avut 
loc, participanții au declarat că 
sînt hotărîți să-și apere drep

turile dexiocTtrrice împotriva 
useftirHor rorfeior rencfroncre

PSn?f. — Le Pekiz *-c deschis 
nfeie «eesse* o expoeipe italioai 
ăe cpcatai cxtacai si instrumente 
optice. Ltâad arrinbJ cu acest 
prilej. Sioo Fcrs-ciu, vicepreședin
tele Coastliuhâ chinez pentru pro
movarea comerpiiui intematronal, 
precum ți Agaiino Sava, directorul 
expoziției, și-au exprimat convin
gerea că expoziția va contribui ia 
extinderea relațiilor dintre Italia 
și R. P. Chineză.

SAN FRANCISCO. — Desemna
rea lui Pierre Salinger ca senator 
de California, în locul lui Clair 
Emgle, care a decedat, a fost apro
bată luni de către Curtea Supremă 
a acestui stat.

Desemnarea de către guvernato
rul Edmund Brown a lui Pierre Sa

linger ca senator de California, a 
fost atacată de către George Mur
phy, care va ii rivalul său repu
blican la alegerile din noiembrie. 
Murphy a argumentat că numirea 
lui Salinger nu saîisiace in între
gime regulile privitoare la domi
ciliu, ailate în vigoare în Califar-

Congresul Federației in
ternaționale a actorilor

CIUDAD DE MEXICO. — In ca- 
r;lala Mexicului s-a anunțat câ 
intre 18 și 23 octombrie a.c. va 
avea loc aici Congresul Federației 
internaționale a actorilor. La lu
crările congresului vor lua parte 
artiști din întreaga lume.

Conducătorul Asociației naționale 
a actorilor din Mexic, deputatul 
Roldo Landa, a declarat că în 
cursul recentei sale călătorii în 
Europa el a obtinut confirmarea 
privind participarea la lucrările 
congresului actorilor din țările so

cialiste și din o serie de alte țări 
europexe.

BAGDAD. — Un comitet prezi
dat de viceguvernatorul Băncii cen
trale irakiene, Abdel Moneim Sa
yed Aii. a început elaborarea unor 
recomandări care vor fi supuse gu
vernului in vederaa unificării sis
temului bancar din Irak. Această 
măsură vizează ceie zece bănci 
naționalizate la 14 iulie și Banca 
Al-Rafidan, care este proprietate 
a guvernului irakian.

BERNA. — Agenția Reuter anun
ță că în împrejurimile lacului Lu
cerna din Elveția a avut loc o mare 
alunecare de terenuri, în urma 
căreia aproximativ un milion de 
metri cubi de rocă s-au prăbușit 
de la o înălțime de aproape 200 m 
în apele Iacului. Se relatează că 
prăbușirea uriașei cantități de rocă 
a provocat în apele lacului valuri 
a căror înălțime a trecut de 3 m.
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