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Uzina „Rulmentul"-Brașov. Aspect din hala șlefuirii bilelor.
Foto : NICU VASILE

CALITATE
Primele produse ale Uzinei 

„Rulmentul" din Brașov 
au fost rulmenți pentru 

vagoneți de mină. Un singur 
tip și în cantități foarte mici. 
De atunci au trecut 15 ani, 
timp în care s-au fabricat 
35 000 000 rulmenți. Astăzi u- 
zina trimite produsele sale la 
numeroase adrese în țară și în 
străinătate.

...Cu prilejul vizitei am avut 
o convorbire cu tovarășul Ni
colae Dragoș, inginer șef.

— Că și în anii trecuți, anul 
acesta — spunea tovarășul 
Dragoș — în uzină s-au luat 
numeroase măsuri privind în
zestrarea tehnică. Folosirea 
unor mijloace modernizate de 
lucru — mașini și agregate de 
nțeirnicitaie — a mers 

, îmbunătățirea pro- 
r tehnologice de fabri

cație. Aș enumera cîteva din
tre aceste măsuri a căror efi
ciență. s-a constatat în mod 
deosebit la controlul calității: 
introducerea unui grup de ma
șini de șlefuit cu control elec
tronic în timpul lucrului: in
troducerea strungurilor semi
automate cu patru și șase 
axe; instalarea unei mașini 
speciale de forjat, cu incăl-

Constructorii de rulmenți din Bîrlad și Brașov au obținut 
rezultate deosebite în înfăptuirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. La Fabrica de rulmenți din Bîrlad, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 1,10 la sută (în loc de 0,75 la 
sută cît prevedea angajamentul) realizîndu-se pînă la 23 Au
gust aproape 15 500 rulmenți peste prevederile planului.

Rezultate demne de laudă a obținut și colectivul Uzinei 
„Rulmentul" din Brașov. Aici, economiile suplimentare la pre
țul de cost (1 500 000 Iei) prevăzute a se realiza pînă la 23 
August, au fost depășite cu aproape 500 000 lei. De asemenea, 
au fost produse peste plan 25 000 de bucăți rulmenți.

O vizită făcută colectivelor celor două mari întreprinderi 
ne-a oferit prilejul să aflăm cîteva din căile prin care s-au 
obținut rezultatele amintite.

de înaltăzire prin curenți 
frecvență.

După cum se 
vorba de mașini și utilaje cu 
o înaltă productivitate și pre
cizie de prelucrare. Totodată 
s-a trecut la îmbunătățirea 
cailor dc rulare a rulmenților 
aplicînd superfinisârea prin 
vibronetezire — care reduce 
ondulațiile provenite de la rec
tificare ; s-a modificat tehnolo
gia de rectificare a căilor de 
rulare și procesul de tratare 
termică etc.

Desfășurarea acestor acțiuni 
de muncă presupune un colec
tiv temeinic pregătit profesio
nal.

Aplicarea tehnicii moderne.

vede este

îmbunătățirea continuă a pre
gătirii profesionale sint două 
condiții care conduc la obține
rea unor produse de calitate. 
Totodată mai este nevoie de 
un control riguros — la fie
care piesă, la fiecare reper. 
Una dintre măsurile principale 
luate în această direcție este 
înzestrarea mașinilor de prelu
crat cu instrumente de măsură 
active: unele pneumatice, al
tele electronice. Gheorghe Că
lin din secția rectificare ne-a 
vorbit despre preocuparea co
lectivului de muncă al secției 
pentru folosirea cu eficiență a 
unor asemenea instrumente, 
exemplificând cu utilizarea 
palpatorului electronic.

Șeful secției ne-a vorbit tot
odată și despre cursul de spe
cializare pentru aparatele per
fecționate cu care a fost în
zestrată secția. Cum se lu
crează aici ? Ați auzit despre 
mașina care „ascultă" zgomo
tul rulmenților ? In secție, o 
astfel de mașină care contro
lează cu trei palpatoare elec
tronice frecvențele emise la 
diferite turații, este deservită 
de un tînăr (cu o calificare 
superioară). Rulmenții care au 
frecvențe medii, adică au zgo
motul cel mai redus, sînt se
lecționați pentru mașini de 
mare viteză, electromotoare, 
electropompe etc.

★

...Înainte de a pleca .din uzină 
am. vizitat bancul de probă. 
Aici rulmenții sînt supuși la 
probe comparative cu diferi
tele serii ale aceluiași tip, pre
cum și cu cele mai bune pro
duse similare de pe piața 
mondială. Rulmentul de tipul 
206, care rezistase anul trecut 
la 8264 ore de probă în sarcină 
variabilă, a împlinit anul a- 
cesta norma de 11 681 ore la 
aceeași probă. Este un fapt 
care vorbește despre calitate.

PRODUCTIVITATE
Pe agenda întrecerii birlă- 

denilor figurează — ca preocu
pare principală — perfecțio
narea și modernizarea mașini
lor, în vederea creșterii con
tinue a productivității muncii. 
Despre aceasta ne-au vorbit:

Inginer PETRU BADEA — 
serviciul tehnologic :

— O bună parte din rezulta
tele noastre își au explicația 
în preocuparea consecventă 
pentru modernizarea utilaje
lor, pentru mecanizarea anu
mitor operații. Au fost mo
dernizate 20 de mașini- 
unelte care, în unele ca
zuri, au dus la creșterea pro
ductivității muncii în locurile 
de muncă respective cu circa 
15—20 la sută.

Una din realizările de sea
mă ale colectivului nostru este 
mecanizarea transportului rul

menților montați în flux la a- 
telierul de montaj. Aid s-au 
introdus benzi transportcar?, 
fapt care a făcut să crească 
productivitatea muncii cu 20 
la sută. De asemenea, in a- 
ceastă perioadă s-au term, nat 
pregătirile în vederea moder
nizării a 6 mașini de găurit 
lăcașuri pentru role la colivule 
de alamă, modernizare in urma 
căreia productivitatea muncii 
crește cu sută la sută la ope
rația respectivă.

O atenție deosebită s-a acor
dat îmbunătățirii sculelor și 
dispozitivelor, accentul punic - 
du-se îndeosebi pe tipizarea $1 
normalizarea acestora. în sec
ția bile-role s-au extins ast
fel dispozitivele de rectificat 
prin trecere a rolelor butoi.

planul pc 8 luni
îndeplinit

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Printre întreprinderile din 
regiunea Galați care și-au 
realizat planul pe 8 luni se 
numără și Combinatul de ce
luloză și hîrtie Brăila, Stația 
de sortare a minereului, între
prinderile Direcției regionale 
a economiei forestiere etc. 
Factorii principali care au 
stat la baza succeselor obținu
te de aceste întreprinderi sînt: 
creșterea productivității mun
cii cu 6—10 la sută, preocu
parea pentru reducerea con
sumurilor specifice, a timpului 
de manoperă și a consumului 
de energie. In acest fel, s-au 
putut realiza numai la aceste 
întreprinderi, economii supli
mentare la prețul de cost, pe 
7 luni, în valoare de 4 milioa
ne lei.

Intreprinderile industriale și 
unitățile economice din regiu
nea Argeș au realizat in pe
rioada care a trecut din acest 
an o producție care depășește 
pe cea realizată, in această 
parte a țării, m perioada ani
lor 1950—1952. Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut, s-a obținut un spor 
producției globale cu 16,2 
sută.

Lucrărilor de mecanizare 
modernizare a utilajelor 
agregatelor, de perfecționare a 
proceselor tehnologice li s-au 
adăugat in prezent noi măsuri 
menite să ducă la realizarea 
planului anual de producție 
înainte de termen. Datorită a- 
cestui fapt, planul de produc
ție pe 8 luni a fost îndeplinit 
încă din primele zile ale lunii 
august.

al 
la

fi

(Agerpres)
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Zilele acestea, în complexul 
. studențesc ce se construiește 
pe b-dul Mărăști din Capitală, 
a apărut un nou șantier. Aici 

■ se va înălța o cantină cu 3 000 
locuri pentru studenții Institu
tului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu". Pe lîngă sala de mese, 
spațioasă și luminoasă, cu pe
reți de sticlă, cantina va 
dispune de încăperi de prepa
rare a mesei pe specialități, de 
spații pentru depozitarea re
zervelor de alimente și utilaje 
perfecționate. In afara clădirii 
cantinei se vor mai construi o 
serie de clădiri auxiliare, prin-

tre care un grup pentru atelie
rele de întreținere a parcului 
auto, instalațiilor și agregate
lor, un dormitor pentru mun
citorii care lucrează la cîmpu- 
rile experimentale ale institu
tului, depozite de materiale. 
In acest an au fost date în fo
losință noi cantine și pentru 
studenții din Iași, Tg. Mureș, 
Brașov și Bacău.

în următorul an de învăță- 
mînt, la cele aproape 70 de 
cantine studențești existente 
în țară vor lua masa mai mult 
de 52 000 de studenți. Fructele soarelui

Pregătiri

pentru

Avancronică
la deschiderea

noului an școlar
Un raid. în aceste xQe de pregătiri iatense. pnn țeaBe 

și facultățile din Capitală, este edtfiațar piatra pitv- 
parea de a se asigura in noul 
mai bune de stadii și viață

tis

(Agerpres) Foto : AGERPRES
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adecvată

campania 
agricolă

toamnă
Lucrătorii de pe ogoare fac 

intense pregătiri pentru desfă
șurarea campaniei agricole de 
toamnă.

IN ȘCOLILE MEDII- • Ji

«TT

Șl IN FACULTATI

Pe Maria Iacobescu de la Ra
finăria Teleajen am întîlnit-o 
întîi la panoul de onoare al 
întreprinderii. Iat-o și la locul 
de muncă, executînd retușarea 
cadranelor pentru aparatele de 

măsură și control

Foto : C FILCESCU

...spațiul de școlarizare va 
spori în noul an de invățâ- 
mînt cu 182 săli de clasă. F?ri
duri importante au fost alo
cate pentru efectuarea repara
țiilor curente și curățeniei in 
școli, pentru completarea ma
terialului didactic, a mobilie
rului. pentru asigurarea com
bustibilului necesar încălzfrv. 
Suma repartizată in vedere^ 
acoperirii acestor necesită-, 
sc ridică la 25 milioane lei. 
care se adaugă altor 25 mili
oane cheltuite pentru constru
irea sălilor de clasă amintite 
mai sus.

în orice 
rești ai 
imaginile 
mănătoare 
pât, de curat domină. Este o 
plăcere să constați că in cele

școală din Bucu- 
păși în aceste zile, 
intîlnite sînt ase- 
Senzația de proas-

RAIDUL NOȘTRI
IN CAPITALA

le wfca- 
de o>-

politehnic. în 
-cartea oe recepție* cifrele 
creac de la o zi la alta. Pînă 
in prraen: s-au executat lu- 
-răr. de zugrăveli pe o supra
față de zed de mii metri pa- 
tra£. La lei de vopsitorie (uși, 
ferestre eteX Si dacă la toate 
acestea adăugăm efectul plă
cut al culorii proaspete, im- 
bmarea armonioasă cu restul 
mobilierului, imaginea capătă 
cvnrururi. se întregește, ciști- 
gtnd in frumusețe. La com
plexul de la Regie lucrările 
au mcețxri. de pildă. încă din 
iarnă. 5 din cele 7 blocuri au 
lost zugrăvite in timpul va
canței de iarnă a studenților. 
Curățenia în celelalte cămine 
se află în prezent pe termina
te. Intervenții se fac și la can
tine. Se îmbunătățește siste
mul de coacere al cuptoarelor,

dc aerisire și ventilație. Se 
amenajează o nouă cofetărie 
și se reface bucătăria canti
nei Buzești. In institut 
se lucrează intens la întreți
nerea sălilor de curs și semi
nar, a laboratoarelor. Pe harta 
institutului a apărut un nou 
laborator, acela de chimie po
ligrafică, utilat cu aparatură 
nouă, modernă. Pentru acest 
an a fost prevăzută achizițio
narea de aparatură și utilaje 
modeme, necesare laboratoa
relor, în valoare de 2 747 000 
lei. S-a extins spațiul de în- 
vățămînt, prin realizarea unei 
noi săli de 
te de 258 
locuri sînt
re. Pentru
au fost prevăzute din timp 
fondurile necesare. Numai

• ORADEA — Gospodăriile 
agricole de stat din regiunea 
Crișana au pregătit pînă acum 
peste 90 la suta din sămînța 
necesară. Totodată au fost exe
cutate arături pe mari suprafe
țe care se vor însămînța în 
toamna aceasta.

Stațiunile de mașini și trac
toare au reparat și revizuit 
mașinile de semănat, plugurile 
și grapele și alte atelaje ce vor 
fi folosite în campania de 
toamnă, iar cele peste 2 400 
tractoare sînt în perfectă stare 
de funcționare.

Folosind din plin capacitatea 
de lucru, mecanizatorii au exe
cutat pînă în prezent pe ogoa
rele G.A.C. arături pentru în- 
sămînțări de toamnă pe o 
suprafață de peste 40000 ha.

• CONSTANȚA — Mecani
zatorii din S.M.Ț. din regiunea 
Dobrogea au raportat termina
rea arăturilor pe întreaga su
prafață de peste 217 000 ha 
planificate în vara aceasta la 
G.A.C. din regiune.

în fruntea întrecerii se si
tuează mecanizatorii care de
servesc G.A.C. din raioanele 
Istria și Măcin. Pe terenurile 
care urmează a fi însămînțate 
în toamnă cu grîu au fost în
corporate peste 170000 tone 
îngrășăminte naturale și chi
mice.

curs, cu o capacita- 
locuri. Alte 114 

pe cale de asigura- 
toate aceste lucrări

I. ANDREIȚĂ 
GH. SOVU 

A. VASILESCU

(Continuare în pag. a ÎV-a)

• BACĂU — In regiunea 
Bacău arăturile de vară au fost 
executate în gospodăriile colec
tive pe o suprafață de peste 
8o ooo hectare. Colectiviștii 
din raioanele Adjud, Bacău, 
Roman au depășit planul la a- 
ceastă lucrare.

Concomitent au fost admini
strate în sol îngrășăminte na
turale și chimice pe o suprafață 
de aproape 15 000 hectare. De 
asemenea, s-au condiționat pes
te 4 800 tone semințe de gnu, 
orz și secară. Mecanizatorii au 
pus în stare de funcționare 
toate semănătorile de păioase 
și grapele.

(Agerpres)



ȘTIINȚĂ
are intr-adevăr o adevărată 
vrăjitorie : o simplă, sticlă 
de geam reacționează la lu- 
mina. soarelui. Geamul se 
întunecă cînd afară se lu- 
minează și devine din nou 
complet străveziu la întu

neric. 'Astăzi acest fel de sticlă a început 
să fie folosită pentru ochelari de soare, 
dar mîine vor ii înzestrate cu ea și au
tomobilele.

Ziarele americane au reprodus știrea 
despre inventarea sticlei fotocromatice 
cu un amestec de curiozitate, interes, 
apreciere, neîncredere și umor. Intr-ade
văr nu este chiar așa de simplu să te 
gîndești că azi există o sticlă care simte 
lumina, la ea șe întunecă, iar la întu
neric se deschide.

O astfel de sticlă a fost inventată re
cent de doctorul S. D. Staoekey, șeful 
secției de cercetări iundamentale la 
Uzinele dq sticlă „Corning" din S.U.A.

Efectul acestei sticle este intr-adevăr 
uluitor: stqi în, semiîntunericul unei ca
mere, purtîncț ochelari fotocromaiici. 
Cineva trage storurile. Afară strălueeșle 
soarele, dar de-o dată capeți senzația că 
soarele ar începe șă fie acoperit de un 
nor. Noruț devme tot mai amenințător..- 
Coloritul purpuriu și violet la început, 
se întunecă tot mai mult, devine pînă

STICLA 
CARE...
GlWEȘEE

“rmă de un peițușlu aprpape neguț, 
deși mai păstrează o tonalitate purpurie.

Transparența sticlei, care se schimbă 
după intensitatea luminii, depinde ele 
conținutul anumitor combinații chimice. 
Ele șe țțanșformă ip alte combinații, șub 
influența luminii solare, sau mai corect 
spus, sub influența razelor ultraviolete 
care fac ca sticla să capete un colorit 
închis. Încetează influențe radiației ul
traviolete, produsele chimice întunecate 
se descompun din nou în substanțele 
inițiale străvezii-

Șlicla lotocigmdlica care nu «sie ex
pusă radiației ultraviolete, iasa sâ (reacă 
prin ea 86 la suta din radiația luminoa
sa totală. După o iradiere ultravioletă 
de 30 de secunde acest procent se re
duce la 50 la sută, iar după 52 de se
cunde s-a atins gradul maxim de opa
citate cînd prin această sticlă nu trec 
mai mult de 28 la șută din radiațiile lu
minoase. Deci în mai puțin de un minut, 
proprietatea sticlei s-a schimbat. Dacă 
acoperim izvorul de radiații ultraviolete, 
sticla începe să devină tot mai străve
zie. Acest al doilea proces durează ceva 
mai mult. Dar după două minute și 52 de 
secunde — cînd temperatura este mai 
ridicată, procesul este mai accelerai — 
obținem din nou sticla cor?
zie. Procesul poate ti repetat tui de cile | 
orj dorim.

De pe acum se prevăd anaMfoasel 
aplicații importante pentru sUalQ foto-j 
cromatică. De ochelari de soare s-a po-l 
menit. In continuare s-a realizat un | 
geam In care parte
treptat în cea ..norrnze" urnind să fie 
folosită în partea de sus a par tu izurilor 
de la automobil Mult interes manifestă 
pentru gceșț fel de sticlă arii tec ții. Sti
cla este în generai un element de con
strucție toarte apreciat. Dar uaid din 
dez^Yq^țațele șale constă tocmai în aee- 
ea că ea este mMtdeauao sire 
Geamurile fotocromatice r.-ar prezenta 
acest dezavemtaj. ac ■ ■ . -
soarele luminează pe/ mai tare, ete vor 
lăsa să treacă cele mai pufine taie I 
Noua sticlii ar putea ti tofosită si m șb| 
comutator automat de lumini la I 
rotoarele biologice ar putea caalrzbml 
la reglarea unor piocese de ere..-ere, tul 
cadrul cărora este nevoie de o . _imrna?e j 
continuă de aceeași intensitote. sau ari 
putea ti folosită ca „memorie op!KO“ ini 
mașini electronice de calcul. Firește ae • 
putem aștepta și la numeroase alte pa- j 
sibilități de aplicație

Cel mai mult se interesează ce stic/a 
totacromatică, în momentul de îb-| 
dustria automobilistică și ezeasta n-l 
numai pentru evitarea radiației s:
De zeci de ani, lumea caută sc oo;;nâ a j 
sticlă absolut sigură împotriva o 
șoferilor de către farurile al*or moșii:; 
jn tițnpul nopții Un geam fotocromatic I 
„ar fi“ ideal. Subliniem ar fi* deoarece] 
geamurile, confinînd compuși halogenaii. I 
bromură, iodură, sau cloruri de argint, 
reacționează numai la radiații uliravio- I 
lete (și Roentgen). Or. farurile de autor 
mobjl (jâu numai radiație luminoasă da» I 
nu și ultravioletă

(Din revista ,,H&by~) I

u

izitînd Oneșțiul, ti
nerii mbau spus cu 
îndreptățită mîndrie 
că media de VÎrstă a 
orașului lor e de 27 
de ani, exact atit cît 
avea — în clipa 

desprinderii de pămînt — întîiul 
zburător coșmic.

Cu aceeași mîndrie îmț spunea, 
cu puține zile în urmă, secretarul 
comitetului U.T.M. al Uzinei me
canice Sinaia, tovarășul Ion Buș- 
tiuc, că media de vîrstă ă uzinei 
în care muncește e tot 27 de ani.

Pregătit pentru o discuție cu un 
reporter, secretarul organizației 
U.T.M, a venit cu un carnet plin 
de cifre vorbind despre munca to
varășilor săi, despre produse care 
duc faima țării noastre pe înde
părtate meridiane ale lumii. As- 
cultindu-l, reporterul a reținut la 
rîndu-i faptul că toate lucrurile pe 
care le auzea erau legate cu 
strictețe de ceea ce îl interesa pe 
el : poezia.

Așadar, o convorbire deșpre 
poezie.

Convorbire firească, după ce 
vorbești despre produse noi, despre 
inovații, ori despre planuri de eco
nomii și totuși, nespus de firească. 
Spun asfa fiindcă poezia s-a în- 
stăpînit cu, subtilitate în viața oa
menilor, că ea e o condiție a vieții, 
o lumină a ei, Nu e nevoie șă faci 
eforturi pentru a o impune, ori 
pentru a o detecta ; ea C o prezen? 
ță continuă, un combustibil sublim 
al marilor noastre vise, al elanu
rilor tinerești. Aici, la Sinaia se 
veghează ca drumul dintre inima 
oamenilor și tomul de poezie, cu 
filele umede încă de cerneala, 
tipografică, să fie mai scurt, în 
munca organizației U.T.M- pă
trunde tot mai mult preocuparea 
de onoare de a stimula dragostea 
centru poezie a tinerilor. Și 
acesteia i se alătură acțiunea de

învățarș a celor mai îndrăgite
elptece.

Tinerii de la Uzina mecanică 
Sinaia s$ ‘ " 
trebuie sublimat din capul locu
lui — cu poezia în chip nemijlo
cit pe băncile școlii medii. In 
anul școlar 196}—1964 nu mai 
puțin dg 144 de tineri au urmat 
cursurile serale iar șo pe cele cu 
frecvența la zi.

La biblioteca uzinei se citesc 
între 7 000—8 000 de volume lu
nar. Peste 200 de tineri au de pe

întîlnesc — luc,ru care

repetăm. Agitația vizuala (panouri 
CU wperți, standuri cu cele mai 
noi cărți', panouri cu citate, liste
le celor mai recente aparifij ele,), 
întîlnirile cu scriitori ca Nina 
Cassian, Ion Brad, Fănuș Neagu 
și Nicuță Tănase, pregătirea unui 
program de recitări, în cadrul 
manifestărilor brigăzii artistice, 
—> iată numai cîteva acțiuni de 
succes. T 
tineri sini înttlnirile 
autorii poeziilor.
tradiție la noi asemenea manifes-

Deosebit de apreciate de 
cu înșiși 

A devenit o

Intîl nire
poezia

acum, alcătuite cu grijă, biblioteci 
personale.

„însăși condiția muncii noas
tre ne apropie de poezie“, mi-a 
spuș secretarul, parbindi^mi des
pre preocuparea muncitorilor de 
a realiza produse la care să ad
miri nu numai durabilitatea, uti
litatea, dar și forma lor, modul 
inspirat cum șțnt alcătuite, înfă
țișarea pe care urmează ș-m aibă 
la înțîlnirea cu 
sint făurite,

Care dintre

tare de aderență la poezie. Poate 
că și aceasta a stimulat la noi 
formarea condeierilor uzinei. 
Avem și un cerc literar. Dintre 
membri, numele lui Matei Iliescu

a apărut de multe ori în pagini
le publicațiilor centrale de litera
tură. Alexandru Marin, tehnician 
și Gheorghe Toader, v dispecer, 
sînt pe cale să-l urmeze. Ne stră
duim ca aportul 
dragostei pentru 
tovarășii lor de muncă să fie 
mereu mai substanțial, să ajute 
— alături de stația de amplifi
care la popularizarea poeziei. 
Aș adăuga în completarea preo
cupărilor noastre de a asigura 
întîlniri interesante ale tinerilor 
cu literatura cu: poezia și aduna
rea generală, cu o tcină intpresan- 
îă : pe-care o
pregătim acum și în efidrul [că
reia ne-am propus să vorbim 
despre sensul ideii de- frumos. 
Vrem să țiu ne fie indiferent cum 
trăim, în ce casc trăim, de ce 
obiecte ne înconjurăm, cum ne 
îmbrăcăm, cum ne exprimăm, și, 
mai ales, cum gîndim !

M-am despărțit de uzina în
conjurată de brazi convins că 
acolo munca face casă bună cu 
poezia, imaginîndu-mi cu bucurie 
frumusețea întîlnirildr tinerilor 
cu poezia — acest prieten devo
tat al tinereții.

lor la trezirea 
poezie printre

GHEORGHE TOMOZEI
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de Comitetele
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colective-
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două noi reviste culturale
Două noi reviste cul

turale — „Ramuri*4 și 
„Ateneu" — apărute în 
zilele acestea, cînd în
tregul nostru popor, a 
sărbătorit cu entuziasm 
două decenii de ia E- 
liberare, virț să de
monstreze din nou pre
țuirea, cu țotul deose
bită de care șe bucură 
munca de creație litera
ră și afțistică în țara 
noastră.

Editate
regionale de cultură și 
artă din regiunile Ol
tenia și respectiv Bacău, 
revistele „Ramuri“ si 
„Ateneu* și-au propus 
sâ reflecte fa pașaulc 
lor șMaesxe ăra =xzrea 
hătl3e a aa-
5îm per.rm naa
vieți nas. multiplele as
pecte ale vieții cultu
rale din regiunile res
pective și din întreaga 
țară, să contribuie la 
continuul avînt al crea
ției literare artistice și 
științifice, să devină a 
tribună a vieții cultural- 
științifice din regiuni, 
un mijloc de descope
rire, de formare și știi 
mulare a tinerelor ta- 
lențe

Primele numere de
monstrează 
străduințele
lor redacționale de a in- 
tocsu reviste de înaltă 
ținstâ publicistică, cu 
ca bogat conținut de 
tdei. cu o tematică va- 
rtată. cs o grafică mo-

Prinde numere ale 
acestor reviste apărute 
in ansua marii sărbă
tori de la 23 August,23

reușesc să dea cititorilor 
dimensiunile uriașelor 
înfăptuiri realizate în 
anii din urmă pe me
leagurile țării, să con
stituie o oglindă a in
tensei vieți culturale ce 
pulsează în regiuni. 
Inalți reprezentanți ai 
culturii noastre (acad. 
Tudor Arghezi, acad. D. 
Dumitrescu, acad. G. O- 
prescu, acad. A. Avra- 
mescu, dr. C. S. Nico- 
laescu-Plopșor, prof. dr. 
Al. Buia in ,,Ramuri“, 
ac^d. M- Beaiuc. Eugen 
Jebe’eanu, AL Dima. De- 
aaștcie botez mcabri 
<c s Ac*-
d«nn B-?i « UUe-

Ț^szasoâ. par=_ 
rriria de artă de jtc- 
szigza, inserează in cu
prinsul rev.âular o sui
tă de articole de ia te
res cs anticipează un 
ecou pozitiv în riadul 
maselor largi de cititori.

Cu totul remarcabil în 
cuprinsul primului nu
măr al revistei „Ramuri" 
este rubrica „Colocvii" 
în care acad. G. Opres- 
cu, V. G. Paleolog, Ilie 
Purcaru, Mario de Mi
cheli și Andre Frenand, 
conturează cîteva dintre 
trăsăturile personalității 
creatoare a marelui no
stru artist, C. Brîncuși.

In ansamblul lor, pri
mele numere ale „Ramu
rilor** și „Ateneului" ne 
dau certitudinea apari
ției a două reviste de 
cultură de valoare publi
cistică, care-și vor dărui 
toate eforturile conti
nuului avînt al culturii 
noastre socialiste.

O vizită în tabăra de la Bu
cium îți lașă impresii qe ne
uitat. Așezată în pădure, la 
numai cîțiva kilometri depăr
tare de Iași, tabăra te ademe
nește din umbra adincă a co- 
paeiler seeulari cy e priveliș
te în care realul se îmbină cu 
fantasticul. Pădurea Repe
dea, cu pîraie și ferigi, ca co
line și poenițe îmbietoare spo
rește misterul, oferind ..mici
lor detectivi" posibilități op
time de desfășurare a jocuri'.: z 
de orientare turistică, al cârc r 
conținut optimist și vesel a- 
înlocuit tristele rătăcir-; 
trecut ale Lizucăi prin întu
necimea Dumbrăvii minuna 
,Am citit de trei ori povestea 
cu Lizuca — îi spunea intr-o 
zi Valentin dintr-a IV-a ncm 
instructor din tabără — și 
gî ii dese cum de s-a putut 
tăei prin pădure. Oare ea 
avea busolă ? EL s 
că n-aTea. Atunci a
oe parte 
scoarța

spulbere lui Valentin nedume
rirea).

In vizita pe care am făcut-o, 
primul care ne-a întîmpinqt a 
fost Valentin. Aflînd că e vor
ba de ziar, a ținut neapărat să 
ne acorde primul țnterviu.

ș putea să vă declar că mă 
că învățăm cîntece, 
irsii. Că mincăm pe 

n. Ce

cr.es taie
lua dnsaruc 
firmat că i-a fost greu

ramurii
ateneu!
wwn
:<
C LUTUBA

Am în față două fotografii 
pe care le privesc, reprezen
tând aceeași imagine: o vede
re panoramică a Bucureștiu- 
lul. Una a fast luată cu vreo 
trei decenii in urmă, de pe 
areștetul Palatiilui Telefoane
lor «n cea mai înaltă clădire 
hucureșteană atunci. Cealaltă 
— vara aceasta — de pe te
rasa blaeului-turn din Calea 
Gviviței.

In pMma, priveliștea nu di
feră prea mult de cea a stam
pelor lui Szatmary de acum 
peste un veac: o masă de a- 
eeperișurț aproape la același 
nivel, dominate de turle și de 
cîteva blocuri „cubiste", la 
rîndțil lor depășite de ungu
rul worwwent important al 
orașului: Foișorul de Foc, 
ge.amăn syb raportul staturii 

bătrîn al Cișmigiu- 
lui, Qeea ce surprinde în foto
grafie e, concentrarea clădiri
lor lntr-o zonă avînd drept 
punct central Calea Victoriei. 
Dincolo acest arhipelag ar- 
hițectoniCt spațiul se deșfă- 
șqarQ pînă în zare cu largi 
goluri întunecate, printre care 
distingi niscai semne albe de 
Case minuscule, prizărite ici- 
colo și estompîndu-se pînă la 
contopirea cu terenul, departe 
unde se întindea periferia a- 
nonimă. Peisajul are ceva de 
gingie știrpă, în care mi
jesc doar eițiva dinți în față.

In a doua fotografie — ca

acțiunile iniția
te de organizație s-.au bucurat de 
cea mai mqre eficiență în rîndu- 
rile tinerilor? — am întrebat.

— Am organizat a „decqdă" 
a poeziei, decadă pe care în urpia 
experienței acumulate vrem s-o

cu aiți pionieri din tabără, 
toți — prietenii lui.

...De la tovarășul Gheorghe 
Dean, instrucțorul superior 
al taberei, aflăm că aici se 
bucura de zilele frumoase ale 
vacanței cite o sută de copii 
în fiecare din cele patru serii. 
Alte sute se odihnesc în cele
lalte tabere regionale, ca să 
nu mai amintim taberele cen
trale de la munțe și de pe lț» 
toral, unde mii de copii din 
regiunea Iași își petree var 
canța.

Aici, la Bucium, se face 
totul pentru ea cei miei șă se 
simtă cît mai bine, șă înceapă 
noul an școlar eu forțele înv 
prospătate. Excursiile și dru
mețiile, serile de basm și poe
zie, jocurile sportive și cîn- 
tecele pionierești sînt mesaje
le tmei copilării fericite, de 
care pionierii și școlarii de la 
Bucium se bucură alături de

La standul cu cărți din parcul Herăstrău 
Foto: GH. CUCU

Un nou cinematograf

ie de peste 200 de

Călătorind prin București
gura priveliștii ride cu o 
splendidă și spectaculoasă 
dentiție. Au dispărut vidările 
negre ca dintr-o radiografie 
certificînd plăgi vindecate, 
spațiul nevertebrat s»a îm
brăcat într-o osatură zdravă
nă. lei seama cu uimire că 
ochiul tău nu mai urcă și co
boară pe denivelarea topogra-i 
fiei municipale, ci își continuă 
traiectoria ea pe o podea ae
riană aeoperind întregul pei
saj urbanistic. Pînă unde bate 
privirea, înaltele imobile pre
lungesc „șeetorul central1' că
tre orizontul tupilatei periferii 
de odinioară. Turlele patriar
hale nu se mai văd, Foișorul 
de Foc a rămas la ețajul al 
treilea al blocului de nouă 
etaje construit în vecinătatea 
Ini, iar plopului din Cișnțigiu 
i-ar trebui să se cațere pe 
umerii lui frăține-su și amîn- 
doi pe stejarul bătrîn — cum 
fac gimnaștii „piramide" în 
stadion == ca șa ajungă la 
creștetul imobilului-turn din 
strada Brezoianu, sau la cel al

replicii sale de pe Cheiul 
Dîmboviței.

★
Am admirat deunăzi de pe 

terasa de la al șaptesprezece- 
lea etaj al blocului-tum din 
Calea Griviței, înțr-un amurg 
auriu, priveliștea Bucureșțiu- 
lui nou. Cu miile sale de fe
restre aprinse de asfințit, pă
rea o livadă imensă de porto? 
caii. Ardeau pînă la marginea

F, Brunea-Fox

Cwrînd, în cercevele, s-a. 
ivit cealalță lumina — a nop
ții, electrică — și, ea pe tot 
atitea ecrane de televizor, am 
revăzut imaginar crîmpee fa
miliale de tihnă și plenitudi
ne. înregistrate de retina re
porterului în raitele pe care

jeze în trej culori luminoase 
traficul nocturn... Pietoni 
mergeau cițin^ ziarul, ca la 
amiază... Vitrinele magazine
lor îmi lăsau un moment pe 
retină policromia mătăsăriilor, 
ca s-o cedeze imediat altei

zâmbetului simțeam în răs
timpuri usturimea unor remi
niscențe din vechi peregrinări 
pe aci și prin alto locuri bucu
res te ne, ca o intermitentă ful
gerare reumatismală.

*
Dar, ciudat, amintirile re

fuzau &ă se identifice, să se 
localizeze în timp și spațiu, 
în imagini municipale arhaice 
— ulițej ease — rămineau

• Despre două fotografii • In drum pe Calea Griviței

• Ce mi-a spus un plop la o întîlnire

Bucureștiului, denumită cînd? 
va „periferie", unde odinioară 
soarele nu putea oferi aseme
nea spectacol feeric. Toate fe
restrele captau soarele cu 
aceeași intensitate, jur împre
jur. cît vedeai eu ochii, Cele 
din Ciulești, ea și cele din Fe
rentari, cele din Pieptănari 
ca și cele din Florcasca^

le face din cînd in cînd în 
cartierele noi ale Capitalei.

Am străbătut pe urmă, 
agale, noaptea de neon ce 
scălda., ca o auroră boreală, 
lunga cale a Griviței Roșii. 
Fremăta ca în timpul zilei 
încă. Tramvaiele și autobu
zele goneau aglomerate... Se
mafoarele eontinuau să dirt-

imagini — caisei aurii de pe 
cutia cu „gem", strugurelui 
ruginiu de pe eticheta „Pie- 
țroaseiM..,

Din cînd în cînd se inter
calau între secvențe un tele
vizor, frumos ca un ochi de 
domnișoară, o copertă de car
te, gropița din obrazul păpu
șii,,, Sîmbeam. Dar indărățul

diafane, fantomale, undeva la 
limita memoriei. Se dizolvau 
ca intr-un reactiv prea tare, 
în lumina nouă și strălucitoa
re a realității prezente. Ce a 
fost aic). odinioară ? Am uitat 
Și din pricina acestei stranii 
amnezii am pățit-o ieri dimi
neața cu băieții de la Fabrica 
de mase plastice din Obor.

M-au pus In mcurcâtură cînd, 
drept compensație la oste
neala pe care au depus-o câ- 
lăuzindu-mă prin secțiile fa
bricii de mase plastice, unde 
subsemnatul n-a mai fost pînă 
atunci, au cerut reporterului, 
veteran al Bucureștiului de o- 
dinieară, să le evoce niscai 
tablouri citadine dispărute. 
Aflaseră, pe semne, că vizita? 
torul se rqzboise cîndva cu 
noroaiele mahalalelor și cu 
alți balauri ai tenebrelor edi
litare, Încredințați că nu vir
ata ci aventurile municipale 
prin care a trecut t-au scalpat 
pletele tinereții, i-au mutilat 
gingiile, i-au slăbit luminile 
ochilor. L-au luat și pe ne
pusă masă, șireții. Nepregătit. 
Era încă sub impresiile lungei 
și splendidei raite prin cartie
rele moderne ale Capitalei, 
din acea dimineață - strătâ 
nou-născute, blocuri, grădini 
sumedenie. Plus cele opt suțe 
de obiecte admirate la expo
ziția fabricii de la rățușca 
măcăitoare destinată copiilor 
pînă la solidele tuburi Berg
man pentru instalații electrice 
w pe eare le-.a văzut cum șe

zămislesc fantastic, din acele 
infime oușoare de colibri care 
sint granulele multicolore de 
policlorură de vinilin.

Nu le-a displăcut băieților 
entuziasmul musafirului proas
păt inițiat în magia petrochi
miei, i-au amuzat remarcele 
lui „tehnice", incursiunile lui 
intr-un univers atît de fami
lia'. lor. Curat castraveți vîn- 
duți grădinarului, or fi gîndit 
Ștefan Tudorache, mecanic la 
atelierul de ștarițct mape, 
Cucu Marin, șeful atelierului 
de plosce și alte felurite și
puri, inginera Georgeta Ghi- 
muș. Aurel Vlăsceanu, secre
tarul cbmltjțului U.T.M., ingi
ner Șebe, operator Iq tuburile 
Bergman, Gheorghe Grigore 
de la sculerie și alții care îi 
ascultau, în birou, după tur
neul prin secțiile fabricii, 
„impresiile"

— Dar aici. unde?i fabrica 
noastră, ce a .fost odinioară ’? 
— a întrebat la un moment 
dat unul din băieți.

Reporterul s-a uitat pe fe
reastră, afară, dezorientat 
Cum s-a uitat și puțin înain
te, in hoinăreala prin Calea 
Șerban Vodă, cînd nu izbutise 
să hgrponeze în priveliștea 
nouă arhitectonică, cu toqte 
opintirile, nici măcar rnormo-t 
locul unei amintiri. Parcă,

(Continuare în pag. a IV-a)
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IMPUNĂTOR
Impresiile se pot concentre' intr-un singur cuvint:

expnmind întreaga gamă de sentimente pe care le au vizi- 
. es tesc ele însele despre expoziție■■I

Masive, puternice, moderne, locomotivele Diesel electrice fabricate de Uzinele .E.’ei 
putere* din Craiova atrag vizi tatorii, îi îndeamnă să

țeanu de la Uzina „Electroputere" din Craiova, aflat 
acum la expoziție în calitate de ghid, să ne răs
pundă și nouă la cîteva întrebări :

— Care sînt cele mai frecvente întrebări ce vi 
se pun ?

— întrebările sînt foarte variate, începînd cu pu
terea motorului Diesel, continuînd cu i 
tractare concretizată în număr de vagpane și tone, ? 
cît este de modernă locomotiva noastră, număr jși 
debit de fabricație, durata de fabricație, care sînt 
întreprinderile din țară care colaborează la realiza
rea acestui produs și terminînd cu ușurința <și sigu- | 
ranța în exploatare, automatizarea acestei locomo- j 
live. z ■ ‘

— Dar sînt și întrebări venite de la oameni care 
nu sînt de specialitate ?

— O, desigur, și încă foarte multe. Publicul în
treabă despre viteza de remorcare a trenurilor de 
călători și de marfă, despre ce legătură există între 
locomotivă și stațiile C.EJR., la -ce folosește telefo
nul montat. Xn .Rabinele- lQ.cgnțQtWpi .ȘftB cîte feluri 
de. trine a^e locomotiva și cît de impede, frînează.

în incinta expoziției, l-am întîlnit, după ce vizi
tase o mare parte a pavilioanelor și platformelor cu 
exponate, pe tovarășul maistru V. Grigore de la 
Uzinele „Electroprecizia" din Săcele.

„Vizitînd expoziția, mi-am dat seama de realiză
rile care s-au înfăptuit în acești 20 de ani pe dru
mul construirii socialismului in patria noastră. Vizi
tînd expoziția, în special domeniul care mă inte
resează, acela al mașinilor unelte, am constatat cu 
deosebită satisfacție că am ajuns să construim ma
șini unelte și agregate de înaltă ținută tehnică, 
după propriile noastr-e proiecte, proiecte care a- 
sigură acestor mașini o calitate superioară. Referin- 
du-mă la toată expoziția, am putut să constat că 
țara noastră a parcurs un drum glorios înscris chiar 
în liniile și formele semețe ale sondelor petroliere, 
ale tractoarelor modeme, ale locomotivelor Diesel 
ca și ale altor mii de produse de mare prestigiu 
pentru industria noastră.

Un singur cuvînt ar putea să definească bine im
presia pe care ți-o dă expoziția și cuvîntul acesta 
este : „Impunător".

plăcute și materiale ușoare din mase plastice. Se 
remarcă grija creatorilor pentru jucării educative”, 

în mijlocul exponatelor industriei constructoare 
de mașini, un grup de tineri cereau explicații amă
nunțite ghidului. Se crease o întreagă discuție pe 
teme de specialitate, tinerii erau din ce în ce mai 
îneîntați și curiozitatea lor creștea. Ne-am adresat 
unuia dintre ei și iată ce ne-a declarat:

„Sintem un grup de studenți din Cluj de la facul
tatea de construcții de mașini si ne aflăm acum 
într-o excursie prin țară. Am ținut neapărat să vizi
tăm expoziția- în momentul de față, iată, ne aflăm 
in fața unei mașini de honuit, care ne interesează

din

MIHAIL CARANFIL 
V. CON’STANTIN’ESCU 

Fotografii : I. CUCU și N. STELORIAN

con tem ple, fă reilecteze, fă intrebe

J

Uneori este

MM «

line un tovarăș, ca să a! cui sâ împărtășești mereu impresiile, bucuria, care să asculte 
și să completeze comentariile tale

I 
I 
I
I
I 
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I 
I 
I 
î 
I 
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e data aceasta obiectivul aparatului 
fotografic și microfonul magnetofonu
lui au fost martorii permanenți ai vizi
tei noastre la expoziție. Aparatul a în
registrat pentru dumneavoastră ge
sturi, priviri, atitudini ale vizitatorilor. 
Mîndria reținută sau uneori viu mani

festată, mirarea în fața unor exponate întilnite pen
tru prima' oară, atenția privirilor concentrate pe 
suprafața nichelată a unui panou de comandă sau 
asupra modelului unei țesături, iată ce a fixat o- 
biectivul pe peliculă. Magnetofonul a „memorat" pe 
bandă gîndurile exprimate de cîțiva vizitatori. Păcat 
că nu veți putea auzi tonul emoționat și bucuria 
ce se simțea, căldura unor cuvinte de laudă. Vă 
redăm citeva din aceste declarații.

în pavilionul culturii l-am întîlnit pe tovarășul 
Emil Mânu, redactor la Editura muzicală.
~ Am .-rămas, impresionat în primul rînd ,dț> nivelul
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lajtChr^oa Joșt organizată expoziția,,, astfgr^y/’ s-a 
realizat o sinteză, un bilanț al realizărilor :pe care 
eu le cunoșteam fragmentar, dar care acum, în a- 
ceastă organizare, îmi apar grandioase. Pentru că 
lucrez în domeniul editorial am vizitat mai amă
nunțit ștandurile cu cărți. Am cunoscut din bi
blioteci lucrările străine. Nivelul tehnic al cărților 
noastre, nivelul lor tehnografic ne dovedește că 
lucrările noastre tipărite sînt la nivelul celor mai 
avansate publicații din străinătate. Am rămas in 
primul rînd impresionat de lucrările scoase de Edi
tura Meridiane. De asemenea, cele ale Editurii pen
tru literatură, așa cum sînt prezentate aici dove
desc gust, pricepere și ilustrează nivelul la care s-a 
ajuns în această producție a cărții în țara noastră. 
Din Editura muzicală am remarcat în special ulti
mele publicații. Mă refer la partitura oratoriului 
„Pe lespedea eroilor" a lui Sergiu Sarchizov, la lu
crarea „Muzica în Romînia după 23 August 1944" 
a muzicologilor Petru Brîncuș și Nicolae Călinoiu, 
la partitura operei „Fata cu garoafe" a lui Gheor- 
ghe Dumitrescu, care atrag atenția printr-o ținută 
deosebită.

Tovarășa Maria Velfescu, educatoare la grădinița 
de copii nr. 33 din Capitală, s-a oprit îndelung asu
pra exponatelor raionului cu jucării pentru copii.

Unele modele sînt noi și originale. Domină culori

foarte mult fiindcă ea reprezintă punerea în prac
tică de către industria noastră a unei mașini com
plicate despre care noi am învățat teoretic la fa
cultate. O admirăm acum, ne interesează totul des
pre ea pentrucă așteptăm clipa cînd, ingineri fiind, 
vom construi asemenea mașini".

Prin mulțimea vizitatorilor își făcea cu greu loc, 
îirareptîndu-și în toate direcțiile aparatul fotografic 
de amator, un tînăr îmbrăcat în costum de motoci- 
clist. Ruga lumea să se dea la o parte ca să poată 
fotografia exponatele.

— Veniți de departe ? — l-am întrebat.
— Da, cum a-ți ghicit ? Din Banat. Mă numesc • 

Țăranu Nicolae și lucrez la uzina Bocșa, la serviciul 
producție ca tehnician dispecer. îmi place mult a- 
ceastă expoziție. Avem și noi, cei de la Bocșa, ex
puse aici cîteva produse : macarale turn, grapă cu 
discuri, cultivator. M-au interesat machetele hidro
centralelor, am văzut mașinile pentru transporturi...

Unul dintre exponatele care exercită asupra vizi
tatorilor o mare atracție este locomotiva Diesel 
electrică.. Aici, în tot timpul se află zeci de vizi
tatori care se uită, cercetează și mai ales întreabă. 
De aceea l-am rugat pe tovarășul inginer Băltă-

* > ■ i-atl .." Hr " * ■ # a

Fiecare, desigur, 
felul sau unul și același ex
ponat. Cînd exponatul însă 
este ca cel din iotograiia 
doua, expresia ietei doc 
ii și aceasta fir 
a doua se află r

O imagine care vorbește • 
despre mulțimea vizitatori- | 
lor, despre drumurile expo- i 
ziției, despre multitudinea 
exponatelor, ca și despre 
frumusețea lor. In prim plan 
se află o parte din sectorul 
rezervat construcțiilor de 
mașini, un sector care în
trunește aprecierile unani
me ale vizitatorilor, un sec
tor pentru care nenumărați 
muncitori, maiștri și specia
liști vin în mod special să-l 
cerceteze, să vadă adunate 
la un loc tehnica modernă, j 
înalta precizie a execuției 
acestor mașini, estetica lor. 
Un sector care a primit în 
aceste zile aprecieri elogi- ! 
oase din partea vizitatorilor i 

străini

In loc de altă explicație, 
aici vă reproducem cuvin
tele tovarășului inginer Se
bastian Rîmniceanu de la 
Uzinele „1 Mai" — Ploiești, 
care se află acum la expo
ziție în calitate de ghid la 

sonda 3 DH 200 A:
— Aici, la noi, vin foarte 
des grupuri de specialiști 
pe care-i interesează în mod 
deosebit performanțele teh
nice ale acestei instalații de 
foraj. Vin specialiști din 
țară, dar și din străinătate 
și foarte mulți dintre aceștia 
din urmă remarcă faptul că 
industria noastră grea are 
la ora actuală realizări deo
sebite, că este într-un avînt 
vertiginos. Mi se pun multe 
întrebări și eu explic neîn
cetat ce este modern și nou 
la această instalație și dș 
ce anume a primit ea meda
lia de aur la Tîrgul Interna

țional de la Leipzig
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e mai bine de o lu
nă, într-una din să
lile Casei agronomu
lui din Timișoara, 
rfteva zeci de îngri
jitori de animale ve- 
niți din toate col

țurile regiunii Banat, aprofun
dează aici, timp de cîte 10-15 zile, 
ajutați de lectori și specialiști de 
prim rang, tainele meseriei pe 
care o profesează. Aici, ca și în 
alte cîteva localități din regiune, 
vin prin rotație toți colecti
viștii care lucrează în zootehnie 
pentru a-și perfecționa cunoștin
țele profesionale. Noile cursuri nu 
înlocuiesc învățămîntul agrozoo
tehnic de masă, ci ființează ală
turi de acesta, adîncindu-1 și com_ 
pletîndu-1. lata, de altfel, cîteva 
aprecieri ale acelora care sînt 
chemați să le asigure buna desfă
șurare și ale celor care le frecven
tează.
• „Aceste cursuri se desfă

șoară numai pentru îngrijitorii de 
animale din G.A.C. Reunind colec
tiviști cu același profil de muncă, 
pe categorii (îngrijitori de taurine 
separat, cei de la porcine separat, 
la fel cei de la păsări etc.) ele sînt 
mai degrabă cursuri de speciali
zare într-una sau alta din activi
tățile creșterii animalelor. La uni
tățile productive, cercurile zooteh
nice din cadrul învățămîntului a- 
grozootehnic reuneau îngrijitori 
din toate sectoarele de activitate și 
din această cauză ele aveau un ca-

racter mai general comunicînd no
țiuni valabile și necesare pentru 
toți. Ele formează o pregătire ge
nerală a îngrijitorilor. Și este foar
te bine. Ea este indispensabilă fie
cărui îngrijitor de animale. Noile 
cursuri adîncesc aceste cunoștințe 
numai în ramura în care lucrează 
fiecare", (inginer ALEXANDRU 
MĂLAI de la Casa agronomului 
din Timișoara).
• „Cursurile sînt deosebit de 

instructive din 
tehnic și profesional. Ele îmbogă
țesc orizontul profesional al co
lectiviștilor într-un mod metodic 
cu cunoștințele care le sînt abso
lut necesare, tocmai acolo la locul 
de muncă și deosebit de utile în 
realizarea obiectivului ce stă la 
baza întregii lor activități: spo
rirea neîncetată a producției de 
lapte și carne. Și cum fructificarea 
cea mai bună a noilor cunoștințe 
are loc numai atunci cînd teoria 
se bazează pe instruirea practică 
este foarte bine că în cadrul pro
gramului de desfășurare s-a lăsat 
timp suficient pentru aceste acti
vități (doctor TRAIAN CIOLOCA, 
de Ia circumscripția veterinară 
Sînnicolau Mare).
• „Nici nu-mi puteam închipui 

că într-un timp relativ scurt pot 
să învăț atîtea, că meseria pe care 
o profesez de mai bine de trei ani 
poate să aibă atîtea taine necunos
cute mie. Cunoștințele căpătate în 
15 zile cît am stat Ia casa agro
nomului mi-au dat măsura exactă

punct de vedere

A început

a ceea ce avem noi de făcut în 
gospodărie pentru creșterea pro
ducției de lapte. Și mai avem mul
te de făcut". (NICOLAE TOROK, 
îngrijitor de taurina la G.A.C. 
GHIRODA).

Spuneam la început că aceste 
cursuri se desfășoară la Casa a- 
gronomului din Timișoara încă din 
luna iulie. Au fost deja școlari
zați în două serii 100 de îngriji
tori de taurine. Zilele acestea a 
început cursurile o nouă serie ce 
cuprinde 50 de îngrijitori de por
cine. In regiunea Banat însă, nu a. 
cesta va fi singurul centru unde 
se vor desfășura cursurile. To
varășa Ileana Teodorovici, de la 
secția de propagandă a Consiliului 
agricol regional, ne spunea că în 
această direcție la consiliu se află 
întocmit un plan amplu de acțiune. 
Tematica trimisă de către Consiliul 
Superior al Agriculturii a fost pre
cizată și adaptată la condițiile lo
cale ale regiunii. S-a stabilit că, în. 
cepînd cu luna august, la Casa agro
nomului din Timișoara vor fi șco
larizați prin rotație, numai colecti
viștii din raioanele unde numărul 
îngrijitorilor este mai restrîns și 
nu sînt posibilități să se organi
zeze asemenea cursuri pe plan 
local. In raioanele Arad, Sînnico
lau Mare, Lipova, Lugoj, Deta, Ti
mișoara școlarizarea se face în 
centre locale. In raionul Deta, de 
pildă, sînt trei centre de școlari
zare. La G.A.C. Gătaia, care de-a.

IA Bl'CECEA

campania 
de fabricație 
a zahărului

lungul anilor a acumulat o va
loroasă experiență în creșterea pă
sărilor, în trei serii a cîte 
30—35, vor fi școlarizați colecti
viștii care lucrează în sectorul 
avicol ; la G.A.C. Ceacova în cinci 
serii a cîte 100 — colectiviștii 
ce-și desfășoară activitatea în sec
torul porcin, în timp ce la Lie- 
bling, o gospodărie cu un sector 
taurin bine dezvoltat, în 8 serii a 
cîte 100, îngrijitorii de taurine.

In raioanele Deta, Sînnicolau 
Mare și Făget școlarizarea îngri
jitorilor de animale a început pe 
data de 8 august, iar în restul ra- 
ionelor va începe după 1 septem
brie.

La Sînnicolau Mare reține în
deosebi atenția grija cu care a fost 
pregătită deschiderea acestor 
cursuri. O arată și modul în care 
s-a întocmit programul de desfă
șurare a cursurilor. Din cele 4 
mari capitole recomandate de Con
siliul Superior al Agriculturii pen
tru îngrijitorii din sectorul taurin 
ei și-au propus să predea 22 de 
lecții : ,.Am căutat — ne-a relatat 
tovarășul Aladar Hegyes inginer 
cu baza furajeră Ia consiliul agri
col raional — să întocmim lecții 
în care dezbaterea problemelor 
ridicate de dezvoltarea fiecărei 
ramuri de producție din raionul 
nostru să-și găsească în primul 
rînd locul. ~
„Pașunatul vacilor pentru lap
te", vom arăta de ce este necesar 
să se practice pașunatul pe parcele, 
prin rotație, vom expune schema 
de pășunat, așa cum se prezintă ea 
la G.A.C. Biled, ai comentariile 
respective, v.om arăta care sînt 
plantele ce pot fi păsunate, acci
dentele ce se pot produce în urma 
unui pășunat nerațional pe culturi 
neindicate și în perioade nepo
trivite. Toate aceste subcapitole 
ca de altfel și celelalte lecții, vor fi

De pildă la lecția

tinerii evidential in întrecerea socialistă de la UzinaPrintre ____ _____ ___ ,__ _ —
metalurgică Bacău se numără și desenatoarea Ecaterina Capră 

din serviciul tehnic
Foto : F. ȚAGA

Avancronică
(Urmare din pag. I)

investite fonduri în 
de 2 milioane lei;

pentru lucrările de reparații 
au fost 
valoare
500 000 lei sînt afectați cum
părării de mobilier nou.

Lucrări de reparații și în
trețineri au loc în această pe
rioadă și la alte facultăți. In
stitutul de arhitectură „Ion 
Mincu** și-a extins spațiul a- 
nul trecut cu încă 1 800 metri 
pătrați, prin noul corp de clă
dire construit, ceea ce echiva
lează cu 12 noi ateliere și 5 ca
binete. In viitorul apropiat 
va fi terminat tot complexul, 
care va asigura 12 000 metri 
pătrați de spațiu pentru învă- 
țămînt. Pînă atunci, însă, au 
loc lucrări de reamenajare în 
vechea clădire. Pentru expozi
țiile cu lucrările studenților — 
o fază importantă a procesului

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

Fabrica de zahăr „Șiretul** 
din Bucecea are prevăzut în 
planul de producție să înceapă 
noua campanie de fabricație 
la data de 1 septembrie. Co
lectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri, organizîn- 
du-și temeinic munca de revi
zuire și reparare a utilajului 
a reușit să termine această 
lucrare cu 8 zile înainte de 
termen. Astfel, zilele trecute 
au putut fi produse primele 
cantități de zahăr, din noua 
recoltă. Datorită măsurilor 
tehnico-organizatorice luate 
pentru folosirea capacității uti
lajelor. instalarea unor noi 
mecanisme (presă pentru bor- 

ălxitor de aoă. care
timpul de fieri» 
rtuala campanie de

fabricație se vor prelucra în 
24 ore 2 100 tone sfeclă.
peste 500 tone mai mult față 
de prima campanie a fabricii, 
din 1960.

la deschiderea noului an școlar
didactic, specifică acestei fa
cultăți — s-a amenajat o sală 
permanentă. O altă sală de 
lectură, cu 80 de locuri, îi va 
primi, ospitalieră, la 1 octom
brie pe studenți.

Cu lucruri noi se va prezen
ta la întîlnirea cu studenții și 
Institutul medico-farmaceutic. 
Se revizuiesc instalațiile elec
trice, se schimbă instalația de 
încălzire. Cele trei cămine au 
intrat în faza finală de cu
rățenie. Cantinele au intrat și 
ele în renovare. Se instalează 
cuptoare noi pentru cofetărie. 
Se revizuiesc magaziile, se fac 
„plinurile".

Institutul agronomic „Nico- 
lae Bâlcescu" l-am găsit în 
plină activitate. La serviciul 
contabilității se făceau 
le: peste 1 600 000 lei 
tiții în aparatură nouă 
borator.

In vizita întreprinsă

calcu- 
inves- 
de la

In in-

cu

stitut ne-a fost greu să mai 
recunoaștem catedra de pedo
logie, care ocupă aproape un 
corp de clădire : instalații noi, 
utilaj nou, mobilier nou.

Bătrîna universitate bucu- 
reșteană a întinerit. In haine 
noi, țesute de mîini pricepute, 
se pregătește să-și aniverseze 
centenarul. Aula a devenit 
de nerecunoscut Transforma
tă, zugrăvită în culori proas
pete, surîde ochiului. Scau
nele au fost înlocuite cu altele 
noi, confortabile, parchetul 
s-a înnoit de asemenea.

Vechea clădire din strada 
Edgar Quinet nr. 5—7 a fost 
și ea supusă transformărilor 
noului. Sălile de curs și semi
nar. mobilierul, laboratoarele 
— totul este înnoit ca pentru 
zile mari. De altfel, sărbătoa
rea bate la ușă și odată cu ea 
și noul an universitar. i

Călătorind prin
(Urmare din pag. a II-a)

aici, spre splaiul Dîmboviței, 
vegetaseră cîndva, perete în 
perete, cîteva neguțătorii 
obscure. O plăcintărie cu un 
buchet de cornete cu semințe 
de floarea-soarelui, înghesuite 
în tava destinată normal pa- 
teurilor cu brînză... O bodegă 
cu clondire prăfuite, unde sin
gurul mușteriu permanent 
era... cîrciumarul... Un atelier 
de reparat pălării, exact de 
lățimea unui sombrero mexi
can și de înălțimea unui cli
ent fără gambetă, ba chiar 
tuns cu mașina zero, ca să nu 
se pocnească de plafon.

Parcă mai mijesc: o cofe- 
tărioară cu o singura măsuță... 
O ceasornicărie de dimensiu
nea unei pendule, în fereastra 
îngustă a căreia un bătrînel 
cu lupă se căznea să desco
pere de ani de zile secretul 
aceluiași „Roskopf Patent".. 
O cizmărie mulată pe un ca
lapod numărul 43...

Și cam atît...
★

„L-am descoperit dintr-o 
dată crescut de cînd n-am mai 
dat prin cartier. Pe semne că 
s-a luat la întreere cu furnalul 
de la „Republica"... Sau cu 
„Turnul parașutiștilor"... Și

să-l vezi ce coamă. are hoțo
manul... Ce piele de domni
șoară, ce talie ! Dacă m-aș 
afla la stadion, sus pe ultima 
treaptă a amfiteatrului, aș pu
tea să-i trec mina prin chica... 
Să-i smulg un tulei din mus
tăcioara verde. Cit e de la 
Festival ? Era atîtitica în a- 
nul acela. Ține. Subțire și alb. 
ca o luminare de botez, era 
cînd l-au sădit tinerii entu
ziaști.

Venisem cu prietenul Geo 
Bogza să vedem ce trebăluiesc 
băieții tăbărîți într-o dimi
neață de primăvară, cu chiote 
și hîrlețe, pe oropsitul timp al 
Vergului

Și acum plopul acesta între
cut in înălțime de blocurile 
nou construite îmi simbolizea
ză drumul prin frumos și lu
mină al anilor acești. Și ce 
era înainte, acum 20—30 de 
ani pe aici ? Să chem rîndu- 
ielile de altădată în sprijinul 
unei dureroase evocări.

„Șoseaua Vergului — nota
sem cu aproape patru decenii 
în urmă (Iulie 1926) - în ar- 
go-ul pudic al edililor se chea
mă gunoi, după cum Grant în 
același argou se cheamă, praf. 
Gropile lui Ouatu mizerie etc. 
etc.".

„O bună hartă a București-

lor ar fi aceea care ar renunța 
la toată nomenclatura șterpe
lită din antologie sau dicțio
nar, înlocuind-o pur și sim
plu cu porecla reprezentativă 
a fiecărei periferii. Atunci co
piii și poeții nu-și vor mai în
chipui că între flori, sirene, 
filomele. parfum, zeități, grații 
etc. și străzile ce se intitulea
ză astfel, există o corespon
dență intimă cum numai în 
Cîmpiile Elizee se poate în- 
tîlni“.

„Strada Microbilor, Fundă
tura Epizotiei. Ulița Holerei, 
Cartierul ~
Hoitului, 
rite?"

„După

Molimei, Periferia 
n-ar fi mai nime-

nume, în definitiv, 
care locuitor al centrului poa
te ști că șoseaua Vergului de
butează chiar la origine (ba
riera Călărașilor) cu două 
maidane uriașe, ca două tipsii 
de balanță, pline de gunoaie 
și de mortăciuni ?

Și îmi amintesc revenind la 
momentul primei întilniri cu 
plopul din parcul Stadionului 
cît de uimit a fost Geo Bogza 
cînd într-o dimineață din pri
măvara ce a precedat Festiva
lul mondial al tineretului, 
ochiul lui a captat din strada 
cu nume de arhitect, niște 
imagini de necrezut:

brăileni

iar
alte patru ore, 

vor deplasa la 
lui Lenin" din

amplu exemplificate cu fapte din 
practica curentă a gospodăriilor 
noastre colective".

Deocamdată în acest raion s-a 
deschis un singur centru de școla
rizare — la Școala tehnică agri
colă din Sînnicolau Mare. Se stu
diază posibilitatea ca în continuare 
să se deschidă încă 2-3 centre la 
gospodăriile agricole de stat cu 
sectoare zootehnice bine dezvol
tate.

Timpul de școlarizare este îm
părțit în egală măsură între in
struirea teoretică si cea practică. 
Dimineața, timp de patru ore, se 
expun noțiunile teoretice, 
după amiază, în 
colectiviștii se 
G.A.C. „Drumul 
Sînnicolau Mare, la Lovrin și Le- 
nauheim, sau în gospodăriile agri
cole de stat Sînnicolau Mare și Lo
vrin, unități recunoscute pentru 
succesele obținute în creșterea pro
ducției animaliere, unde noțiunile 
predate își vor găsi confirmarea 
practică

In regiunea Banat în acțiunea 
de școlarizare a îngrijitorilor de 
animale s-au făcut primii pași. 
Pentru a asigura acestor cursuri 
eficiența maximă, măsurile luate 
trebuie completate în continuare 
cu altele. In primul rînd, planul de 
școlarizare, mai ales numărul 
cursanților trebuie definitivate si 
cunoscute și de conducerile G.A.C. 
pentru ca acestea să poată orga
niza bine trimiterea Ia cursuri a 
îngrijitorilor, evitînd eventualele 
neajunsuri ce pot apărea cu aceasta 
ocazie. Apoi, în organizarea și des.

șura rea cursurilor pot și trebuie 
să-si dea concursul și organizațiile 
U.T.M., fiindcă din totalul îngriji
torilor de animale mai mult de 
jumătate sînt tineri.

Combinatul petrochimic Plo
iești. Tinerii Gheorghe Ra- 
dilă, Petru Zaica și Păun 
Georgescu lucrează la mon
tarea unor stafii de pompare

Foto : N. STELORIAN
V. BARAC

CARNET TEATRAL

femeie Shaw
1(1

teatrele în 
stagiunea 
obicei cu piese alese din 

repertoriul deja Jucat pe scena 
teatrelor bucureștene. Pe scena a- 
ceslor teatre alternează cele mai 
diverse formații artistice. De astă 
dată Teatrul de vară Herăstrău a 
găzduit ansamblul Teatrului Națio
nal „1 .L. Caragiale" cu spectaco
lul „O femeie cu bani" de G. B. 
Shaw. Deși de la premiera lui a 
trecut oarecare timp, spectacolul a 
surprins prin verva interpretării 
Nonconform!smut si vitalismul per- 
ț&ncjelor hii Shav. — dau piesei

EZara1/ au 
r de

aer liber își 
lor susținută

Teatrul de vara Herăstrău

tonul necesar unei reprezentații în 
aer liber.

într-un decor care dă doar su
gestiile și elementele necesare 
(Mihal Berechet), artista Carmen 
Stănescu a împrumutat milionarei 
Epifania, toată vigoarea și verva 
personalității ei, susținînd cu tem
perament spectacolul de la prima 
pînă Ia ultima ridicare de cortină. 
Dem Radulescu a jucat cu talentul 
cunoscut și convingere pe soțul 
Epiianiei. fiind însă împins de 
text și de atmosiera comunității 
ca publicul — care l-a aplauda! 
des scer.d deschisă la o uj□cri

bufonadă. Mihai Fotino, Matei 
Gheorghiu, Alfred Demetriu, Da
mian Crîșmaru și Didona Popescu 
au menținut prin jocul lor ritmul 
impus spectacolului ' 
Stănescu, fiecare 
du-și cu atenție 
Adriana Piteșteanu 
Hasnaș a fost 
fără a cădea în comicul ieftin. 
Publicul a aplaudai călduros un 
spectacol in care regizorul Mihai 
Berechet a respectat spiritul tea- 
tfului lui G. B. Shaw.

de Carmen 
individualizln- 

eroul. Cuplul 
și Alexandru 

verosimil și hilar 
in comicul

lihillii H VN’GHEAXL

I

București
Pină unde batea privirea, 

timpul clocotea ca un furnicar 
in frenezie. Sute, mii de brațe 
îl scurmau, excavatoare le ți
neau isonul, zeci de camioane 
basculante cărăbâneau pă- 
mîntul lubrefiat de seva pri
măverii... Intr-o urzeală sono
ră de vuiete, zăngănituri, stri
găte, prin care se strecura cu 
greu firul de argint al unei ro
manțe pe atunci „șlagăr" 
(„Marinică" sau „Zărzărică- 
zărzărea") transmise de difu
zoare împerechiate pe aceiași 
stilpi cu reflectoarele care 
noaptea luminau șantierele 
bîntuite de insomnie acută.

în cîteva luni totul a fost 
gata. Dar din cîte și cîte is- 
prăvi herculene au săvîrșit, ca 
să transforme gropile în arenă 
sportivă și scaetele în tranda
fir, mi-a rămas în minte un 
amănunt. O bagatelă de amă
nunt, fără pondere, fără vo
lum, dintre acelea pe care nu 
știu ce misterioasă grație le 
păstrează în memorie, in col
bul memoriei, ca o păpădie 
crsecută în jghiabul acoperișu
lui. Se referă la plop. Cînd 
brigadierii au isprăvit de plan
tat arbuștii de tot soiul, puieții 
viitorului parc al cartierului, 
o fată cu salopetă i-a spus ga
leș băiatului cu salopetă ce-și

ROZXOV, Combinatul de 
îngrășăminte azotoase De

pozitul de amoniac.

Foto : prol. V. ORZA

Noi unități 
comerciale 
în regiunea 

Banat
TIMIȘOARA (de Ia cores

pondentul nostru). — Desface
rea volumului sporit de 
mărfuri către populația re
giunii Banat se face în pre
zent printr-o rețea comercială 
modernizată, cu multe maga
zine noi. în acest an s-au des
chis în Timișoara. Arad, R-e*- 
șita - și în alte orașe din - rer 
giune noi magazine alimen
tare cu produse industriale, 
unități de alimentație publică, 
în total 39 secții cu o supra
față comercială totală de 4451 
mo. Printre ac^steA sînt com
plexele de la parterul noilor 
blocuri din Bulevardul 20 De
cembrie și strada Rusu Șirianu 
din Timișoara, complexele din 
cartierele 23 August si Găvîn- 
dari din Reșița, la Arad Pre“ 
cum și în alte orașe din re
giune. Toate aceste noi maga
zine au fost dotate cu depozite, 
iar pentru cele alimentare 
camere frigorifice. Paralel cu 
noile spații s-au modernizat 
cele existente și au fost dotate 
cu mobilierul corespunzător 17 
unități comerciale.

Succese ale constructorilor

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — De curind, 
pe șantierul Combinatului 
chimic industrial Brăila s-au 
încheiat lucrările la cele 3 li
nii de fabricare a celofibrei, 
la centrala termoenergetică de 
25 MW și uzina de preparare 
a apei. Instalațiile moderne și 
agregatele sint deservite de

■F j

cadre cu o înaltă calificare, 
pregătite cu multă grijă în 
întreprindere. în acest sens, 
aici au fost organizate 20 
cursuri pe diferite specialități 
cu o durată de 6 luni din care 
15 au și fost încheiate, pregă- 
tindu-se un număr de 640 
muncitori.

CINEMATOGRAFE
DE ISTORIE — 
ORIZONT 64 : 

18; 21), Lumina (10; 
19), SECHESTRA- 

DIN ALTONA : Re- 
(9; 11,30; 14; 16.30; 

21,30), Excelsior (10;

PAGINI 
ROMÎNIA,
Patria (15; 
12,45; 16;
TUL 7“'
publica 
18,45;
12,30; 15; 17,30; 20), Feroviar 
(8.45; 11,15; 13,45; 16.15; 18.45. 
21,15), Melodia (9.30; 11,45; 
14,15; 16,30; 19; 21,15), Flamura 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 19.30), 
Stadionul Dinamo (Șos. Stefan 
cel Mare — orele 2$). DRA- 
COSTE NT.LYPL*X;T-'. — Lu-

M. 1130; 
’ MADA- 
—- cine- 
0.45; 12.

21,15) gră-

15: ‘17.45; 20,301
ME SAN’S-GENE 
mascop: Festiva! 
14,15; 16.30; 18.45; ____  __
dină (orele 19.30) — Pasajul 
Eforie — (orele 20). RTUL NE
GRU : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 18.15 ; 20.30). ------------
TE MAGNIFICI 
mascop: Tomis 
13.30; 16,15: 19 - 
orele 20). Miorița 
18; 21). Floreasca _____
18; 21). Modern (9; 11.30; 14; 
16.30; 19; 21.30), Grădina ..Vi- 
tan“ (Calea Dudești — orele 
20.45). Arenele Libertății (Str 
11 Iunie—orele 20) BĂRBAȚII: 
Capitol (10; 12,15; 14,30; 16,45: 
19; 21,15;— la grădină orele 20). 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30—la grădină orele 20). Au

rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30 
— la grădină orele 20.30). RE
BELUL MAGNIFIC: Bucu-

CEI ȘAP-
— cine- 

(8.30; 11;
Ia grădină 
(9; 12; 15; 

(10,30; 15;

T E L E V

rești (9,30; 11,45; 14; 16.30;
18,45: 21). Grivița (10; 12; 14; 
16; 18; 20) Flacăra (10,30;
15,15; 17.30; 19,45). Grădina 
„Doina1* (Str. Doamnei nr. 9 
— orele 21,30), Grădina Bu- 
iești (Str Buzești nr 9—11 — 
orele 20.45). AH. FETELE!: 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18.15; 
20,30). INSPECTORUL ȘI

cinemascop (ambele serii): 
Crîngași (16; 19.30). LUMEA 
COMICA A LUI HAROLD 
LLOYD Union (16; 18.15; 
20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII • Doina (orele 10). CO
MISARUL Doina 
13,45; 16; 18.15; 20.30) 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 
IMBLINZTTORII DE 
CLETE cinemascop 
Iești (10; 12. 14; 16;
20,15) PORTO FRANCO (10 
—15 în continuare). TEMELII 
DE OTEL - ROMÎNIA PE 
MERIDIANELE LUMII - 
INSTALAȚII DE FORAJ - 
TONIT7.A - C-ASA-T JOCUL 
ÎN FĂGĂRAȘ 
OILOR 
MICI:

(11,30; 
Dacia 
21,15). 
BICI- 

Giu- 
18.15;

SÎMBPA
MARILE EMOȚII 

Timpuri

VINERI 28 AUGUST 1964

Orele 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Pentru cei 
mici : Năzdrăvăniile vulpii : — 
„împărțeala". 19.45 — Portre
tul cinematografic al cunoscu
tului și mult apreciatului 
George Georgescu. în jurul 
orei 20,00 — întîlnirea inter
națională de handbal dintre 
reprezentativele Republicii

Noi (17 21).

E

Populare Romîne 
Socialiste Federative 
slavia din cadrul Cupei Dună
rii. Transmisie de la Buda
pesta. în jurul orei 21,00 — 
emisiunea „Săptămina^^’/^OQ 
— Cîntă orchestra Mantovani - 
(III). în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

și Republicii 
Iugo-

Grupul școlar petrol chimie
din Făgăraș

anunță ținerea examenelor de admitere la Școala 
profesională de ucenici

sprijinea cei 18 ani pe coada 
hîrlețului:

— Hai să ne iscălim cu bri
ceagul pe coaja plopului.

— Intr-o inimă ? a glumit 
flăcăul.

— într-o inimă — a repetat 
cu glas scăzut fata.

— Degeaba, că nu rămîne. 
Oricît de adine ai săpa... E 
coaja fragedă.

Brigadiera a stat contrariată 
o clipă. A ridicat apoi genele 
blonde spre creasta arbustu
lui :

— Nu ajung, Ionele, la vîr
ful puietului. Vrei să mă salți?

— Cu plăcere, a zimbit tînă- 
rul brigadier, săltînd-o voi
nicește în sus. Ești cit un fulg, 
Olguțo.

— Ține-mă !
Și fata și-a desprins un cer

cel din ureche pe care l-a agă
țat legîndu-l cu o sforicică de 
ultima crenguță a plopșorului.

— O să ajungă la cer, a spus 
cu vioiciune băiatul.

— O să ajungă la cer, a re
petat gînditoare fata și amîn- 
doi au stat să privească cerce
lul care se clătina în 
copăcelului.

...Și acum e înalt, sau 
pe tot atît de înalt, cît 
rile cu care a crescut. Crește
tul lui atinge cerul.

vîrful

aproa- 
blocu-

Pentru anul școlar 1964—1965, această școală pregătește 
muncitori calificați pentru industria chimică în meseriile :

— operator chimist la fabricarea compușilor azotului și 
Îngrășămintelor azotoase;

— lăcătuș mecanic în industria chimică ;
— lăcătuș mecanic pompe, compresoare ;
— electrician exploatare și întreținere la centrale, stații și 

rețele electrice.
Se primesc absolvenți ai școlii de 7 ani în vîrstă de 14-16 

ani împliniți Ia 30 decembrie 1964, în ordinea rezultatelor 
obținute la examenul de admitere.

înscrierile la examenul de admitere se fac între 1—30 au
gust 1964, la sediul Grupului școlar petrol chimie din Făgăraș.

Se fac înscrieri și pentru candidații din alte regiuni, 
înscrierile se fac pe baza unei cereri însoțită de următoarele 

acte :
— certificat de naștere (copie certificată de școală) ;
— certificat de studii (în original) ;
— buletin de analiza sîngelui, efectuată cu maximum 3 

săptămîni înainte de examen ;
— adeverință de sănătate eliberată de policlinica la care 

sînt luați în evidență (numai pentru candidații din me
diul urban).

Concursul de admitere se (ine intre 1—12 septembrie după 
cum urmează :

— vizita medicală în zilele de 1—4 septembrie 1964 ;
— probele scrise între 5—6 septembrie 1964 ;
— probele orale între 7—12 septembrie 1964.
Concursul de admitere va consta din următoarele probe :
— limba romînă — scris și oral;
— matematica — scris și oral.



• Federația japoneză de 
fotbal a stabilit programul 
turneului olimpic de fotbal de 
la Tokio. După cum s-a mai 
anunțat, cele 16 echipe califi
cate la acest turneu, au fost 
împărțite în patru grupe după 
cum urmează: GRUPA X: 
R. P .Romînă, R. D. Germană 
(care reprezintă echipa imită a 
Germaniei), Iran, Mexic, GRU
PA B: R.S.P, Iugoslavia, R.P. 
Ungară, R.P.D. Coreeană, Ma
roc; GRUPA C; R. S. Ceho
slovaca, Brazilia, Coreea de 
sud, Republica Arabă Unită ; 
GRUPA D : Italia, Argentina, 
Japonia, Ghana. Primele două 
clasate în fiecare grupă se 
califică în sferturile de finală.

Iată programul complet al 
meciurilor din cadrul celor 4 
grupe : 11 octombrie : R. P. 
Romînă — Mexic ; R. D. Ger
mană — Iran ; Iugoslavia — 
R.P.D. Coreeană ; R. P. Ungară 
— Maroc; 12 octombrie :
R. S. Cehoslovacă — Coreea de 
sud ; Brazilia — R.A.U. ; Ita
lia — Japonia ; Argentina — 
Ghana ; 13 octombrie : R. P. 
Romînă — R, D. Germană ; 
Iran — Mexic ; Iugoslavia — 
Maroc; R.P.D. Coreeană — 
R. P. Ungară ; 14 octombrie: 
R. S. Cehoslovacă — R.A.U-; 
Coreea de sud — Brazilia; Ita
lia — Ghana ; Japonia — Ar’ 
gentina; 15 octombrie: R. P. 
Romînă — Iran ; R. D. Germa
nă — Mexic; Iugoslavia — 
R. P. Ungară; R.P.D. Coreea
nă - Maroc ; 16 octombrie : 
R. 5. Cehoslovacă — Brazilia ; 
Coreea de sud R.A.U.; Ita
lia Argentina ; Japonia *— 
Ghana. întâlnirile se vor dispu
ta pe patru stadioane din Ța? 
kio.

• Joi la amiază, la sediul 
U.C.F.S., a avut Ioc festivitatea 
înmînării distincției „Merite 
în activitatea sportivă' unor 
activiști obștești de cultură 
fizică și sport, antrenori și 
arbitri.

Țov. Marin Bîrjega, vicepre
ședinte al Consiliului general 
al BU.C.F.S., i-a felicitat pe pei 
distinși pentpj contribuția 'a- 
duiă la" dezvoltarea mișcării 
sportive din II. P. Romînă și 
le-a| uraț țipi succese în muncă.

• Avionul special japonez 
care duce la Tokio flacăra 
olimpică a sosit la Teheran. Pe 
aeroportul Mehrabad au fost 
prezenți membri ai comitetului 
olimpic iranian și 250 de spor
tivi printre care mai mulți 
campioni olimpici de lupte. O 
ștafetă formată din atleți a 
pqrtat torța olimpică pe stră
zile capitalei iraniene. în con
tinuare, flacăra jocurilor se va 
opri în orașele Lahore, New 
Delhi, Calcutta, Rangoon, 
Bankok, Kuala-Lumpur, Manil
la și Hong Kong.

• Pe stadionul din Helsinki 
s-a desfășurat recent un con
curs preolimpic de atletism în 
cadrul căruia s-au înregistrat 
următoarele rezultate mai deo
sebite : disc : Oerter (S.U.A.) j 
58,34 m ; 800 m plat : Siebert 
(S.U.A.) i’47’*4/io ; înălțime : 
Hellen (Finlanda) 2,04 m ; 
greutate : Nisula (Finlanda) 
17,96 m.

• Aseară, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, în fața unui 
public numeros, s-a desfășurat 
întîlnirea de box dintre selec
ționatele de tineret ale R. P. 
Romîne și R. P. Ungare. Pugi- 
liștii romîni, superiori în teh
nică și pregătire fizică la ma
joritatea categoriilor, au cîști- 
gat meciul cu scorul de 8—2. 
Victoriile echipei noastre au 
fost obținute de Pop, Buzu- 
liuc, Negoiescu, Vanea, Popoa- 
că. Covaci, Mîrza și Qlteanu. 
Din formația oaspeților s-au 
remarcat T. Papp și G. Feher. 
Sîmbătă la Reșița, echipa R. P. 
Ungare va susține o nouă în- 
tîlnire cu o formație romînă.

• Selecționata de fotbal a 
Austriei a susținut la Viena o 
întîlnire de verificare cu for
mația Espanol din Barcelona. 
Meciul s-a terminat la egalita
te : 3—3 (2—2). Pentru gazde 
au marcat : Floegel, Nemec și 
Himschrodt.

• Lotul de ciclism al R. P. 
Romîne, format din Gabriel 
Moiceanu, Ion Cosma, Gheor- 
ghe Bădără, Constantin Ciocan 
și Emil Rusu, a plecat joi di
mineață în Elveția pentru a 
participa la un concurs inter
național. Apoi, cicliștii romîni 
vor pleca în Franța, unde vor 
lua parte la campionatele mon
diale. Reprezentanții noștri vor 
concura în proba de 200 km 
contracronometru pe echipe și 
în proba de fond pe distanța 
de 286. km.

(Agerprea)

Cercetătorii Stațiunii Experimentale agricole Suceava desfășoară o activitate științilică pen
tru crearea de noi șoiuri de grîu, porumb și plante tehnice care să asigure unităților agri

cole socialiste din regiune semințe mai productive
Foto: AGERPRES

RĂSPUNDEM
LA SESIZĂRILE TINERILOR
la serile de dans
Tovarășa Simion Cornelia, 

muncitoare la întreprinderea 
„Electrofar" din Capitală, a 
adresat redacției noastre o 
scrisoare în care relata că. la 
serile de dans organizate de 
Casa de cultură din raionul 
„Grivița Roșie", unii tineri 
vin în ținută necorespunză
toare, nu dansează frumos, 
corect. Condueerea casei de 
cultură — se arăta în scri
soare — tolerează aseme
nea manifestări, considering, 
pesemne, că decența in dans 
și în ținuta tinerilor, sînt che
stiuni minore.

Comitetul raional U.TJi. 
Grivița Roșie, eercetind la fa
ța locului cele semnalate, a 
eon statal că ele eorespund a- 
devărului. împreună cu con- 
4ucerea casei de eulțură au 
fost luate o serte.de măsuri 
menite să ducă la lichidarea 
lipsurilor semnalate și fa îm
bunătățirea conținutului seri
lor de dans.

în cadrul serilor distracti
ve, al „Joilor tineretului** — 
se spune în răspuns — Casa 
de cultură invită dansatori 
din eorpurile de balet ale tea
trelor bucureștene. Ei organi
zează în cadrul fiecărei reuni
uni, învățarea dansului mo
dem, insistînd și asupra ținu
tei. De asemenea, joia, sîm- 
băta și duminica, atunci cind 
se organizează asemenea ma
nifestări, membri ai biroului 
și instructori ai comitetului 
raional U.T.M., partieipă la 
acțiunile organizate la Casa 
de cultură și îndrumă activi
tatea acesteia.

Măsurile luate s-au dovedit 
eficiente : reuniunile tovără
șești, serile de dans și distrac
tive sînt acum mult mai inte
resante si mai instructive.

Curse de tren 
suplimentare

Un grup de tineri din Sibiu 
au trimis redacției noastre o 
scrisoare în care ne semnala

încheierea cursurilor de perfecționare 

a profesorilor de geografie
Recent, s-a încheiat activi

tatea taberei-curs din stațiu
nea zoologică marină „Dr. I. 
Boreea" de la Agigea (regiu
nea Dobrogea), organizată de 
Societatea de științe naturale 
și geografie din R. P. Romînă.

Timp de 15 zile, profesori 
de specialitate din școlile de 
cultură generală existente în 

DIN POȘTA
Vă invităm

la căminul nostru cultural
Potlogi este o comună din regiunea București 

cu o veche tradiție artistică. Harnicii colectiviști se 
dovedesc tot atît de talentați și pe scena căminului 
cultural. Aici, activează 6 formații artistice de 
amatori : un cor format din no persoane, o briga
dă artistică de agitație, două formații de dansuri 
populare, o formație de teatru și un taraf.

Conducerea căminului cultural, în colaborare cu 
eomitetul comunal U.T.M., organizează acțiuni inte
resante pentru a atrage un număr cît mai mare de 
tineri la activițgțea artistică. Concursurile periodi
ce : „Cel mai bun cîntăreț", „Cel mai bun recita
tor’, „Cea mai bună pereche de dansatori" au evi
dențiat numeroase tinere talente.

In perioada de vară, tinerii artiști amatori din 
Potlogi desfășoară o bogată activitate. Brigada 
artistică de agitație a pregătit și a prezentat două 
noi programe : „Pe Ia noi, pe la Potlogi" și „Ț?

expoziție" ; ultimul a avut loc cu prilejul electrifi
cării comunei.

Ultima piesă înscrisă în repertoriul formației de 
teatru a fost’„O noapte furtunoasă" de I. L. Ca- 
ragiale, prezentată recent în premieră în fața a 
500 de colectiviști. Sub îndrumarea învățătoarei 
Ana Luca, tinerii Costel și Didina Voicu, Mihai 
Marinescu, Livia Luca, Constantin Sorescu au reu
șit să dea viață spumoasei comedii a marelui nos
tru dramaturg, cîștigînd cu prisosință aplauzele 
binemeritate ale celor prezenți la spectacol.

De aceleași aprecieri se bucură și cele două for
mații de dansuri populare, care la faza raională a 
celui de-al VII-lea concurs s-au situat pe locuri 
fruntașe, Cu asemenea talente, cu asemenea pro
grame bogate și interesante ale căminului cultural, 
la Potlogi n-ai timp sa te plictisești.

MIHAI SEITAN 
profesor

unele neajunsuri privind 
transportul călătorilor cu tre
nul M. 2069 cu plecarea la ora 
16,06 din Sibiu, in direcția 
Copșa Mică Acest tren, din 
cauza numărului mic de va
goane era in mod permanent 
supraaglomerat

Sesizată de acest lucru. Di
recția regională C.F.R.-Brașov 
ne comunică : pentru a înlă
tura acest neajuns, s-au pus 
în circulație, suplimentar, tre
nurile M 2O7â și M 2076 in
tre Sibiu și Ocna Sibiului 
cu plecarea din Sibiu la 
orele 17,4Q. Personalul de 
tren va trece în buletinele de 
călătorie date precise după 
care se va realiza frecvența 
aeestor trenuri și la nevoie 
vor fi luate alte măsuri supli
mentare.

Un nou local 
pentru căminul 

cultural
Pînă nu demult, în satul 

Strei Sîngiorgiu, aparținînd o- 
rașqlui Călan, raionul Hune
doara, existau două cămine 
culturale ; ambele însă nu mai 
erau corespunzătoare cerințe
lor locuitorilor.

La sesizarea făcută ziarului 
nostru de către tovarășul Ba- 
rabaș Iosif, înaintată spre re
zolvare organelor locale, am 
primit următorul răspuns : 
„în urma măsurilor luate de 
Comitetul executiv al Sfatu
lui popular orășenesc Călan, 
s-a pus la dispoziția tineretu
lui un local corespunzător, des
tinat desfășurării activităților 
culturale. El dispune de o sa
lă spațioasă pentru spectaco
le, prevăzută cu scenă și ca
bină de proiecție a filmelor, 
hibliotecâ, sală pentru repe
tițiile echipelor de dansuri și 
teatru, sală de lectură etc.

Aceste măsuri au dus la în
viorarea activității culturale. 
Formațiile artistice participă 
acum la concursuri cultural- 

diferite regiuni ale țării, au 
audiat expuneri despre geolo
gia, biologia și hidrologia 
Mării Negre, Deltei Dunării, 
despre flora și fauna litoralu
lui etc. Noțiunile teoretice au 
fost completate cu aplicații 
practice.

(Agerpres) 

artistice. Interesantele acțiuni 
întreprinse în munca cu car
tea. creșterea considerabilă a 
numărului cititorilor, au si
tuat biblioteca acestui cămin 
cultural printre primele din 
raion. S-a luat, de asemenea, 
măsura ea acest eămin cultu
ral să fie condus de un eqdru 
didactie eu experiență în 
munea eultural-artistică.

Vești bune pentru 
aeromodeliști

Un grup de aeromodeliști 
din orașul Ploiești, pasio
nați ai zborului fără motor, 
printre care și tinerii Rădu- 
lescu Paul, Salvetz Nicolae, 
Bolboacă Dumitru, Niculescu 
Ion și alții, au adresat zipru-> 
lui nostru o scrisoare în care 
își exprimau dorința ca cercu
rile de aeromodele să fie re
înființate în întreprinderile în 
care tinerii îndrăgesc aeromo- 
delismul și ele să fie dotate 
cu materialele necesare.

U.C.F.S. ne informează că 
au fost luate măsurile ce se 
impun ca în orașul Ploiești — 
oraș cu o frumoasă tradiție 
privind aeromodejismul — să 
fie organizate secții de aero- 
modelism în întreprinderi, în 
cadrul asociațiilor sportive.

★
Semnalele critice ale cores

pondenților noștri voluntari 
sînt cercetate în termenul sta
bilit de către majoritatea or
ganelor cărora ne adresăm. 
Ele iau în același timp și mă=- 
suri pentru înlăturarea defi
ciențelor semnalate.

Mai sînt însă unele cazuri 
cînd la sesizări făcute cu luni 
în urmă nu am primit încă 
răspuns. Așteptăm de la Co
mitetul regional U.T.M. Iași, 
comitetele raionale U.T.M. 
Hm. Vîlcea, Cîmpulung Mus
cel, Oltenița, C.L.S. Vișeu, 
Consiliul regional U.C.F.S. 
Bacău, U.R.C.C. Vedea, Sfatul 
popular raional Alba Iulia, 
răspunsurile solicitate. (Agerpres)

Modernul local al cinematografului din Lupeni 
Foto: VIRGIL ONOIU

Peste 300000 de manuale pentru 
elevii școlilor profesionale și tehnice

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Chineze

Pentru anul de învățămlnt 
1964—1965 s-au tipărit sau sînt 
în curs de tipărire aproximativ 
170 de titluri de manuale pen
tru elevii din școlile profesio
nale și tehnice. Ținîndu-se sea
ma de specificul disciplinelor 
predate în aceste școli, se edi
tează printre altele: „Mate
matici economice-, „Hidrologie 
și geologie tehnică-, „Elemen
te de metodica instruirii prac
tice a elevilor strungari-, 
„Tehnologia materialelor re
fractare", „Tehnologia produ
selor culinare" etc.

In urma consfătuirilor cu 
autorii de manuale pentru șco
lile profesionale și tehnice, cu 
autorii de metodici de preda
re, unele din manualele difu
zate elevilor In anul de invă- 
țămînt precedent au fost îm

„Am găsit o (ară frumoasă și bogată, 

cu o mare forță economică, cu un popor harnic,

muncitor și talentat"

Declarațiile dr. Etienne Berthet, directorul general 
al Centrului internațional al copilului din Paris

Tjmp de două săptămîni 
țara noastră a fost vizitată de 
dr. Etienne Berthet, directo
rul general al Centrului inter
național al Copilului din Pa
ris Oaspetele a vizitat dife
rite unități sanitare din Capi
tală și din alte localități din 
țară.

înainte de plecare oaspetele 
a făcut următoarea declarație 
redactorului Agenției roihîne 
de presă „Agerpres", S. Lu
cian :

Am fost profund impresio
nat de tot ceea ce am văzut 
în țara dv. și țin să subliniez 
că am o imagine exactă de 
ceea ce este Romînia azi. 
Am găsit o țară frumoasă și 
bogată, cu o mare forță eco
nomică, cu un popor harnic, 
muncitor și talentat, Viața 
eșțe deosebit de activă» cu oa
meni veseli, primitori. Peste 
tot se construiește, atît în 
București cît și în celelalte 
orașe vizitate.

Remarc o bună organizare 
sanitară, cu frumoase rezul
tate în munca de asistentă 
medico-sanițară a populației, 
cu succese uimitoare în scăde
rea mortalității generale, ereș- 
terea mediei de viață, dispari
ția unoF maladii grave ca pa- 
ludismul, scăderea morbidită
ții prin TBC și boli transmisi
bile, scăderea impresionantă 
a mortalității infantile în ul
timii ani.

Apreciez deosebit calitatea 
și nivelul cunoștințelor medi
cilor romîni cu care am avut 
contact și care constituie un 
exemplu demn de urmat. Me
dicii sînt amabili, cu spirit de 
muncă în echipă, prietenoși, 
unitățile sanitare bine puse la 
punct, moderne, în care se a- 
plică o tehnică de valoare 
mondială.

Sărbătoarea 
recoltei

în cele două gospodării co
lective din comuna Cetate, 
raionul Calafat, a avut loc 
sărbătoarea recoltei. Pe estra
dele amenajate în lunca din 
apropierea comunei, pe scena 
căminului cultural, fruntașii 
și-au împărtășit experiența, 
au vorbit despre rezultatele 
obținute pînă acum. Soții Gica 
și Constantin Răduț — îngri
jitori fruntași, Nedelcu Gheor
ghe — mecanizator, și alți co
lectiviști au vorbit despre me
todele lor de muncă, despre 
hotărîrea lor de a participa în 
continuare cu aceeași însufle
țire la întrecerea socialistă 
pentru a realiza și depăși an
gajamentele luate.

PETRE CALTJJNAI 
inginer 

bunătățite prin completarea eu 
capitole noi care leagă mai 
strins conținutul lor de ulti
mele cuceriri ale științe! și 
tehnicii contemporane. De ase
menea, prezentarea grafică a 
manualelor este superioară 
prin sporirea numărului de 
planșe, scheme, desene și gra
fice.

Tirajul general al manuale
lor pentru lnvățămintul pro
fesional și tehnic, destinate 
următorului an școlar, este 
mai mare de 300 000. In ultimii 
5 ani au fost editate — numai 
pentru Invătămlntu! profesio
nal și tehnic — peste 850 
titluri de manuale, intr-un ti
raj de aproape 3 400 000 exem
plare.

(Agerpres)

Am fost foarte impresionat 
de tot ceea ce se face în spi
talele dv. de specialitate pen
tru continua scădere a morta
lității infantile. Tot respectul 
meu și admirația pentru or
ganizarea și funcționarea Ins
titutului clinic de pediatrie 
„Emilia Irza' din București, 
unde șe șjmte nu numai înal
tul nivel al cunoștințelor teh
nice dar ?i calitățile sufletești 
umane de care sînt animate 
cadrele medicale de aci.

Asistența sanitară pe care o 
acordați copilului este multi
laterală nu numai la spital ci 
și la policlinici, creșe și cred 
că rezultatele bune din ulti
mul timp sînt datorită îmbu
nătățirii asistenței ambulatorii 
—educație sanitară, vizite la 
domiciliu etc. Totodată m-au 
impresionat preocupările știin
țifice de actualitate ale cadre
lor medicale de specialitate. 
Am remarcat excelenta dota
re cu aparataj ultramodern 
din unitățile spitalicești pe 
care le găsești și în alte orașe 
ale lumii ca Paris. Londra. 
New York.

Sînt remarcabile condițiile 
avansate de asistența medica
lă curativă și preventivă cît și 
măsurile social-educative apli
cate în spitalele dv. Am ob
servat o bună colaborare în
tre cadrele medicale din spi
tale, cadrele didactice și între 
personalul medieo-sanitar din 
unitățile ambulatorii. Spitalul 
sprijină totdeauna munca de 
ambulator. Dacă veți continua 
cu metodele pe care le apli
cați și ținînd seama de condi
țiile economice de care dispu
neți șînt sigur că veți ajunge 
în scurt timp să vă numărați 
printre țările cu morbiditatea 
cea mai scăzută de pe glob.

Expoziție a pictorilor amatori
La Casa raională de cultură 

Ti tu — regiunea București s-a 
deschis recent o expoziție de 
pictură. Zece tineri, printre care 
și elevii Dumitru Badea, Nico
lae Stan, Constantin Dumitru, 
Gabriela Popescu, colectivistul 
Tudor Vasile, expun 60 de lu
crări interesante: peisaje, por
trete de colectiviști, aspecte din 
activitatea casei raionale de 
cultură.

Inițiativa organizării expozi
ției (ca și a cercului de pictură) 
aparține tlnărului Vasile Por- 
cișeanu, animatorul teatrului de 
păpuși din raion. De Ia Casa re

în continuarea călătoriei prin 
regiunea Bacău, membri ai 
delegației de partid și de stat a 
R.P. Chineze au vizitat, în 
cursul dimineții de joi Hidro
centrala „V. I. Lenin** de la 
Bicaz și Uzina de fibre și fire 
sintetice de la Săvinești.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Gheorghe Roșu, 
membru al C. C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R., și 
Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.M.R.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. D. Vietnam

Delegația de partid și de stat 
a R. D. Vietnam, condusă de 
tovarășul Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 

I muncesc din Vietnam, vicepre- 
• ședințe al Comitetului Perma- 
I nent al Adunării Naționale, a 
j continuat joi vizita sa în țară.

Oaspeții au fost însoțiți de 
; tovarășii general de armată 
i Leontin Sălaj ăn. membru su- 
I pleant al Biroului Politic a) 

C.C. al P.MJL, ministrul for- 
I țelor armate ale R- P- Romîne 
j și Gheorghe Cioară, membru 
! supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. S. F. Iugoslavia
Joi, delegația de partid și 

de stat a RB.F. Iugoslavia, 
eendusă de tovarășul Lazar 
Kolisevski, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al U- 
niunii Comuniștilor din Iu
goslavia, președintele Comite
tului Federativ al Uniunii So
cialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia, a făcut vizite 
în Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Virgil Trofin, mem
bru al C.C. al P.M.R., și Ion 
Iosefide, secretar al Comitetu

Vizita delegației de partid 
și de stat a Republicii Cuba

în cursul zilei de joi, dele
gația de partid și de stat a 
republicii Cuba, condusă de 
tovarășul Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului or
ganizatoric al Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste din 
Cuba, a vizitat regiunea Plo
iești.

Delegația, care este însoțită 
de tov. Valeriu Novacu, mem
bru al C.C. al P.M.R., a fost 
întîmpinată de tov. Dumitru

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Albania

Delegația de partid și de stat 
a R. P. Albania, condusă de 
tovarășul Manush Myftiu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a vi
zitat în cursul dimineții de joi 
Muzeul satului.

Oaspeții au fost însoțiți de

INFOR
Conf. univ. Cosțin Murgescu, 

membru corespondent al Aca
demiei R, P. Romîne, și Dumi
tru I. Dumitriu, redactor șef 
adjunct la „Viața economică", 
au plecat în Franța pentru a 
participa la cel de-al XII-lea 
Congres internațional al eco
nomiștilor agrarieni» care va 
avea loc la Lyon.

★
BAIA MARE (de la cores- 

pondeatul nostru) — Ieri la 
casa-muzeu din Păuiești raio- 

DE IERI
gională de creație București 
au venit specialiști care au vor
bit tinerilor despre arta picturii, 
au prezentat pe marii noștri 
pictori Grigoreșcu. Aman, Lu- 
chian. Expunerile au fost ur
mate de acțiuni de documen
tare în mijlocul colectiviștilor.

Munca perseverenta a dat re
zultatele scontate.

Expoziția tinerilor pictori 
amatori — prima de acest fel 
din raionul nostru a fost vi
zitată pînă acum de peste 
5 000 de colectiviști.

P. IONEL 
activist cultural

După-amiază oaspeții au 
ajuns la Galați, unde au fost 
întîmpinați de tovarășii Nico
lae Mihai, secretar al Comite
tului regional Galați al P.M.R., 
și Constantin Dumitrache, pre
ședintele Sfatului popular re
gional. Oaspeții au vizitat 
șantierul Combinatului side
rurgic de la Galați și șantie
rul naval din localitate.

(Agerpres)

Membrii delegației au sosit 
în regiunea Galați unde au vi
zitat șantierul Combinatului 
siderurgic din localitate și noi
le cartiere de locuințe ale ora
șului.

In vizitele din regiune ei au 
fost însoțiți de tovarășul Con
stantin Scarlat, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Galați 
al P.M.R.

Seara delegația s-a reîntors 
în Capitală.

(Agerpres)

lui orășenesc București al 
P.M.R.

In cursul dimineții, membrii 
delegației au vizitat Fabrica de 
mașini unelte și agregate 
„București**, Uzina de anvelope 
„Danubiana** și stadionul spor
tiv „23 August".

După-amiază, delegația de 
partid și de stat a R. S. F. Iu
goslavia a vizitat Expoziția „20 
de ani de la eliberarea pa- 
priei" de la sala Dalleș și Ga
leriile Muzeuluj de Arță al 
R. P. Romîne.

(Agerpres)

Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.M.R.

Oaspeții au vizitat Rafinăria 
Brazi, Combinatul petrochimic 
Ploiești, Uzinele de utilaj pe
trolier „1 Mai", Stațiunea ex
perimentală Valea Călugă
rească, Muzeul Doftana și Mu
zeul Peleș.

(Agerpres)

tovarășii Constantin Drăgan, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Traian Dudaș, secretar al Co
mitetului orășenese București 
al P.M.R.

(Agerpres)

MÂȚII
nul Satu Mare, care a luat 
ființă recent, a avut loc un 
schimb de experiență organi
zat de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. Au parti
cipat directori de muzee și 
cercetători din țară și din re
giunea Maramureș. Aceșt inte
resant schimb de experiență a 
avut ca temă organizarea și 
funcționarea caselor-muzeu 
din țară. Cu această ocazie au 
fost prezentate mai multe ma
teriale.

A zecea 
stagiune

Teatrul de stat „Victor Ion 
Popa" din Bîrlad și-a deschis 
stagiunea eu premiera „Passa- 
caglia" de Titus Popoviei, spec
tacol realizat în regia lui Ti- 
beriu Penția și scenografia Iui 
Al. Olian.

Cu această premieră, teatrul 
bîrlădean intră în cea de a 
zecea stagiune.

în cei 9 ani de activitate 
s-au realizat: 62 premiere, 
2 383 spectacole vizionate de 
739169 spectatori.

în luna septembrie teatrul 
inițiază un turneu în regiunile 
Galați, Ploiești, Argeș și Do- 
brogea cu piesele „Dezertorul" 
de Mihail Sorbul și „Jocul de-a 
vacanța" de Mihail Sebastian.

VASILE MALINESCU 
secretar literar

serte.de


AR. P. ROMÎNĂ LA EXPOZIȚIA
NAȚIONALA

OTTAWA 27 (Agerpres). — 
La Toronto s-a deschis Ex
poziția națională canadiană, 
una din cele mai importante 
manifestări economice de pe 
continentul nord-american. 
Intre țările participante se 
numără în acest an pentru 
prima oară și R. P. Romînă, 
cu un Oficiu comercial cu 
expunere de mostre. Sînt ex
puse mostre din sectorul in
dustriei noastre ușoare (con
fecții, încălțăminte, sticlărie 
de menaj etc.), din sectorul 
artizanat (textile cu motive 
folclorice, covoare, împleti
turi), produse alimentare 
(conserve de legume și fructe, 
caviar, brînzeturi, băuturi 
etc.).

Participarea Romîniei la cea 
de-a 86-a ediție a Expoziției

CANADIANĂ
naționale canadiene a fost 
primită cu mult interes de 
cercurile de afaceri canadiene 
și din alte țări ale Americii. 
în primele zile de la deschide
re. Oficiul romînesc a fost vi
zitat de d-nii Earl Rowe, vice
guvernator al provinciei To
ronto, M. Fraser, președintele 
Expoziției naționale canadie
ne, precum și de alte persoane 
oficiale, oameni de afaceri, 
ziariști. Oaspeții canadieni au 
făcut aprecieri elogioase asu
pra calității produselor româ
nești, asupra modului reușit 
de prezentare. In presa cana
diană au apărut articole con
sacrate participării Romîniei 
la expoziție, cît și posibilități
le de dezvoltare a relațiilor 
economice romîno-canadiene.

lucrările Convenției naționale
a Partidului democrat din S.U.A.

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— La Convenția partidului 
democrat, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Atlantic City, 
guvernatorii Edmund Brown 
(California) și John Connally 
(Texas) au propus oficial de
semnarea lui Lyndon Johnson 
drept candidat la alegerile 
prezidențiale. Convenția a 
aprobat această propunere 
prin aclamații.

Președintele Johnson, care 
a sosit special la convenție 
pentru a asista la această șe
dință, l-a propus în mod ofi
cial pe senatorul Hubert 
Humphrey drept candidat al 
Partidului democrat în alege
rile pentru funcția de vice
președinte al S.U.A. Humph
rey, în vârstă de -63 de ani, 
este membru al Congresului 
din 1949.

Astfel, în alegerile de la 3 
noiembrie, candidații Partidu
lui democrat, Johnson și Hum
phrey, vor înfrunta candidații 
Partidului republican — Gold
water și Miller.

----- •----- ---------

DECLARAȚIA PRINȚULUI
SUFANUVONG

PARIS. — Prințul Boun Oum, 
liderul grupării politice de dreapta 
laoțiene, a sosit miercuri seara la 
Paris pentru a lua parte la trata
tivele reprezentanților celor trei 
grupări politice laoțiene în vede
rea găsirii unei căi de soluționare 
a crizei din Laos.

Intr-o declarație făcută unui re
prezentant al agenției France 
Presse, prințul Sufanuvong, vice- 
premier în guvernul de coaliție 
națională al Laosului și liderul 
grupării politice de stînga, a sub- 
bliniat că problema cea mai ur
gentă pentru soluționarea crizei 
laoțiene este convocarea unei con
ferințe la Geneva a tuturor sem
natarilor acordurilor cu privire la 
Laos.

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— In cercurile autorizate de la 
Casa Albă, transmite agenția 
Erance Presse, se consideră că la 
alegerile din noiembrie aproxima
tiv o treime din alegătorii repu
blicani vor vota pentru președin
tele Johnson. în același timp, doar 
10 la sută din democrați își vor 
da votul în favoarea adversarului 
său republican, senatorul Barry 
Goldwater.

Totodată, pe baza a trei son
daje ale opiniei publice, se apre
ciază că Goldwater va obține doar 
S3 pînă la 67 la sută din voturile 
propriului său partid. în acest sens 
se subliniază că pentru a obține 
victoria în noiembrie, el ar trebui 
să obțină nu numai toate voturile 
republicanilor, dar și un număr 
substanțial de voturi din partea 
democraților.

NEW YORK. — Postul de 
televiziune N.B.C. a anunțat, 
citind persoane autorizate, că 
senatorul Thomas Dodd (Con
necticut) va fi numit de pre
ședintele Johnson ca -ministru 
al Justiției in locul lui Robert 
Kennedy, care și-a anunțat 
intenția de a candida pentru 
funcția de senator al statului 
New York.

Această informație a fost 
transmisă după ce președintele 
Johnson l-a primit pe Dodd la 
Casa Albă împreună cu sena
torul Humphrey, a cărui can
didatură la vicepreședinția 
S.U.A. a fost anunțată la 
Convenția Partidului demo- 

j crat de la Atlantic City.

Spprirea volumului 
schimburilor comerciale 
ale R. D. G. cu Anglia, 

Franța și Italia
BERLIN. — După cum trans

mite A.DN., un reprezentant 
al Ministerului Comerțului ex
terior și intergerman al R. D. 
Germane, a anunțat că 
recent au avut loc tra
tative cu Urma iranceză 

,,Renault" pentru achiziționarea 
de instalații industriale R- D. 
Germană a încheiat, de ase
menea, acorduri comerciale cu 
Anglia, prevăzînd schimburi în 
valoare de 280 milioane mărci 
și cu Franța, prevăzînd pentru 
anul 1964 schimburi în valoare 
de 770 milioane mărci.

Intre 1958 și 1963, volumul 
schimburilor comerciale dintre 
R. D. Germană și Italia a spo
rit cu aproape 100 la sută.
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Aspect al unui nou cartier 
de locuințe din Banska Bys- 
trika (R. S. Cehoslovacă)

Sosirea la Praga 

a delegației de partid 

și guvernamentale 

sovietice

PRAGA 27 (Agerpres). —
La invitația Comitetului 

Central al P.C. din Ceho
slovacia și guvernului R. S. 
Cehoslovace, la 27 august a 
sosit la Praga delegația de 
partid și guvernamentală so
vietică, condusă de N. S. Hru?- 
ciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.UJS- președintele Con
siliului de Miniștri al UJLSK. 
pentru a participa la festivi ia- 
țile consacrate cetei de-a XXs 

nale din Slovacia.
In aceeași zi, a avut loc la 

Praga un miting al prieteniei 
cehoslovaco-sovietice, la care 
au luat cuvântul Antonin No- 

1 votny și N. S. Hrușdov.

Evenimentele 
din Vietnamul de sud
SAIGON 27 (Agerpres). — 

Consiliul militar al Vietnamului 
de sud și-a încheiat dezbaterile, 

; care s-au prelungit de miercuri 
! pînă joi dimineață, fără a reuși să 

cadă de acord asupra desemnării 
1 unui nou președinte al țării. Pînă 

la urmă a fost creat un triumvi
rat compus din generalii Nguyen 

I Khanh, Duong Van Minh și Tran 
Thien Khiem. Triumviratul, care 
a luat denumirea de Comitet al 
conducerii naționale, urmează să 
conducă țara pînă la alegerea unui 
șef al statului de către o adunare, 

‘ a cărei componență nu a fost pre- 
| cizată. Totodată, actualul guvern 
' își va exercita atribuțiunile timp 
j de două luni pînă ce se va putea 
j forma un nou guvern.

Prezența generalului Khanh în 
triumvirat indică faptul câ puterea 
continuă să rămână, în principal, 
în mîinile grupării sale. Genera
lul Duong Van Minh, care a fost 

; înlăturat din funcția de președinte 
al Vietnamului de sud cu aproape 
două săptâmîni în urmă de către 
Khanh. reprezintă o altă grupare 

‘ de militari care și-a disputat cu 
îndârjire puterea în cele nouă luni 
care au trecut de la răsturnarea 

• regimului diemist, cu gruparea lui

Khanh. Al treilea membru al Co
mitetului conducerii naționale, ge
neralul Tran Thien Khiem, este 
bine cunoscut pentru legăturile 
sale strînse cu Ngo Dinh Diem. 
El a salvat regimul diemist de la 
prăbușire în timpul răscoalei para- 
șutiștilor sud-vietnamezi din no- | 
ietnbrei i960. Spre deosebire de 1 
primii doi, care sînt budiști, ge
neralul Khiem este catolic.

Agenția Associated Press relevă , 
că formarea triumviratului nu a 
dat satisfacție zecilor de mii de 
demonstranți care au cerut în de
cursul ultimelor zile abolirea regi
mului militar. Demonstrațiile au 
continuat în tot cursul zilei de joi. 
Poliția a deschis focul împotriva 
demonstranților care au încercat să ’ 
ia cu asalt clădirea statului major 
al armatei sud-vietnameze în care 
își au sediul membrii triumviratu
lui. Un număr de demonstranți au 
fost uciși.

Pe de altă pane, au fost sem
nalate grave ciocniri între budiști 
și catolici la Saigon și în alte lo
calități din Vietnamul de sud. A- 
ceste ciocniri sângeroase 2U luat o 
amploare deosebită, provocând nu- 1 
meroase victime. |

pe scurt • pe scurt
ANKARA. — Potrivit rela

tărilor agențiilor de presă, joi 
după-amiază a avut loc la An
kara, in fața statuii lui Ata- 
tiirk, o demonstrație antiame- 
ricană. Agenția France Presse 
relevă că mai multe sute de 
tineri, purtind lozinci antia- 
mericane, s-au îndreptat apoi 
spre ambasada S.UA. In ur
ma intervenției poliției ma- 
nifestanții au fost împrăștiați.

Transmițind știrea referi
toare la acesta demonstrație, 
agenția americană Associated 
Press, subliniază că presa 
turcă a acuzat S.UA. că ar 
exercita presiuni asupra gu
vernului condus de Ismet Ind- 
nu pentru a-l determina să 
accepte o propunere america
nă in vederea soluționării pro
blemei cipriote.

Conferința pentru 
literatura antifascistă
PRAGA. — In localitatea cli

materică Tale din munții Tatra 
(Slovacia) au început la 25 au

gust lucrările conferinței pen
tru literatura antifascistă.

La conferință participă 
scriitori din țările socialiste. 
Din partea Uniunii scriitori
lor din R. P. Romînă participă 
Laurențiu Fulg a.

Arestări în rîndul 
studenților 

sud-rhodesieni

SALISBURY. — Poliția din Sa
lisbury (capitala Rhodesiei de sudi, 
a arestat miercuri seara zed de 
studenți care au organizat o de
monstrație de protest împotriva in
terzicerii ziarului „Daily News". 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care erau scrise lozinci ce condam
nau restricțiile impuse presei.

După intervenția poliției, stu
denții și-au continuat demonstra
ția. așezindu-se în mijlocul străzii. 
Ministrul justiției sud-rhodesian a 
declarat că a hotărît să recurgă la 
represiuni polițienești împotriva 
studenților și populației africane de 
la periferiile capitalei, „deoarece 
minoritatea albă intenționează să

NICOSIA. — Intr-un comu
nicat oficial dat publicității la 
Nieosia^e anunță că președin
tele Makarios împreună cu 
ministrul de externe al Cipru
lui, Spyros Kyprianu, vor face, 
începind de la 28 august, o vi
zită de cit ev a zile în R.A.U.

După cum relatează agenția 
France Presse, președintele 
Makarios va discuta la Cairo 
cu președintele Gamal Abdel 
Nasser „Toate aspectele pro
blemei cipriote*.

In Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare

GENEVA. — La 27 august 
la Geneva a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

Clare Timberlake, reprezen
tantul Statelor Unite, a expus 
în fața Comitetului proiectul 
unui sistem de control legat de 
planul american de „înghe

Il'BNEll ANSAM1ÎI.I LI I

„PER1NITA“
ÎN INHNEA SOVIETICĂ

In legă tură cu situația 
din Congo

Ședința Consiliului de Miniștri
francez

PARIS 27 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc la Paris 
obișnuita ședința săptămânală 
a Consiliului de Miniștri, ir. 
cadrul căreia ministrul de ex
terne, Maurice Couve de 
Murville, a făcut o comunicare 
asupra situației din Asia de 
sud-est, subliniind modificarea 
gravă a situației din Vietna
mul de sud.

Agenția France Preese rela
tează că, în legătură cu aceas
tă problemă, ministrul infor
mațiilor, Alain Peyrefitte. a 
declarat: „Evoluția este într-o 
asemenea măsură conformă cu 
ceea ce prevăzuse Franța, in
cit ar fi nepotrivit să se insis
te asupra ei. Situația întăreș.c 
ideea apărată întotdeauna de 
Franța și potrivit căreia este

r.ecesar să se pornească pe ca
lea ce duce spre o soluție 
negociată44.

Ministrul de externe fran
cez a vorbit, de asemenea, 
despre întrunirea de la Paris 
a șefilor celor trei grupări lao
țiene.

Comentînd deliberările Con
siliului de Miniștri, Alain 
Peyrefitte a precizat în legă
tură cu ultima problemă că 
..Franța intenționează să ducă 
ir. problema laoțiană o politi
că strictă, de neamestec. Ea 
intenționează să evite orice 
amestec în negocierile care 
• începe. Franța este de pă
rere că orice imixtiune străi
nă nu ar putea decât să în
târzie reglementarea situației 
și stabilirea păcii44.

LENINGRAD 27. — Cores
pondentul Agerpres, Silviu Po
dind, transmite: Ansamblul 
romînesc de cîntece și dansuri 
„Perinița" își continuă cu suc
ces turneul prin Uniunea So
vietică.

La 25 august, ansamblul a 
susținut primul spectacol în 
fața publicului din Leningrad. 
Ca și la Moscova, cîntecele și 
dansurile romînești înre
gistrează în orașul de pe Neva 
un frumos succes. Leningră- 
denii răsplătesc cu îndelungi 
aplauze cîntecele populare in
terpretate de soliștii vocali și 
instrumentali, ca și dansurile 
prezentate de ansamblu.

Ziarele „Leningradskaia 
Pravda" și „Vecernii Lenin
grad" au publicat articole des
pre program și interpreți și 
fotografii cu momente din 
spectacol.

Miercuri, ansamblul a fost 
invitat să dea un spectacol la 
clubul Uzinei de laminate de 
oțel din oraș, membru colectiv 
al Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă. Muncitorii uzi
nei leningrădene au aplaudat 
cu căldură pe solii artei popu
lare romînești.

Ansamblul „Perinița" va ră- 
mîne la Leningrad pînă la 28 
august, după care își va 
tinua turneul la Kiev.

împotriva
represaliilor

din Honduras

con-

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). 
— Primul ministru congolez, 
Moise Chombe, a adresat secreta
rului general al Organizației Uni
tății Africane, Diallo Telli, o scri
soare în care cere convocarea dc 
urgență a șefilor de state africane, 
la Addis Abeba, pentru a discuta 
problema congoleză. Secretarul 
general a și convocat pentru 10 
septembrie o conferință a miniș
trilor de externe ai O.U.A. în a- 
celași timp, agenția M.E.N. anunță 
că o delegație congoleză alcătuită 
din șase persoane, condusă de 
ministrul sănătății, Lubaya, a sosit 
miercuri seara la Cairo. Șeful 
delegației a declarat că intențio
nează să viziteze mai multe capi
tale africane pentru a face cunos
cut punctul de vedere al guver
nului său asupra situației din 
Congo.

Corespondentul agenției U.P.I. 
la Johannesburg relatează că ofi
ciul din acest oraș pentru recru
tarea de mercenari în vederea 
„ajutorării" guvernului central 
congolez în lupta împotriva răs- 
ctilaților cbntinuă să funcționeze, 
în ciuda unei campanii deosebit 
de ostile desfășurate de presa 
sud-africană. Se așteaptă ca în 
următoarele orc primul grup de 
recruți să plece spre Leopoldville. 
Un alt grup va pleca la sfârșitul 
săptămînii.

Ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Bouteflika, a declarat ca 
„problema congoleză este o pro
blemă africană și calea de solu
ționare a ei trebuie găsită într-un 
cadru african". El a arătat apoi că 
Algeria dezaprobă intervenția

străină în Congo. La soluționarea 
problemei congoleze, a subliniat 
el, trebuie avută în vedere res
pectarea dreptului poporului 
congolez Ia autodeterminare și li
bertatea acestuia de a-și hotărî 
singur calea pe care dorește să 
meargă.

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). 
— Trupele guvernamentale au 
lansat o puternică ofensivă pen
tru recucerirea orașului Albertville 
din Katanga de nord ocupat de 
mai multă vreme de răsculați. Uni
tățile guvernamentale sînt spriji
nite de artilerie și aviație. Avi
oane pilotate de mercenari au 
bombardat în repetate rînduri ora
șul Albertville. După lupte grele, 
trupele guvernamentale au reușit 
să pătrundă și să obțină controlul 
într-o parte a sa. Răsculații conti
nuă însă să lupte cu curaj pentru 
fiecare palmă de teren. Coman
dantul șef al trupelor guverna
mentale, generalul Mobutu, a de
clarat că răsculații opun „o rezi
stență foarte puternică".

CONAKRY 27 (Agerpers). — 
Confederația națională a oameni
lor muncii din Guineea a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu situația din Congo.

"Declarația condamnă cu hotă- 
rîre amestecul militar străin în 
Congo (Leopoldville) precum și 
acțiunile ostile fată de Republica 
Congo (Brazzaville) și Burundi. 
Confederația cheamă organizațiile 
democratice, precum și popoarele 
iubitoare de pace și libertate să 
pună capăt amestecului străin în 
Congo și în Africa în general.

Itinoml rații împotriva

m mnjx t* i in India

370

Partid

laprodi

tul Maharashtra. 
2-er anunță că in 
Delhi a fost are- 
Gupca. membru 
aha Indian din 

munist 
comu-sâ cu 4< 

re au organizat pichete 
birourilor Ministerului

TEGUCIGALPA 27 (Ager
pres). — Studenții Institutului 
„Alfonso Guillen Zelaya44, ai 
școlii normale și ai Institutului 
central din Honduras au dat 
publicității un manifest in care 
denunță represaliile, lipsa de 
garanții și libertăți care dom
nesc in țară sub regimul lui 
Oswaldo Lopez Arellano. In 
manifest se arata că lovitura 
militară din octombrie 1963, 
care a încălcat legalitatea con- 
.'rituțioqșâjăj constituit în- 
cepatujjvpei, etape de repre
salii „împotriva multor tineri 
studenți din Honduras, împo
triva muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor cinstiți44 și se 
cere amnistie necondiționată, 
care să garanteze întoarcerea 
în patrie a oamenilor poliției 
exilați. în încheiere, manifes
tul subliniază : „Ne pronun
țăm împotriva persecuțiilor pe 
întregul teritoriu al patriei 
noastre și vrem ca glasul nos
tru să se bucure de sprijinul 
hotărît în cele mai îndepărta
te colțuri ale țării, pentru re
venirea imediată la constitu
ționalitate și ordine44.

Imagine din aproțAFRICA:

țare44 a mijloacelor de tran
sport al armelor nucleare. A 
vorbit apoi R- K. Nehru, dele
gatul Indiei, care a cerut în
cheierea grabnică a unui acord 
.r.temațional pentru a opri 
răspândirea armei nucleare.

Intilnire Aref — Barzani

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad a anunțat miercuri seara 
că generalul Abdel Rahman Arcf, 
șef adjunct al statului major al 
armatei irakiene, s-a întîlnit în 
localitatea Cftouarta din regiunea 
Mossul cu liderul populației kurde, 
Mustafa al Barzani. Intîlnirea.a 
avut loc după ce generalul Abdel 
Rahman Aref și-a încheiat o in
specție de trei zile în regiunile dc 
nord ale Irakului. Postul de radio 
Bagdad a precizat că întrevederea 
cu Barzani „s-a desfășurat într-o 
atmosferă amicală" și ea a fost 
consacrată „discutării mijloacelor 
ce trebuie luate pentru a stabili cît 
mai repede posibil o viață nor
mală în această regiune".

ACCRA. — 1= „Fân
African Review- « sa arti
col semnat de iețr_-
blicii Ghana. Kvoe Nknnafe. in 
care se arată ci pencoioi cei sa. 
grav ce ameninți I* pcezent ctjwt.- 
nentul african este acei* ai iafil- 
trării neocolor .answata'. ia viata 
politică a statelor care as obtxnnt 
recent îrdepeodenta aaueaafi. 
„Singura cale spre a as.c=ra dez
voltarea economică a tirJor afri
cane și spre a coaso^jda indepen
dența lor politică, scrie Nkmman. 
o constituie unitatea-. Nkruniaa a 
avertizat tinerele state africane de 
pericolul de a fi atrase in blocu
rile militare și eccncx ce ocode. - 
tale, ceea ce ar duce la pierderea 
independenței lor naUocaie.

Acord comercial 
cubano-bulgar

HAVANA. — La Havana au 
fost semnate între Republica 
Cuba și R. P. Bulgaria un a- 
cord comercial și un acord de 
plăți pe perioada 1&65—1970, 
precum și un acord cu privire 
la crearea unei Comisii inter-

guremammcle de colaborare 
eremoatreă jx tekKsco-ștrznți- 
jid.

LONDK-A- — Ațenx^a letter re
latează că Artfaar BcOoaairr. pwr- 

C-aEseoaweaÂxte. al Fartjfct-: 
Ubarist dan AsyLx. a declarat, 
referiade-ee la t"BKa «s Fede
rația Aiaten de aed, că .nr fc <*• 
nait sâ șrie toacă l~raea c1
AagLa za va petea sâ protejeze 
la nesfirșjt orice gavsrn faspoerrra 
noilor forte uțn?-*.

Decret prezidențial 
algerian

ALGER. — La Alger a fost 
dat publicității un decret pre
zidențial privind organizarea 
alegerilor pentru noua Adu
nare Națională. Deputății al
gerieni au votat legea electo
rală care fixează condițiile de 
desfășurare a alegerilor, care 
vor avea loc la 20 septembrie.

Convocarea Adunării Naționale 
a Republicii Congo (Brazzaville)

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres).— 
La 26 august a fost convocata 
Adunarea Națională a Republitii 
Congo (Brazzaville), pentru a 
examina situația politică din țară 
în legătură cu evenimentele care 
au loc în Republica vecină — 
Congo (Leopoldville).

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor, președintele Adunăm na
ționale, Arthur Angor, a acuzat 
suveffțul lilLMo^c'Clmmbe pentru %pWWi ,^oui
(Leopoldville) în ^Fiâ^s" și fntre- 
yrir.de acțiuni subversive împo- 
tjiva regimului de la Brazzaville. 
El a arătat că în Congo (Brazza
ville)'există numeroase grupuri de

spioni șt sabotori finanțați de la 
Leopoldville și a cerut Adunării 
Naționale să aprobe înființarea 
unui tribunal popular pentru a 
judeca și condamna aceste ele
mente.

A luat apoi cuvîntul primul mi
nistru Lissouba, care a declarat că 
la Leopoldville „se urzește un 
complot periculos împotriva po
porului din Congo (Brazzaville) și 
că este de datorite guvernului să 
ia. toate măsurile
liza aceste tendințe". El s-ri pro- 
nunțat, de asemenea, pentru o po
litica externă de nealiniere la 
blocurile militare.

E)E TOATE
• Primul film in relief

A genția France Presse a- 
nunță că, după 30 de ani 

de cercetări, un inventator
elvețian, Georges Dromaz, a 
prezentat primul film în relief
presei din Geneva. Inventato
rul a declarat că prototipul său 
va trece în stadiul comerciali
zării. El este așteptat în Statele 
Unite unde va avea convorbiri 
cu personalități din industria 
cinematografică americană în 
vederea adaptării invenției 
sale la cinemascop și cinera
ma. Ziarul elvețian „Tribune 
de Geneve" arată că imaginile 
apar clar în adîncime și efec
tul reliefului accentuează culo
rile.

• Conservarea prin răcire

După cum anunță agenția 
France Presse, dr. Richard 
Lillehei. specialist de faimă 

moedială in grefe renale, a decla
rat ci pini La sfârșitul acestui 
veac va fi posibil să fie ..înghe
țate și conservate animale întregi, 
cum ar fi maimuțele, pentru ca 
apoi să fie reanimate*. Totodată 
d a arătat câ va fi posibilă con
servarea prin răcire „timp de luni 
si chiar ani- a unor organe, ceea 
ce are o însemnătate excepțională 
pentru grefarea lor ulterioară. Dr. 
LiBdaci a izbutit să grefeze un 
nnkhi al unui om care a murit 
cu xi ore imune.

Totodată, d a adăugat câ la 
îoceputJ secolului viitor tehnica 
va iagădui ca exploratorii spațiu- 
hri să fie .Înghețări" pe Pământ, 
ermind sâ fie „treziți- Ia momen
tul opertua pe altă planetă.

• Mtrmiit apartimmd 

palesliticilii superior

Arheologi sovietici au des
coperit în apropierea ve- 
diiulxn oraș rus Vladimir 

un mormânt extrem de bine con
servat al unui vinător primitiv 
care a trăit în urmă cu aproxima
tiv 30000 de ară.

La o adîncime de 3 m a fost 
descoperit mai întîi un craniu, iar 
apoi un mormint intact, neatins. 
El este împodobit cu numeroase 
ornamente din colți de mamut. 
Duri părerea cunoscutului aptro- 
polog sovietic Mihail Gherasimov, 
craniul descoperit este caracteristic 
tipului Cromagnion.

Așezarea paleolitică superioară 
„Sunghir“, unde a fost descoperit 
mormântul, este cea mai nordică 
din Europa. In ce privește modul 
în care s-a păstrat și bogăția ma
terialului arheologic, ea depășește 
cripta din grotele Menton, din su
dul Franței, considerată pînă acum 
ca fiind cea mai bogată din puțin 
numeroasele monumente europene 
aparținând paleoliticului superior.

O Populația planetei noastre

Potrivit anuarului demo
grafic al O.N.U., care a 
ieșit de sub tipar săp- 

tămîna aceasta, populația pla
netei noastre sporește acum 
cu 63 milioane de oameni pe 
an. La mijlocul anului 1962. 
populația planetei era de 3,13 
miliarde de oameni.

• Descoperire arheologică
la Canosa

Z- a Canosa, în apropiere de 
Bari, s-a descoperit un mor
mint datind din secolul IV 

i.e.n. Specialiștii de la Institutul 
regional de cercetări arheologice 
au scos la lumină fragmente de 
vase și opt schelete de adulți. Pe
reții mormîntului au forma unei 
camere mortuare. In mormint se 
aflau ornamente și desene caracte
ristice civilizației Apuliei.

• Urinările inundațiilor
in India

7n urma unor puternice ploi 
și a inundațiilor provocate 
de către acestea, în regiu

nile de nord ale Indiei, îndeosebi, 
tn statul Punjab, sute de mii de 
persoane au rămas fără adăpost și 
recolta de pe mari suprafețe a fost 
distrusă. Numai în satul- Punjab, 
potrivit unor cifre preliminare, au 
murit 32 de persoane, iar mai 
multe sute de safe au fost în în
tregime sau parțial acoperite cu 
apă. în împrejurimile capitalei au 
fost distruse locuințele a peste 
200 000 de persoane. Cifre ase
mănătoare au fost anunțate și de 
guvernele statelor Bengal, Bihar, 
Assam și Orissa. Drumurile ce 
leagă Delhi cu statele învecinate 
sînt în mare parte acoperite cu 
apă. 16 000 de acri cultivați cu 
cereale, fructe și legume, în îm
prejurimile capitalei, au fost aca- 
periți de apă. Primul ministru 
Shastri, urmează să plece în re
giunile sinistrate, însoțit de alți 
membri ai guvernului, pentru a 
lua măsuri în sprijinul populației.
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