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Aplicînd noi măsuri tehnico- 
organîzatorice, luptînd pentru 
îndeplinirea ritmică a planu
lui, colectivele de oameni al 
muncii din întreprinderile in
dustriale ale regiunii Ploiești 
au dat peste prevederi în 8 
luni din acest an o producție 
a cărei valoare depășește 
280 000 000 lei. Mai mult de 80 
la sută din sporul de producție 
a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii, In
dice care a fost depășit cu a- 
proape 3 la sută. Printre altele 
au fost livrate în plus însem
nate cantități de țiței, produse 
petrolifere, mai mult de 12 000 
tone de utilaje .pentru schele, 
rafinării și uzine chimice, 
25 000 tone lignit, 30 000 buc. 
anvelope automoto, însemnate 
cantități de detergenți, îngră
șăminte chimice, ciment, mase 
plastice.

La acestea se adaugă econo
miile suplimentare și benefi
ciile peste plan care depășesc 
cu 31000 000 lei angajamentul 
anual. Colectivele de muncă 
aparținînd Ministerului Indu
striei Petrolului și Chimiei din 
regiune se mențin fruntașe în 
această acțiune realizînd mal 
mult de jumătate din econo
miile date.în plus pe ansam
blul regiunii.

(Agerpres)

Bîrsesti:
e un platou uriaș, 
la 5 kilometri de 
Tg. Jiu, se profi
lează pe albastrul 
cerului siluetele 

' construcțiilor Fa
bricii de ciment* de 

la Bîrsești. Mari semicercuri de 
beton și oțel conturează for
mele viitoarelor hale, ale vii
toarelor'silozuri unde va fi de
pozitat cimentul.

Pe șantierul Fabricii de ci
ment de la Bîrsești — unul din 
marile obiective industriale ale 
construcției socialiste (aici se 
vor produce anuaF aproape 
două milioane tone de cimenj 
— producție echivalentă cu ac
tuala capacitate a fabicilor de 
ciment de la Medgidia și Bicaz) 
întrecerea socialistă cunoaște 
de la o zi la alta un avînt tot 
mai mare. Pe agenda întrecerii, 
constructorii și montării au 
realizări importante. O serie de 
obiective — silozurile pentru 
depozitarea cimentului,

cînteia
tineretului
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Tînărul Constantin Stoleru 
este unul dintre cei mai 
buni cazangii de la Uzina 
de Utilaj chimic din Capita
lă. Reușind să obțină zilnic 
rezultate peste media reali
zată de atelierul în care lu
crează, el se menține de 
multe luni evidențiat în în

trecerea socialistă
Foto : O PLEC AN

Avans față de grafic
Pe marile trasee ale

întrecerii socialiste
de întreținere auto,lierul

centrala termică, instalațiile de 
uscare argilă, preconcasare cal
car etc. se găsesc în avans față 
de graiic.

Inima
șantierului

a-Ni s-a spus că șantierul 
cesta, care își înalță construc
țiile pe o supraiaîă de 70 de 
hectare, are o inimă care 
pulsează zi de zi prin arterele 
sale „plinea* constructorilor :

betoanele, prefabricatele, con
strucțiile metalice. Inima a- 
ceasta o formează lotul produc- 

i ției secundare. Acest lot — ne 
spunea inginerul Ion Condruț 
— a furnizat constructorilor 
pînă acum peste 40 000 mc de 
beton, a confecționat și montat 
peste 3 200 tone de țesături me
talice și alte peste 420 tone de 
construcții metalice. Ca să poa
tă alimenta mereu constructo
rii cu betoane, prefabricate și 
construcții metalice, această 
„inimă a șantierului" a trebuit 
să-și centralizeze forțele, să le 
organizeze mereu rpai bine. Ex
perimental, la început pe șan- 

. tier au fost organizate cîteva 
\jstații centralizate de preparare 
a betoanelor, a mortarelor, de 
confecționare a armăturilor me
talice și a construcțiilor meta
lice. Pe măsură ce lucrările au 
avansat, acest sistem de orga
nizare s-a extins și mai mult. 
In prezent pe șantier funcțio
nează și alte stații și ateliere 
centralizate unde se confecțio
nează cofraje simple și bacheli- 
tizate, prefabricate de beton 
simplu și armat etc. Un calcul 
sumar arată că în acest an mai 
bine de jumătate din valoarea 
construcțiilor s-a realizat în 
stații și ateliere centralizate.

Am cunoscut printre con
structori pe unul dintre cei mai 
buni fierari-betoniști. Sandu 
Anton a venit la Bîrsești adu
ci nd cu sine experiența dobin- 
dită la Onești. Bicaz și pe alte 
șantiere ale patriei. Aid și-a

Compresor
de mare

capacitate

Utilaj modern

Cel mai
șe£ de

La Combiaatol cfcimlc Făyă 
raș a intrat In fuchnoe. ca t 
zile înainte de temea, eb com
presor de mare rapacitate. 
Noul compresor are o rapaci - 
tate de 12 Mt m_c. pe oră. Ca 
ajutorul lui se comprimă pazele 
pentru circuitul de sinteză a 
amoniacului. Prin intrarea io 
funcțiune a acestui comprise 
producția de amoniac a combi
na tul ui. care constituie materia 
primă pentru fabricarea fxyră- 
șămintelor ar ol oase, se mărește 
cu 50 de tone.

(Agerpres)

A început al VIII-lea Concurs studențesc

Ieri a început 
în Capitală eta
pa finală a ce
lui de al VIII- 
lea Concurs stu
dențesc de ma
tematică, meca
nică, fizică.

Cei peste 
participant!, 
de tuețlnut

450 
au 

două

probe scrise. Du
pă anunțarea 
primului subiect, 
liniștea, atenția 
concentrarea au 
devenit stăpî- 
ne în întreaga 
sală. Concuren
ța se străduiesc 
să facă dovada 
temeinicii lor

pregătiri în do
meniul științe
lor a căror pro
fundă cunoaște
re îi pasionează 
și in cadrul că
rora își vor e- 
exercita viitoa
rele profesiuni.

FoloJ
O. PLECĂN

îmbogățit-o cu un nou element 
— organizarea lucrului în flux 
tehnologic. Așa se face că acum 
brigada sa, formată în majori
tate din tineri care aici pe șan
tier au deprins pentru prima 
dată tainele meseriei de fierar- 
betonist, lucrează după acest 
procedeu. Și că lucrează bine o 
dovedesc faptele, rezultatele pe 
care le obțin zi de zi în produc
ție. Pe graiicul întrecerii socia
liste, lună de lună, ei au în
scris depășiri de plan cuprinse 
între 30 și 80 la sută. Realizări 
asemănătoare înregistrează și 
Vasile Becherete și Gheorghe 
Mutu de la atelierul de con
strucții metalice și mulțî alții, 
considerați pe drept cuvînt a- 
jutoarele de nădejde ale ^con
structorilor.

tînăr
lot

șantierului, 
turnurile si-

Privim panorama 
Prin înălțimea lor, 
lozurilor pentru depozitarea ci
mentului domină celelalte con
strucții. Acolo ni se spune — 
este unul dintre cele mai grele 
puncte ale construcției. Glisa
rea silozurilor a ridicat multe 
probleme în fața constructori
lor,

„Cui să încredințăm acea
stă lucrare s-a întrebat 
inginerul șef, șl tot el a dat

șl răspunsul: „trebuie să 
fie un bun organizator și un om 
îndrăzneț". S-a oprit la unul 
dintre cei mai tineri ingineri — 
Marcel Borcan. Și a făcut o a- 
legere bună. Conduși cu price
pere de tînărul șef de lot, con
structorii au reușit să termine 
glisarea celor 6 celule ale silo
zurilor cu 45 de zile înainte de 
graficul de execuție și cu 30 de 
zile, mai repede față de anga
jament.

Tînărul inginer ne vorbește 
cu justificată mîndrie despre 
realizările constructorilor lotu
lui IV:

„Fiecare constructor a privit 
cu multă răspundere sar
cina de a executa prin glisare 
o asemenea lucrare de propor
țiile silozurilor de depozitare a 
cimentului. împreună cu con
structorii cei mai experimentați, 
conducerea lotului a întocmit 
un plan de organizare a glisării. 
Fiind discutate pînă la cele mai 
mici amănunte cu toți construc
torii, acest plan s-a dovedit 
deosebit de util în timpul efec

tuării lucrărilor''.
Am spicuit și noi cîteva din 

prevederile acestui plan.
...„Glisarea se va face In se

turi de cîte două celule"... 
„Montarea la sol a carcaselor 
metalice, care urmează să con
stituie suportul platformei su
perioare a silozului'... Și, rînd 
pe rînd, au fost precizate încă 
alte asemenea măsuri menite să 
asigure un ritm de lucru con
form graficului de execuție. Dar 
oamenii, constructorii, pe mă
sura dobîndirll experienței au 
găsit căi, resurse prin care au 
depășit aceste prevederi. La al

Lucrările celui de-ai VIII- 
lea Congres internațional de 
știința solului s-au desfășurat 
marți pe comisii de speciali
tate și în ședință plenară în 
sălile Palatului R.P. Romîne 
și ale Marii Adunări Națio
nale.

Au fost prezentate comuni
cări științifice și au avut loc 
discuții cu privire la probleme 
actuale teoretice și practice 
ale cunoașterii solurilor și 
stabilirii mijloacelor de spori
re a fertilității și capacității 
lor de producție.

Participanții la ședința co
misiei I — fizica solului — au 
audiat comunicări despre rela
țiile dintre potențialul de 
umiditate și constantele hidro- 
fizice ale solului în legătură 
cu aplicarea corectă a lucră
rilor de hidroameliorații.

Comisia a Il-a — chimia so
lului — și-a consacrat prima 
ședință unor lucrări privind 
stabilirea de metode expediti
ve pentru determinarea macro 
și microelementelor din sol.

în comisia a III-a — biolo
gia solului — au fost prezen
tate comunicări cu privire la 
răspîndirea și dezvoltarea 
micro și macroorganismelor 
din diferite tipuri de soluri 
precum și metodele de punere 
a lor în evidență.

Problemele privind elabora
rea unor metode chimice mai 
eficiente de dozare a elemen
telor nutritive din sol și in
fluența diferitelor tipuri de 
îngrășăminte organice și mi
nerale asupra principalelor

plante de cultură, au făcut 
obiectul comunicărilor științi
fice prezentate în comisia a 
IV-a — fertilitatea solului și 
nutriția plantelor.

In cadrul comisiei a V-a — 
geneza, clasificarea și carto
grafierea solului — comunică
rile au tratat probleme în le
gătură cu principiile de clasi
ficare a solurilor și au fost 
prezentate hărți pedologice 
din diferite țări ale lumii.

La comisia a Vl-a — teh
nologia solurilor — comunică
rile științifice au înfățișat re
zultatele cercetărilor cu privi
re la factorii fizico-hidrici 
care favorizează eroziunea so
lului, metodele de stabilire a 
acestui proces și mijloacele de 
combatere a eroziunii.

într-o ședință plenară a fost 
expusă comunicarea cu privire 
la relațiile 
plantă.

Lucrările 
tinuă.

dintre apă, sol și

Congresului con-

(Agerpres)

in regiunea Hunedoara
Lancrăm și

V. DINULESCU 
C. PR IES CU

(Continuare In pag. a III-a)

în comunele
Păuca, din raionul Sebeș, re
giunea Hunedoara, au fost da
te în folosință noi cămine cul
turale. Pentru minerii din Lu- 
peni s-a dat în funcție un ci
nematograf modern cu sunet 
stereofonic și ecran lat. Se a- 
propie de sfîrșit lucrările de 
construcție a unei case moder
ne de cultură la Petroșeni. 
Pentru dezvoltarea bazei ma
teriale de cultură, în regiunea 
Hunedoara s-a repartizat anul 
acesta din bugetul sfaturilor 
populare peste 15 000 000 lei.

de materiale plastice de la Expoziția realizărilor economi
ei- naționale.

Foto: ELENA FUNDULEA

In cartierul Grigorescu
Cluj

Foto : Agerpres

TELEGRAME
Tovarășului HO ȘI MIN, 

Președintele Comitetului Central a! 
Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, 

Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG,
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

Hanoi
Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Repu

blicii Democrate Vietnam, ' -în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, ai poporului 
romîn și al no&tru personal, vă transmitem dumneavoastră și 
prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, guvernului Republicii Democrate Viet
nam și poporului vietnamez un călduros salut tovărășesc și sin
cere felicitări.

Succesele obținute de poporul vietnamez, sub conducerea 
Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, în opera de construire 
a unei vieți noi, socialiste, sînt urmărite cu simpatie și bucurie 
de întregul popor romîn.

Poporul romîn își manifestă deplina sa solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pentru apărarea suveranității, 
independenței și integrității teritoriale a Republicii Democrate 
Vietnam. Eforturile poporului vietnamez pentru înflorirea țării 
sale, pentru înfăptuirea năzuințelor legitime de reunificare paș
nică a Vietnamului în conformitate cu acordurile de la Geneva, 
se bucură de sprijinul poporului romîn.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Democrate Vietnam, 
vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate viet
namez. noi succese în lupta pentru construirea socialismului în 
țara dumneavoastră și pentru apărarea păcii în lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

Comitetului Național al Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Co
munist din Statele Unite ale Americii, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează un călduros salut 
frățesc și urează succes în activitatea partidului dv., în lupta 
pentru interesele vitale ale poporului american, pentru cauza 
păciL

CRONICA ACTUALITĂȚII
Cursuri de ridicare a calificării

cum smz ce*e oin cartier: 
Mihai Bravu. Balta Albă și : 

lă. Țîglina-G 
orașului B; 

etc- au f« 
ije și mobil

tele din Capii

Mare, Suceav 
dotate cu uti 
comercial no;
ție modernă, cai 
biectul unei expoziții organi
zate de Ministerul Comerțului 
Interior acum cîteva luni. Ele 
sînt realizate de către 15 între
prinderi din țară între care 
Frigocom, ICMA. din Bucu
rești, Electrometal Timișoara. 
Balanța Sibiu și altele.

In numai cîteva luni aceste 
întreprinderi au livrat unită
ților comerciale asemenea uti
laje în valoare de peste 30 mi
lioane lei. De 
au realizat 
chioșcuri.

asemenea.
peste 200

ele 
de

(Agerpres)

cu preocuparea pen- 
area de noi cadre, în 

le constructoare de ma
te acordă o mare atenție 
gățirii cunoștințelor teh- 
și profesionale ale munci- 

ji ingine
rilor existenți prin cursuri de 
scurtă durată. Numai anul a- 
cesta au obsolvlt In această 
ramură. asemenea cursuri, a- 
proape 30 000 de persoane.

Rezultate bune în ridicarea 
calificării cadrelor, s-au obți
nut la uzinele Semănătoarea-, 
..Grivița roșie**, ,.23 August*, 
Uzinele de mașini electrice și 
^Autobuzul- din Capitală, Uzi
nele constructoare de mașini 
din Reșița, Uzinele de utilaj 
greu pentru construcții ..Pro
gresul' din Brăila, Șantierul 
naval din Galați și multe alte 
întreprinderi. Preocuparea 
pentru creșterea nivelului pro
fesional s-a reflectat în obți
nerea unor realizări tot mai 
bune în producție. La Uzinele

tehnicienilor

de mașini electrice din Capi
tală, de exemplu, cunoștințele 
însușite la aceste cursuri au a- 
jutat cadrele tehnice să repro- 
iecteze un grup electrogen de 
30 kVA. a cărui greutate a scă
zut de la 2 200 kg la 1 600 kg, 
iar prin reproiectarea altor 
produse s-au obținut impor
tante economii de cupru, tablă 
silicioasă și fontă.

(Agerpres)

O nouă casă de 
la Tulcea

Locuitorii orașului 
Tulcea au primit de 
curind în folosință o 
construcție modernă 
— Casa de cultură 
a sindicatelor.

Construit în apro
pierea falezei portu
lui, în cadrul planu
lui de sistematizare

fi modernizări a ora
șului, noul locaș de 
cultură din orașul de 
la porțile Deltei 
prinde o sală de 
tivități cu 8ob 
locuri, bibliotecă, 
pentru expoziții

pintru 
artă plas-

conferințe, 
cercurile de

cu- 
fes~ 

de 
săli

P

cultură

tică și coregrafie, pen
tru cercurile de tea
tru, foto-amatori, pen
tru jocuri distractive 
etc. Noua construcție 
este înzestrată cu a- 
parataie pentru proiec
ții cinematografice pe 
ecran lat.

(Agerpres)

Sporește numărul satelor
In raioanele Caransebeș și 

Oravița, din regiunea Banat, 
s-a încheiat acțiunea de elec
trificare. Cu acestea numărul 
raioanelor electrificate din re
giunea Banat a ajuns la 8. Nu
mai anul acesta au fost electri
ficate 107 comune și sate, de 
aproape 2 ori mai multe decît 
erau în 1944, care se adaugă 
la alte 447 localități electrifi-

cate în această parte a țării în 
anii puterii populare.

★
în regiunea Dobrogea, nu

mărul satelor electrificate a 
crescut în acest an cu încă 26. 
în această parte a țării, unde 
înainte de eliberarea patriei 
nu exista decît un singur sat 
electrificat, beneficiază în pre
zent de energie și lumină elec-

electrificate
trică 285 de sate, adică 3/4 din 
numărul total al satelor. în 
raioanele Medgidia și Negru 
Vodă toate satele sînt electri
ficate.

acesta, în regiunea 
celor 241 sate electri-

Anul
Crișana 
ficate li se mai adaugă încă 
40.

(Agerpres)

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N
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în raionul Făurei:

Pregătiri
în vederea noului 

un școlar
Ca și In anii precedenți» în 

raionul Făurei este în curs o 
largă acțiune de construcții 
școlare. Circa 420 săli de 
clasă noi sau reamenajate vor 
primi ospitaliere, pe copii în 
toamna acestui an.

Intr-un mare număr de sate 
spiritul gospodăresc cu care au 
fost folosite importantele fon
duri de stat, cît și fondurile 
din contribuția voluntară a 
cetățenilor, ritmul imprimat 
muncii pe șantierele de con
strucții au dat rezultate bune. 
In comunele lanca, Jugureanu, 
Jirlău, Oprișenești și altele, să
lile care urmează să fie date in 
folosință la începutul anului 
școlar sînt gata. Pe fiecare șan
tier se manifestă o grijă susți
nută pentru realizarea unor 
însemnate economii, creîndu-se 
astfel posibilitatea înmulțirii 
sălilor de clasă nou construite 
cu aceleași fonduri.

Să dăm un exemplu. Devi
zul ridicării a 6 clase în co
muna lanca arăta că sînt ne
cesari mulți bani. încă de la 
începutul lucrărilor, comitetul 
executiv al sfatului popular 
și-a concentrat atenția spre 
găsirea mijloacelor de a reduce 
cît mai mult din cheltuieli ex- 
plicîndu-se cetățenilor ce im
portant este să se execute săli
le de clasă cu cît mai puține 
fonduri. Așa a pornit la lanca 
bătălia pentru construirea noi
lor săli de clasă. Zeci de colec
tiviști, în marea lor majoritate 
tineri, au participat zilnic la 
săpatul fundației, la transpor
tul materialelor ca și la cele
lalte lucrări de pe șantier care 
nu cer calificare specială. Ast
fel, s-au economisit peste 
30 000 lei.

La cea mai mare parte din 
noile construcții, grinzile, că
priorii au fost confecționați 
din material lemnos de prove
niență locală. Aproape întrea
ga cantitate de cărămidă a fost 
confecționată în comunele res
pective ceea ce a permis des
fășurarea ritmică a lucrărilor 
și a redus simțitor prețul de 
cost.

Pregătirile pentru deschide
rea noului an de învățămînt 
sînt în toi și la școlile clădite 
în anii trecuți. Tîmplarii și zi
darii, vopsitorii și zugravii 
muncesc cu sîrg pentru rea- 
menajarea sălilor de clasă. 
Alături de ei sute de gospodari 
și gospodine participă la efec
tuarea curățeniei generale de 
toamnă. La Vizirenl sau la 
Băile, la Cîineni sau Jianu, ca

și în alte locuri, toate lucrările 
sînt puse la punct pînă în cele 
mai mici amănunte.

Nimic nu scapă din vedere 
constructorilor, sfaturilor popu
lare comunale, cadrelor didac
tice din cite sînt necesare bu
nel desfășurări a procesului 
de învățămînt Numeroase 
școli vor fi înzestrate cu mobi
lier nou, cu bogate materiale 
didactice și de laborator. încă 
cu foarte multa vreme în urmă, 
secția de învățămînt a sfatului 
popular a întocmit situații de 
cele necesare procesului de în- 
vățămînt, avînd în vedere nu
mărul sporit de elevi care vor 
lua loc în bănci în acest an 
prin încheierea generalizării 
învățâmîntului de 8 ani. A- 
ceasta a creat posibilitatea ca 
întregul mobilier școlar să 
fie procurat din timp și redis
tribuit Astfel, școlile din raion 
au primit în acest an 645 bănci 
școlare noi, 600 scaune. 140 ca
tedre, 30 biblioteci, numeroase 
table școlare, dulapuri, mobile 
complete pentru laboratoare 
etc. S-au mai distribuit de ase
menea, materiale didactice și 
manualele școlare pe care le 
vor primi gratuit elevii din 
clasele I—VIII.

Una din sarcinile spre înde
plinirea căreia își îndreaptă a- 
cum atenția sfaturile populare 
și cadrele didactice din raion 
este asigurarea școlilor cu 
combustibilul necesar. Intr-o 
recentă analiză a comitetului 
executiv al sfatului popular 
raional s-au scos în evidență 
rezultatele bune obținute pînă 
acum — școlile au fost apro
vizionate cu mai bine de 800 
tone lemne de foc și 440 tone 
cărbuni — indieîndu-se, în a- 
celași timp, ca o preocupare 
imediată, urgentarea aprovi
zionării cu combustibil.

In aceste zile lucrătorii sec
ției de învățămînt, cu sprijinul 
comitetului executiv al sfatu
lui popular raional, efectuează 
controale amănunțite privind 
modul de desfășurare a lucră
rilor pregătitoare în vederea 
deschiderii noului an școlar.

Dorința noastră este ca cel 
peste 22 000 de elevi din raion 
să găsească la 15 septembrie 
toate școlile gata de a-i pri
mi sărbătorește.

STAN TĂNASE
inspector metodist — secția 

Învățămînt a Sfatului popular 
raional Făurei

Zile de concediu la Borsea

NOTE
DE LECTOR MONOGRAFICE

POȘTA
REDACȚIEI

Ionescu Florian — Sibiu, 
Friedman Carola — Brașov, 
Rădulescu Gabriel — Ploiești, 
Geantă Alexandru — Cîmpu- 
lung Muscel.

In cadrul Institutului poli- 
tehnic-Brașov funcționează 4 
facultăți:

Facultatea de mecanică cu 
secțiile : automobile și trac
toare, electromecanică, meca
nică agricolă.

Facultatea de tehnologia 
construcției de mașini cu sec
țiile : tehnologia construcției 
de mașini, tehnologia prelu
crării la cald, mașini-unelte și 
scule.

Facultatea de silvicultură cu 
secțiile: exploatarea pădurilor 
și transporturi forestiere, sil
vicultură.

Facultatea de industrializa
rea lemnului cu secțiile : indu
strializarea lemnului.

în cadrul facultăților de 
mecanică și tehnologia con
strucției de mașini funcțio
nează și cursuri serale.

La Facultatea de mecanică, 
Facultatea de tehnologia con
strucției de mașini, la secția 
exploatarea pădurilor și trans

Ion Agîrbiceanu' de M. Za- 
du e mai mult o biografie 
a operei decît a creatorului. 

Sint urmărite locurile pe unde a 
trecut scriitorul numai în măsura 
în care au furnizat substanța ope
rei. Lucrarea este izvorîtă din a- 
serțiunea că Ion Agîrbiceanu 
e un prozator mare în reușitele 
sale. M. Zaciu, care a mai dat în 
1955 un mic studiu sintetic și 
exact asupra lui Agîrbiceanu. 
își asumă răspunderea să 
impună atenției pe proza- 
tonil neglijat de critica literară 
burgheză. El își definește poziția 
stabilind într-un capitol prelimi
nar curba receptivității criticii li
terare la scrisul prozatorului ar
delean, menționînd reticențele ori 
chiar ignorarea unei părți a ope
rei. Acestor opinii, rezervate dacă 
nu negativiste, Zaciu le va răs
punde reconstituind impresionanta 
prezență scriitoricească a preotu
lui ardelean, comparabilă cu a lui 
Sadoveanu pe parcursul cîtorva 
decenii, precum și consecventa pa
siune penuU oamenii mediului ru
ral. Se detașează firesc din expu
nere rolul lui Agîrbiceanu în pro
za romîneascâ mai ales ca pre
cursor al lui Rebreanu prin roma
nul „Arhanghelii*. Detașate mai 
apar romanele satirice la adresa 
politicianismului vremii „Răbojul 
lui St Petru* și „Sectarii*, poves
tirile care urmăresc oameni '1 
margini ce lume (pădurari. jitan. 
dooani etc.) r. prozele cu eeaer-

te folclorice între real și fantas
tic : „Comoara", „Popa Man", 
„Jandarmul*, „Vîlva băilor". Mid 
M. Zadu nu iartă infiltrațiile te- 
zist-religioase în opera lui Agir- 
biceanu. El descrie mai mult op
tica sodală, ideologică a scriito
rului și dă mai puține judecăți 
estetice decît ar fi fost de aș
teptat.

Un prim pas spre cunoaștere» 
lui Ludan Blaga, mai ales 
ca poet, îl oferă micromo

nografia lui Ovidiu S. Crohmăim- 
ceanu. Compartimentul cel mal 
important al studiului, de fapt un 
curs universitar, este acordat poe-

tarea celor organice, de un auto
matism ce înlătură gîndirea, ale 
biologiei și cosmosului. întoarce
rea la instincte este o altă față a 
aceluiași refuz. Viața instinctuală 
devine astfel purtătoare de iniția
tive și energii. Oamenii nu tră
iesc în virtutea unor raționamente 
ori coordonate sodale, d sub pre
siunea biologică a unor pasiuni, 
tendințe, aspirații, nerealizate 
complet de generațiile dispărute în 
care se caută un punct de sprijin. 
Descriind cronologic evoluția poe
ziei lui Blaga, criticul face evi
dent dramatismul ideologic al a- 
cestui univers poetic, pendularea

• M. Zaciu: ION AGÎRBICEANU
• Ov. S. Crohmălniceanu: „LUCIAN BLAGA"

Cultul piersicilor la G.AX. Medgidia

ziel; viața poetului, filozofia, tea
trul său, precum și dteva consi
derații postulînd singularitatea ’d 
Blaga, cunosc o tratare foarte suc
cintă.

Omul poeziilor lui Blaga ț 
din timpul istoric, din coaceri 
soaal, este un individ din maree 
umanitate, fără alte determini.-, h 
soarele cu stelele ori pădurile ca 
munții îi sînt mai aproape dedt 
orice idee de constri.-.gere. Vioie»- 
tarea vieții vegetalelor sau a crt- 
cărei dervoităn orgarrre. ftnejdl 
deriae în aceste conoță • rttwi 
oraeiiri O astfel de pome esw 
expresia emu retuz f a axa *e- 
.fugru. Lumea nzrală ca lec de re- 
•fugiu e opusă universului orășe
nesc, antiumanist în viziunea 
poetului. Un rău corosiv colindă 
lumea și singura salvare stă in 
părăsirea legilor sociale și aceep-

între o realitate dură, pe care o 
refuză — a unui capitalism cinic 
șt agresiv — dar n-o poate evi
ta. și una imaginară, pe care Lu
can Blaga o plasează într-o rura
li rate romîneascâ ireală. In acest 
reruz stă mesajul umanist al poe
te hri Blaga care răspunde arbi- 
rariului soaal printr-o viziune 
personală asupra umanității, me
sa: care duce cu sine intenții po
ri ore. anihilate ce o soluție fal
să. imarmată fără a se baza pe 
o expert dsrabcL

S rese rrhra? d un

fi înseriat, datorită preocupărilor 
unice, niciunei manifestări cultu
rale din epocă. „însăși natura spi
ritului lui Blaga pare a nu urma 
înclinațiile cunoscute ale culturii 
romînești" (pag. 16), conchide el 
făcînd din această concluzie o 
platformă de lucru. Izolîndu-1 suc
cesiv de „Gîndirea", de tradiționa
liști, de cercul „Sburătorului* ori 
al „Vieții romînești", cu care con
form concluziei nu are înclinații 
similare, criticul ajunge să-1 ralie
ze expresionismului și sociologiei 
germane, ceea ce poate fi adevă
rat dar nu e totul. Procedînd in
vers, nu din afară ci dinăuntrul 
activității și creației scriitorului — 
așa cum de altfel sugera în croni
ca sa și Dumitru Micu — sesizîn- 
du-i mai ales scopurile și ajungînd, 
apoi, la intersecția cu alte culturi, 
unicitatea lui Blaga nu s-ar mai fi 
putut demonstra. S-ar fi putut 
constata că expresionismul lui 
Blaga e o chestiune de nuanță, 
conceptele de bază ale poeziei lui 
fiind identice cu cele eminesciene, 
sau că, atingerea scopului propus 
de Blaga în „Trilogia culturii' a 
mai fost încercată și de alții cu 
un mod asemănător de a aborda 
problema. Este vorba de Camil 
Petrescu și Mihai Ralea, nefiind 
străini de astfel de tentative nici 
Garabet Ibrăileanu ori Eugen Lo- 
vinescu ca să enumerăm numai pe 
cițiva. Atund imaginea lui Bla
ga ar fi fost mai exactă.

Acesta monografii. alături de 
ahelc, ax în măsura !a care defi
nesc cu exactitate și claritate pro
filul unui creator, rolul de a face 
drcnlatnl* bunuri de prim rang 
ale literaturii și culturii romînești.

MIHAI UNGHEANU

porturi forestiere din cadrul 
Facultății de silvicultură și la 
Facultatea de industrializarea 
lemnului, examenul de admi
tere constă din următoarele 
probe : 1. Algebră, trigonome
trie, calcul diferențial — scris 
și oral. 2. Fizică (mecanică, 
căldură, electricitate, struc
tura atomului) — scris și oral. 
3. Geometrie — scris.

La secția de silvicultură din 
cadrul Facultății de silvicul
tură, la examenul de admitere 
sînt prevăzute următoarele 
probe: 1. Matematică (alge
bră, trigonometrie, geometrie 
plană și în spațiu), scris și 
oral; 2. Fizică (mecanică și
electricitate) — scris. 3. Bota
nică — scris și oral.

Concursul de admitere pen
tru cursurile de zi începe în 
ziua de 7 septembrie, iar pen
tru cursurile serale între 25— 
30 septembrie 1964.

Irimix Gheorghe — Bucu
rești. Marcela Ghișoiu — Ca
racal.

Lacul Snagov ocupă o su
prafață de 576 ha, el avînd o 
lungime de 18 km. O treime 
din acest lac este declarată 
monument al naturii. Nufărul 
indian face parte din speciile 
rare care se găsesc aici.

Foto: Agerpres

CINEMA T O G R A F
SINGURĂTATEA 

GATORULUI 
LUNGA — 
(orele 15; 
toi (orele 
17,45; 21),
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19,15). 
BRAȚUL NEDREPT AL LE
GII — rulează la Republica 
(orele 8,30; 10,30; 14,30; 16,30; 
18,45; 20,45). DRAGOSTE NE
ÎMPLINITĂ — rulează la Lu
ceafărul (pînă la 2 septembrie), 
(orele 10; 12,30; 15; 17,45;
20,30). RIUL NEGRU — rulea
ză la Carpați (pînă la 2 sep
tembrie), (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). MORAL ’63 — 
rulează la București (de la 1 
septembrie) (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). MADAME
SANS-G£NE — cinemascop — 
rulează la Festival (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 13,45; 21). CO
MOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop — rulea
ză la Victoria (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucegi

DE 
rulează 
18; 
10: 
Aurora

ALER- 
CURSA 

la Patria 
21), Capi- 
12,30; 15;

(orele
10; 1X45:

pci — dimineața). 
: rx PLINĂ ZI — 
i rulează la Doina 

țy>;
10;

rea (orele 
pentru co 
ÎNTUNERIC 
după-amiari 
(orele 11J0: 14X0; 16X0; 1
20.30k Excelsior (erele 
1X15; 15XO; IS; 2OJ0L CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — etne- 

u_*ază la Giuieșfi 
(orele 9; 12; 15; 18; îl). Fio- 
reasca (orele 10X0: 15; 18; 21). 
CERUL ȘI MOCIRLA — ru
lează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în coetinuarek DOI 
COLONEI — rLea-ză la în
frățirea între pcooere orele 
10; 16; 18.15; 20X0). ZTLE DE

mas cop —

Adevărata prezență
■ a vîrsta copilăriei intrarea 

în zona responsabilității e 
marcată cotidian de lectura 
catalogului: luarea în evi
dență pentru cursurile zilei 
pare să consfințească pre
zența elevului ori absența 

lui. Dar în ce măsură spiritul acestuia, 
asimilant ca un burete, a fost într-ade- 
văr acolo, între cei patru pereți ai cla
sei, aceasta se poate observa abia la 
urmă, odată cu bilanțul orei, al zilei, 
al trimestrului sau al anului. în conți
nut adică, prezența se măsoară după 
rezultate.

Aproximativ același lucru se petrece 
și mult mai tîrziu, peste ani, cînd în- 
tr-o celulă oarecare din uriașul fagure 
productiv, omul își înscrie conștient, 
deliberat, eforturile. Și pentru el, după 
ce fluviul uman care umple în zori 
străzile ce se resfiră îndărătul diferite
lor porți, apare un prim control din 
partea societății. Dar trecerea mărcii 
individuale prin ceasul de marcaj sau 
iscălirea condicii de prezență nu sînt, 
nu pot fi mai mult decît simple înre
gistrări administrative, în sine necon
vingătoare. Prezența reală ți-o dove
dești prin creșterea grămezii de piese 
sclipitoare, prelucrate, scoase din uni
versalul strungului tău, prin conturarea 
schiței pe foaia de calc fixată pe plan
șeta ta, prin sporirea numărului de 
cetățeni care satisfăcuți de justa și ra
pida rezolvare a solicitării, pleacă din 
fața ghișeulul dincolo de care tu te 
afli. Dacă ai venit sau nu azi la muncă, 
numai roadele muncii de azi pot s-o

mărturisească. Iată un loc comun care 
se lipsește de orice argumentație. Cînd 
însă, de pe această treaptă reflectezi la 
cei mai admirați oameni din colectivul 
tău de muncă, înțelegi că undeva in
tervine un element în plus, mai fluid 
parcă, mai greu de prins în tipare, to
tuși perfect sesizabil. E pasiunea, acce
leratorul energiei omenești.

Cel în cauză par a-și petrece toată 
viața în interiorul uzinei sau institutu
lui lor deși o analiză obiectivă, rigu
roasă „la cronometru' vădește, în mod 
surprinzător, un program de lucru nor
mal. De numele lor sînt legate atîtea 
succese în muncă, incit, printr-un pro
ces psihologicește explicabil, unii sînt 
tentați, să rețină lămuriri superficiale 
de genul „păi, dacă tot timpul și-1 re
zervă muncii“. Dar, de fapt, în cazul 
eroilor muncii cotidiene, existența lor 
este dinamizată pînă într-atît de dra
gostea pentru creația căreia i s-au de
dicat, îneît timpul se „dilată*, pentru 
ei, vreau să spun că participarea lor 
la efortul colectiv este intensivă.

Fiecărei zile, fiecărei clipe de pro
prie activitate, ei îi smulg tot ceea ce 
poate da. Ei își înscriu astfel îndoit sau 
întreit prezența reală în sectorul res
pectiv ; și nu ceasul de marcaj, nici 
condica nu consemnează aceasta, ci 
numai înalta, sincera prețuire a tova
rășilor de muncă. Găsești pretutindeni 
astfel de oameni și merita cu adevărat 
să faci cunoștință cu ei.

Cînd l-am întrebat pe cîțiva absol
venți ai unei școli profesionale timi
șorene, în prezent lucrători la Uzinele

Mecanice Timișoara „cum o mal duceți, 
băieți?44 (vezi „Diploma de muncitor*4 
din nr 4755) ar fi trebuit să stau 
de vorbă și cu strungarul Șerban 
Tauber, la 22 de ani unul dintre cei 
mai redutabili inovatori ai uzinei din 
orașul de pe Bega.

Șerban Tauber se afla în concediu 
de examen cînd maistrul Cristodor a 
ajuns la concluzia că, pentru remedie
rea unei defecțiuni apărută la o anu
mită mașină prototip, în curs de omo
logare, este absolut necesară prezența 
lui. Tînărul nu era omul care să refuze

FIOR ȘI RIS — rulează la 
Cultural (orele 16; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII — rulează la Fe
roviar (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18X0; 20,30). Flamura (orele 
9.15; 11X0; 13,45; 16; 18,15;
20X0). ÎMPUȘCATURI IN 
CEAȚA — rulează la Dacia

(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 
1845; 20X0). UN SURlS IN 
PLINA VARA — rulează la 
Bazești (orele 15X0; 17X0). O- 
COLUL PĂMINTULUI ÎN 80 
DE ZILE — cinemascop (am
bele serii) rulează la Crmgași 
'orele 16; 19X0). PRIMUL

rl 0 LEI B UZ — rulează la Gri-

vița (orele 10; 12; 16; 18; 20), 
Tom’s (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30), SECHESTRATUL 
DIN ALTONA - rulează la Fla
căra (orele 14; 16,15; 18,45; 21), 
Volga (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21). M-AM ÎNDRĂ
GOSTIT LA COPENHAGA — 
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19). COMISARUL — ru
lează la Munca (orele 15; 17; 
19; 21), Viitorul (orele 16; 18,15; 
20X0). KOZARA — rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,30), 
Vitan (orele 16; 18,15; 20,30). 
DOMNUL TOPAZE — cine
mascop — rulează la Arta 
(orele 16; 18,15). POPASUL — 
rulează la Cosmos (pînă la 2 
septembrie), (orele 16; 18; 20). 
CĂLIȚI ÎN FOC — cinema
scop rulează la Colentina 
(orele 16; 18; 20). LOCOTE
NENT CRISTINA — rulează 
la Rahova (orele 15; 17; 19). 
REBELUL MAGNIFIC — ru
lează la Modern (orele 10; 
1X15; 14,30; 16,45; 19; 21.15),

Pe insula din mijlocul lacu
lui se află un vechi monument 
istoric : Mănăstirea Snagov ri
dicată la sfîrșitul secolului al 
XIV-lea. Refacerea ei se da- 
torește domnitorului Țării Ro
mînești, Vlad Țepeș care, se 
presupune, că ar fi înmormîn- 
tat aici.

In trecut mănăstirea a 
adăpostit unul din primele 
centre tipografice ale Țării Ro
mînești, și tot în cadrul ei și-a 
desfășurat o mare parte din 
activitatea sa de traducător și 
tipograf Antim Ivireanu.

Ghițescu Dumitru — Brăila.
Un angajat transferat sau 

mutat cu unitatea în altă lo
calitate are dreptul la : costul 
transportului, diurnă de depla
sare pe durata călătoriei și o 
indemnizație egală cu cîștigul 
său mediu pe o lună. Aceste 
sume sînt suportate de către 
întreprinderea la care angaja
tul este transferat. Întrucît 
dumneavoastră, fiind absol
vent, ați fost repartizat de că
tre Centrul școlar forestier 
Rm. Vîlcea la C.I.L. Brăila nu 
beneficiați de drepturile ară
tate mai sus.

Ștefania Trașcă — Mădularl- 
Beica, Drăgășani.

Mersul autobuzelor I.R.T.A. 
Pe itinerariul Drăgășani-Mă- 
dulari — Ușurei a fost întoc
mit conform cererilor oame
nilor muncii de pe acest tra
seu, astfel ca mașinile atât la 
plecare cît și la sosire să facă 
legătura călătorilor cu trenu
rile în stația C.F.R Drăgășar.i.

I.R.T.A. Argeș ne-a comuni
cat că orice modificare a mer
sului actual al autobuzelor ar 
face ca cetățenii să piardă 
legătura cu trenurile.

Totuși, pentru a da cetățe
nilor din comuna dumneavoas
tră posibilitatea să se depla
seze cu mai multă ușurință la 
Drăgășani, pe traseul Drăgă- 
șani-Rîmești s-a mai introdus 
o cursă de autobuz la orele 
18,45 care trece prin Mădulari.

-------- ----- •-----

Consfătuire 
interregională
ORADEA (de la corespon

dentul nostru). — Problema ca
lității și lărgirii sortimentelor 
d® confecții și încălțăminte a 
fost obiectul consfătuirii inter
regionale organizată recent la 
Oradea de Direcția generală de 
resort din Ministerul Comerțu
lui Interior și Direcția generală 
tehnică din Ministerul Indu
striei Ușoare. Participanții la 
consfătuire, reprezentanți ai 
direcțiilor comerciale regionale 
Crișana și Maramureș,' ai co
merțului cu ridicata și amă
nuntul, ai cooperației de con
sum, specialiști, maiștri, tehni
cieni și ingineri de la fabricile 
de textile, confecții și încăl
țăminte din cele două regiuni, 
pe baza referatului prezentat de 
Florian Mălăeș, director ad
junct al direcției regionale co
merciale Crișana, au purtat in
teresante discuții. în centrul 
dezbaterilor a stat tocmai pro
blema găsirii mijloacelor de îm
bunătățire continuă a calității 
produselor și satisfacerea cerin
țelor consumatorilor prin crea
rea unor sortimente variate și 
adecvate.

----- •-----

MUNCA — 'TEMĂ
DE CREAȚIE A
AMATORILOR

La clubul muncitoresc al 
Șantierului naval din Con
stanța s-a deschis expoziția de 
pictură grafică și studii. Tema 
celor 34 de lucrări prezentate 
de membrii cercului de artă 
plastică este munca. Tîmplarul 
Aurel Modiga, muncitorul Ion 
Prusan, tehnicianul Ion Sisu, 
bobinatorul Nicolae Grosu și 
alții prezintă in tablourile lor 
aspecte ale muncii in șantier, 
portrete de evidențiați în în
trecerea socialista, studii, flori 
etc.

ION MOROIANU 
tehnician

toate Intrau în sfera sareinEor hd di
recte, puține erau „pentru nasul hri* 
cum ar 5 zis cei care nu prea obișnu
iesc să dea lupta cu inerția. Dar proas 
patul absolvent al școlii profesionalei 
model de disciplină in producție, ho- 
tărît să la viața in serios, a știut rf 
ceară — și firește a găsit — sprijinul 
celor mal buni, virstnid și tineri, co
muniști și nemembri de partid din ate
lier, pentru a obține documentarea tu
turor noilor utilaje. Cerceta astfel cu 
un interes neistovit mașinile cu pro
gram automat, punea întrebări înde
lung chibzuite specialiștilor, frecventa 
cabinetul tehnic. Paralel cu aceasta își 
completa studiile medii dind atenția 
cuvenită matematicii și fizicii. Dintre 
cîți îl cunoșteau mai de aproape, ni
meni nu a mai fost efectiv surprins de 
prezentarea primei lui Inovații.

Astăzi, la activul său sînt mai multe

• Acceleratorul energiei • A venit, a văzut, 
a intervenit • 0 profesiune de credință • Ghcorghc 

Laiăr, dascăl (lc vreme r.ouâ
o asemenea solicitare — căci era soli
citarea propriei sale pasiuni.

A venit, a văzut, a intervenit — așa 
s-ar putea parafraza cîteva cuvinte 
celebre, scumpe învingătorilor. Reme
dierea odată efectuată, Tauber 6-a în
tors la învățătură, pregătind examene
le anului II Electrotehnică.

Era un foarte timid băiat, subțiratec, 
atunci cînd, acum cinci — șase ani a 
apărut în atelierul mecanic șef. A 
stîmit poate, la unii, ridicări din umeri 
și o umbră de zimbet cînd din prima 
săptămînă, a început să se documente
ze temeinic în probleme tehnice, Nu

propuneri, mai ales din domeniul elec
trotehnic. Cîteodata lucrează cu încă 
unul sau doi colaboratori, altădată sin
gur, „Modificarea tabloului de forță 
la foarfecă ghilotină", a adus economii 
de 40 000 lei anual.

Examinează, să zicem, tabloul de 
comandă la mașina de încercat rezis
tența materialelor.

— Nu e rău, zice, dar cine știe dacă 
n-ar putea fi mai bun. Se consultă cu 
inginerul energetic, cu maistrul, pre- 
zentîndu-le o serie de idei a căror apli
care ax economisi material, ar scurta

Iftgâmrile dispunîndu-le mai rațional 
ba. și ma! mult: mai estetic.

De alrieL ia materie de inițiative, îi 
este imposibil sâ se ccmparfimenteze: 
uie aid pînă aid mă privește pe mine, 
e propunerea mea, bunul meu, mai de
parte e treaba celorlalți, descurcă-«e’. 
Nu. altfel nu ar fi activ în munca lui 
la P.U.C-, altfel n-ar fi recuperat un 
cablu subteran părăsit, altfel n-ar veni 
mereu cu soluții economice.

Lucrează cu harnică energie, totuși 
modest, fără sâ creadă că lumea se 
naște odată cu eL Insă îndrăzneala 
creaioare a celor 22 de ani nu face 
concesii. Pasiunea lui e biruitoare și, 
așa cum am văzut, și într-o zi pe cînd 
ceasul de marcaj nu-1 înregistrase era 
prezent totușL

—Nici în spitalul din Pincota condica 
nu este adevăratul indice al prezenței 
personalului la muncă. E un spital cu 
o vechime ce cînd ani și jumătate, una 
din cele două instituții spitalicești în 
mediul rural existente, in raionul Arad; 
și dacă explicația apariției sale nu 
poate fi alta decît grija regimului nos
tru pentru extinderea rețelei sanitare, 
anumite strădanii notabile de ctitor 
aparțin unor persoane fizice, și poate 
în primul rînd doctorului Nicolae Io
nescu, directorul spitalului.

După ce, în ’57, și-a luat diploma de 
medic la I.M.F. Timișoara ca unul din 
cei mai bine pregătiți absolvenți din 
acea promoție, după ce un an a dobîn- 
dit primele succese profesionale ca in
ternist stagiar într-unul din spitalele 
Aradului, doctorului Ionescu i s-a pus 
problema să aleagă, tranșant față de 
sine, între două variante :

a) să ia o circumscripție din vecină
tatea orașului unde-și avea locuința, 
relațiile, comoditățile și să naveteze 
după un program funcționăresc, sau

b) să ocupe locul oferit la Pincota 
unde să ia totul da la început pentru

înființarea unui spital, înrădăcinîndu-și 
acolo familia și gospodăria.

A ales a doua variantă. La 1 noiem
brie ’58 făcea pentru prima dată cu
noștință cu comuna. La 1 ianuarie 1959 
începea să organizeze spitalul.

A insistat ca dispensarul să obțină 
un local aparte — și spațiul afectat a 
devenit mulțumitor. S-a străduit pen
tru completarea schemei, a obținut ca
drele — medic pediatru, asistente me
dicale, tehnicieni, apoi cadrele adminis
trative, Cele trei secții principale me
dicină generală, obstetrică, pediatrie — 
au fost treptat dotate cu utilajul cuve
nit. Din primul an, într-o zi bogată în 
emoții, a poposit în spital un aparat 
Roentgen. Apoi i-a urmat nucleul unui 
laborator : un microscop binoclor pen
tru analizele hematologice de bază, di
feriți reactivi etc. Puțin mai tîrziu, spi
talului i-a fost afectată o autosanitară 
nou-nouță ; de pe o rază de douăzeci de 
kilometri cei doi șoferi și brancardierii 
respectivi au adus nu o singură data, 
cu acest serviciu de salvare complet 
pus la punct, oameni a căror viață a 
fost pusă în afara pericolului mortal de 
slujitorii halatului alb. Insă toată a- 
ceastă înșiruire poate apare lipsită de 
sens dacă lectorul neglijează „amănun
tele44 următoare: nimic din această 
zestre obștească nu s-a dobîndit bătîn- 
du-se din palme, nimeni (începînd cu 
directorul spitalului și sfîrșind cu bu
cătăreasa) nu avusese vreo experiență 
în noua răspundere pe care o deținea 
aici și, în sfîrșit, nici o inerție sau 
veche deprindere nu a cedat terenul 
fără o luptă.

Adevărata prezență a tînărului medic 
la Pincota — ca și de altfel a soției 
sale, farmacista Aurelia Ionescu — 
poate face azi nu numai un bilanț or
ganizatoric, ci șl unul educativ. Numai 
dînd totul muncii sanitare a putut doc-
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zări în producție.
Operațiile de adiționări, tra

tamentele cu solvenți și sub
stanțe tensio-active, modifica
rea elementelor de suprafață 
la sondele în erupție sau în 
pompaj, sînt numai cîteva din 
metodele înaintate de muncă 
aplicate anul acesta în schela 
noastră. Toate aceste metode 
noi de muncă trebuiau cît mai 
larg popularizate pentru a fi 
cunoscute de toți petroliștii. 
La indicația comitetului de 
partid, comitetul U.T.M. și-a 
propus să contribuie prin for
me și mijloace interesante la 
generalizarea metodelor noi 
de lucru și în special a ex
perienței fruntașilor și eviden- 
țiaților în întrecerea socialis
tă. Ședințele de producție, 
adunările generale U. T. M., 
programele brigăzii artistice 
de agitație și altele au deve
nit tot atâtea tribune de la 
care, fruntașii noștri, petro
liști cu o bogată experiență în 
producție, împărtășesc expe
riența lor.

Nu de mult, am organizat 
la club în cinstea brigăzii de 
intervenție condusă de Dumi
tru Grasă și a brigăzii de foraj 
condusă de Constantin Coruș, 
o seară a fruntașilor. Ambele 
brigăzi au obținut succese im
portante în producție pe linia 
îmbunătățirii calității inter
vențiilor și a scurtării terme
nelor de săpare a sondelor. 
Așa cum, de altfel, am și in
tenționat, sărbătorirea frun
tașilor s-a transformat într-un 
rodnic schimb de experiență. 
Despre succesele în producție 
obținute de echioele conduse 
de sondorii șefi Simion Con
stantin. Vasile Haralambie si 
Gheorghe BrătOsiu a vorbit 
maistrul Dumitru Grasă. Pre
zentând rezultatele brigăzii 
pe care o conduce a vorbit pe 
larg despre calitatea interven
țiilor și despre modul cum 
organizează munca în colec
tivul său. Expunerea a fost 
deosebit de interesantă iar ti
nerii invitați au cerut nume
roase lămuriri suplimentare. 
Astfel, ei au pus ^întrebări 
despre metodele aplicate pri
vind umplere^ tubingului cu 
țiței după fiecare intervenție, 
agățarea tijelor la policandru, 
folosirea cîrligului cu siguran
ță și a elevatorilor de tijă. 
Au răspuns explicînd pe larg 
procedeele lor de lucru son
dorul șef Constantin Simion, 
podarul Nicolae Poască și 
sondorul- Constantin - Neamțu.

îndrumate în permanen+ă, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din sectoarele schelei se- pre
ocupă intens de generalizarea 
experienței [fruntașilor. în 

adunările U. T. M. deschise, 
organizațiile de bază pun cu 
regularitate în discuția tineri
lor principalele probleme ale 
producției sectorului. Un e- 
xemplu în acest sens este edi
ficator. Cînd s-a început expe
rimentarea aparatului de ex
tragere șl introducere a țevilor 
de extracție (dispozitivul APL 
2) la brigada 3 de la secția I 
și la brigada 2 de la secția 
Beciu — Arbănași, rezultatele 
erau diferite. La brigada 3 
timpul de înșurubare și deșu- 
rubare a țevilor fusese redusComuna noastră
Tinerii din comuna Atârnați, ra

ionul Alexandria, își folosesc 
timpul liber în mod util. Anul 
acesta ei au plantat iooo de 
pomi fructiferi, au amenajat două 
baze sportive și două parcuri, au 
transportat la cîmp mai bine de 
550 tone de gunoi de grajd, au 
însilozat 150 tone de furaje, au 
înfrumusețat sediul gospodăriei a- 
gricole colective etc. Cu fiecare ac- 

cu peste trei ore. Munca son
dorilor cerea mai puțin efort, 
sondele puteau fi date în pro
ducție mai repede, oamenii 
din brigadă puteau fi folosiți 
mai rațional. Aparatul fusese 
modificat și adaptat pentru 
lucru la țevile ramforsate. 
Această metodă era preluată 
de Ia sondorii din Moinești. 
La brigada nr. 2 însă, lucru
rile nu mergeau prea bine. 
Unii au propus chiar să se re
nunțe la folosirea aparatului. 
Atunci organizația U.T.M. a 
inițiat un schimb de experien
ță practic între tinerii de la 
secția I și sondorii de la Beciu 
— Arbănași. Cu acest prilej 
sondorul șef Ion Pascu cu 
echipa sa a executat mai în
tâi operația de înșurubare și 
deșurubare manual. S-a insta
lat -apoi aparatul și s-au exe
cutat aceleași operații. Timpul

Viața 
de organizație

de lucru a fost redus conside
rabil. După aproape o lună de 
zile brigada de la Beciu — Ar
bănași era la nivelul brigăzii 
nr 1. Apoi, rînd pe rînd. aceas
tă nouă metodă de lucru a 
fost aplicată în toate echipele. 
Numai în acest an, aparatul a 
fost utilizat la intervențiile a 
25 de sonde.

Tot la secția I s-a expe
rimentat pentru prima oară 
deparafinarea cu butan. Depa
rafinarea mecanică, care dura 
15 zile, avea o influență nega
tivă asupra prețului de cost. 
Deparafinarea cu butan a 
țevilor de extracție, a sondei 
și a conductelor avea și avan
tajul că nu se mai foloseau e- 
chipele și nici troliul. După 
ce s-au executat cu titlu ex
perimental 21 de injecții, s-au 
studiat rezultatele și s-a vă
zut că metoda este mai econo
mică cu 30 la sută. In ședin
țele de producție, în adunările 
generale s-au discutat pe larg 
avantajele acestei metode. 
Acum deparafinarea cu butan 
este folosită la toate sondele 
lăt rezultatele sînt din cele 
fnai? bune.

De’ foarte multe ori, tinerii 
rin la comitetul U.T.M. să facă 
diverse propuneri privind pro
cesul de producție. Multe din 
aceste propuneri sînt deosebit 
de valoroase. în acest scop 
noi am format pe lîngă comi
tetul U.T.M. un mic colectiv de 
ingineri și maiștri cu expe
riență în producție care stu
diază atent nu numai aceste 
propuneri ci $i alto metode 
înaintate de muncă ce se 
aplică în diverse sectoare ale 
schelei. Pe baza unui studiu 
atent ei propun spre genera
lizare metodele care li se par 
mai interesante.

La secția I, de exemplu, 
tinerii au constatat că din to
talul sondelor la care trebuia 
schimbat pistonul numai la 
25 la sută dintre ele era nece
sară și înlocuirea supapelor. 
Aceasta însemna ca întreg vo
lumul din tubing să se scurgă 
în puț. Erau necesare după 
intervenție alte 24-30 de ore 
pînă cînd țițeiul ar fi umplut 
tubingul. Am solicitat ajutorul

tot mai frumoasă
țiune tinerească, comuna noastră i 
devine tot mai frumoasă. Maria | 
Coman, Gheorghe Iordan, Ion 
Sandu, Marin Cocoloș și Vero
nica Iordan sînt doar cîțiva tineri 
care au participat la fiecare ac
țiune de muncă patriotică.

GHERGHINA BĂLĂRIE 
corespondent voluntar 

specialiștilor noștri. Un mic 
calcul, făcut de inginerul 
S. Negoițescu, arăta că la o 
sondă echipată cu tubing de 
2 țoii și jumătate (adică o ca
pacitate de 3 litri pe m. 1.) de 
1 500 m adîncime, mai bine de 
4,5 m c de țiței erau aduși la 
suprafață cu întîrziere. Aștep
tarea ridicării țițeiului consti
tuia un gol de producție, o 
neutilizare rațională a brigăzii 
de intervenție care nu putea 
părăsi instalația pînă ce 
sonda nu producea. Specialiș
tii noștri au propus să se ex
tragă și supapa fixă numai 
după un control prealabil al 
stării ei de funcționare. Pro
pusă conducerii întreprinderii, 
ideea a prins contururi mai 
precise. Inginerul Negoițescu 
a utilizat la secția I supape 
fixe de fund și acum, în în
treaga noastră schelă, supapele 
se extrag numai după un con
trol prealabil.

Tot pentru o cît mai largă 
generalizare a experienței îna
intate, în schela noastră se 
organizează cu multă regula
ritate „Tribuna sondorului" 
Aici sînt puse în discuție pro
bleme din cele mai diverse 
privind extracția țițeiului. 
„Deparafinarea cu butan", 
„Intervenții rapide și de cali
tate" sînt numai cîteva din 
problemele dezbătute în ulti
ma vreme la „Tribuna sondo
rului". Pentru a avea eficien
ța dorită, expunerile sînt în
soțite de proiecții, diagrame, 
planșe și în special demon
strații practice.

Experiența proprie ne-a do
vedit că și brigada artistică 
de agitație își poate aduce E 
un aport serios la generaliza- j 
rea experienței valoroase. 
Tocmai de aceea am îndru
mat pe textierii noștri să se 
inspire din principalele pro
bleme de producție. Specta
colele „Tone de țiței în plus", 
„Oameni noi, fapte noi", 
„Schela mereu înflorește" au 
avut un rol important în I 
popularizarea unor metode 
înaintate de muncă.

în planul său de muncă, co
mitetul U.T.M. și-a propus să 
continue și pe mai departe 
acțiunea de generalizare a 
experienței înaintate folosind 
în acest scop forme și metode 
cît mai variate. Adunările 
generale * ‘V.Cf.M. deschise, șe
dințele de producție, demon
strative practice, statia de 
radioamplificare, seri ale frun
tașilor, sînt numai cîteva 
din posibilitățile ce ne stau 
la îndemînă pentru ca meto
dele noi de muncă, experiența 
fruntașilor ! în producție să 
devină un bun al tuturor.

! iacob
secretarul Comitetului U.T.M.

de la Schela de extracție 
Berea

La expoziția de soluri deschisă cu prilejui Congresului internațional de știința solului 
Foto: AGERPRES

Mline, in Franța

Campionatele mondiale de ciclism
Campionatele mondiale de ci

clism se deschid mîîne în locali
tatea Albertville (Franța) cu dis
putarea probei contra cronome
tru pe echipe în care sînt angaja
te selecționatele de amatori din 
27 de țări. Traseul în lungime de 
50 km, cu o porțiune dificilă pe 
partea stingă a rîului Isere, va fi 
parcurs de două ori. Vîntul .care 
bate de obicei în această regiune 
de la poalele Alpilor va fi un alt 
obstacol serios în fața echipelor 
venite aici nu numai să lupte 
tru titlul mondial, dar. mai

pen- 
ales,

PE SCURT
• In sala sporturi

lor din Constanța va 
începe mîine cea de-a 
X!I!-a\ ediție a Jlalca.- 
niadei-de lupte cjgsice 
și libere. s Țările., 
participante : ' R. t P. 
Bulgaria, ' Grecia,
R.'S.F. Iugoslavia, Tur
cia și R. P. Romînă 
aliniază la startul 
competiției cele, mai 
bune echipe, fapt care 
face ca aceste între
ceri să constituie o 
importantă repetiție 
pentru Jocufile Olim
pice de la Tokio. 

13, va avea loc în- 
tîlnirea de gimnastică 
dintre reprezentativele 
R. P. Romîne și R. D. 
Germane. Din formația 
feminină a țării noas
tre fac parte Sonia 
lovan. Elena Leuștean- 
Popescu, Emilia Liță, 
Atanasia Ionescu, 
Cristina .Doboșan. Lo
tul masculin cuprinde 
printre alții pe Fr. 
Orendi, A. Cadar, Gh. 
Tohăneanu.

© Duminică, 6 sep
tembrie, se desfășoară 
a doua etapă a cam- 

spionatului republican 
,.de fotbal. In Capitală, 

„23 Au
gust" în program cu
plat de la ora 14,45,

minicif cu-începere de ‘stadionul 
la ora 16,30 în sala 
Floreasca din Capita-

să-și verifice potențialul In vede
rea Olimpiadei de la Tokio.

Selecționata R. P. Romîne (Cos- 
ma, Bădară, Rusu, Ciocan) a rea
lizat anul acesta un timp bun (2 h 
09'17") dar ea va trebui să con- 
fiime performanta sa în luptă cu 
echipe redutabile și în condiții 
de parcurs și climaterice cu totul 
deosebite. Este un examen foarte 
greu în care rutierii noștri vor 
trebui să dea întreaga măsură a 
talentului lor pentru a se clasa pe 
unul din primele șase locuri.

Progresul București va 
întîlni formația Petro
lul Ploiești, iar Steaua 
pe noua promovată 
Minerul Baia Mare.

In țară sirii pr'dgfa
mate jocurile Crfșul 
Oradea — Știința Cra
iova } U. T. Arad — 
Dinamo București )

Știința Barul
Constanță > * Dinamo
Pitești ' — ROpid; 
C.S.M.S. Iași — Stea
gul Roșu Brașov.

Concurs internațional 
de polo pe apă

• Astăzi, la bazinul Dinamo din 
Capitală. începe turneul interna
țional de polo pe apă. Participă 
selecționatele U.R.S.S.. R. P. Un
gare, R. D. Germane, R. P. Bulga
ria și R. P. Romîne (două formații).

Programul zilei cuprinde 
partide :

R. P. Romînă (tineret) — 
Ungară de la ora 16,00.

U.R.S.S. — R. P. Bulgaria -, 
Romînă A — R. D. Germană.

trei
R. P.

R.P.

Avans fată de grafic
(Urmare din pag. I) 

doilea set, demontarea și mon
tarea cofrajului s-a făcut în 14 
zile^S-au cîștigat, față de gta- 
fic^îdouă zile. Era un începui 
bun pe care s-a perseverat. Ul
timul set a lost demontat șl 
montat numai în 6 zile.

Constructorii de aici au o 
vorbă a lor pe care am auzit-o 
tot de la inginerul Borcan : „Nu 
trebuie să te scumpești la timp, 
la lucrările executate pe sol".

Am căutat să găsim sensul a- 
cestor cuvinte, Le?am înțeles a- 
bia atunci cînd ni s-a vorbit 
^sPre mo^ cam a f0^j^Sa' 
n'f^&rh activitatea constrticT&Ti- 
lor la ridicarea silozurilor. Fie
care echipă avea de executat o 
operație precisă — întotdeauna 
aceeași. Unii remediau cofra- 
jul, alții montau panoul, alții 
ghirlandele, cel mai buni veri
ficau orizontalitatea, verticali
tatea și siguranța cofrajului 
ș.a.m.d. Totul ca la carte. Dar 
pentru ca toate cele propuse 
să poată fl respectate, a fost 
nevoie, în primul rînd, ca fie
care lucrare încă de la sol să 
fie pregătită cu multă atenție. 
Intr-un fel se Ibcreazâ De sol 
și în altul la înălțime. Si acest 
lucru îl cunoșteau bine și Io
sif Schen, șeful brigăzii de dul
gheri, șl Ion Cuicer, și Vasile 
Ddnescu șl toți cei 35 de tineri 
constructori care au lucrat la a- 
cest obiectiv ai Fabricii de ci
ment de la Bîrsesti. Și toți cel 
peste 500 de tineri care lucrează 
pe șantier, unii suspendați în

La aeroclubul regional Bra
șov sportivii își perfecțio
nează măiestria de pilot pla- 
norist. înainte de start, pi- 
loțfi planoriștl primesc ulti
mele indicații asupra zbo

rului

Foto t 'Agerpres

Marți dimineața, tovarășul 
Secundino Guerra, membru al 
Secretariatului organizatoric al 
Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste din Cuba, conducă
torul delegației de partid și 
de stat a Republicii Cuba și 
Manuel -cț.*'' Menendez, amba
sadorul Republicii Cuba în 
R. P. Romînă, membru al de
legației, însoțiți de tovarășul 
Valeriu Novacu, membru al

INFOR
Luni seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația Grupului 
național romîn al Uniunii 
Interparlamentare, care a par
ticipat la cea de-a 53-a confe
rință a Uniunii Interparla
mentare de la Copenhaga.

Din delegație au făcut parte 
deputății Barbu Solomon, 
Stanciu Stoian și Traian Io- 
nașcu.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâm
pinată de deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, funcționari 
superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe și ai Marii 
Adunări Naționale

★
Guvernatorul insulei Bali, 

Anak Agung Bagus Sutedja și 
soția au vizitat în cursul zilei 
de marți Muzeul satului și Ex
poziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne.

★
In Editura Academiei R. P. Ro

mîne a apărut volumul ,,Educa
ția estetică prin artă și literatură* 
sub redacția prof. Marcel Breazu. 
Lucrarea abo' -ează cîteva din 
principalele probleme ale educați
ei estetice a oamenilor muncii, 
printre care formarea gustului es
tetic In condițiile socialismului, 
idealul estetic socialist.

Jn ultimul timp. Editura Acade-

La Bîrsesti

frînghii Ia înălțimi ce depășesc 
60 de metri, care au pus zi de 
zi umărul pentru ca obiectivele 
prevăzute în grafic să fie reali
zate înainte de termen.

Se naște
o inițiativă

Merită consemnat un fapt. A- 
jutate de comitetul U.T.M. (se
cretar, Ion Popescu) organiza
țiile U.T.M. au desfășurat o sus
ținută muncă propagandistică 
pentru popularizarea celor mai 
buhe rezultxffî£± Acesta a fost 
punctul de plecare al unei largi 
acțiuni inițiate de comitetul 
U.T.M. și îmbrățișate de tineri: 
„Ce facem pentru scurtarea du
ratei de execuție a obiectivelor 
aflate în construcție ?“

întrebarea difuzată prin or
ganizațiile de bază U.T.M. a 
primit răspunsuri interesante 
date de numeroși tineri. Evi
dent, fiecare își avea sarcina 
lui concretă de producție. Oare 

? J

C.C. al P.M.R., au vizitat expo
ziția istorică „20 de ani de la 
Eliberarea patriei", organizată 
de Institutul și Muzeul de isto
rie a P.M.R.

Oaspeții au fost întîmpinațî 
de tovarășul Nicolae Goldber- 
ger, director adjunct al Insti
tutului de istorie a partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

MÂȚII
miei a tipărit ți alte lucrări filo
zofice valoroase. „Profilul spiri
tual al clasei muncitoare In so
cialism", apărută nu demult, pre
zintă procesul complex de maturi
zare a conștiinței socialiste a clasei 
muncitoare în această etapă. „Di
alectica materialistă. Metodolo
gia generală a științelor particu
lare" —• lucrare de sinteză elabo
rată de un larg colectiv al Insti
tutului de filozofie al Academiei, 
demonstrează cu exemple din 
diferite domenii ale științelor na
turii fecunditatea dialecticii ma
terialiste, ca metodă generală de 
cercetare în știință. Amplă cer
cetare monografică, lucrarea „Fi
lozofia Iui Dimitrie Cantemir", de 
Dan Bădărău, membru corespon
dent al Academiei, analizează 
principalele scrieri filozofice ale 
lui Cantemir, aducînd o serie de 
elemente noi în valorificarea 
moștenirii filozofice a acestuia. A 
apărut, de asemenea. In traduce
re romîriească, cel de-al 2-lea vo
lum din „Prelegeri de istorie a 
filozofiei*, de G. W. F. Hegel.

★
La Cîmpulung Moldovenesc 

a intrat în funcțiune o secție 
nouă a întreprinderii de pani
ficație cu o capacitate de 14 
tone în 24 de ore. Noua unitate 
este dotată cu utilaje moder
ne, iar procesul de producție 
este mecanizat. O fabrică nouă 
de pîine se construiește în 
prezent și în orașul Botoșani.

(Agerpres)

nu se putea mal mult ? O a- 
dunăre generală deschisă con
sacrată acestei probleme a a- 
vut darul să elucideze mai bine 
lucrurile. Lo adunare s-a stabi
lit ca^în fiecare săptăinînă, la 
sfîrșitul hi, tiriCrii să participe 
la sortarea și așezarea materia
lelor, la descongestionarea căi
lor de acces pe șantier.

Celor peste 3 000 de ore de 
muncă patriotică efectuate a- 
nul trecut la asemenea lucrări, 
li s-au adăugat anul acesta cam 
tot atîtea. Așa se face că acum 
șantierul este în permanență în 
deplină ordine,, mai frumos, iar 
P'S'KffiA ;osc;meuccL, coudilu desutșoară
mult mai bine. Dacă pe șantier 
se citează șî faptul că la reali
zarea unei producții ritmice, or
dinea și buna gospodărire au 
fost elemente esențiale, aceasta 
își are izvorul și în munca en
tuziastă a Butelor de tineri, 
dornici să termine lucrările de 
construcții-montaj înainte de 
termenul stabilit.

$

I

torul oferi acel exemplu frumos de 
muncă desfășurată cu dăruire.

Profesional, retrospecția indică însu
șirea unei bune pregătiri clinice, urma
re a practicii intense, e drept că și 
plurivalente : doctorul Ionescu s-a ocu
pat, la Pîncota, de medicină internă, de 
dermatologie, de O.R.L., de mica chi
rurgie etc. Doctorul, ale cărui consulta
ții nu încetează automat la ieșirea din 
spital pe stradă (căci îi cunoaște pe toți 
și toți îl cunosc, anonimatul din marile 
orașe neexistînd aici) exprimă sever și 
exact într-o profesiune de credință, a- 
devărul esențial al acestei munci:

— E ușor, mult prea ușor, în profe
siunea noastră medicală să-ți faci da
toria la limita cerințelor de serviciu 
fără să ai, aparent, nici o deficiență. 
Nouă ne incumbă însă sarcina să prac
ticăm o medicină cu cel mai înalt 
coeficient de umanitate.

...La Șiria, trăiește și muncește un 
tînăr de la care șirienii învață, învață 
mereu cîte ceva. Tînărul poartă povara 
unui nume mare : îl cheamă, nici mai 
mult nici mai puțin, decît Gheorghe 
Lazăr. Dar nu e dascăl, ca faimosul său 
tiz din urmă cu un veac și jumătate, 
promotorul învățământului romînesc de 
la chiliile Sf. Sava. E inginer agronom.

Școlarii săi, oameni în toata firea, 
deprind de la el, în cursuri agrotehnice 
și de-a dreptul pe ogoare, să descifreze 
tainele fertilizării unui pămînt deloc 
zgîrcit, de altfel. Grîul, porumbul, floa- 
rea-soarelui dau recolte în al căror 
spor anual se popte desluși că alfabetul 
științei, predat de contemporanul nos
tru Gheorghe Lazăr, a fost bine în
sușit.

— Uite, tovarășe inginer, ce am ob
servat eu, în comportarea hibridului 
311 față de 409 — vin ei să-i relateze.

Aici este de remarcat nu „vorbirea 
pe radical" a țăranului, ci interesul 
pentru știință, colocviul teoriei cu prac
tica, în interesul gospodăriei colective.

Astăzi, colectiviștii știu nu numai că 
„din vin se pot scoate bani frumoși", ci 
știu și de ce Mustoasa de Mădărat, li
coarea dealurilor învecinate a luat, cu 
recolta din 1962, Medalia de argint la 
un concurs național: îți pot vorbi des
tul de amănunțit despre calitățile de 
șampanizare, despre posibilitățile de 
cupaj cu riesling, cu muscat-otonel, cu 
fetească.

Nu e o erudiție în sine. Viitorul 
G.A.C. Șiriana se profilează pe două 
sectoare : viticultura și zootehnia...

Gheorghe Lazăr este, astfel, trăsătura 
de unire între știință și practică în co
muna lui. Ceea ce studiul, rezultatul 
cercetării, a rotunjit în adevăruri, ingi
nerul agronom transpune în activitate 
direct productivă. Acesta e primul sens 
al prezentei lui la G.A.C. „Șiriana". 
îmi permit o singură ilustrație.

La Casa agronomului din Timișoara, 
timp de 10—12 zile pe an Gheorghe La
zăr ia parte la cursuri de specializare. 
Vin să predea cadre cu o înaltă pregă
tire, de la Consiliul Superior al Agri
culturii, academicieni, profesori uni
versitari, specialiști de la Institutul de 
cercetări de la Fundulea etc. Dezbate
rile au în vedere noile posibilități de 
ridicare a puterii productive a soiurilor 
din Banat, prin folosirea metodelor ex
perimentate în ultima vreme. în caie
tele lui Lazăr totul ia contururi adap
tate la proporțiile Șiriei. Iată o lecție- 
conferință : „Avantajele uscării finului 
de lucerna cu ajutorul curenților de aer 
dirijat". în locul tradiționalei uscări la 
soare, folosirea unei instalații atrage 
după sine creșterea de peste 10 ori a 
carotenului (provitamins A); sporește 
considerabil și calciul, fosforul, grăsi
mile, proteina pură ; cu un cuvînt efec
tul este ridicarea valorii nutritive a 
finului.

întors acasă, la colectiviștii lui, Ingi
nerul le servește argumentația econo
mică a noii metode. Pe ce o parte 
adună cheltuielile : costul ventilatoru
lui și restul instalației, costul energiei 
electrice, costul prelatei, salariul mun
citorului. Pe de altă parte, evidențiază 
economiile ce rezulta din eliminarea 
pierderilor ce scuturare, sporul ia pro
ducția de lapte f ind calculat astfel: 
prin vechea metodă, o tonă fin de lu- 
cemă aduce în echivalent, 1210 litri de 
lapte. Prin noua metodă, aceleiași can
tități de fin de lucernă îi corespund 
1 985 litri. L iferența de 775 litri, mem
brii consiliului de conducere o înmul
țesc cu cele 375 tone de fin, cantitate 
culeasă în acest an la prima coasă. 
Circuit rapid de păreri — și urmarea 
acestor gospodărești chibzuințe în co
lectiv a fost că inginerul a făcut co
manda a do’tă agregate la București, 
întreprinderii de specialitate...

E un exemplu doar. Clarificînd di
verse probleme pentru profesorii care 
predau copiilor agronomia ; sau rostin- 
du-și conferințele la stația de radiofi- 
care ; sau formînd cadrele tinere din 
care se recrutează candidați la școlile 
tehnice agricole, Gheorghe Lazăr își a- 
firmă în toate a«*estea prezența în co
muna arădeană ca dascăl în știința 
cultivării pămîntuluî, la nivelul cerin
țelor sor^.alismului.

Oameni diferiți, profesiuni diverse. 
Strungarul Șerban Tauber.
Medicul Nicolae Ionescu.
Agronomul Gheorghe Lazăr.
Și, unificatoare, pasiunea: accele

ratorul energiei.
Adevărata prezență a omuluS la locul 

«ău de muncă.

ȘCOALA TEHNICĂ DE METROLOGIE
$<x. V/fan Bîrzești nr. 11, Raionul N. Bălcescu,

Telefon 23.49.09; autobuz 44

ANUNȚ
9

Școala Tehnică de Metrologie, singura școală de acest fel din 
țară, pregătește cadre de „tehnicieni metrologi" — cadre 
necesare verificării și întreținerii mijloacelor de măsurare atît 
din laboratoarele proprii ale D.G.M.S.I. cît și din laboratoare
le metrologice ale întreprinderii industriale.

înscrierile pentru concursul de admitere în anul I se fac 
zilnic între orele 8,00—14,00 începând cu data de 1 septem
brie a.c. pînă în preziua examenului.

Examenul de admitere are Ioc între 25 — 31 octombrie a.c. 
și constă din următoarele probe t

Matematică : scris și oral ;
Fizică : oral

din materia cuprinsă în programele școlare ale școlii medii de 
cultură generală.

La înscriere se primesc absolvenți ai școlilor medii de cul
tură generală avînd vîrsta de 17—25> ani.

Pentru înscriere candidații vor prezenta odată cu cererea de 
Înscriere următoarele acte :

— Diplomă de maturitate sau certificatul de absolvire a 
școlii medii de cultură generală (în original) ;

— Certificatul de naștere (copie) ;
— Buletin de analiza sîngelui efectuată cu maximum 3 

săptămîni înainte de examen ;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar (efectuat cu 

cel mult 3 luni înainte de examen) ;
—- Adeverința de sănătate eliberată de policlinica la 

sînt luați în evidență.
Elevii din provincie primesc cazare șl masă contra
Elevii merituoși primesc bursă de întreținere conform 

vederilor legale.
Informații suplimentare •• pot lna zilnic de la secretariatul 

școlii.

Pionieri In excursie la Herculane
Foto t N. STELORIAN

Cu spirit gospodăresc

care

cost, 
pre-

In gospodăria agricolă colec
tivă „7 Noiembrie" Cordăreni, 
raionul Dorohoi, numărul de 
animale proprietate obștească, 
este în continuă creștere. A- 
ceasta reclamă asigurarea unor 
noi construcții zootehnice du
rabile și ieftine. Consiliul de 
conducere al gospodăriei colec
tive, specialiștii s-au preocu
pat din timp de amplasarea 
judicioasă a acestor obiective. 
Colectiviștii folosesc pe scară 
tot mai largă materiale din 
resurse locale. Astfel, pentru 
fundații și temelii au fost fo
losite aproape 647 tone piatră 
și balast iar pereții au fost 
clădiți în întregime cu chir
pici confecționați prin muncă 
patriotică de către tinerii din 
gospodăria colectivă.

La acoperișurile șl podurile 
grajdurilor se mai folosesc nu. 
iele din salcîm, stuf și paie, 
realizîndu-se, în acest fel, eco
nomii în valoare de peste 
27 000 lei. în prezent, echipele 
de constructori ale lui Aurel 
Apostol și Burlacu Vasile exe
cută ultimele lucrări la graj
dul pentru 100 de capete vaci 
și au terminat o crescătorie 
pentru păsări, o hală pentru 
ouat și un pătul pentru po
rumb. Constructorii sînt hotă- 
rîți ca adăposturile pentru a- 
nimale și cereale să fie termi
nate la timp și în bune con-» 
dițli.

TEODOR UNGUREANU 
corespondent voluntar
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Uniunea Sovieticâ.
Zilele culturii rominești

A

In Comitetul 
celor 24

Problema cipriotă Marna sărbătoare a R. D. Vietnam
MOSCOVA 1 Corespondentul 

Agerpres, Silviu Podind, trans
mite :

Zilele culturii rominești or
ganizate in Uniunea Sovietică 
cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, au luat 
sîîișit. In cadrul lor s-au des
fășurat la Moscova, Leningrad, 
Kiev, Volgograd, Tbilisi șj în 
alte orașe, numeroase și varia
te manifestări culturale.

Festivalul filmului romînesc 
a avut loc în 21 de orașe din 
întreaga Uniune Sovietică. La 
Moscova, Volgograd, Tbilisi, 
Soci, la festival a participat de
legația de cineaști romîni in
vitată în U.R.S.S. în acest scop- 

în decurs de o săptămînă 
circa 800 000 de moscoviți au 
vizionat filme rominești.

La întoarcerea din călătoria 
făcută la Volgograd, Tbilisi și 
Soci, delegația de cineaști ro- 
mini, alcaiuilă din regizorul 
Francîsc Munteanu și actorii 
Grațiela Albirii și Emanoil Pe- 
truț, a fost primită de A. V. Ro
manov, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cinemato
grafie de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

După spectacolele date la 
Moscova și Leningrad, ansam
blul „Periniță" își continuă cu 
succes turneul la Kiev, Chiși- 
nău și Cernăuți.

. De o bună primire s-a bucu
rat și expoziția cărții rominești 
care s-a închis marți la Mos
cova, urmînd a se deschide 
peste cîteva zile Ia Chișinău- i 
A fost apreciată în mod debse- ț 
bit grafica de carte din țara ! 
noastră, modul ingenios șj , 
atractiv în care coper file reu- i 
șese să sugereze conținutul . 
cărții, nivelul tehnic înalt a! • 
industriei noastre poligrafice.

La Biblioteca Centrală de . 
Stat ,,Lenin" a iost deschisă și 
o a doua expoziție de cărți și 
publicații rominești și sovietice ; 
despre Romînia, aflate în ion- ' 
dul bibliotecii. O expoziție si- I 
milară s-a deschis și la biblio- i 
teca publică din Leningrad .

Tot în cadrul zilelor culturii 
rominești, în sălile Muzeului ! 
„Pușkin" din Moscova a iost I 
deschisa expoziția de artă I 
plastică romînească.

NEW YORK x (Agerpres . — La 
O.N.U. s-a dat publicității la 31 
august raportul în problema Rho- 
desiei de sud, alcătuit de Comite
tul sped al pentru aplicarea decla
rației ca privire la acordarea in- 
depeadenței țărilor Și popoarelor 
coloniale (Comitetul celor 241. A- 
cest raport care, în baza hotăririi 
Comitetului special din 3 iulie a 
fost înaintat președintelui Consi
liului de Securitate, recoc.ar.dâ 
Consiliului de Secuntate să exa
mineze situația din Rhodesia de 
sud ca problemă ufger.tă.

Ia raport se arată că Comitetul 
sped ai ratomar.di Consiliului de 
Secuntate să adopte masuri pen
tru eliberarea lui Joshua Nkome <i 
a celorlalți deținuți politici din 
Rhodesia de sud și să asigure a- 
bolirea legislației represive și dis
criminatorii din această țară. Tot
odată. Comitetul special consideră 
că Consiliul de Securitate trebuie 
să acționeze în vederea înlăturării 
tuturor restricțiilor asupra activi
tății politice a africanilor și ga
rantării libertății democratice și 
egalității politice depline.

NICOSLA x (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Makarios, s-a 
înapoiat la Nicosia după tratati
vele duse la Alexandria cu pre
ședintele R.A.U., Nasser.

Intr-o conferință de presă ținută 
la Alexandria, după încheierea 
tratativelor, Makarios a declarat

în legătură cu atitudinea Ci 
prului față de N.A.T.O. — ci

ministrul apărării naționale al 
Greciei, P. Garufalias.

în cercurile politice din capi
tala Greciei se menționează că 
gropul vizitei lui Garufalias în 
Cipru este de a discuta cu pre
ședintele Makarios rezultatele 
vizitei efectuate de acesta în 
R.A.U., precum și alte probleme 
legate de criza cipriotă.

ouară Jarea de baze străine pe 
și-a exprimat sa tis fac -

Moța de protest 
a MAL al U.R.S.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

La 30 august, Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a 
remis ambasadei Turciei de la 
Moscova o notă de protest a 
guvernului sovietic, adresată 
guvernului Republicii Turcia, 
în legătură cu atacul între
prins de manifestanți turci 
împotriva pavilionului sovie
tic de la Tîrgul internațional 
din Izmir.

★
O notă similară a fost remi

să ambasadorului Turciei la 
Sofia, din partea guvernului 
Republicii Populare Bulgaria, 
în legătură cu atacurile săvîr- 
șite împotriva pavilionului 
bulgar de la Tîrgul din Izmir 
și a consulatului general al 
R. P. Bulgaria de la Istanbul.

★
IZMIR 1 (Agerpres). — In 

urma incidentelor care au a- 
vut loc la Tîrgul internațional 
din Izmir, 16 din cele 60 de 
persoane reținute de către 
poliție au fost arestate. Per
soanei© arestate urmează să 
compară în fața tribunalului 
din Izmir la 8 septembrie. în 
proiectul de rechizitoriu, pro
curorul cere pentru acuzați 
pedepse între șase luni și un 
an închisoare.

R. F. GERMANĂ: In fotografie, participante ale mișcării 
pentru pace din orașul Bremen, în timpul campaniei de strîn- 
gere a semnăturilor pentru realizarea unei zone denuclea- 

rizate în Europa.

lui a spus in continuare că este 
dispus să discute mijloacele de a- 
sigurare a drepturilor minorități: 
turce. Totodată, el a anuntat câ 
va participa la conferința șefilor 
statelor neangajate care avea 
loc Ia Cairo în luna octombrie.

Corespondentul din Nicosia al «- 
genției France Prcsse subliniază 
că ,je acordă o mare importanță 
precizării din comunicat privitoare 
la angajamentul R.A.U. de a acor
da guvernului cipriot orice ajutor 
care va fi posibil pentru apărarea 
împotriva unei eventuale agresiuni 
străine...**

ATENA 1 (Agerpres). — 
1 septembrie 
îndreptîndu-se

a părăsit Atena, 
spre Nicosia,

GENEVA i (Agerpres). — Re
prezentanții speciali ai Turciei, 
Greciei, Angliei și S.U.A., care au 
participat la tratativele de la Ge- 
r.eva privitoare la Cipru, au anun
țat întreruperea acestor tra
tative. Agenția Reuter trans
mite că o sursă oficială a 
rredzat însă că „tratativele s-au 
încheiat*. Fostul secretar de stat 
al S.U.A., Dean Acheson, care a 
îndeplinit misiunea de reprezen
tant special al președintelui John
sen la tratativele de la Geneva, 
este așteptat să sosească la 
Washington pentru a prezenta un 
raport la Casa Albă.

Un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat a declarat, 
potrivit agenției Associated Press, 
ci ,41 tit Grecia dt fi Turda au 
tăcut pași spre găsirea unor solu
ții negotiate în problema cipriotă... 
Dar nu a fost posibil să fie gă- 
s:tă o formulă reciproc accepta
bilă'’

Poporul Republicii Democrate Vietnam săr
bătorește împlinirea a 19 ani de la proclamarea 
independenței patriei sale. Ca urmare a eroicei 
lupte duse pentru scuturarea jugului colonial, 
revoluția din luna august și proclamarea, la 2 
septembrie 1945, a Republicii Democrate Viet
nam, au constituit un moment istoric impor
tant în viața poporului vietnamez care a pășit 
la făurirea vieții noi pe care a năzuit-o.

In anii care au trecut, oamenii muncii din 
această țară, sub conducerea Partidului celor 
ce muncesc, au reușit să vindece rănile răz
boiului pe care l-au purtat pentru independența 
țării și au dobîndit succese în construcția socia
lismului. Ei muncesc cu entuziasm pentru înde
plinirea planului cincinal (1961—1965) de dez
voltare a economiei naționale.

Poporul romîn urmărește cu simpatie activita
tea poporului frate vietnamez, bucurîndu-se 
sincer de realizările sale în domeniul econo
mic și cultural, în ridicarea nivelului de trai.

Succesele R. D. Vietnam, apar și mai evi
dente în contrast cu situația din Vietnamul de 
sud unde domnește ruina economică și repre
siunile antipopulare.

Intre Republica Populară Romînă și Repu
blica Democrată Vietnam s-au statornicit rela
ții de prietenie și colaborare frățească, bazate 
pe principiile internaționalismului proletar. Re
lațiile dintre țările noastre servesc intereselor 
ambelor popoare, cauzei socialismului și păcii. 
Poporul nostru sprijină lupta poporului vietna
mez pentru reunificarea pașnică și democratică 
a țării sale, se pronunță pentru traducerea în 
viață a acordurilor de Ia Geneva cu privire la 
Vietnam.

Cu prilejul celei de-a 19 aniversări a procla
mării R. D. Vietnam, poporul nostru, tînăra 
sa generație, urează poporului și tineretului 
vietnamez 
mului, în 
țării sale,

noi succese în construcția socialis- 
lupta pentru ieunificarea 
pentru pace.

pașnică a

La 25 de ani de la izbucnirea
celui de al Il-Iea război mondial

vecini care îi sînt prieteni, 
împreună cu toate țările co
munității socialiste, Polonia 
promovează o politică de 
coexistență pașnică, de apăra
re a păcii, o politică care con
stituie premisa împiedicării 
repetării evenimentelor tragi
ce care au 
brie 1939.

avut loc în septem-

1
★

(Agerpres). — In 
1 septembrie a 

* D. 
Ulbricht, 
C.C. al

oameni au fost

DE TOATE
Un pod cu șapte 

nivele

Vechiul pod de pe Tamisa îi 
încânta pe turiști pentru 
faptul că pe el se aflau 

case. Noul proiect al podului res
pectă tradiția. El prevede con
struirea unui întreg orășel cu 
șapte nivele. Lungimea podului 
nu este prea mare — 295 metri, 
dar pe el vor fi amplasate tot fe
lul de clădiri.

Pe primul nivel va trece o au
tostradă pe care vor putea circu
la șase șiruri de mașini. Pietonii 
se vor urca pe pod cu ajutorul 
unei scări Tulante, de pe care vor 
păși pe un trotuar mobil. Dea
supra autostrăzii se va afla un 
garaj pentru 300 de autovechicu- 
le și un hotel cu 120 de paturi, 
braserie, restaurant, bar și tera
să deschisă.

în afară de aceasta, pe pod vor 
mai fi amplasate o galerie de ar
tă, un teatru în aer liber cu 1 000 
de locuri și un patinoar cu ghea
ță artificială.

Lifturi rapide vor asigura le
gătura între diferitele nivele ale 
podului.

Perseverență

Arthur Ries, un londonez 
în vîrstă de 65 de ani, 
se pretinde, pe bună 

dreptate, că ar fi cei mai ex
perimentat dintre șoferii... fă
ră permis de conducere. ' In
tr-adevăr, el a luat pînă în 
prezent 1 000 de lecții de con
ducere auto, pentru care a 
cheltuit 3 000 lire sterline și a 
eșuat de zece ori la examene
le la care s-a, prezentat pen
tru obținerea permisului.

„Primul examen — spune 
Ries — l-am dat în 1947.- Am 
căzut, dar mi s-a spus să mă 
prezint din nou la altă dată. 
De atunci m-am tot prezen
tat. De altfel, intenționez să 
mă prezint din nou. Iar dacă 
cad, am să mă prezint altă

dată. Am pierdut prea mult 
timp și am cheltuit prea mulți 
bani ca să abandonez acum11.

Din 1947, Ries, plin de 
speranțe a cumpărat trei au
tomobile pe care de fiecare 
dată Ie-a vîndut.

A abandonat cursa

/notătorul Ted Erikson 
care a încercat să tra
verseze în dublu sens 

Canalul Mînecii, a abandonat 
cursa după, ce a părăsit coasta 
■franceză pentru a se înapoia 
în Anglia. „M-am temut că nu 
voi fi în stare să termin cursa 
în 30 de ore așa cum mi-am 
propus și s-a ivit primejdia să 
îngheț“, a declarat el cînd s-a 
urcat la bordul ambarcațiunii 
care l-a supravegheat în timpul 
cursei.

In felul acesta, recordul tra
versării în dublu sens a Cana
lului Mînecii rămîne cel sta
bilit în urmă cu trei ani — 43 
de ore înot. .

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P.A.P., cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la agresiunea Ger
maniei hitleriste împotriva Po
loniei și izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial, la 1 
septembrie a avut loc la Var
șovia un mare miting la care 
a luat cuvîntul J. Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

Vorbitorul a arătat că la 
1 septembrie 1939 Polonia a 
devenit victima uinei agresiuni 
grosolane din partea unui ina
mic incomparabil mai puter
nic.

Astfel a început cel de-al 
doilea război mondial. El a 
cuprins treptat 61 de state cu 
o populație de un miliard și 
700 milioane de oameni. 110 
milioane de
mobilizați în armată, 32 mi
lioane au fost uciși, în afară de 
cei exterminați în lagărele de 
concentrare.

Niciodată, în decursul în
tregii sale istorii — a 
spus vorbitorul —, poporul 
polonez nu a trecut prin 
suferințe atît de tragice. In 
timpul operațiunilor de război 
și apoi în anii întunecați ai 
ocupației hitleriste au pierit 
peste 6 milioane de cetățeni 
polonezi. In timpul celui de-al 
doilea război mondial la fie
care mie de locuitori au mu
rit : în Belgia — 7, în Franța 
— 15, în Polonia — 220 de 
oameni.

în urma înfrîngerii Germa
niei fasciste de către Uniunea 
Sovietică și celelalte state ale 
coaliției antihitleriste, pămîn. 
turile poloneze au fost elibe
rate. Polonia și-a redobîndit 
independența și suveranitatea.

Astăzi, Polonia populară are

BERLIN 
ședința din 
Camerei Populare a R. 
Germane. Walter 
prim-secretar al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., a ros
tit o cuvîntare în legătură cu 
împlinirea a 25 de ani de la 
izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial și cu împlini
rea a 50 de ani de la primul 
război mondial.

W. Ulbricht a analizat în 
cuvîntarea sa cauzele izbucni
rii celor două războaie mon
diale și a subliniat sarcinile și 
răspunderea ce îi revine po
porului german pentru ca nici
odată de pe pămîntul german 
să nu se mai dezlănțuie un 
nou război. I

Starea sănătății
președintelui 

Segni
ROMA 1 (Agerpres). — După 

cum anunță atașatul de presă al 
palatului Quirinale, starea sănă
tății președintelui Republicii Ita
liene, Antonio Segni, s-a amelio
rat. Președintele republicii a avut o 
noapte liniștită. Temperatura a 
scăzut sub 37,5 grade, pulsul și 
respirația sînt normale.

Construcții noi pentru muncitorii Combinatului textil'Har u Dinh
Foto ; AVS — Hanoi

O NOUĂ UZINA 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE

ț a începutul acestui an 
/ y a intrat în producție 

Uzina de îngrășăminte 
fosf orice de la Van Dien. U- 
zina produce anual 20 000 to
ne de îngrășăminte, folosite 
îndeosebi la plantațiile de 
orez din cîmpiile R. D. Viet
nam.

va fi dotată cu cele mai mo
derne mașini și cu un sistem 
subteran de linii electrici și 
conducte de apă. Pentru con
trolarea calității produselor 
vor fi folosite cele mai noi 
metode.

POPULARIZAREA 
REZULTATELOR BUNE

mecanizate, folosite la semă
nat, secerat, prelucrarea ce
realelor, plantarea de vuieți, 
precum și 
transporturi 
prezentat cu acest prilej are 
o mare 
ține la 
zut și 
actuale 
sive.

în 
M-c.

zootehnie, 
Utilajul

productivitate, se ob
țin preț de cost scă- 
corespunde cerințelor 

ale agriculturii inten-

CONSTRUIREA UNEI 
UZINE DE UTILAJ

j-yecent, au început lucră- 
[\ rile la Uzina de utilaj 

de la Uong Bi. situată 
la 100 km est de Hanoi. Uzina

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE x (Agerpres).— 

Moise Chombe, primul ministru al 
guvernului central congolez, a a- 
nunțat că miercuri pleacă la Al
bertville pentru a constata Ia fața 
locului situația din oraș, după ce 
timp de trei luni acesta s-a aflat 
sub ocupația detașamentelor de 

comunicat dat 
, la 

Leopoldville s-a anunțat ci trupele 
guvernamentale au început ofensi
va spre localitatea Fin. cunoscut 
punct întărit al risculaților. O 
operațiune de mare anverguri este 
în curs de pregătire la baza ae
riană de la Kamina. In cercurile 
oficiale de la Leopoldville s-a aflat 
că această opera nune este minu
țios pregătită, întrudt din partea 
ră9culaților se așteaptă o rezisten
ță puternică. Intr-o încercare de a 
evita sittlația de pînă acum, dnd 
majoritatea triburilor fi populației 
africane au acordat sprijin total 
răsculaților, guvernul central con
golez a adresat populației din re
giunea de est a Congoului un 
apel în care îi cere si acorde spri-

răsculați. Intr-un 
publicității marți dimineața

jin trupelor guvernamentale. Co
respondentul agenției Associated 
Press relatează că la Bukavu, ca
pitala provinciei Kivu, și în îm
prejurimile acestui oraș are loc o 
regrupare serioasă a detașamente
lor de răsculați care se pregătesc 
să opună rezistență ofensivei tru
pelor guvernamentale 
dinspre Albertville.

care vin

1 (Ager- 
unei confe-

DAR-ES-SALAAM 
preș). — In cadrul 
rințe de presă, președintele Repu
blicii Unite Tanganica și Zanzibar, 
Julius Nyerere, l-a învinuit pe 
primul ministru Chombe că acțio
nează împotriva intereselor po
porului congolez și în favoarea 
unor interese străine. „Hotărîrea 
de a-l pune pe Chombe în fruntea 
guvernului a fost luată în afara 
Congo-ului“, a spus el. „Conștiința 
africanilor nu se poate împăca cu 
faptul că Chombe, care se pro
nunța cîndva pentru sciziune în 
Congo și care a participat la asa
sinarea lui Lumumba se află în 
prezent în fruntea guvernului con- 
golez”, sublinia Nyerere.

ryecent, Ministerul Gos- 
podăriilor de Stat din 
R. D. Vietnam a orga

nizat o consfătuire pentru 
schimbul de experiență și 
popularizarea rezultatelor bu
ne obținute în folosirea mași
nilor agricole în gospodăriile 
de stat. Cu acest prilej, s-a 
deschis o expoziție în cadrul 
căreia au fost prezentate u- 
nelte complet sau parțial

NOI SPECIALIȘTI 
PENTRU ECONOMIE

â nul acesta, Institutul a- 
yj gronomic din R.D. Viet

nam a fost absolvit de 
299 agronomi, specializați în 
creșterea vitelor, zootehnie, 
economie agrară și forestieră, 
prelucrarea produselor pisci
cole și forestiere. Pînă în 
prezent, institutul a fost ab
solvit de 1 744 de agronomi.

Cu prilejul aniversării <

proclamării L. C. Vietnam
Cu prilejul celei de-a XIX- 
aniversări a proclamării 

■ ~ Viet-
2 septembrie — tova- 

mi- 
al

a
Republicii Democrate 
nam 
rășul Corneliu Mănescu, 
nistrul afacerilor externe 
Republicii Populare Romîne, 
a transmis felicitări cordiale 
și urări de noi succese în ac
tivitate tovarășului Xuan 
Thuy, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democrate 
Vietnam.

★
Marți seara, ambasadorul 

R.D. Vietnam la București, 
Hoang Tu, a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și 
televiziune cu -prilejul celei 
de-a XlX-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Vietnam.

★
La cinematograful „Republi

ca" din Capitală a avut loc

marți seara un spectacol de 
gală cu filmul vietnamez „A- 
gentul de legătură", organizat 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Arid cu prilejul săr
bătorii naționale a R. D. Viet
nam.

Au participat tovarășii Pom- 
piliu Macovel, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Du
mitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Lfve- 
zeanu, vicepreședinte al ÎRRCS, 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam în 
R. P. Romînă, și alți membri al 
corpului diplomatic.

(Ager prea)

Vedere din Grădina zoologică din Lodz (R. P.. Polonă)

GENEVA. — La 1 septem
brie, la Palatul Națiunilor din 
Geneva au continuat lucrările 
celei de-a 3-a Conferințe inter
naționale a Națiunilor Unite 
pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice.

In cadrul lucrărilor au luat 
cuvîntul conducătorul delega
ției R. P. Romîne, acad. prof. 
Horia Hulubei, directorul In
stitutului de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne, pre
cum și reprezentanți ai U.R.S.S, 
S.U.A., Franței, Angliei și al
tor țări.

Congresul international 
al științelor aeronautice

PARIS. — între 23 și 28 au
gust a avut loc la Palatul 
UNESCO din Paris, cel de-al 
IV-lea Congres internațional al 
științelor aeronautice, la care, 
din partea R.P R., a participat 
acad. Elie Carafoli.

Pentru pregătirea viitorului 
congres, care va avea loc în 
anul 1966 la Londra, a fost ales 
un comitet special din care 
iace parte și acad. Elie Carafoli.

DELHI. — In suburbiile orașului 
Delhi inundațiile continuă să fșcă 
ravagii. Un puternic șuvoi a rupt

la 31 august un bara; situat în 
apropierea capitalei indiene. Pen
tru a preîntîmpina inundarea ca
pitalei au fost mobilizate de ur
gență mari unități de trupe. Peri
colul de inundare a f<»t înlăturat 
după multe ore de muncă intensă 
a soldaților indieni.

Proiectul de buget 
argentinian

BUENOS AIRES. — Guver
nul argentinian a înaintat Con
gresului bugetul pe exercițiul 
financiar 1964—1965. In expu
nerea de motive care însoțește 
proiectul de buget se arată că 
guvernul intenționează să re
ducă cu aproximativ 400 mi
lioane dolari deiicitul anual 
bugetar prin sporirea impozite
lor Ia benzină, țigări, zahăr, 
vinuri și articole de lux.

PARIS. — La 30 august Te
leviziunea franceză a transmis 
în cadrul emisiunii „Expoziții** 
un program dedicat Expoziției 
rominești de marionete „Țăn
dărică** organizată în sălile In
stitutului Pedagogic Național 
din Paris.

Programul a fost însoțit de 
un comentariu asupra activită

ții teatrelor de marionete din
R. P. Romînă.

NEW YORK. — Ziarul republi
can „The Star", care apare la 
Kansas-City, s-a pronunțat pentru 
prima oară în ultimii 72 de ani 
în favoarea unui candidat demo
crat la funcția de președinte al
S. U.A. îndemnlnd pe alegătorii a- 
mericani să voteze la alegerile 
din noiembrie pentru președintele 
Johnson, ziarul motivează că lui 
Goldwater nu trebuie să i se a- 
corde Împuterniciri majore în pro
bleme extrem de importante pri
vind soarta păcii.

Vizita lui H. C. Lodge 
la Londra

LONDRA. — La Londra au luat 
sfîrșit tratativele care au avut loc 
între Henry Cabot Lodge, trimisul 
special al președintelui Johnson în 
Europa, pentru a explica poziția 
S.U.A. în Asia de sud-est, și mi
nistrul de externe britanic Richard 
Butler.

După încheierea convorbirilor a 
fost dat publicității un comunicat.

LISABONA. — Ziarul „L'Huma- 
nite** anunță că siguranța portu

gheză l-a arestat pe avocatul 
Arnoldo Mesquita, apărător al de- 
ținuților politici. Vina lui Mesquita 
scrie ziarul, constă în faptul că 
s-a pronunțat împotriva tratamen
tului inuman la care a fost supusă 
o femeie deținut politic.

De Gaulle va vizita 
unele țări 

latino-americane

PARIS. — La Paris s-a a- 
nunțat oficial programul călă
toriei pe care generalul de 
Gaulle o va face între 21 sep
tembrie și 15 octombrie într-o 
serie de țări ale Americii La
tine. Potrivit acestui program, 
președintele Franței va vizita 
Venezuela, Columbia, Ecuado
rul, Peru, Bolivia, Chile, Ar
gentina, Paraguay, Uruguay 
și Brazilia.

COPENHAGA. — La Co
penhaga s-a anunțat că Dane
marca va începe în curînd să 
constituie o rezervă perma
nentă de voluntari recrutați 
din militarii demobilizați. A- 
ceste contingente de voluntari 
vor putea fi plasate imediat, 
la cererea O.N.U., la dispozi
ția acestei organizații pentru 
a fi încadrate' în forțele de 
poliție ale O.N.U.

MIAMI. — Din cauza ravagiilor 
provocate de uraganul „Cleo", 
aproximativ 35 000 de case din 
regiunea orașului Miami (statul 
Florida) nu aveau nici luni curent 
electric. Pagubele materiale în
registrate se cifrează la cîteva 
milioane dolari.

KAMPALA. — Conferința Ligii 
de tineret a partidului Congresul 
poporului din Uganda și-a încheiat 
lucrările la 31 august la Kampala. 
Conferința s-a desfășurat sub lo
zinca intensificării luptei tineretu
lui pentru eliberarea definitivă a 
Africii de sub dominația colonială 
și neocolonială. Delegații s-au pro
nunțat împotriva amestecului ar
mat în Congo și au îndemnat, sta
tele africane să acorde patrioților 
congolezi ajutor material și moral.

Congresul muncitorilor 
petroliști din Venezuela

CARACAS. La Caracas și-a 
încheiat lucrările Congresul mun
citorilor petroliști din Venezuela. 
In hotărîrile adoptate la Congres 
se arată că în ultimii cinci ani 
societățile petroliere străine au 
realizat în Venezuela profituri în 
valoare de 2 100 milioane de- do
lari, o sumă care depășește de 
cîteva ori investițiile de capițal 
făcute în țară de aceste societăți.
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