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porumbului • Scurt popas la

• Caldă primire in

numele lui Lenin

pot urma

Strungarul Jan Drăghescu și 
ajutorul său, tinărul Gheor
ghe Stanca, de la Uzina de 
pompe București, verifică cu 
ajutorul desenului poziția pe 
strungul Carusel a semista- 
torului unei pompe de mare 

debit.

La hidrocentrala

de p e Volga

VOLGOGRAD 7 (Agerpres). 
— Trimișii noștri speciali 
transmit :

Marți dimineața, membrii 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., au vizitat hidrocentrala 
de pe Volga — „Congresul al 
XXU-lea al P.C.U.S.“ — una 
dintre cele mai importante u- 
zine hidroenergetice ale 
unii Sovietice.

In fața impunătoarei 
strucții, oaspeții români
întîmpinați de M. A. Ivanov 
directorul hidrocentralei.

In marea sală a turbinelor, 
directorul vorbește oaspeților 
despre cele 22 de hidroagrega- 
te care dezvoltă o putere de 
peste 2 500 000 kW.

Uni-

con-
sînt

©

Culesul
si Paroșeni

2»

Aninoasa-sud și Lonea?

Nicolae Ceaușescu a făcut, la 
cererea corespondenților presei 
și radioului sovietic, o scurtă 
declarație în care, referindu-se 
la vizita în orașul-erou Vol- 
gograd, la întîlnirea cu locui
torii orașului, cu muncitorii de

la marea uzină de tractoare, a 
arătat că sentimentele de prie
tenie cu care a fost întîmpi- 
nată delegația română de că
tre oamenii muncii din orașul-

(Continuare in pag. a IV-a)
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I
n cadrul Combi
natului carbonifer 
„Valea Jiului“ se 
execută în pre
zent un mare vo
lum de lucrări de 
investiții. Printre 
acestea, deosebit 
de importante sînt

lucrările pentru centralizarea 
minei Lonea și pentru deschi
derea a trei mine noi : Dîlja, 
Aninoasa sud și Paroșeni.

în aceste zile se muncește 
intens la Săparea galeriilor, a 
puțurilor și la alte lucrări spe
ciale în subteran, precum și la 
cele de la suprafață. Situația 
realizării sarcinilor planificate 
este mult diferită de la o uni
tate la alta.

Aninoasa sud. Lucrările sînt 
avansate. A fost săpat și beto
nat puțul principal de 500 me
tri cu un diametru de cinci 
metri. Deasupra lui se înalță 
turnul de extracție. Are 60 
metri înălțime, fiind cea mai 
înaltă și mai modernă cons
trucție de acest fel din țară. 
Un turn similar s-a ridicat la 
Lonea și altul se va construi 
la Dîlja. Acum, la Aninoasa 
se lucrează la puțul auxiliar. 
Au fost săpați și betonați deja 
240 metri. Adîncimea lui va fi 
de 600 metri cu un diametru 
de 6 metri, și va servi la miș
carea personalului și pentru

aprovizionarea cu 
Ambele puțuri sînt 
titei brigăzi conduse de comu
nistul Barta Dionisie — spe
cializată în astfel de

— Eu lucrez, ne 
șeful brigăzii, la 
puțurilor din 1949 
moștenit meseria de^ la tatăl 
meu. Cu actuala brigsraă lucrez 
de 12 ani, timp în care nu am 
avut nici un fel de fluctuație, 
cu excepția plecărilor în ar
mată. 24 de oameni din 29 lu
crează în brigadă din ziua 
constituirii ei, adică din 1953. 
Am săpat împreună peste 3 700 
metri liniari de puțuri. Toți 
sînt foarte bine specializați în 
asemenea lucrări și acesta este 
esențialul. La exploatările mi
niere vecine unde am fost în 
schimburi de experiență, am 
sesizat, în multe cazuri, că bri
găzile cu profil similar n-au 
reușit să-și formeze încă o ex
periență proprie bogată, deoa
rece oamenii se schimbă foar-

materiale, 
opera ves-

lucrări, 
spunea 

săparea 
și am

te des, nu ajung la o discipli
nă și la un nivel profesional 
ridicat și unitar, la o speciali
zare temeinică într-un 
mit gen de lucrări.

— Alt factor?
— Ar fi organizarea locului 

de muncă. Ea se face în func
ție de dotarea tehnică. La noi 
toate operațiunile sînt meca
nizate. Urmărim îndeaproape 
întreținerea perfectă a acestor 
utilaje și folosirea lor cu 
maximum de randament. 
Pentru aceasta pregătirea 
noastră profesională a de
venit un proces continuu.

în discuția noastră, Barta 
Dionisie a vorbit și despre dis
ciplina

— De 
mintesc 
motivat 
alte acțiuni ale brigăzii cum 
ar fi cursurile de calificare și 
ridicare a calificării, de la 
conferințe tehnice, schimburi 
de experiență etc. Toți mem-

anu-

brigăzii Iui.
cîțiva ani nu-mi a- 
să fi lipsit cineva ne- 
de la șut, sau de la

Coborînd în corpul subteran 
al hidrocentralei, membrii de
legației străbat tunelul turbi
nelor, interesîndu-se de func
ționarea agregatelor, după care 
vizitează substația 
continuu destinat 
carbonifer Donbas. 
Nicolae Ceaușescu 
sează de problemele 
ale transportului de energie e- 
lectrică în Uniunea Sovietică.

După ce au vizitat postul 
central de comandă, membrii 
delegației se îndreaptă 
barajul de beton care 
lește apele Volgăi.

La plecare, tovarășul 
lae Ceaușescu și ceilalți 
bri ai delegației au mulțumit 
gazdelor pentru explicațiile 
date și le-au urat noi succese 
în muncă.

In cursul vizitei, tovarășul

la Leningrad
de curent 
bazinului 
Tovarășul 

se intere- 
actuale

spre 
stăvi-

Nico-
mem-

în cea de-a cincea zi a vizi
tei în Uniunea Sovietică, de
legația de partid și guverna
mentală a sosit pe bordul 
unui avion la Leningrad.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice. Pe o pan
cartă era înscrisă urarea : 
„Bine ați venit dragi prieteni 
români“.

în întîmpinarea delegației, 
pe aeroport au venit tovară
șii V. S. Tolstikov, membru 
al biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru R.S.FS. Rusă, prim- 
secretar al comitetului regio
nal Leningrad al P.C.U.S., 
V. I. Isaev, președintele So-

vietului orășenesc, G. I. Koz
lov, președintele Sovietului 
regional, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat.

Membrii delegației sînt pri
miți cu aplauze puternice.

O companie de onoare pre
zintă onorul.

Se intonează imnul dc stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia și al Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul V. S. Tol
stikov, trece în revistă garda 
de onoare.

Cuvîntul de salut adresat 
oaspeților români a fost rostit 
de tovarășul V. S. Tolstikov.

Răspunzînd, tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu a arătat 
că delegația română vizitează 
cu mare plăcere orașul care 
poartă numele lui Lenin, lea
găn al revoluției din octom
brie, important centru econo
mic și cultural al Uniunii 
Sovietice.

Pe traseul străbătut de co
loana de mașini, locuitorii ora
șului de pe Neva au făcut so
lilor poporului român o caldă 
primire. Pe pancarte erau în
scrise saluturi și urări de bun 
venit adresate oaspeților ro
mâni.

Seara, membrii delegației au 
asistat la un spectacol prezen
tat pe scena Teatrului de O- 
peră și Balet din Leningrad.

• In marea uzină hidroenergetică

Voljski

orașul care poartă

Pompele de injecție — la ram
pa de control. înainte de livra
rea către Uzina de Tractoare- 
Brașov, pompele de injecție, fa
bricate la Uzina mecanică — 
Sinaia sînt supuse unui atent 

și minuțios control final.

Foto: AGERPRES

brii brigăzii respectă cu stric
tețe normele de tehnica secu
rității, tehnologia de lucru, do
vedesc o deosebită grijă față 
de uneltele și utilajele pe care 
le avem în dotare.

Lonea. Se lucrează intens la 
centralizarea celor trei mine : 
Jieț, Cimpa I și Cimpa II, în- 
tr-una singură. Și aici, lucră
rile sînt avansate. A fost ter
minat puțul principal pe unde 
va fi scoasă producția de la 
toate orizonturile, a fost ridi
cat turnul de extracție de 50 
metri.

— Pe primul semestru, spu
ne inginerul Cioată Constantin 
șeful sectorului investiții, am 
realizat 2 201 metri liniari față 
de 1978 planificați. Pe iulie 
ne-am depășit de asemenea 
prevederile planului. Acum a- 
proape toate brigăzile sînt cu 
lucrările în grafic. Am căutat 
încă de acum doi ani să spe- 

i cializăm brigăzile pe anumite 
lucrări. De exemplu brigada 
Iui Sichitiu Gheorghe și a lui 
Vîrdea Avram s-au speciali- 

> zat în lucrări diferite.
— Noi, spune Sichitiu 

Gheorghe, am terminat recent 
■ de executat camera culbutoa- 

relor de la puțul auxiliar. Am 
predat lucrarea cu 10 zile mai 
devreme. Această economie de 
timp se datorește ritmului in- 

. tens și constant de muncă, la 
baza căruia a stat organizarea. 
Cu ajutorul tovarășului ingi
ner, sau al maistrului, noi în- 

; tocmim un grafic detaliat al 
operațiunilor și timpului, de-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a Il-a)

Surprize

pciHrn studenții

ieșeni

în noul an universitar, studen
ților și profesorilor din Iași li 
s-au pregătit cîteva surprize plă
cute.

Facultatea de horticultura a In
stitutului Agronomic va funcționa 
înlr-o clădire nouă în vecinătatea 
Stațiunii de cercetări hortivitico- 
le. Ea cuprinde 120 de încăperi : 
săli de cursuri, de seminarii și 
de proiecte, săli pentru studiu in
dividual, laboratoare, aule. Pen
tru lucrările practice, viitorii in
gineri au Ia dispoziție terenurile 
Stațiunii de cercetări hortivitico- 
le. în preajma noii clădiri, pentru 
studenții acestei facultăți s-au 
construit un cămin cu o capaci
tate de 400 de locuri și o can
tină modernă.

Studenții unor facultăți ale U- 
niversității „Al. I. Cuza“ vor avea 
la dispoziție un nou complex dc 
sere experimentale, iar cei de Ia 
secția mecanică agricolă a Insti
tutului Politehnic, o hală moder
nă, dotată cu aparatele necesare. 
Un spațiu complimentar, destinat 
studiului individual, a fost ame
najat pentru studenții de Ia Con
servatorul de muzică.

Vizitarea hidrocentralei de pe Volga
Teleiolo : TASS — AGERPRES

La Grozăvești a intrat in funcțiune Un produs nou

AS doalca
La centrala electri

că de termoficare 
Grozăvești din Capi
tală a intrat în func
țiune cel de-al doilea 
grup turbo-generator 
de 50 MW, care fur
nizează energie elec
trică în sistemul ener
getic național. El con-

grup turbo-geucrator Cauciucul

l/Z /! PORTILE
DF FIER

Poposim din nou 
la Porțile de Fier...

Stăm pe malul 
Dunării și, încercînd 
să ne smulgem ori
cărei emisii sonore 
venite dimprejur, ne 
străduim să ascultăm 
vocea fluviului; colo
sul lichid desfășurat 
pe orizontală la pi
cioarele noastre se 
scurge într-o imper
turbabilă grandoare, 
parcă nebănuind ni
mic din marea con
centrație tactică și 
tehnică pregătită de 
om de o parte și de 
alta a sa pentru a-i 
smulge energiile și a le 
trimite pe raze de lu
mină spre două pă
mânturi vecine și prie
tene.

Dar încercarea de 
a pătrunde taina ape
lor. nu poate fi pre
lungită peste durata 
unei clipe: azi, aici, 
la Porțile de Fier, cu
fundarea în eterna 
„liniște 
nu mai 
Din toate direcțiile,

a naturii“ 
e posibilă.

tribuie la îmbunătăți
rea alimentării cu e- 
nergie electrică a ora
șului. Prin intrarea în 
funcțiune a noului 
grup, care funcționea
ză cu parametri înalți, 
capacitatea 
electrice de

centralei
termofi-

care Grozăvești crește 
simțitor.

Lucrările au fost e- 
»ecutate de Trustul 
de construcții și mon
taje electrice din Mi
nisterul Energiei E- 
lectrice.

cu ulei

(Agerpres)

Dunărea e asaltată 
metalic — pe șenile 
sau pe roți de cau
ciuc, cu lame de oțel 
dărîmătoare de ma
luri, cu pikhamere 
sfredelitoare sau cu 
gurile mușcătoare ri
dicate și izbite-n rocă 
de gîturile înalte ale 
unor excavatoare de 
mare capacitate.

In mijlocul acestui 
du-te-vino de mașini, 
de comenzi, de bas
cule care se descarcă 
coborînd de la carie
ra din munte, în veci
nătatea traficului 
continuu de vapoare 
sau a drăgilor care 
scormonesc fundul de 
piatră al Dunării, dis
tingem placa come
morativă consemnînd 
și prima comandă de 
începere a lucrărilor : 
7 septembrie 1964.

Memoria imaginilor 
este, în asemenea 
momente, deosebit de 
utilă. Exact acum un 
an, aici, nu era mai 
nimic, sau aproape 
nimic, din ceea ce al
cătuiește azi marele 
șantier.

Azi, numai șantierul 
românesc măsoară de
ocamdată 34 de kilo
metri de-a lungul a- 
pelor fluviului, și în 
curînd va crește cu 
încă o sută. E doar 
un fapt, fiindcă pen
tru a da o imagine 
cit de cit concretă a 
ceea ce reprezintă în- 
tr-adevăr șantierul 
Porțile de Fier ne-ar 
trebui obiectivul ri
guros al cineastului 
care să descrie și pa
noramic și detaliat 
saltul care s-a făcut 
într-un an.

EUGEN FLORESCU
MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

La Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice 
din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a început fabricarea unui 
nou produs — cauciucul cu ulei 
— folosit în industria dc anve
lope. Acesta se prelucrează ușor 
și are o . rezistență mai mare lă 
uzură. în prezent, la acest com
binat se fac pregătiri în vederea 
începerii fabricării cauciucului 
alb care va fi întrebuințat tot 
în fabricarea anvelopelor.

în cadrul secției de polistiren 
a combinatului a început produc
ția polistirenului anti-șoc tip 
PAS-2, cu calități îmbunătățite 
față de polistirenul fabricat pînă 
în prezent, și care va fi între
buințat în diferite sectoare ale 
economiei.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES
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Cartierul Berceni. Blocuri 
școală nouă I

Să discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi

SCRISOARE CĂTRE ADOLESCENTI
Povestea este extrem de sim

plă și cunoscută și poate, de a- 
ceea, atît de tulburătoare.

La prima lui dragoste, un tînăr 
abia ieșit din adolescență a trăit 
și prima lui dezamăgire, prima 
lui dramă: veche, puțin penibilă 
și rizibilă, privită de la distanta 
unui om matur, dar, vai, atît de 
adevărată și profundă la 18 ani.

S-a despărțit în perioada exa
menului de maturitate de fata pe 
care o iubea, pentru o lună dc 
zile. Amîndoi dădeau examen, 
dar în orașe diferite. „Nu la

mine mă gîndeam în tot 
timp, spune el în scrisoare, 
ea, nu pentru că mi-ar fi 
teamă că nu e bine pregătită, ci 
pentru că așa e cînd iubești: 
trăiești prin ființa celui care ți-e 
drag“. Reîntors în orașul natal, 
N.II. primește cu stupefacție ves
tea neașteptată a „trădării“. 
„Prietena nu-mi mai aparținea. 
Ea oferise prietenia ei altuia“. 
De ce ? Explicațiile au fost pre
cise. „Trebuie să înțelegi, i-a 
spus ea, că sîntem la o vârstă la 
care ne trebuie, pe lingă altele,

acest 
ci la 
fost

și puțină distracție. Tu erai de
parte, eu eram singură... Am în
cercat să mă retrag în solitudine 
(e vîrsta la care se vorbește pre
tențios I n.n.), dar nu am reușit“.

Ce trebuie să fac ? se întreabă 
N. II. Să insiste sau să se retra
gă și să-și ascundă, după pro- 
pria-i expresie, „nobilele senti
mente". El nu era un egoist. El 
se gîndea și la actualul prieten 
al fostei sale iubite. „Am dreptul 
să-l fac acum și pe el să sufe
re Un prieten intim l-a sfă
tuit să sufere și... să se retragă.

Adică să fie demn. Înainte de a 
ne cere părerea despre gestul lui, 
N. H. transcrie un citat din Bo- 
caccio : „Cit respect și cîte elo
gii merită prietenia! Ea este o- 
ceea care face să se nască, hră
nește și întreține cele mai fru
moase sentimente de generozita
te de care este capabilă inima 
omenească“.

Așadar, prima dragoste din 
viața lui N. H. s-a sfîrșit trist și 
amărăciunea întimplării va rămî- 
ne în el dacă nu pentru totdeau
na, pentru multă vreme. Fără

îndoială va iubi iarăși, timpul îi 
va da repede detașarea necesară 
pentru a judeca lucrurile pe de
plin lucid. Va trăi însă, cel puțin 
pentru o vreme, o anumită neîn
credere față de sine și față de 
cea care îi va oferi prietenia.

Am procedat bine sau nu că 
am renunțat la această priete
nie ? întreabă el. Cine ar putea 
să-i răspundă cu convingerea 
sinceră că deține secretul atitudi-

ION BĂIESU
(Continuare în pag. a Il-a)



Coltul turistului

curiozitățile tio-

lungul acestei 
începe deobicei 

orașul mort din 
cu același

Pe coasta Mării Negre, între la
cul Sinoe și Vama Veche, se des
fășoară, ca o nesfîrșită bordură 
sidefie, zona balneo-climaterică a 
litoralului românesc.

Cale de 75 de kilometri, atenția 
vizitatorului este atrasă de nume
roase obiective de interes turistic, 
de frumusețile peisajului ca și de 
vestigiile antichității. de monu
mentele arhitectonice, de realiză
rile edilitare, de 
rei și faunei.

Călătoria de-a 
Coaste de Argint 
de ia Histria, 
vîrful promontoriului 
nume. întemeiată cu aproximativ 
șase veacuri Înaintea erei noas
tre de către neguțători ionieni, ce
tatea —• pe atunci portuară — a 
cunoscut o lungă perioadă de în
florire sub stăpînirea Heladei și 
ulterior a Romei. Teribila năvală 
gotică din anul 248 e.n., îi pus
tiește meleagurile, dar Histria re
naște în secolul următor, fără să 
mai atingă niciodată vechea stră
lucite. Este părăsită 
0 existență, adesea 
0 mie două sute de 
arheologice, inițiale 
eminentul om de știință 
Pîrvan, au căpătat un liou avînf 
după 1948. Astăzi, fosta perlă a 
Pontului Euxin, supranumită „Pom- 
peiul românesc", se îniățișează ca 
un lapidarium în aer liber, în care 
ruinele templelor grecești stau 

treptat, după 
glorioasă, de 
ani. Lucrările 
în 1914 de 

Vasile

alături de rămășițele termelor ro
mane, de resturile bazilicii bizan
tine, de coloanele cu capiteluri 
surpate ale marilor ediiicii particu
lare. Cercetători și excursioniști 
din lumea întreagă admiră an de 
an acest muzeu unic, înconjurat 
de ape, de nisipuri și de albăstri- 
mea văzduhului.

Coborînd la sud de capul Midia, 
între Tașaul și Siutghiol, ne în- 
tîmpină orășelul Năvodari, foc de 
odihnă estivală pentru mii de co

pil din toate colțurile tării. La 
cîțiva kilometri distanță, împung 
zarea coșurile semețe ale uzinei 
de superfosfați și acid sulfuric. 
Traversînd cu o lotcă Siutghiolul, 
pe care-l străbat nenumărate am
barcațiuni sportive și în adîncurile 
căruia mișună o fabuloasă faună 
piscicolă (s-au prins aici somni de 
peste 400 kg), iată-ne ajunși la 
Mamaia, a cărei celebritate a de
pășit, în ultimul deceniu, granițele 
continentului. Situată cam pe ace
eași latitudine cu Biarritz, Nissa, 
Florența, Livadia și alte „somități" 

balneo-climaterice, Mamaia benefi
ciază în plus de un regim rar în- 
tilnit al brizelor dintre uscat și 
mare, precum șl de o plajă de opt 
kilometri, comparabilă, după opi
nia vizitatorilor avizați, numai cu 
plajele Floridei sau ale unor insule 
din Pacific.

De o reputație asemănătoare se 
bucură și „surorile" sale mai din
spre miază-zl. La Etorie-nord, de
numită asttel pentru că eforia spi
talelor civile a întreprins aici

Coasta de Argint
de DAN DEȘLIU

construirea unul sanatoriu, în ju
rul anului 1900 — panorama con
strucțiilor moderne este ampliiica- 
tâ de pitorescul lacului Tâehir- 
ghiol, vestit prin proprietățile cu
rative ale apelor și ale nămolului. 
Stațiunea geamănă, Eforie-sud, cu
prinde; între altele, un remarcabil 
muzeu arheologic, cu vestigii din 
neolitic, cu fragmente de vase și 
de marmură șlefuită, cu podoabe 
de aur și ornamente din epoca e- 
lenistică. Coborînd sub paralela 
44, poposim la Mangalia, una din 
localitățile cu cea mai blîndă cli-

baziieil Bizanțului, devoții Iui Al- 
iah, corăbieri genovezi, compatri- 

—r— Columb și autor! ai iaru-
“șVp'îiniu'cer'Bătrîn. "căfotorul"con- «. se V,e£^v ?i ?zi‘ ',fl cap«uf
temporan se va îndrepta cu emo
ție spre relicvele trecutului în
depărtat, îndeosebi spre sarcoia- 
gui de calcar, descoperit într-un 
tumulus in 1959 și cunoscut sub 
numele de „mormînlul cu papirus" 
— va admira parcul sportiv din 
preajmă, va face o plimbare pe 
malul iezărului, prin crîngurile de 
salcim și de liliac din apropiere, 
va poposi mai îndelung pe cărările 
pădurii Comorova, superb monu
ment al naturii. Acolo, stejarul și 
frasinul se întîlnesc cu ienupărul 
și cu plopul piramidal, iar cocoșul 
de .munte, căprioara și iazamll se 
simt la ei acasă, în ciuda neobiș
nuitei vecinătăți marine...

tnă de pe teritoriul patriei noastre. 
Aici sé înălța cîndva importanta 
așezare Cailatis, de care amintește

Ne apropiem de sfîrșitul acestui 
itinerar-fulger pe Coasta.de Ar
gint. Am lăsat, într-adins, la ur
mă „inima" litoralului românesc, 
Constanta, anticul Tomis. Numai 
despre ea s-ar putea scrie — si 
cred că ar trebui Scrisă cit de 
curlnd — o lucrare cuprinzătoare. 
Ci te valuri n-au bătut acest țărm 
îh decursul istoriei, Cilii expediții, 
triumfuri, dezastre, nu s-au perin
dat pe iîșia stincoasă, unde pla
nează umbra tragică a lui Ovidiu ! 
Au trecut pe-aici grecii miletieni, 
apoi sciții, romanii, goții, gepizii.

neamului său și 
civilizației euro-

astăzi cel tuai 
pe 11-

falezei... Dacă "'închizi ochii, vei 
distinge în vuietul mării pasul 
apăsat al lui Mircea cel Bătrîn, 
domn al Țării Românești, luptător 
dirz pentru ființa 
pentru ocrotirea 
pene„.

Constanța este 
mare șl mai frumos oraș de 
toralul nostru, important port ma- 
rititn, centru balnear și de vilegia
tură. în 1889, numărul locuitorilor 
nu trecea de 7 000. Treizeci de 
ani mai tîrziu, un recensământ in
dica cifra de 59 000, pentru ca în 
1962 capitala Dobrogei să cuprin
dă 117 000 de oameni. Con
stanța Înseamnă pentru noi, 
călători mai rari sau mai stărui
tori pe meleagurile sale, și ma
iestuoasa poartă către talazuri, și 
mozaicul descoperit pe țărmul mă
rii, nu departe de șarpele fantastic 
și statuile zeilor romani, și monu
mentul celui ce-a scris „Tristele" 
și „Ponticele", amintind pentru 
prima oară în poezie de neînfri
cata pămînteni, și bustul Iui Emi- 
nescu, privind cu orbite de piatră 
ivirea luceafărului peste mișcătoa- 
rea mărilor singurătate — și amin
tirea glorioaselor tradiții revoluțio
nare ale muncitorilor portuari și 
feroviari, sub conducerea comuniș
tilor — și profilul grandios al o- 
tașului de mîine, prefigurat în ga
ra cea nouă, în blocurile avîntate 
spre cer, în clădirile moderne, su
ple șl inspirate, înlocuind treptat, 
cu îndrăzneală creatoare, statura 
timpului apus.

întreprinderea „Electrotehnica" 
din Capitală, Se pregătește 
pentru expediție un nou lot de 

transformatoare de forță.
Foto : AGERPRES

INFORMAȚII
Sesiunea Comisiei de co
laborare tehnico-științi- 

iică romăno-ungară
între 4—7 septembrie 1965 

au avut loc la București lu
crările sesiunii a XV-a a Co
misiei de colaborare tehnico- 
științifică româno-ungară.

La sesiune, Comisia a exa
minat activitatea de colabo
rare tehnico-științifică desfă
șurată în intervalul de la se
siunea a XlV-a și a stabilit 
programul de colaborare pe 
perioada următoare.

Protocolul încheiat a fost 
semnat din partea română de 
Covaci Gheorghe, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, iar din partea 
ungară de Valyi Peter, prim 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Protocolul semhat prevede 
ca cele două părți să-și trans
mită documentații tehnice și 
să înlesnească vizite de stu
diu ale specialiștilor pentru 
cunoașterea realizărilor teh- 
nico-științifice în domeniul 
industriei construcțiilor, in
dustriei chimice, industriei 
ușoare, alimentare, agricul
turii șl altele.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat în spirit de înțelegere 
și prietenie depiihă.

• Cu prilejul aniversării pro
clamării independenței Braziliei, 

însărcinatul cu afaceri ad-inte» 
rim al Braziliei la București, 
Joao Tabajarâ de Oliveita, a ofe
rit marți la amiază o recepție, 
la care au luat parte funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, oameni de cul
tură și artă și șefi ai misiunilor 
diplomatice.

• Marți dimineața, tenorul 
Ion Piso a plecat la New York, 
tinde, odată Cu deschiderea noii 
stagiuni muzicale va debuta pe 
scena lui Metropolitan Opera.

Conierință internațională 
privind utilizarea apelor 

reziduale

Marți au început în Capitală 
lucrările celei de-a IV-a confetțn» 
țe internaționale privind utiliza
rea apelor reziduale la irigații, 
organizată de Institutul de studii 
și cercetări hidrotehnice din 
București. La lucrările conferin
ței participă oameni de știință și 
specialiști din Bulgaria, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S.

(Agerpres)
-------

Scrisoare
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PROLOG IA DESCHIDEREA ȘCOLILOR Scintela 
■^tineretului

adolescenti
r ■ ->

(Urmare din pag. I)

etalon în astfel de împreju-

Consfătuirile raionale anuale ale cadrelor didactice Competiții PE SCURT

nii <
rări ? Unii vor spune că da, a 
fost bine că s-a retras cu demni
tate, alții vor fi de părere că a- 
tunci cînd iubești cu adevărat, 
nu renunți ușor la dragostea ta,

• În raionul lași
Acum, în pragul începerii no

ului an școlar, spațioasa sală de 
festivități a Casei tineretului a 
găzduit marți lucrările consfătu
irii anuale a cadrelor didactice 
din raionul Iași. Referatul intitu
lat „Sarcinile care revin școlii în 
lumina Documentelor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.“, pre
zentat de conf. univ. Mihai Tu- 
dosa, a fost ascultat cu viu in
teres de cei prezenți.

— Mi-am început cariera de 
învățător în urmă cu 39 de ani 
— spunea pensionarul Matei To- 
ma — directorul școlii generale 
de 8 ani din comuna Popești, 
îmi aduc aminte cîte greutăți, 
cîte griji aduceau zilele noului 
an de școală în casele nevoiași
lor de pe atunci ai satului. As
tăzi, zilele acestea îl bucură deo
potrivă, pe educator ca și pe pă
rinte și pe elev, le inspiră dra
goste și respect față de partid, 
hotărîrea de a nu precupeți ni
mic pentru a face din ctivîrtful 
partidului faptă.

Venind în întîmpinarea spuse
lor bătrîmilui învățător, spre a 
demonstra posibilitățile pe care 
tînărul nostru le are de a se in
strui, un alt veteran al catedrei, 
învățătorul Gheorghe Bădărâu, a 
citat cîteva cifre : din 1948 în
coace, 250 de foști elevi ai șco
lii din satul Bivolari au devenit 
profesori, învățători, ingineri, 
ofițeri, tehnicieni, maiștri și mun
citori cu înaltă calificare.

In raionul Iași, zilele noului 
an școlar găsesc 250 de săli de 
clasă noi, 1 000 bănci, 50 table, 
60 catedre și material didactic 
în valoare de peste 200 00(1 lei.

La catedrele celor 147 de școli 
se află 524 învățători și 630 pro
fesori, dintre care absolvenți din 
anul acesta, 63.

Aspectul sărbătoresc al con
sfătuirii s-a împletit strîns cu 
caracterul ei concret de lucru, dc 
generalizare a experienței acu
mulate de cadrele didactice din 
școlile fruntașe. Aproape toți 
vorbitorii s-au referit și la unele 
greutăți privind calitatea învăță
mîntului, precum și legarea lui 
de practică, venind, în același 
timp, cu prețioase propuneri.

întrucît în raion sînt multe ca
dre tinete, s-a propus înființarea 
unui cabinet care să Studieze și 
să generalizeze Cele mai bune 
metode de învățămînt, pe care le 
posedă cadrele cu îndelungată 
experiență.

De asemenea, în scopul mo
dernizării procesului instructiv- 
educativ, mai cu seamă la mate
matică, fizică și chimie, limba 
română și limbile străine, s-a 
propus Ca organele de resort să 
studieze problema înzestrării șco
lilor cu mijloacele moderne au- 
dio-vlzuale ca: magnetofoane, a- 
parate de radio și televizoare, iar 
una din publicațiile de speciali
tate să inițieze O demonstrație 
pe această temă. Astăzi, Confe
rința continuă cu desfășurarea 
Lucrărilor pe comisii.

Consfătuirile râiortale ale 
cadrelor didactice din școlile 
medii, din școlile de cultură 
generală și profesionale — 
care au început ieri în toată 
țara — au scos în evidență 
hotărîrea zecilor de mii de în
vățători și profesori de a răs
punde încrederii pe care le-a 
acordât-o partidul, printr-o 
perfecționare continuă a pre
gătirii profesionale, a măiestri
ei pedagogice, printr-o mun
că neobosită și entuziastă, 
pusă în slujba educării celor 
mai tineri cetățeni ăi patriei 
noastre socialiste.

...Casa de cultură a tinere
tului din raionul Grivița roșie 
din Capitală. La lucrările 
consfătuirii cadrelor didactice 
participă peste 3Q0 de învăță
tori și profesori din cele 58 
de unități școlare, din raion. 
Sînt prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai Comitetului 
raional al P.C.R.. ai Sfatului 
popular raional și ai doinite- 
tuiui raional ai U.Ț.C. Tema 
discuției: „Sarcinile ce revin 
școlii în lumina documentelor 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român“. 
Firește, s-a pornit de la expe
riență anului școlar trecut, dh 
la rezultatele înregistrate 
pînă în prezent în procesul 
instrUotiv-educativ. Au luat 
cuvîntul directori ai școlilor 
medii, ai școlilor de cultură 
generală și profesionale, nu
meroși învățători și profesori. 
Făcînd o sinteză a tuturor ex
punerilor, se desprinde conclu
zia că în anul școlar trecut 
cadrele didactice din raionul 
Grivița roșie au obținut suc
cese importante: s-a îmbogă
țit conținutul discuțiilor în 
consiliile pedagogice, în comi
siile metodice, în Cercurile 
pedagogice — toate acestea 
avînd drept rezultat creșterea 
eficienței lecțiilor. In centrul 
preocupărilor cadrelor didac
tice a stat stimularea intere
sului elevilor pentru studiul 
individual, intensificarea cola
borării cu organizațiile U.T.C. 
și cu familiile elevilor, o aten
ție deosebită în cîntărirea cu
noștințelor elevilor.

• în raionul

Grivița roșie

Ttasînd jaloanele activității 
pe care o vor desfășura cadre
le didactice în noul an școlar, 
consfătuirea a scos îh eviden
tă și unele deficiențe, subli
niind, totodată, căile de reme
diere a acestora. „Calitatea 
muncii noastre — arăta în 
consfătuire tovarășa profesoa
ră Teodora Andrei, directoare 
adjunctă a Școlii medii nr. 40 
— se identifică cu calitatea 
învățftmîntului. Acest fapt 
impune o continuă perfecțio
nare a pregătirii cadrelor di
dactice“. Consfătuirea a subli
niat însă Că nu în toate cazu
rile formele organizate pentru 
perfecționarea pregătirii ca
drelor didactice sînt folosite 
cu maximum de eficiență. Din 
școlile raionului Grivița roșie 
numai doi tovarăși învățători 
s-au înscris în anul școlar 
trecut la examenele pentru 
gradul II. Aceasta datorită 
faptului că în multe școli nu 
s-a manifestat interes pentru 
îndrumarea cadrelor didactice 
în vederea prezentării la exa
menul de grad. De asemenea, 
schimburile de experiență în
tre cadrele didactice — inter- 
asistențele — nu-și ating în
totdeauna scopul datorită re
gizării lecțiilor în cadrul Că
rora se organizează interasis- 
tențele.

Manualele școlare — s-a a- 
rătat în consfătuire — sînt 
redactate, în majoritatea lor, 
de către cercetători științifici, 
cadre didactice universitare. 
Prin conținutul de idei, prin 
felul în care sînt sistematiza
te și prezentate cunoștințele, 
acestea corespund cerințelor 
învățămîntului mediu sau de 
cultură generală. Se întîlnesc 
însă, în unele manuale, și ex

primări greoaie, care fac in
accesibile unele lecții chiar și 
elevilor din ultimele clase. A- 
ceasta se datorește și faptului 
că autorii respectivi nu se 
confruntă Cu profesorii care 
folosesc aceste manuale în 
predarea cunoștințelor și care 
ar putea să vină cu propuneri 
și sugestii importante. A exis
tat propunerea ca în comisiile, 
care avizează manualele șco
lare să fie cuprinși învățători 
și profesori din învățămîntul 
de cultură generală. S-a ară
tat, de asemenea, că este ne
cesar ca în cadrul cercurilor 
metodice raionale, cadrele di
dactice să facă observații cu 
privire la conținutul manuale
lor și al programelor școlare 
— observații cate să fie cen
tralizate pe țară și prezentate 
Editurii didactice și pedago
gice.

Lucrările consfătuirii conti
nuă.

® Mîine încep, în orașul 
bulgar Jambol, întrecerile celei 
de-a 14-a ediții a Balcaniadei 
de lupte 
reunește 
fruntași, 
olimpici

La actualele 
noastră vă fi reprezentată de 
C. Turturea, I. Baciu, S. 
pescu, L. Buha, 
N, Neguț ele.

clasice $i libere, care 
numeroși sportivi 

campioni mondiali și 
din tarile balcanice.

întreceri țara

Po-
Fi. Ciorcilă,

acestei săptă- 
se va desti

C. SLAVIC

Juriul Festivalului 
Internațional al 

Teatrelor de Păpuși 
și Marionete

■

între 
des- 
Féê-

După cum s-a mai anunțat, 
10—25 septembrie a.c. se va 
fășurâ la București al IlI-lea 
tival Internațional al Teatrelor de 
Păpuși și Marionete.

Din juriu fac paffe următoarele 
personalități : Marcel Breslașu, 
președinte ; membri : George Spe- 
aight (Anglia), Aii El Ray (R.A.U.), 
Jose Geal (Belgia), Jan Malik 
(Cehoslovacia), Hu Dai-ui (Republi
ca Populară Chineză), Paul Lduis 
Migdon (Franța), Henryk Jurkow- 
ski (Polonia), Margareta Nicules- 
cu (România), Alexandru Brătășa- 
nu (România), Pascal Bentoiu (Ro
mânia), Wllliam Bâird (S.U.A.), 
Lânoră Spet (Uniunea Sovietică).

Deschiderea festivalului Va avea 
loc îh ziua de 10 septembrie, ora 
17, în sala Teatrului C.C.S.

(Agerpres)

ADRIAN VASILESCU

• La sfîrșitul 
mîni, la Atena 
șura o altă competiție balcani
că. Este vorba de cea de-a 24-a 
ediție a Balcaniadei de atle
tism, la care participă cel mai 
valoroși atleți din Bulgaria, 
Iugoslavia, România, Turcia și 
Grecia.

Din fotul român fac parte Io- 
landa Balaș, Mihaela Peneș, 
Viorica Viscopoleanu, Ioana 
Petrescu, Maria Pândele, Ana 
Sălăgean, Șerban Ciochină, 
Viorel Suciu, Constantin Gre- 
cescu, Zoltan Vamos etb.

(Agerpres)

• Cea de-a 3-a edi
ție a campionatului de 
matocros al armatelor 
prietene va avea loc 
în ziua de 19 septem
brie la Brașod. Vor 
lua parte ntOlocicliȘti 
ai cluburilor sportive 
militare din R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, U.R.S.S., 
R. P. Ungată și Re
publica Socialistă Ro
mânia. Se vor disputa 
probe la clasele 250 
cmc și 500 cmc.

® In bazinul de )a 
Ștrandul tineretului 
din Capitală se desfă
șoară astăzi întîlnirea 
amicală de înot, polo 
pe apă și sărituri de la 
trambulină dintre se
lecționatele regiunilor 
București și Ruse (R. P. 
Bulgaria). Concursul 
începe la ora 16.

• în cea de-a 9-a 
rundă a turneuîiii in
ternațional de șah de 
la Havana, marele 
maestru SmîsioV a 
Cîștițjât la Donner, Bl- 
lek la Wade și Ghel- 
Ier la Lehmann. S-au 
terminat remiză parti
dele: Jimenez — Cio- 
cîltea, 
Parma, 
Tringdv, 
Szabo.
conduc ' 
kov cu 
fiecare, 
Gheller 
Fischer J 
partidă întreruptă. Cio- 
cîltea cu 4,5 puncte o- 
cupă locul 9. Șahistul 
român joacă în runda 
a 10-a cu marele 
maestru sovietic. Ghel
ler.

naționale de box ama
tor (A.I.B.A.) se va 
îptruni la Paris intre 
21—25 octombrie. Pe 
ordinea de zi figurea
ză și tragerea la sorti 
a viitoarei ediții a 
„Cupei Europei" inter- 
țări.

Spre deosebire de malul iugo
slav — cu dealuri domoale și 
terase coborîtoare spre ape, mai 
favorabil construcției, malul ro
mânesc se ridică, aici, brusc, abia 
lăsînd loc unei șosele și unei 
căi ferate să se strecoare prin 
Vîrciorova spre Banat. Etapa în- 
tîia din planul comun al cons
trucției — realizarea de-a lungul 
fiecărui mal a unor canale și e- 
cluze prin care să se permită 
navigația — ca să poată fi stă
vilită Dunărea — trebuia, deci, 
precedată în partea română de o 
preetapă: aceea a împingerii 
muntelui măi într-o parte, a 
mutării șoselei și căii ferate, și 
în special a creării unor uriașe 
platforme pe suprafața cărora să 
se poată amplasa o salbă întrea
gă de obiective industriale care 
vor deservi procesul de turnare a 
celor aproape trei milioane de 
metri cubi de beton — linia de 
forță a marelui baraj. Dar, nea- 
vînd acel aparat aflat la îndemî- 
na cineaștilor ne vom mulțumi 
cu cifre și date nu mai puțin im
presionante. Transcriem din fișa 
raport a șantierului:

• numai contribuția româneas
că la realizarea și definitivarea 
detaliilor de proiectare a baraju
lui totalizează un efort de gîndi- 
re echivalînd cu 3 250 000 ore e- 
nergle intelectuală.

• numai la platforma pe care 
se vor amplasa depozitele de e- 
chipament electromecanic nece
sare în prima etapă a construc
ției s-au transportat și depus 
600 000 metri cubi de stîncă-,

• numai pentru stăvilirea a- 
pelor unul pîrîiaș — Jldoștița — 
care se varsă în apropierea ba
rajului, în Dunăre, a fost nevoie 
de o betonate a Cursului pe 0 
lungime de cîțiva kilometri spre 
munte;

• numai pentru cei cîteva mii 
de muncitori cît numără (pînă 
acum) șantierul s-au construit 
blocuri de locuințe de-a lungul 
văii Jidoștiței, echivalînd cu un 
adevărat orășel...

A fost muncă, muncă serioasă, 
bătălie cu muntele și cu apa, 
chiar în acest prim an. Cuvintele 
numai vor să însemne că pe lingă 
cele ce am enumerat s-au mai 
făcut multe altele și ar fi de-a- 
juns să amintim numărul mare 
de mașini și utilaje grele cu care 
a fost dotat șantierul ca să spu
nem încă foarte mult.

Un cuvînt stă în prezent 
pe buzele tuturor I batardou. 
Inginer, șef de lot sau di
rector general, șofer sau excava
tor ist — fiecare este cu privirea 
îndreptată spre atacarea lucrării 
socotită „de bază“ în prima e- 
chipă: construcția unui dig lung 
de un kilometru și jumătate care 
va avea forma unui inel prelua" 
git. El va înconjura zona în care 
se vor construi ecluzele și uzina 
electrică permițînd constructori
lor să izoleze Dunărea și să eva
cueze apa pentru a putea lucra 
în voie. Dar însăși construcția a- 
cestui batardou constituie o seri
oasă punere la încercare: numai 
pentru două începuturi de avans 
dinspre mal spre Dunăre s-au 
turnat pînă acum 400 000 me
tri cubi de stîncă. Și asta e doar 
o „linie de schiță“. Construcția 
propriu-zisă a bâtardoului pune 
mari probleme tehnice. Ca să izo
lezi Dunărea este necesar să în
figi piloni puternici chiar în mij
locul ei, fiecare „pilon" fiind, de 
fapt, un cerc de sute de piloni 
metalici înfipți în stîncă de pe 
fund șt ridieîndu-se deasupra a- 
pelor, înlănțuirea acestor „celule“ 
dînd acel zid protector numit ba
tardou. Tensiunea trăită în pre
zent pe șantier este dată de vestea 
că „uneltele“ cu Cară se vor bate 
pildhii — două platforme plutitoa
re lungi de 48 metri, late de 30 
de metri și cîntărind cîte 1 300 
de tone fiecare, pleacă zilele â- 
căstea din Șantierul naval Galați 
câte le-au construit, spre Porțile 
de Fler. Din faza mării organi-

Robatsch —
Pachmann — 

, Ivkov — 
în clasament 

Smîslbv șl Iv- 
cîte 7 puheté 

urmați de 
6,5 puncte, 

6 puncte și o

• Comitetul execu
tiv al Asociației inter-

• Echipa de fotbal 
a Uruguayului va în
treprinde în primăvara 
anului viitor un tur
neu în Europa, urmînd 
să joace la Copen
haga, 'Atena și Oslo.

• Echipa de judo a 
Japoniei, care se află 
în turneu prin Europa, 
a învins cu 7—1 selec
ționata R. F. Germane. 
Arbitrul întîlnirii a 
fost olandezul Anton 
Geesink, campion o- 
limpic la categoria su- 
pergrea.

(Agerpres)

Lucrări de montaj la rezervoarele de acid fosforic ale Fabricii de îngrășăminte compuse din Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele

#btâ: AGERPRES

zări, munca la hidrocentrală intră 
în etapa „atacării“ Dunării. E 
firesc să fie întîmpinată cu emo
ție, cu atît mai mlilt cu cît reali
zarea modelului proiectat de 
„celule“ se face pentru prima 
dată în tehnica mondială. De a- 
ceea, în timpul celor două săp- 
tămîni cît vor călători platfor
mele pînă la Turnu-Severin, e- 
chipele care le vor deservi vor 
face și primele lor experiențe, 
„rodajul“ principal.

★
împlinirea unui an de la data 

începerii construcției a fost mar-

Am stat, pe șantierul din zona 
iugoslavă, de vorbă cu cîțiva din
tre constructori.

„Am fost foarte recent pe șan
tierul românesc — ne-a spus ingi
nerul Arso Paunkovic, directorul 
întreprinderii Hidroelektrana- 
Gherdap — și apreciez modul în 
care constructorii români au găsit 
rezolvarea unor dificile probleme 
tehnice, probleme de care noi am 
fost scutiți prin configurația na
turală diferită a terenului. Cola
borarea noastră în primul an s-a 
dovedit rodnică și ea este o do
vadă că pînă la sfîrșitul lucrări-

următor, în primul rînd termi- 
nîndu-și operațiunile lor, apoi 
pregătind sculele, vagoneții, 
materialele necesare ortacilor. 
Ștafeta schimbului este pre
luată astfel din mers.

— Brigada mea, spune to
varășul Vîrdea Avram, lucrea
ză la înaintări în galerii, la 
orizontul 400. LUnar, noi ne-am 
depășit planul. Considerăm 
că vitezele mari în gale
rii se pot obține numai cu oa
meni bine pregătiți profesio
nal. Repartizarea pe schim
buri am făcut-o, de asemenea,URMĂRI DIN PAQ. I

cată în egală măsură în localită
țile Turnti-Severin și Kladova 
(R.S.F. Iugoslavia) prin vizite 
reciproce ale constructorilor ro
mâni și iugoslavi.

Duminică, 5 septembrie, peste 
400 de muncitori, ingineri, tehni
cieni de la șantierul românesc al 
hidrocentralei au traversat Dună
rea pe bordul vasului „Alba Iu- 
lia“ spre localitatea Kladova. Pe 
pontonul postului iugoslav cîteva 
mii de locuitori i-au întîmpinat pe 
români. Drapelele celor două țări 
însoțite de un mare panou pe 
care era scris „Trăiască prietenia 
dintre popoarele iugoslave și po
porul român“ împodobeau portul, 
străzile orașului. Alte cîteva sute 
dâ constructori și cetățeni din 
orașul Kladova și împrejurimi au 
fost primiți în același timp în 
portul orașului Tr. Severih. Și îli- 
tr-un oraș și în celălalt au avut 
loc vizite reciproce la șantiere, 
spectacole artistice, meciuri de 
volei și fotbal. Și într-un oraș și 
în celălalt sentimentele de prie
tenie, izvorîte din buna vecină
tate și întărită prin munca comu
nă în vederea realizării unui o- 
biectiv măreț — s-au făcut vizi
bile pretutindeni.

lot părțile română și iugoslavă 
vor rezolva cu aceeași hună înțe
legere toate problemele pe care 
ni le pune construcția“.

Și pe un mal și pe celălalt 
sărbătoarea prietenească a durat 
pînă seara.

Oil ja și Paroșeni

nu pot urma

Aninoasa - sud
și Lonea?

fălcat pe schimburi și oameni, 
între Schimburi există o co
laborare strînsă. Fiecare caută 
să asigure maximum de con
diții de lucru pentru schimbul

intercalat, cu oameni cu multă 
experiență și tineri începători. 

Nu același lucru întîlnim la 
Dîlja și Paroșeni. Aici planul 
la înaintare pe semestrul I s-a 
realizat doar în proporție de 
78,4 la sută și respectiv 86,6 
la sută; pe luna iulie, Dîlja 
â rămas restanță cu 139 ml iar 
Paroșeni cu 82 ml. Motivul? 
încearcă să ni-1 prezinte to- 

. varășul
gyordsi, 

, pentru
noi.

— L a
urmă în primul rînd din cau- 
za unei inundații neprevăzute. 
Altă cauză ar fi slaba apro
vizionare cu materiale. Aici 
este planificat să se constru
iască un depozit de materiale 
care trebuia terminat încă de 
anul trecut. I.C.M.M. a tără
gănat însă lucrarea și n-â ter
minat-o nici acum. Nu sîntem 
ajutați suficient nici de către 
Direcția comercială a Combi
natului prin care ne aprovi
zionăm cu materiale.

La Paroșeni, rarnînerile 
în urmă se datoresc și faptu
lui că săparea puțului auxiliar

inginer Emeric Mò- 
directorul exploatării 
deschiderea minelor

Dîlja sînt rămîneri în

n-a început în trimestrul II 
cum era planificat. Firește, ră- 
mînerile în urmă se datoresc 
și brigăzilor noastre. Ele sînt 
destul de proaspăt constituite, 
nu toți membrii lor aU 
suficientă experiență și pre
gătire profesională. La Pa
roșeni brigada lui Wag- 
ner Ioan, de exemplu, folo
sește acum, pentru prima dată, 
cofrajul glisant la betonarea 
puțului, nu-i obișnuită cu a- 
ceastă metodă. Tot aici într-o 
galerie am introdus o mașină 
de încărcat „E.P.M.-2“ care 
îndă nu dă maximum de ran
dament, și avem prevăzut să 
mai' introducem și alte utilaje 
moderne. Pentru aceasta 
ne-afn propus să deschidem 
un curs de perfecționare cu 
toți minerii care deservesc sau 
vor deservi aceste utilaje. A- 
vem de fapt un plan cuprin
zător de măsuri pentru lichi
darea acestor lipsuri.

Inginerul Eugen Stănescu, 
șeful sectorului Paroșeni, ne 
vorbește și el despre anumite 
cauze ale neîndeplinirii ritmi
ce a sarcinilor de plan.

— în perioada iernii, spu
nea el, ăm avut greutăți din 
pricina drumului de acces 
spre mină. El era atît de im
practicabil îneît fiecare ma
șină trebuia remorcată pe eî* 
teva sute de metri 
zerul. Drumul nici 
este reparat. Avem 
te dese decuplări 
pentru că sîntem cuplați di
rect cu puțul 5 de la Vulcan. 
Cînd au ei vreo defecțiune, ne 
decuplează și pe nOi. Ne lip
sește, de asemenea, apa pota
bilă și industrială pentru com
presor. Puțul din Jiu a fost 
distrus de inundații și n-am 
mai fost ajutați să săpăm al
tul. Propunerea mea este ca 
lipsurile pe Care le-am arătat 
mai sus să stea în atenția 
combinatului și să fie rezolva
te măcar de ăcl înainte.

O interesantă observație a

cu buldo- 
acuni nu 

apoi foar- 
de curent

lupți pentru ea.
Personal nu m-aș încumeta să 

dau un răspuns.
Ceea ce mi se pare cu adevă

rat interesant și demn de discu
tat este o anumită concepție des
pre prietenie și diagoste care 
izbește cu violență din cele cîte
va replici ale fetei. Sîntem la o 
vîrstă, explică ea lașitatea gestu
lui, cînd trebuie să ne distrăm. 
Maturitatea sentimentelor, sta
bilitatea, răspunderea pentru un 
jurămînt făcut într-o clipă de 
tulburare vor veni mai tîrziu. 
Sînt și tineri care acceptă o ast
fel de manieră în relațiile perso
nale, tineri pentru care priete
niile la 18 ani sînt evenimente 
pasagere, cînd prima nouă im
presie poate hotărî și răsturna 
brusc convingeri mai vechi. Cei
lalți sînt din categoria lui N. H. 
— tineri pentru care vîrsta de 
18 ani urăște organic falsitatea 
și minciuna, care sînt capabili 
să creadă și să se dăruiască to
tal sentimentului prieteniei și în 
care dezamăgirile iau, firește, 
proporțiile cuvenite. Încerc să-mi 
imaginez cum ar putea arăta mai 
tîrziu tînărul sau tînăra de 18 
ani care nu-și va mai putea amin
ti de propria sa iubire. Nu-și va 
mai aminti pentru că ea nici nu a 

.existat, sau s-a pierdut, modestă 
sau neînsemnată, printre nenu
măratele prietenii de ocazie și 
distracții, li va rămîne necunos
cut fiorul acelei clipe unice, cînd 
lumea îți dăruiește parcă ție tot 
ceea ce are liuitși niai frumos în 
ea, cînd ființa îți este răscolită 
de sentimente necunoscute pînă 
atunci, cînd te simți mai nobil 
și mai curajos ca oricînd, 
să te dăruiești cu 
unei cauze înalte, clipa 
descoperi ca om întreg 
ponsabil.

Rîndurile acestea nu 
fapt, decît o pledoarie 
respectul și demnitatea 
niei la vîrsta cînd aceasta 
mai mult ca oricînd forța să înal
țe sau să coboare un om. Poetul 
Nicolae Labiș a închinat acestei 
clipe unele din versurile sale 
cele mai cutremurătoare: 
„Azi sînt îndrăgostit. E-un 

curcubeu 
Deasupra lumii sufletului meu,

gata 
generozitate 

cînd te 
și res-

sînt, de 
pentru 
priete- 
t are

Eu curg întreg în acest cîntec 
sfînt.:

Eu nu mai sînt, e-un cînteC tot 
ce sînt“.

făcut șeful de brigadă Bârtha 
Dionisie de la AflinoaSa-sud.

— Intre hoi și proiectafiți 
nu există nici o legătură și de 
aici decurg multe neajunsuri. 
Iată cîteva exemple : Pentru 
hoi a fost proiectat și con
struit un Siloz în valoare de 
750 000 lei. El însă s-a dovedit 
a fi absolut inutil deoarece 
proiectănțil i-au raportat ca
pacitatea de 18—20 mc la o vi
teză de înaintare de 15—20 ml 
pe lună. Or, noi obțineam a- 
semenea viteze cu 10 ani în 
Urmă. Acum, înaintăm lunar 
cu 50 ml și chiar. mai. mult. 
Greșit a fost proiectată și ban
da pentru ridicarea cimentu
lui, precum și depozitul de ci
ment. Iată de ce consider eu 
că este necesar ca proiectanții 
să ia contact cu noi atți pe 
teren înainte de a proiecta a- 
semenea lucrări, să ne ceară 
părerea, pentru a nu se mai a- 
junge în Situații ca cele pe 
care le-am amintit mai sus.

Conducerea Combinatului 
carbonifer Valea Jiului tre
buie să analizeze aceste nea
junsuri, să ia toate măsurile 
pentru o bună aprovizionare a 
locurilor de muncă cu mate
rialele și Utilajele necesare, să 
asigure personalul tehnic ne
cesar în toate trei schimburile, 
atît. la Parbșeni cît și la Dîlja, 
Se impun, de asemenea, mai 
multe schimburi de experien
ță între brigăzile de mineri de 
la pregătiri; trebuie găsită 
modalitatea generalizării ex
perienței brigăzii lui Bartha 
Dionisie în folosirea cofrajelf - . 
glisante la betonarea puțuri
lor. Organizațiile U.T.C. de la 
Dîlja și Paroșeni trebuie să 
organizeze mai multe discuții 
cu tinerii, să se preocupe cu 
mai multă răspundere de* întă
rirea disciplinei acestora în 
producție. Organizațiile U.T.C. 
de la Cele două mine au ne
voie să fie ajutate permanent, 
pe timp de cîteva luni și . de 
către Comitetul orășenesc Pe
troșani al U.T.C.

Coasta.de
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De cîfeva zile în regiunile de sud a început culesul hibrizilor timpurii de porumb.
A

In întreaga țară se fac pregătiri în vederea strìngerà la timp și fără pierderi a noii 

recolte. Pe această temă am întreprins recent un raid prin mai multe unități agricole

din regiunile ARGEȘ, BUCUREȘTI, DOBROGEA, OLTENIA, PLOIEȘTI. In cele ce urmează 

consemnam opinii ale celor care ne-au fost interlocutori, precum și unele constatări 

făcute pe teren.

Sinteți pregătiți 
să răspundeți 

la următoarele 
Întrebări ?

Cum organizați 

recoltatul ?

Mijloacele 

de transport

au... cale liberă?

Ați amenaj*at 

depozitele ?

Ce contribuție 

vor aduce tinerii? Și pentru combiner! începe o nouă etapă de muncă — 
regiunea

recoltarea porumbului (imagine de la G.A.S. V Rănești,
București)

Foto ; GH. GUCU

Pentru ca umiditatea să ajungă Ia procentul corespunzător inmagazinării, „aurul lanurilor’ din cooperativele 
agricole de producție e depozitat provizoriu pe arioaie special amenajate

Foto: N. SANDU

fără

Cum e mai

operativ, 

așa e mai bine

Ca urmare a măsurilor luate de partid și guvern pentru ex
tinderea mecanizării lucrărilor agricole, în acest an porumbul 
va fi recoltat cu combina de pe suprafețe întinse. Numai în 
Trustul G.A.S. Constanța, de exemplu, VOR LUCRA IN TOAM
NA ACEASTA 227 DE COMBINE, CU CARE SE VA REALIZA 
O VITEZA ZILNICA DE 730 DE HECTARE.

— Pentru cunoașterea acestor mașini și pentru definitivarea 
planurilor operative de desfășurare a campaniei de toamnă, în 
ziua de 4 septembrie am organizat o ședință de lucru Cil toți 
inginerii șefi și șefii de secție din unitățile noastre —. ne-au 
relatat tovarășii ION MATEESCU, inginerul șef al Trustului 
G.A.S. Constanța și VASILE HUREZEANU, inginerul mecanic- 
șef.

— Cum v-ați propus să organizați recoltatul ?
— Experiența ne-a dovedit că mașinile pot fi exploatate cu 

maximum de randament dacă lucrează grupate pe suprafețe 
mari. Sistemul „cocor" este formația cea mai eficace. Aceasta 
ne dă și posibilitatea să intervenim operativ în cazul unor de
fecțiuni. Tot în acest scop depănușătoarele vor fi concentrate 
pe 2—3 arii, O arie va fi organizată chiar la baza de predare 
a porumbului. Astfel, se face o însemnată economie de timp și 
de mijloace de transport. Au fost luate măsuri pentru electri
ficarea ariilor.

Răspunzînd la aceeași întrebare a noastră, tovarășul inginer 
VASILE NEAGU. președintele cooperativei agricole din Ceacu, 
raionul Călărași, ne-a prezentat primele rezultate și ne-a invi
tat la cîmp. Recolta era sttînsă de pe aproape 200 de hectare.

— După cum vedeți — rie-a arătat interlocutorul nostru — 
culesul se face pe rînd, prin depănușare. Echipele de culegă
tori fac știuleții grămezi pe același rînd, la distanțe de cite 
10—15 metri, pe o lățime de 8—10 metri ; în urma lor vin tăie
torii cu secèrile. Cocenii sînt așezați în picioare. în fiecare 
brigadă, ëchipe cü cîtë 3—4 atelaje încarcă imediat cocenii și-i 
duc direct la gropile de Siloz. Unde s-a recoltat nu mai există 
nici un snop de coceni.

— Dar sînt, totuși, multe grămezi cu porumb.
— Da. Știuleții îi lăsăm pe Ioc două, trei zile să-i bată soa

rele. Aceasta la hibrizii timpurii. Pè restul suprafeței transpor
tul se va face concomitent cu recoltatul.

— Cîte hectare aveți cu porumb ?
— Aproape 1 500. Trebuie să depunem eforturi mari pentru 

élibefarea urgentă a terenului. Mai miilt de jumătate din cele 
1 100 hectare pe care vom însămînța în toamna aceasta grîu sînt 
acum ocupate cu porumb. Așa că... toate forțele în cîmp.

—- ta noi, se procedează altfel — ne spune tovarășul ION 
MOTOÎ, președintele cooperativei agricole din Negru-Vodă. 
(Explicațiile le primim chiar la marginea unui lan de porumb 
care se recoltează). După cum vedeți, au fost organizate echipe 
de cîte patru oameni. Trei merg în față și culeg, iar al patru
lea taie cocenii, în urma lor. Cînd ajung la capătul rîndului, fac 
o rotație | Cel de la tăiat cocenii trece la cules și altul îi ia 
locul. în felul acesta asigurăm un ritm constant de lucru pen
tru că, este știut, tăiatul cocenilor necesită eforturi mai mari. 
Pentru a se evita pierderea frunzelor, legatul snopilor îl fac cu 
toții, dimineața, pe rouă.

— Metoda de lucru este aceeași și la noi — ne spune 
GHEORGHE MUSTAȚA, secretarul organizației U.T.C. din co
operativa agricolă din comuna Darabani, regiunea Dobrogea. 
Ca Să contribuim la asigurarea unui ritm intens de lucru, am 
propus, ca din fiecare asemenea echipă să facă parte cel puțin 
un tînăr, pentru că tinerii Sînt măi mobili, mai operativi. Lâ a- 
ceastă lucrare vor lua parte 150 de tineri.

— Și în Uhéié Unități din raionul nostru a început recoltatul 
porumbului — ne spune tovarășul inginer CONSTANTIN TON- 
CA, vicepreședinte al Consiliului agricol raional Slobozia. în 
fiecare unitate s-a stabilit ca pînă la 15 septembrie să se recol
teze hibrizii timpurii de pe cîte 80—120 hectare. Astfel, elibe
răm 5 000 de hectare, cteînd front de lucru mecanizatorilor, 
pentru a pregăti griului patul germinativ. în perioada de vîrf 
vom lua măsura ca pe tarlalele mai depărtate cocenii să fié 
strînși în stoguri mari, lingă drumuri ; pe măsură cé se vor 
elibera mijloacele dé transport, vor fi cărați în depozite. Se 
prevede o recoltă bună. Hibrizii timpurii s-au copt. Am reco
mandat să fie imediat culeși. Astfel, ne asigurăm o rezervă de 
timp pentru strîngerea urgentă a recoltei de pe cele 27 600 
hectare ale cooperativelor agricole din raion.

Evident, metoda de recoltat prezintă particularități de la o 
unitate lă alta, în funcție dé forțele și condițiile existente. Sé 
desprinde însă o concluzie generală : este bine ca odată cu 
strîngerea știuleților să se elibereze și terenul de coceni.

Strîngerea la timp și 
pierderi a recoltei este condi
ționată, în mare măsură, și de 
felul în care este organizat 
transportul. Esențial este ca 
mijloacele de care dispune fie
care unitate să fie judicios re
partizate, pentru ca recolta să 
ajuhgă cit mai repede din cîmp 
în magazii. în cele mai multe 
locuri s-a organizat bihe aceas
tă lucrare.

— Lanurile noastre cu po
rumb sînt la distanțe de 10—15 
km de magazii și pătule — ne 
spune tovarășul NIQOLAE BO- 
GATU, inginer la cooperativa 
agricolă Slobozia, regiunea Ar
geș. Avem 1 235 de hectare cu 
porumb. In raport cu suprafață, 
mijloacele de transport sint in
suficiente pentru a putea ține 
pasul cu viteza de recoltat și eli- ■ 
betarea terenului de coceni. 
Lucrarea cere maximă urgență, 
mai ales că jumătate din stA 
pralață trebuie să fie pregătită 
pentru grîu. Ținind seama de 
această situație noi am luat mă
suri pentru aplicarea litrei me
tode folosită anul trecut. Am 
confecționat din nuiele și țăruși 
un fel de țarcuri în care se pot 
depozita 3 000—4 000 de kg de 
știuleți. Fiecare echipă de cule
gători este deservită de trei a- 
telaje. AOestea duc știuleții din 
grămezi 
Seara, la

lajele vin încărcate la pătule. 
Pe măsură ce împletiturile din 
nuiele se golesc de știuleți, a- 
cestea sînt mutate Ia capătul 
altor sole. Toate pregătirile sînt 
terminate. Organizația U.T.C. 
ne-a dat un sprijin deosebit in 
această privință. Tinerii au tă-

recepție e la distanță mică. La 
solele apropiate nu mai facem 
arioaie. Știuleții sînt duși direct 
în pătule. Pentru a economisi 
mijloace de transport, porumbul 
contractat cu statul ii ducem ia 
bază, boabe. A iost organizată 
în acest scop o arie cu două

în arioaiele mobile, 
întoarcere, toate ale-

De la cîmp,

direct

la pătule
iăt, au transportat nuiele și au 
confecționat peste 50 de țarcuri.

— La noi, recoltatul a început 
de acum 10 zile. Beneficiem de 
condiții mai bune — ne spune 
tovarășul MARIN DIACONES- 
CU, președintele cooperativei 
agricole “ ’ 
Caracal.
propiate

din Bucinișu, raionul 
Avem tarlalele mai a- 
de magazii. Și baza de

— Și pe unde o să trecem cu porumbul spre 
hambare ?

— Mai este un drum pe la Craiova...
Desen de M. GARANFIL0 Nici

Punerea la adăpost a recoltei cere multă 
grijă și operativitate. Sînt asigurate spații 
de depozitare suficiente ? Sînt bine ame
najate ? Culesul a și început! Deci, pregă
tirile trebuiau încheiate. In multe unități 
așa stau lucrurile. La Bucinișu, regiunea 
Oltenia, țăranii cooperatori au revizuit și 
reparat magaziile și cele 30 de pătule 
vechi. S-au mai făcut, din împletituri, încă 
două coșare noi cu o capacitate de 50 de 
vagoane. S-a asigurat astfel un spațiu su
plimentar de circa 30 de vagoane. Pentru 
â feri de umezeală știuleții, care Vot ră- 
mine mai mult timp în depozite, au fost 
amenajate pătule podite, cu baza la un 
metru deasupra pămîntului. La efectuarea 
tuturor acestor lucrări, organizația U.T.C. 
a antrenat mulți tineri care au dat ajutor 
constructorilor.

Acțiuni asemănătoare au inițiat și orga
nizațiile U.T.C. din cooperativele agricole 
Băleni-Români, Băleni-Sîrbi și Nucet, ra
ionul Tîrgoviște.

Aceeași atentă preocupare pentru pregă
tirea spațiilor de depozitare am intilnit-o 
și în cooperativele agricole din raionul 
Slobozia. In fiecare unitate pe lîngă spați
ile existente au fost construite din șipci și 
sîrmă împletită cîte unul — două pătule 
acoperite cu carton gudronat.

— Noi, am acordat o mare atenție ace
stei probleme —- ne spunea tovarășul

în unele comu
ne din raionul 
Găești nu sînt a- 
sigurafe căile de 
acces în Cîmp, 
spre lânurile cu 
porumb ; multe 
podețe nu au 
fost reparate.

mașini de bătut porumb. Mun
cesc aici, în două schimburi — 
ziua și noaptea — mulți tineri 
recomandați de organizația 
U.T.C. In ielul acesta cei de ia 
transporturi au reușit să ducă 
pînă acum la bază mai mult de 
jumătate din cantitatea prevă
zută în contul muncilor S.M.T. 
și în contractul încheiat cu 
statul.

La cooperativa agricolă de 
producție din Negru Vodă auto
camioanele și căruțele încărca
te cu știuleți pornesc din cîmp 
în trei direcții; lâ bâză, la pă- 
tulele cooperativei, acasă la ță
ranii cooperatori. în cîmp, sînt 
echipe care sortează porumbul 
în funcție de destinația care i 
se dă. în ceea ce privește co
cenii, aceștia sînt scoși la dru
murile de acces și făcuți stoguri 
mari, de unde vor fi transpor
tați imediat cb atelajele sînt 
mai puțin ocupate. Astfel, fie
care dih cele patru autocamioa
ne și 40 de căruțe poate face 
zilnic cel puțin un drum în plus.

— Am efectuat recent un 
control — ne spiine tovarășul 
CONSTANTIN POPESCU, vice
președinte al Consiliului agri-

col raional Călărași. In majo
ritatea unităților am găsit mij
loace de transport bine puse la 
punct. Toate calculele arată că 
cele peste 100 de autocamioane 
și 1 200 de atelaje de care dis
pun cooperativele agricole din 
raion, pot ține pasul cu viteza 
zilnică de recoltat. La Ceacu, 
CUza-Vodă și altele, unde su
prafețele sînt mai mari de 1 000 
de hectare, au fost repartizate 
și 36 de remorci de la S.M.T. 
Transportul este ușurat și de 
faptul că recoltatul se face eșa
lonat, pe hibrizi.

Pentru buna desfășurare a 
transportului, sarcini importan
te revin și întreprinderilor re
gionale de transporturi auto. La 
Trustul G.A.S. Constanta am . 
aflat că au fost solicitate 558 
de autocamioane.. Avînd îp ve
dere modul în care s-a efectuat 
transportul griului și al porum
bului în campaniile trecute, to
varășii fac observația că 
IRTA trebuie să acorde acum 
mai multă atenție pregătirii teh
nice a parcului de mașini. La 
secerișul griului, multe autoca
mioane s-au defectat. Acum, 
toamna, din cauza ploilor, dru
murile vor fi mai puțin practi
cabile. De aceea, se impune ca 
întreg parcul de mașini să fie 
bine revizuit.

în raionul Găiești am întîlnit 
o altă situație. Aici IRTA a pus 
la dispoziția cooperativelor a- 
gricole 40 de autocamioane. A- 
cestea, cu toate că au nevoie 
de mijloace pentru urgentarea 
transporturilor, ezită să încheie 
contracte pentru asemenea, ma
șini. Reținerea este cauzată de 
faptul că nu sînt asigurate căile 
de acces în cînjp ; multe pode
țe nu au fost reparăte.-Apoi, se 
crede că ritmul la cules nn Va . . __ _ -r~._ -
face față capacității de trans- nuiele care vor ușura mult încărcatul căruțelor, 
port cu autocamioanele. Nu în
țelegem cine împiedică unită
țile să repare podețele, drumu
rile, să creeze căi de acces pen
tru mașini. Toate acestea erau 
treburi de care se puteau ocu
pa foarte bine .organizațiile. 
U.T.C. E necesar ca măcar 
acum, să se organizeze cu ti
nerii acțiuni în acest scop.

© Inițiative care

se recomandă

singure

Tinerii din satele patriei noastre răspund cu entuziasm che
mării de a contribui cu toate forțele la buna desfășurare a tu
turor lucrărilor din această importantă și complexă campanie 
agricolă.

în raioanele Medgidia și Istria pe ordinea de zi a adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază U.T.C., care au avut loc in 
această perioadă, s-au aflat și sarcinile cu privire la partici
parea tineretului la recoltarea porumbului. în acest sens au fost 
orientate și discuțiile din plenarele comitetelor raionale Med
gidia și Negru Vodă ale U.T.C., care au avut loc săptăraîna tre
cută. A fost scoasă în evidență experiența bună a unor orga
nizații U.T.C. Așa, de exemplu, în plenara de la Negru Vodă 
secretarii organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole Dara
bani (Gheorghe Mustață) și Biruința (Victor Pantazie), au expli
cat concret inițiativele și felul în care este organizată partici
parea tinerilor la toate lucrările. îh aceste cooperative, la sfîr- 
șitul lunii trecute au avut loc adunări generale în toate orga
nizațiile U.T.G, de brigăzi. Ingineri și brigadieri au expus în 
fața tinerilor felul cum va fi organizat recoltatul, tăiatul coce
nilor și transportul. Astfel, fiecare tînăr știe precis ce are de 
făcut, care îi este locpl de muncă, pe zile, pe fel de lucrări.

în raidul nostru s-au impus atenției numeroase inițiative ale 
organizațiilor U.T.C.,,'dare trebuie, generalizate. Ajutați de me
canizatori, tinerii din cooperativa. agricolă Amărăștii de Jos, 
raionul Caracal, au improvizat niște platforme mari, cale au 
fost montate pe roți.. Cu ajutorul acestora un tractor poate 
transporta o dată 5—6 tone de coceni.

La cooperativele .agricole Morfeni, Râtfeșfi și Vișitta din raio
nul Găești, tinerii au confecționat aproape 500 de coșuri de

un bob neadàpostit !
Gheorghe Ghiță, președintele cooperativei 
agricole Munteni-Buzău. Anul trecut am 
avut plusuri mari de recoltă. Și, pentru 
că nu am luat măsuri din vreme, am fost 
nevoiți să încropim la repezeală niște de
pozite din coceni. Rezultatul ? Știuleții din 
partea de jos au fost prinși de umezeală 
și s-au stricat. Am pierdut!

Mult interes pentru crearea unor spații 
corespunzătoare am întîlnit și în unități 
din raioanele Călărași, Negru Vodă, Tîr
goviște, Craiova și altele. O situație nefi
rească am găsit însă la cooperativele agri
cole Dioști și Fălcoi din raionul Caracal, 
unde pătulele și magaziile existente nu a- 
sigură depozitarea recoltei. Este posibil și 
este necesar ca și aici să se ia măsuri ase
mănătoare cu cele pe care le-am amintit.

Cu multă operativitate trebuie rezolvate 
aceste probleme Ia bazele de recepție. 
Tovarășul CONSTANTIN TONCA, ne 
relată :

— La silozul de lîngă gară nu s-au creat 
de loc spații pentru depozitarea porumbu
lui. Nici floarea-soarelui nu o putem în
magazina cum trebuie.

— Să se găsească forma corespunzătoare 
de manevrare a griului — adaugă tovară
șul Constantin Popescu de la Călărași. 
Bâzele din DragbȘ-Vbdă, Ciulnița, Călărași

sînt ocupate cu grîne. Din această cauză 
Unitățile care au început recoltatul, nu pot 
transporta încă nici o tonă de porumb în 
baze.

Consiliul agricol regional, întreprinderea 
regională pentru valorificarea produselor 
agricole trebuie să găsească 
punzătoare pentru rezolvarea 
ții-

soluții cores- 
acestei situa-

Dar nu peste tot situația se pfrAfrttă la fel. G.A.S. Pecinèaga, 
regiunea Dobrogea, are o suprafață mare cu porumb. Aici lu
crează mulți tineri. L-am întrebat pe Adrian Șerbănescu, secre
tarul organizației U.T.C., ce acțiuni au inițiat, ce angajamente 
și-au luat tinerii, cum esté stimulată participarea tineretului la 
întrecerea socialistă.

Răspunsurile, foarte generale, denotă contribuția cu totul-ne
corespunzătoare pe care comitetul U.T.C. de aici, o aduce la 
înfăptuirea măsurilor stabilite pențrg, actuala campanie.

O situație asemănătoare am întîlnit și la cooperativa agricolă 
din Caracal. Aici lucrează 300 de tineri. Anul trecut coopera
tiva a avut multe, greutăți Ta culesul porumbului. Aceasta și 
datorită faptului că unii tineri n-au fost prezenți cu regulari
tate la muncă și mai alfes în perioadele de vîrf la astfel de lu
crări, Se pare că situația .se va repeta în toamna aceasta, pen
tru că nici pînă acum comitetul organizației de bază U.T.C. nu 
s-a gindil. îxț. ce fel . vș stimula participarea tuturor tinerilor .■$? 
răni cooperatori la .culesul porumbului, tăiatul cocenilor, insa- 
mînțări. .......

Asemenea situații obligă comitetele raionale, ale U.T.C. (Ca
racal, Corabia, Călărași, istria și altele) să ajute mai mult or
ganizațiile de bază U.T.C.. și îndeosebi pe cele din cooperati
vele agricole de producție unde este nevoie de mai multe forțe 
de muncă. Așa procedează comitetele raionale Craiova și Negru 
Vodă ale U.T.C., cate.acum, cînd se face organizarea muncii 
pentru culesul porumbului, au trimis membrii biroului-în or
ganizațiile de bază cu mai putină experiență.

★ •A
interlocutorii noștri s-auDin discuțiile purtate cu 

desprins citeva concluzii deosebit de importante.
• Să se stabilească urgent traseele și să se deschidă 

drumuri largi prin lanuri pentru autocamioane și atelaje.
• Experiența multor unități arată că cele mai bune 

metode de recoltat porumbul sînt cele care asigură eli
berarea terenului de coceni concomitent cu culesul 
știuleților.

• Grămezile de știuleți să fie mai mari pentru a se 
evita deplasări in gol și a se reduce timpul de încăr
care. (In toamna trecută, în unele unități ca, de pildă, 
G.A.S. Slobozia. ■— București, Pecineqga — Dobrogea, . 
cooperativele agricole de producție Dioști — Caracal, 
Mătăsaru — Găești și altele un camion Cu remorcă era 
încărcat abia în 3—4 ore. Grămezile erau mici — 100— 
200 kg — și dispuse la distanțe mari una de alta), ■

• La bazele unde transportă un număr mare de uni
tăți să se organizeze mai bine munca la cîntare (even
tual să se mai instaleze cîte o basculantă), pentru a se

evita aglomerările. De asemenea, să fié asigurate și 
deschise mai multe guri dă descărcare,

• Fiecare unitate a cultivai cel puțin cité doi-trei 
hibrizi de porumb, dintre care unul mai timpuriu. Cu
lesul făcîndu-se eșalonat, este necesar ca toate forțele 
unității să fie concentrate pe acele sole care se culeg 
mai devreme, indiferent căreia dintre brigăzi îi apar
ține. Așa se procedează, de exemplu, la cooperativele 
agricole difi Amărăștii de jos, Bucinișu., Padea și 
altele, din regiunea Oltenia. Ca urmare a acestui mod 
dé organizare, viteza zilnică la ctdes și la transportul 
știuleților s-a dublat.

Pagină realizată de:
ION ȘERBU, NICOLAE BARBU, 

ION TEOHARIDE, ION MARCOVICI
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VIZITA il II.R.S.S. A DHTGATIH 

RE PARTID Șl GINERNÂMENIÂH 
A REPUBLICII SOCIALISTI ROMÂNIA
Depunerea unei 

coroane de flori 
la Monumentul eroilor

La hidrocentrala
de pe V ol ga

din Volgograd
VOLGOGRAD 7 (Agerpres) — 

Trimișii noștri speciali transmit :
Ieri dimineață, delegația de 

partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană de 
flori la „Monumentul eroilor 
războiului civil și ai Marelui răz
boi pentru apărarea patriei“, a- 
flat în centrul orașului Volgo
grad.

Pe panglica tricoloră a coroa
nei era scris : „Din partea dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia".

Delegația a fost însoțită de 
tovărășii A. N. Șelepin, membra 
al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. M. Șkolnikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Volgograd al P.C.U.S., 
L. S. Kulicenko, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului 
regional Volgograd, și de alte 
persoane oficiale sovietice.

(Urmare din pag. I)

erou reflectă relațiile de prie
tenie dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice.

După ce a vorbit despre im
presia produsă de vizitarea 
grandiosului monument în con
strucție de pe movila lui Ma
rnai, care simbolizează lupta e- 
roică de la Stalingrad, și des
pre vizita făcută la marea hi
drocentrală de pe Volga el a 
spus : Dorim tuturor muncito
rilor, locuitorilor orașului Vol
gograd, organizației de partid 
noi succese în munca de con
struire a comunismului și 
multă fericire.

Referindu-se la relațiile ro- 
mâno-sovietice, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a declarat că 
acestea sînt vechi relații de 
prietenie. Învățătura mar- 
xist-leninistă, principiile egali-

PLECAREA DELEGAȚIEI ROMÂNE
DIN VOLGOGRAD

Marți după-amiază, mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Socialiste România au plecat 
la Leningrad. Oaspeții români 
au fost conduși la aeroport 
de A. M. Șkolnikov, L. S. Ku
licenko și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat. De-a lungul 
traseului un mare număr de

locuitori ai orașului au făcut 
delegației române o caldă 
manifestare de prietenie.

Tovarășul A. M. Șkolnikov 
a rostit un cuvint de salut. 
Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a mulțumit pentru 
ospitalitatea cu care locuitorii 
crașului-erou Volgograd au 
înconjurat delegația română.

tății în drepturi, respectării 
suveranității și independenței 
naționale, neamestecul în tre
burile interne constituie baza 
puternică pentru întărirea pe 
mai departe a acestor relații.

Sintem convinși, a spus în 
încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vizita noastră în 
Uniunea Sovietică va contri
bui la dezvoltarea acestor re
lații spre binele popoarelor 
noastre, a întăririi unității ță
rilor socialiste în folosul păcii 
și al socialismului.

Delegația română a făcut în 
continuare o scurtă vizită la 
Voljski, oraș industrial con
struit în ultimul deceniu în 
stepa Volgăi, în imediata a- 
propiere a hidrocentralei.

★

Comitetul regional Volgo
grad al P.C.U.S. și Comitetul 
executiv al Sovietului regio
nal Volgograd au oferit marți 
un prînz în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Au participat membrii dele
gației în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, persoanele 
oficiale sovietice care înso
țesc delegația, reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

în timpul prînzului. care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, tova
rășii A. M. Șkolnikov și Ni
colae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

mmi pkocMrii
R.P.D. cmiE

ogorul coreean sărbătorește la 9 
septembrie un eveniment de mare 
importanță din istoria țării sale — cea 
de a 17-a aniversare a proclamării 
Republicii Democrate Coreene.

In acești ani, poporul R.P.D. Co
reene a desfășurat, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, o 
activitate eroică pentru lichidarea

grelei moșteniri a trecutului de dominație colo
nială, pentru făurirea unei vieți libere și fericite.

Deși munca pașnică, constructivă, a poporului 
din R.P.D. Coreeană a fost întreruptă timp de 
trei ani de un război declanșat de foițele impe
rialiste, război care a provocat mari distrugeri, 
oamenii muncii din Coreea populară au obținut 
succese remarcabile în opera de construire a so
cialismului.

R.P.D. Coreeană a devenit astăzi un stat so
cialist înfloritor cu o industrie puternică și o agri
cultură în continuă dezvoltare. Remarcabilele rea
lizări dobîndite în industrializarea socialistă, dez
voltarea industriei grele, terminarea transformă
rii socialiste a agriculturii au creat o bază solidă 
pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, ma
terial și cultural al celor ce muncesc.

Dezvoltarea R.P.D. Coreene contrastează cu 
situația din Coreea de sud, caracterizată prin 
ruină economică, mizerie și șomaj. Coreea de sud 
oferă tabloul instabilității politice și al represiu
nilor antidemocratice.

Întregul popor coreean se pronunță pentru 
evacuarea trupelor străine din Corcea de sud și 
pentru reunificarea țării pe baze pașnice și demo
cratice.

Poporul român urmărește cu simpatie realiză
rile obținute de poporul R.P.D. Coreene în mun
ca sa pașnică de construcție socialistă, se bucură 
sincer de succesele dobîndite în cei 17 ani de la 
proclamarea R.P.D. Coreene și sprijină pe deplin 
aspirațiile naționale ale poporului coreean pentru 
reunificarea pașnică și democratică a patriei sale. 
Intre Republica Socialistă România și R.P.D. Co
reeană s-au statornicit relații de prietenie și co
laborare frățească, care se dezvoltă în interesul 
ambelor popoare.

Cu prilejul sărbătorii R.P.D. Coreene, poporul 
și tineretul român transmit poporului și tineretu
lui coreean calde felicitări și urări de a obține 
noi și importante succese în construcția socialistă 
și înflorirea continuă a țării.

Astăzi se deschide la 
Teheran, sub egida 
U.N.E.S.C.O., Congresul 
mondial pentru lichida
rea anaiiabetismului.

A nalfabetism! Cu
vintele exprimă no
țiuni. Prin repetare 
ele se tocesc și no
țiunile se fac mai 
palide, se șterg. 
In trecut. în țara 
noastră era adesea 
auzit cuvîntul a-

smulge unei mulțimi imense 
limba și i-ai scoate ochii înainte 
ca ea să poată vorbi și vedea. 
Este analfabetismul!

In publicațiile de specialitate, 
statisticienii, speriați de avalanșa 
tipăriturilor afirmă că peste cel 
mult cîteva decenii greutatea 
hîrtiei tipărite va atinge ordinul 
miliardelor de tone. Care va fi 
cartea viitorului ? Oare televiziu
nea și microfilmul vor învinge 
cartea ?, Ar mai fi foarte nece

bărbații și femeile în vîrstă de 
peste 15 ani nu se pot bucura 
de comorile culturii la care nu 
pot ajunge pentru că nu posedă 
cheia: cunoașterea alfabetului. 
Un miliard și jumătate de oa
meni bat la porțile științei de 
carte !

Există zone pe globul nostru 
pămîntesc unde lumina și întu
nericul nu sînt doar noțiuni de 
fizică sau geografie, ci noțiuni 
culturale : zonele analfabetismu

I------- T
Convorbirile

I sovieto - cehoslovace

I MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La Moscova au început con- I vorbirile între conducătorii
sovietici L. Brejnev, A. Mi- 
koian, A. Kosîghin și membri 
delegației de partid și guver- 

Inamentale a R.S. Cehoslova
ce, condusă de A. Novotni.

Iîntr-un comunicat transmis 
de agenția TASS se arată că

în timpul convorbirilor, care

s-au desfășurat într-o atmo
sferă de cordialitate, înțelege
re reciprocă și prietenie fră
țească, au fost discutate pro
blemele dezvoltării continue a 
relațiilor sovieto-cehoslova- 
ce. De asemenea, a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
problemelor actuale ale politi
cii internaționale și ale miș
cării comuniste și muncito
rești mondiale.

I In Republica Dominicană

I Situația revine la normal
IDupă instalarea noului guvern 

provizoriu în Republica Domini- 
Icană situația din țară este pe 

cale de a reveni la normal. Dar, 
în timp ce militarii din gruparea 

I forțelor constituționaliste conduse 
de colonelul Caamano s-au re
grupat pentru a fi reintegrați în 

I forțele armate ale țării, forțele 
imbertistc continuă încă să-și pă
streze pozițiile, aștcptînd în ex- 

Ipectativă desfășurarea evenimen
telor. Trupele interamericane care 
se mai află încă la Santo Do-

Imingo au început să înlăture ba
ricadele instalate pe străzile ca
pitalei dominicane de către cele

Idouă părți în conflict.
Pe de altă parte, postul de ra

dio de la baza San Isidro, con- 
Itrolat de forțele imbertiste, și-a 

încetat în cele din urmă în mod 
temporar emisiunile. Președintele 
guvernului provizoriu, Hector 
Garcia Godoy, a ordonat scoa
terea lui din funcțiune după ce a- 
cesta transmisese cîteva emisiuni, 
amenințînd cu reluarea ostilită
ților. Agenția Uniter Press Inter
național informează că emisiunile

transmise de acest post luni, cu 
mari întreruperi, au fost compuse 
numai din programe muzicale. 
Militarii de la baza din San Isi
dro, în frunte cu generalul Elias 
Wessin, urmăresc cu încordare 
hotărîrile ce urmează să le ia 
guvernul provizoriu în sensul de
portării lor peste graniță sau a 
lichidării oricărei poziții care ar 
putea să le deschidă druml că
tre putere. Se cunoaște doar, a- 
nunță agenția A.P., că guvernul 
provizoriu a ordonat militarilor 
grupați în jurul generalului Wes
sin să se reintegreze în forțele ar
mate ale țării, emițînd un decret 
prin care se anulează statutul de 
autonomie al acestui grup de mi
litari care au centrul de pregătire 
la San Isidro.

în ce privește populația, lu
crurile încep să revină încet, în
cet la normal. Cele mai multe 
magazine au fost deschise, trans
porturile au început să funcțio
neze, precum și numeroase între
prinderi industriale care își înce
taseră activitatea total sau parțial.
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• OFICIUL comercial cu 

expunere al Republicii Socia
liste România la Tîrgul inter
național de toamnă de la Leip- 
zig, a fost vizitat luni de Willy 
Stoph, președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, însoțit de 
persoane oficiale din diferite 
ministere. W. Stoph a felicitat 
pe organizatori pentru prezen
tarea originală a standului și 
pentru calitatea produselor.

• IN CADRUL Tîrgului in
ternațional de mostre de la 
Stockholm, luni a fost sărbăto
rită ziua Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej, am
basadorul României în Suedia

dr. Petru Manu, și directorul 
expoziției românești, arhitect 
Claudiu Popeșteanu, au oferit 
o recepție la care au luat par
te personalități din viața po
litică și economică a Suediei, 
membri ai corpului diploma
tic, oameni de afaceri, ziariști.

Cei prezenți au felicitat pe 
organizatorii expoziției pentru 
sortimentul variat și calitatea 
produselor expuse, precum și 
pentru modul de prezentare a 
standurilor.

• PAVILIONUL Republicii So
cialiste România din cadrul Tîr- 
gului internațional de là Salonic 
a fost vizitat luni de Balkatzis, 
președintele parlamentului grec, 
însoțit de Velidis, președintele 
Tîrgului, de miniștri și de alte 
personalități politice și economi
ce. O»»p»W rx l «* teau»ww*țl

Ziarele din Grecia, printre care 
„Macedonia“, „Tesăloniki" și 
„Avghi", au publicat numeroase

70, în Bolivia 68, în Nicara
gua 61.

E lesne de sesizat că zonele 
de „întuneric intens“, de analfa
betism pronunțat sînt tocmai 
cele care au avut sau mai au de 
suferit jugul colonial sau semi
colonial, teritorii care au fost 
sau mai sînt ținute încă în îna
poiere.

Dar, calculat în valoare abso
lută, procentul de analfabetism 
se menține ridicat și în țări

cesta. Cuprindem noi însă tot ce 
conținea el ? Umilitoarea nepu
tință de a înțelege ce scria în 
terfelogul unde ți se cumpăra li
bertatea fără să știi. Neputința 
de a citi un ziar, o carte, de a 
trăi și a înțelege pe deplin viața 
epocii. Lipsa unei arme puterni
ce în fața bolii, a suferinței, a 
prejudecăților.

Dar mai sînt și alte aspecte, 
care nu apar la prima vedere. 
Este imoralitatea sălbatică a unei

Tragismul unor cifre

situații care împiedică un creier 
omenesc să dea tot ce poate se
menilor, înăbușirea a tot ce face 
pe om cu adevărat om: puterea 
de creație. Este ca și cum ai

sară o întrebare : cîți oameni știu 
să citească ?

Am în față date statistice, cen
tralizate de organismele speciali
zate ale O.N.U. Din 965 milioane 
copii de vîrstă școlară, numai 
425 milioane cunosc bucuria căr
ții. In întreaga lume, 750 mili
oane de adulți așteaptă încă re
zolvarea unei probleme vitale : 
lichidarea neștiinței de carte. 
Dacă adăugăm semianalfabeții, 
reiese că circa 70 la sută din

lui, pete uriașe pe fața omenirii. 
43 de țări din Africa, Asia și 
America Latină grupează peste 
80 la sută din analfabeții lumii. 
Peste 70 la sută din populația 
Africii e analfabetă. Din 850 mi
lioane adulți din Asia, aproape 
400 milioane erau analfabeți în 
1958. în America Latină din 40 
milioane copii, între 7—15 ani, 
60 Ia sută nu frecventează școa
la. în Haiti, din 100 de locuitori 
89 sînt analfabeți, în Guatemala

avansate. în Statele Unite, după 
unele date recente, există aproa
pe 4 milioane de analfabeți. Pa
tria lui Cervantes înregistrează 
7 milioane de analfabeți, cea a 
lui Dante un milion.

Cifrele citate mai sus, pledea
ză oare pentru un epilog pesi
mist ? înainte de a răspunde se 
cuvine să evocăm experiența 
propriei noastre țări pe care so
cialismul a ajuțat-o să-și șteargă

numele de pe harta sumbră a 
analfabetismului, experiența tu
turor țărilor socialiste. Se cuvine, 
de asemenea, să evocăm imagi
nea perseverentei ofensive împo
triva acestui flagel în țările re
cent eliberate de colonialism : 
„școala sub arbori“, milioanele 
de adulți africani, care, în lipsa 
localurilor, se adună în aer liber 
pentru a învăța să descifreze 
tainele alfabetului ; „oameni 
sandwich", purtînd în provinciile 
birmaneze pancarte cu litere și 
parcurgînd localitate după loca
litate, familiarizînd populația cu 
alfabetul ; „ștafeta vie", miile de 
foști analfabeti din Uganda, care 
dezvăluie primele taine ale cărții 
altor mii de analfabeți, suplinind 
astfel lipsa acută de cadre di- 
dactice.

Chemarea U.N.E.S.C.O. : „Să 
dezrădăcinăm și să distrugem 
analfabetismul în timpul unei 
generații !“ răspunde unei nece
sități arzătoare a contempora
neității. Epoca noastră, epocă a 
afirmării demnității omului poate 
și trebuie să se înscrie în istoria 
omenirii și prin ștergerea defini
tivă a petelor de întuneric, prin 
lichidarea flagelului analfabetis
mului.

EMIL RUCĂR

Seară culturală

româno-coreene
La Casa de cultură a raio

nului Nicolae Bălcescu din 
Capitală a avut loc marți o 
seară culturală dedicată prie
teniei româno-coreene.

Au participat Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Ghiță Florea, secretar al Co
mitetului pentru cultură și 
artă al orașului București, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
precum și reprezentanți ai 
ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Cu acest prilej, Emil Soran, 
ziarist, a împărtășit celor pre- 
zenți impresii culese dintr-o 
călătorie făcută în R. P. D. 
Coreeană. A fost prezentat a- 
poi filmul artistic „Arena cir
cului“, producție a studiourilor 
coreene.

Zndustria constructoare de 
mașini din R. P. D. Core
eană se dezvoltă continuu. 

Astăzi, în R. P. D. Coreeană 
există mari unități industriale ca 
uzinele constructoare de mașini 
Bookjoong și Ryongsung, Uzina 
de automobile Ducchun, Fabrica 
de tractoare Kiyang, Fabrica de 
mașini electrice Daian, fabricile 
de mașini-unelte Hichun, Koo- 
sung, Woonsan și numeroase alte 
întreprinderi care produc mașini 
grele, mașini de precizie, unelte, 
instrumente de măsurat și agre
gate industriale.

În electrificarea R. P. D. Co
reene, construcția marilor 
centrale electrice se desfă

șoară paralel cu cea a centrale
lor mijlocii și mici, care înlesnesc 
introducerea electricității pînă în 
cele mai izolate sate din regiu
nile muntoase ale țării. în ultima 
perioadă au fost construite nu
meroase asemenea centrale elec
trice în provinciile Yangang, Ja- 
gang și Hangyung.

Pe lîngă marile exploatări 
carbonifere, minele mijlo
cii și mici din R. P. D. 

Coreeană contribuie într-o mare 
măsură la sporirea producției de 
cărbune a țării. In bazinul car
bonifer din nordul R. P. D. Co
reene, în prima jumătate a anu
lui, minele mijlocii și ’mici au 
produs cu aproape 200 la sută 
mai mult cărbune decît în aceeași 
perioadă a anului trecut, ceea ce 
înseamnă depășirea de 1,5 ori a 
producției globale de cărbune a 
țării din 1946. în primele 6 luni 
ale anului au intrat în funcțiune 
peste 400 noi mine de cărbune 
mijlocii și mici.

Cooperativele agricole din 
provincia Jagang — cea 
mai mare producătoare de 

miere din R. P. D. Coreeană — 
și-au îndeplinit planul anual, pro- 
ducînd peste 1 200 tone de miere. 
Numai două districte din această 
provincie, Jasung și Hwapyung. 
au acoperit 50 la sută din achizi
țiile de stai. In aceste districte 
au fost extrase zilnic 20—30 to
ne de miere.

articole elogioase la adresa pavi
lionului românesc de la tîrg.

• AGENȚIA TASS anunță că 
la 7 septembrie, A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
Ikbal Athar, ambasadorul Pa
kistanului, la cererea acestuia, și 
a avut cu el o convorbire.

• CENTRUL francez de cer
cetări cosmice a anunțat lansarea 
cu succes a unei rachete experi
mentale care s-a ridicat pînă la 
o altitudine de 410 km. Experi
ența, desfășurată săptămîna tre
cută, a avut drept scop studierea 
particulelor energetice și accele
rația lor în centura de radiații 
Van Allen care înconjoară Pă- 
mîntul.
• P1NĂ la sfîrșitul acestui an e- 

c.onomia japoneză- nu va putea face 
față stagnării activității de afaceri 
prin care' trece în prezent. Acea
sta este concluzia fa care a ajuns 
Banca Japoniei în urma unui son-

daj eiectuat luna trecută în rîndul 
a 2 400 de companii din tară. In 
raportul dat publicității se arată 
că majoritatea Urmelor sînt pesi
miste în ce privește viitorul.

• TRUPELE guvernamentale 
din Peru au început o ofensivă, 
în care folosesc atacurile infan
teriei combinate cu bombarda
mentele aviației, împotriva deta
șamentelor de partizani din pro
vincia Cozco, situată în sudul 
Perului. Agenția France Presse 
anunță că obiectivul principal al 
acestei ofensive este ocuparea 
platoului din această provincie, 
cunoscut sub denumirea de 
„Masa străbună“, unde sînt 
concentrate importante forțe de 
guerilă.
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Puternică opoziție față de politica 

guvernului de la Saigon
Agenția de presă „Eliberarea" 

anunță că la sfîrșitul lunii iulie 
și începutul lunii august în car
tierele muncitorești din Saigon au 
fost arborate aproximativ 1 800 
de steaguri ale Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, precum și numeroase lo
zinci antiamericane. In aceeași 
perioadă au fost difuzate 30 000 
de manifeste care chemau popu
lația să se ridice la luptă pentru 
a răsturna regimul militarist și a 
izgoni pe agresorii americani.

în primele 20 de zile ale lu
nii august, arată agenția, zeci 
de mii de țărani s-au adunat în 
capitalele și principalele orașe din 
provinciile My Tho, Go Cong, 
Gholon, Can Tho, Bac Lieu, și 
Bien Hoa și au cerut autorități
lor încetarea agresiunii S.U.A., 
retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud și eliberarea 
persoanelor arestate în urma ac

țiunilor de protest. într-o singură 
săptămînă, și numai în provincia 
Bien Hoa, au avut loc 12 de
monstrații. Populația a înmînat 
autorităților petiții conținînd re
vendicările lor.

Unități guvernamentale sud- 
vietnameze au fost surprinse 
luni într-o ambuscadă a for
țelor patriotice în provincia 
Binh Ding, la 500 kilometri 
de Saigon. După lupte care au 
durat aproape două ore, tru
pele guvernamentale au sufe
rit pierderi calificate de auto
ritățile de la Saigon ca foarte 
grele. Condițiile de relief nu 
au permis aviației să intervi
nă. Totodată, lîngă baza de la 
Da Nang, unități ale infante
riei marine au trebuit să facă 
față unor repetate atacuri din 
partea forțelor patriotice, care 
le-au provocat pierderi seri
oase.

Conflictul 
indo-pakistanez
SRINAGHAR (Agerpres). — în 

ultimele 24 de ore, conflictul 
dintre India și Pakistan a conti
nuat să se agraveze. Agențiile 
de presă anunță că potrivit unei 
declarații a Ministerului Apărării 
al Indiei, forțele aeriene indiene 
au întreprins o serie de atacuri 
împotriva unor obiective militare 
din Pakistanul de vest, printre 
care bazele aeriene de la Sar- 
ghodha și Chaklala, în apropiere 
de Rawalpindi. Marți dimineața 
formații aeriene indiene au bom
bardat o serie de alte localități 
din Pakistanul de răsărit printre 
care Kurimtola, Chittagong, 
Jcbbme și altele. Lupte puterni
ce continuă să aibă loc în veci
nătatea localității Dera Baba Na- 
nak, din regiunea Lahore.

Pe de altă parte, Agenția Reu- 
ter transmite că aviația pakista
neză a bombardat și ea localită
țile Srinaghar (capitala Cașmiru* 
lui), Kalaikunda, în apropiere 
de Calcutta, Jamnagar, Amritsar 
și alte localități indiene. Comuni
catele militare pakistaneze și in
diene, citate de agențiile de pre
să, confirmă pierderi grele de 
ambele părți, în special în 
avioane.

într-o conferință de presa, mi
nistrul de externe al Pakistanu
lui, Bhutto, a anunțat că a adre
sat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care îi 
cere să întreprindă imediat acți
uni pentru restabilirea păcii la 
frontiera dintre Pakistan și India.

In drum spre New York, unde 
va prezenta poziția Indiei în 
conflictul cu Pakistanul, minis
trul indian al educației, Methli 
Chagla, a făcut o escală la Lon
dra. Agenția France Presse re- 
latează că în declarația rostită 
la sosirea la Londra, Chagla a 
precizat că India este împotriva 
amestecului străin >n conflictul 
său cu Pakistanul. Amestecul

■ străin, a spus el, nu poate decît 
să agraveze situația.

Joi, a anunțat un reprezentant 
al secretariatului O.N.U., urmea
ză să sosească la Rawalpindi se
cretarul general U Thant, după 
care va vizita capitala Indiei.
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