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Lucrările agricole de toamnă
Colectiviști, mecaniza-

tori din S.M.T., lucrători
din gospodăriile agricole
de stat !
r • Strîngeți și depozi- 
tați la timp și fără pier-
deri întreaga recoltă !

• Eliberați imediat te-
renul destinat însămînță-
rilor de toamnă și execu-
tați în cele mai bune con-
diții arăturile pentru ca
semănatul să fie făcut la
un înalt nivel agrotehnic !

să fie făcute^ la timp
In unele unități agricole socialiste din sudul țării a început re

coltatul culturilor tîrzii. Aceasta este o acțiune de mare însemnăta
te, care trebuie să stea în aceste zile în atenția organelor de partid 
și de stat, a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Există toate 
condițiile ca printr-o bună organizare a muncii, folosirea din plin a 
forțelor existente în toate gospodăriile de stat și gospodăriile colec
tive, recoltatul să se execute la timp.

Paralel cu această lucrare, este necesar să se treacă de urgență 
la eliberarea terenului și executarea arăturilor, îndeosebi pe supra
fețele care vor fi însămînțate cu grîu Aceasta are o importanță deo
sebită pentru efectuarea la timp și în condiții agrotehnice superioare 
a semănatului. Griul, care urmează după porumb sau alte culturi 
tîrzii, cere să fie semănat intr-un pămînt bine lucrat și așezat. A- 
ceasta se realizează prin executarea din vreme a arăturilor. De a- 
ceea, sub îndrumarea organelor locale de partid, a consiliilor agri
cole, colectiviștii, lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. sînt chemați să folo
sească rațional toate forțele și mijloacele de care dispun în scopul 
grăbirii recoltatului și executării arăturilor.

Cum am organizat strîngerea

Curtea de Argeș-Căpățîneni
De curînd, prin moderni

zarea șoselei Curtea de 
Argeș — Căpățîneni a fost 
terminată prima parte a 
arteiei de circulație ce va 
duce la barajul hidrocen
tralei „16 Februarie“ de pe 
Argeș. Extinderea proce
deelor avansate de lucru 
și folosirea unor utilaje de 
mare randament au făcut 
ca această lucrare să fie 
terminată în numai un an 
față de doi cît fusese pre
văzut. De pildă, utilizarea 
grinzilor din beton armat 
cu elemente tronsonate la 
executarea unor poduri și 
podețe din cele peste 40,

care au fost construite pe 
acest drum, a eliminat 
transportul qrinzilor mari 
care ar fi necesitat mijloa
ce speciale de transport și 
schele metalice grele per- 
mițînd totodată înlăturarea 
totală a consumului de 
material lemnos. Prin me
canizarea lucrărilor, folo
sirea materialelor locale, 
buna organizare a mun
cii, colectivul acestui șan
tier a redus prețul de cost 
al unui kilometru de drum 
față de deviz, 
lei, reușind 
realizeze 
creștere 
muncii.

Și
a

cu 15 000 
totodată să 

o importantă 
productivității 

(Agerpres)
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Spre oțelârii
Recent, din stațiile C.F.R. Leor- 

deni, Cîmpulung Muscel, Pitești, 
Rîmnicu Vîlcea, Radomirești și al
tele au plecat spre combinatele 
siderurgice din țară 17 vagoane 
cu peste 225 tone de fier vechi. 
Fruntașă în această acțiune este 
întreprinderea de colectarea meta
lelor din Rîmnicu Vîlcea, deți
nătoare a steagului de unitate evi
dențiată în întrecerea socialistă pe 
semestrul I al anului. Colectivul a- 
cestei unități și-a depășit planul 
de expediere a fierului vechi cu 
peste 600 tone.

MAMAIA (coresp. „Scînteii“).— Marți, în cea de-a 
treia seară a concursului și festivalului de muzică 
ușoară romînească. Teatrul de vară „Ovidiu“ din 
Mamaia a cunoscut aceeași afluență de specta
tori ca și în primele două zile. La tonetele «pecia) 
amenajate au fost vîndute aproape 500 de parti
turi și 350 de discuri cuprinzînd melodii de muzică 
ușoară romînească. O parte din acestea au fost 
prezentate în concurs.

„Semnalul festivalului“ a adus în fața juriului și 
spectatorilor ultimele 6 melodii din cele 16 selec
ționate în prima fază a concursului, fiecare melo
die fiind interpretată de cîte doi soliști, în maniere 
diferite : „Ilustrate“ de Radu Șerban, „E senzațio
nal“ de Vasile Veselovschi, „O melodie dintr-o 
mie“ de Harry Mălineanu, „în tot ce e frumos pe 
lume“ de Elly Roman, „Soarele e-ndrăgostit“ de 
Dinu Șerbănescu, „Cum e oare 7“ de Florin Amedeo 
Bogardo.

Au interpretat : Sorina Dan, Gigi Marga, Roxana 
Matei, Margareta Pîslaru, Aurelian Andreescu, Va
lentin Baciu. Constantin Drăghicl.

Partea a doua a spectacolului a fost transmisă de 
postul nostru 
de televiziune. 
Joi va avea loc 
premiera celor 
mai bune me
lodii prezenta
te în concurs, 
după care va 
urma un festi
val al muzicii 
ușoare romî- 
nești care va 
cuprinde selec. 
țlunl din con
curs.

Sate electrificate
în regiunea Crișana au fost elec

trificate în ultimele luni încă 7 
sate Datorită participării voluntare 
a locuitorilor la executarea unor 
lucrări, cheltuielile au fost reduse 
cu peste 400 000 lei față de preve
deri. In prezent sînt în curs de 
execuție lucrările de electrificare 
în 25 de sate, iar în alte 20 se ex
tinde rețeaua electrică.

Pentru noile lucrări de electrifi
care în mediul rural, în regiunea 
Crișana se cheltuiesc anul acesta 
peste 17 000 000 lei, din care aproa
pe 10 milioane provin din contri
buția benevolă a cetățenilor. în 
prezent, în 
sînt 
sate 
cite

Un nou sistem de vlnzarc 
a rechizitelor pentru elevi

C.L.D.C.-București 
sistem de vînzara a 
care asigură o deservire mai rapidă a ele
vilor. La fel ca $i la manuale, se organi
zează seturi care cuprind toate rechizi
tele necesare pentru fiecare clasă. Deci 
elevul, cînd cumpără, găsește reunite la 
un Ioc toate rechizitele care-i trebuie. 
Acest sistem se folosește pentru vînzarea 
rechizitelor la clasele I—IV și se aplică în 
peste 30 librării ale Capitalei. Dintre ele 
amintim librăriile ,.George Coșbuc", „Mi- 
bail Eminescu", „Tineretului", „Librăria 
copiilor", librăriile nr, 74, 79, 73, 34 etc. 
în aceleași librării va continua, bineînțe
les, și sistemul de vînzare obișnuit.

a initiât un nou 
rechizitelor școlare,

această parte a țării 
electrificate aproape 150 de 
și comune, față de numai 4 
erau în anul 1944.

La acest număr 
de telefon cetățenii 
pot afla orice infor
mații în legătură cu 
nomenclatura străzi
lor. Se pot afla a- 
mănunte privind 
locul unde se poate 
găsi strada căutată, 
cu. ce mijloace de 
transport se poate 
ajunge la ea, în ce 
raion sau cartier 
este, de care oficiu 
poștal ori secție de 
miliție aparține etc. 
Din păcate acest 
serviciu de infor
mare cetățenească 
funcționează numai 
dimineața, iar tele
fonul lui e puțin cu
noscut.

în sălile Muzeului din Suceava 
s-a deschis Expoziția regională de 
artă populară, organizată de Casa 
regională a creației populare. Ex
poziția cuprinde aproape 100 obiec
te. Printre exponate se remarcă 
costumele înflorate, iile, catrințele, 
chimirele, ștergarele lucrate de tă
răncile de prin părțile Dornei, 
Cîmpulungului și Humorului. De 
asemenea, atrag atenția vizitatori
lor obiectele sculptate în lemn ca 
și ceramica neagră de Marginea, și 
Rădăuți.

Se dezvoltă rețeaua comercială
BAIA MARE (coresp. 

„Scînteii“). — în unită
țile complexului de ma
gazine date în folosință 
zilele acestea la parterul 
noilor blocuri din cartie
rul Republicii-Baia Ma
re a început desface
rea produselor. în com
plex funcționează maga
zine specializate de în
călțăminte cu 3 raioane 
— bărbați, femei și copii

— unul amenajat pentru 
prezentarea mobilei cu 15 
camere, în care s-au ex
pus diferite tipuri de 
mobilă, un altul de pă
lării, o florărie, o frize
rie, magazine pentru des
facerea pîinii, legumelor, 
produselor lactate etc. In 
cadrul aceluiași complex 
sînt în curs de finisare 
încă 4 noi unități.

și depozitarea recoltei
Situate în diferite zone ale regiu

nii, gospodăriile de stat din Trustul 
Ploiești au un profil de producție 
foarte diferit. Alături de unități 
cu caracter zoopomicol, ca Pucioa
sa, Măgurele și Cislău, există altele 
viticole 
Tohani 
(21 din 
cimp și 
cereale și creșterea animalelor.

Muncitorii din gospodăriile 
stat s-au străduit să execute lucră
rile agricole la un nivel agrotehnic 
ridicat, pentru ca să obțină o re
coltă bună. Acum, în fața mecani
zatorilor și lucrătorilor din G.A.S., 
a specialiștilor și a consiliilor gos
podăriilor stă sarcina de a strînge 
recolta la timp, fără pierderi, pen
tru a livra la fondul central al sta
tului cantități cît mai mari de pro
duse agricole. Aceasta este una 
din cele mai grele campanii din în
tregul an, pentru că într-un timp 
relativ scurt avem de executat un 
volum foarte mare de lucrări : de 
recoltat și transportat mari canti
tăți de prune și de struguri, pro
ducția de floarea-soarelui și de po
rumb de pe mai mult de 20 000 de 
hectare etc. Paralel cu recoltatul tre
buie să eliberăm terenul, să pregătim 
patul germinativ și să executăm 
semănatul celor 21 000 ha cu grîu 
de toamnă, secară și orz. Iată de ce 
pregătirea campaniei de recoltare 
stă de multă vreme în atenția con
ducerii trustului Gostat, a consilii
lor gospodăriilor.

în fiecare unitate, pe baza supra
fețelor cultivate cu diferite plante 
și a producției evaluate, s-au în
tocmit planuri amănunțite de re
coltare. Ele prevăd necesarul de 
oameni, mașini, autocamioane, spa
ții de depozitare etc., viteza zilnică 
de lucru și alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice menite să asigure suc
cesul lucrărilor.

în cele ce urmează mă voi opri 
îndeosebi asupra măsurilor luate de 
conducerea trustului pentru a asi
gura strîngerea și transportarea la 
timp, fie în gospodărie, fie la ba
zele de recepție, a porumbului boa
be, eliberarea rapidă a terenurilor 
de coceni. Acordăm o mare atenție 
acestor lucrări, deoarece experiența 
ne-a arătat că de felul cum se des
fășoară ele depind evitarea pierde
rilor de boabe, folosirea mai rațio
nală a rezervei importante de fu
raje pe care o reprezintă cocenii, 
pregătirea din vreme a terenului și 
semănatul la timpul optim al griu
lui.

Mai întîi s-au asigurat din timp 
oa renii și mașinile necesare pentru 
recoltarea porumbului. Au fost în
cheiate din vreme contracte cu gos
podăriile colective limitrofe gospo
dăriilor de stat pentru un însemnat 
număr de colectiviști care vor lucra 
în mod organizat la recoltarea ma
nuală a porumbului, la eliberarea 
terenului de coceni, la încărcare și 
descărcare din remorci și autoca
mioane. Pentru că o parte din a- 
cești oameni vor lucra departe de 
casele lor, conducerile gospodăriilor 
s-au îngrijit din timp să asigure

în podgoriile Dealul Mare, 
etc. Cele mai multe unități 
30) se află însă în zona 
sînt profilate pe culturi

condiții corespunzătoare de cazare. 
Au fost amenajate toate clădirile ce 
pot fi folosite în acest scop, s-au 
procurat corturi etc., s-au aprovizio
nat cantinele cu alimente și s-a or
ganizat transportul mesei la locul de 
muncă.

Pentru a grăbi ritmul recoltării 
dăm o atenție mare folosirii cule
gătoarelor de știuleți. în anii tre- 
cuți la unele gospodării (Buzău, Ci- 
libia, Bilciurești) aceste mașini n-au 
fost folosite întotdeauna cu maxi
mum de randament, fie din cauză 
că nu s-a asigurat un număr co
respunzător de remorci pentru 
transportul știuleților, fie din cauză 
că porumbul n-a fost recoltat la 
umiditatea potrivită. Am luat mă
suri ca în această toamnă lucrurile 
să nu se mai repete și să putem 
recolta mecanic porumbul <țe pe 
mii de hectare. Mașinile sînt puse 
la punct și se face instruirea 
menilor care le vor folosi.

Ne-am îngrijit din vreme și de a- 
slgurarea spațiului de depozitare și 
a mijloacelor de transport necesare. 
Au fost reparate, văruite și dezinfec
tate pătulele existente în gospodării, 
care asigură spațiul pentru depozi
tarea întregii cantități de porumb 
destinate hrănirii animalelor și în- 
sămînțării. Au fost încheiate con
tracte cu I.R.T.A.-Ploiești pentru

ing. AUREL FURFURICA 
Directorul Trustului G.A.S. Ploiești

Imediat ce porumbul a fost bun 
de recoltat, colectiviștii din comuna 
Constantin Brîncoveanu, raionul Că
lărași, au trecut la strîngerea Iui. 
O dată cu această lucrare ei au orga
nizat eliberarea imediată a terenu
lui și executarea arăturilor pe supra
fețele care vor fi însămînțate în 
toamnă. Pînă acum au și fost arate 
peste 50 de hectare de porum- 
biște. în fotografie : tractoristul Ion 
Cujmir, de la S.M.T.-Ciulnița, în 
timpul lucrului. (Foto : M. Andreescu)

oa-

Pentru Luna înmagaținare 
a porumku'ui

ORADEA 
în vederea 
mai bune

(Agerpres)

su ûeieilût

( Continuare în pag. IlI-a)

(coresp. „Scînteii“). — 
înmagazinării în cele 
condiții a porumbului, 

C.R.R.-Crișana a luat din timp mă
surile necesare. Pînă acum din cele 
peste 650 de pătule și platforme a- 
coperite au și fost terminate și pre
date C.R.R.-ului circa 100 de pătule. 
Construcția celorlalte spații se află 
într-un stadiu avansat, urmînd să 
fie predate beneficiarului pînă la 
sfîrșitul lunii viitoare.

Paralel cu construcția noilor spa
ții de depozitare a porumbului, în 
regiunea Crișana se lucrează intens 
la curățirea și dezinfectarea celor 
vechi. Numeroase magazii, precum 
și peste 400 de pătule au fost cu
rățite și dezinfectate.

In Arad, oraș cu multe biciclete și case cu 
olane în culori felurite, cu trei insule la apa 
Mureșului și cu o pădure neasemuit de fru
moasă la marginea lui — în acest oraș cu 
mult tineret pe străzi, distingi lesne „teba- 
na“. Vrednicile muncitoare textiliste inva
dează orașul dinspre Aradul-Nou de cîteva 
generații încoace.

. întreprinderea textilă „Teba" este o fabri
că solidă, cu cîteva corpuri de clădiri, cu 
trei-patru etaje, prin planșeele cărora stră
bate trepidația războaielor mecanice și au
tomate, însoțite de murmurul lor caracteris
tic. întreprindere cu tradiție, fabrica „Teba“ 
se impune atenției acum și prin altceva: ea 
a atins — și se lucrează frecvent la războa
iele automate de țesut cu 10 500 bătăi război 
pe oră, ceea ce în limbaj tehnic înseamnă 
un înalt coeficient de folosire a utilajului. 
Războaiele la care s-a obținut această rea
lizare — și spre care se tinde de multă vre
me în întrecerea socialistă — sînt construi
te la Uzinele „Unirea“- 
Cluj. Este vorba și de 
un succes al industriei 
noastre constructoare de 
mașini și de o experien
ță bună a colectivului 
arădean.

Este o fată scundă.
N-o vezi, ai impresia că războaiele lucrează 
singure. Altminteri este ca argintul viu. Un 
cunoscut simț al meseriei a dat acestei mun
citoare, care n-a împlinit încă 20 de ani, o 
îndeminare rar întîlnită. O iubesc cu toții, 
de la firăreasa la ingineră. Iar Ana Titeu își 
vede cu modestie de treburile ei.

Cînd venea la lucru, Ana se strecura prin
tre lăzile mari și grele, care împînziseră de 
la o vreme toată curtea fabricii. Știa rostul 
lor. Toată lumea îl știa. Sosiseră războaie 
automate de la Cluj, nou-nouțe. „De-aș fi 
repartizată la ele și eu...“ Șeful secției, teh
nician cu multă experiență, care vizitase u- 
zina constructoare, afirma că războaiele au
tomate erau cu adevărat reușite, de o con
strucție solidă și de mare randament.

Un război automat a fost montat la ate
lierul de întreținere, pentru școală. Au ve
nit aici mecanici și meșteri din țesătorie, 
care aveau să monteze mai tîrziu toate cele 
156 de războaie automate. Au studiat utila
jul în cîteva zile. Meșterii țesători Francise 
Deak, Iuliu Ocneanu și Vasile Bob, buni țe
sători și tot atît de buni cunoscători ai me
canicii, utilajelor de țesătorie, sub conduce
rea cărora urmau să se desfășoare lucrările 
de montaj, se pregăteau pentru o acțiune 
desfășurată. Faptul că noul utilaj a fost 
montat de secție, cu forțe proprii, arată ex
periența meșterilor și a mecanicilor de în
treținere și explică intensa circulație de idei 
și de propuneri de mai tîrziu, privind îm
bunătățirile tehnologiei și ale unor meca
nisme.

La întreprinderea textilă „Teba“-Arad :
10 500 bătăi / război / oră

Ana Titeu avea de ce să se bucure. Fu
sese anunțată că va trece să lucreze la noua 
secție. Micul colectiv de țesătoare din care 
făcea parte tre pregătea la un război automat 
— un „război școală“.

Montarea utilajului nou s-a făcut din 
mers. Mai întîi s-au scos 24 de războaie 
vechi și în locul lor au fost amplasate tot 
atîtea războaie automate românești. Apoi ci
clul s-a repetat în aceeași formă, pînă cînd 
au fost puse în funcțiune toate războaiele. 
S-a turnat mozaic pe jos și s-a instalat lu
mină fluorescentă. Așa a luat ființă o nouă 
secție a țesătoriei tebane.

Serviciile de concepție au elaborat măsuri 
tehnice. S-au stabilit articolele potrivite pen
tru a fi lucrate la noile războaie; s-a veri
ficat tehnologia încleierii firelor de urzeală 
și s-au luat măsuri pentru întocmirea dia
gramelor privind frecvența ruperii firelor. 
Organizația de partid a recomandat comi
tetului sindical de secție să organizeze în

trecerea la războaiele 
automate. Și noua secție 
începu să lucreze din 
plin, mărind treptat vi
teza de lucru la războa
ie.

Se știe ce însemnă
tate are bujia la un 

motor. Nu face aprinderea, motorul nu func
ționează. La războaiele automate, „pipăito
rul" este tot un fel de bujie. Un mic meca
nism care controlează în timpul funcționă
rii, existența firului pe canetă. Cînd se 
termină firul, pipăitorul lunecă ușor într-o 
parte și dă comanda pentru acționarea me
canismului de schimbare a canetei. Ei bine, 
acest nerv mecanic își neglija uneori înda
torirea. La unele războaie nu funcționa nor
mal. Ana Titeu și celelalte țesătoare au a- 
nunțat pe șeful secției. A fost adus în grabă 
Francise Deak, meșter țesător, omul care a 
rezolvat cu multă aplicație tehnică probleme 
dificile. El a fost solicitat, în urmă cu cîtva 
timp, să colaboreze la conceperea unui nou 
tip de război de țesut, ca urmare a pasiunii 
și priceperii lui în tehnică. Deak a stat o 
vreme lîngă război, urmărindu-l cu privi
rea, apoi a spus, modest : „Să vedem ce pu
tem face".

La trei săptămîni după aceea, o comisie 
tehnică verifica, în funcțiune, aparatul lui 
Deak. Meșterul dusese cu bine lucrurile 
pînă la capăt. S-au construit asemenea mici 
mecanisme pentru toate războaiele. O mos
tră a fost trimisă uzinei constructoare și o 
alta la țesătoria din Botoșani, unde lucrea
ză, de asemenea, războaie automate româ
nești.

ȘT. ZIDĂRIȚA

(Continuare în pag. IlI-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Vă transmitem dv., Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, Consiliului de Stat, guvernului și poporului frate din Rominia, în 
numele poporului din Cuba, al guvernului revoluționar, Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste și al nostru personal, cea mai profundă recu
noștință pentru felicitările dv. cordiale și expresiile de solidaritate adre
sate cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Zilei de 26 iulie.

Sîntem convinși că legăturile de prietenie care unesc Cuba și Romî- 
nia vor fi tot mai solide și fecunde în scopul comun al construirii socie
tății socialiste, în plină dezvoltare, al înfringerii imperialismului pe toate 
fronturile și al consolidării păcii în lume.

Cu sentimente de considerațiune și stimă.
Dr. OSVALDO DORTICOS Comandant FIDEL CASTRO RUZ 

TORRADO Prim ministru
Președintele Republicii Cuba al Guvernului Revoluționar

și prim-secretar al conducerii 
naționale a Partidului Unit 

al Revoluției Socialiste

Lucrări miniere mecanizate
In bazinul carbonifer al Văii Jiu

lui se introduce pe scară tot mai 
largă mecanizarea lucrărilor mini
ere. Producția de cărbune realizată 
prin tăiere mecanică de la începutul 
anului reprezintă o creștere de a- 
proape 3 ori față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

S-au mecanizat lucrările de în
cărcare și în puțuri prin folosirea 
greiferelor. In abatajele cameră, 
unde în trecut singurul mijloc de 
încărcare era lopata, se folosesc 
acum în măsură tot mai mare trans
portoare scurte blindate. Prin folo
sirea de utilaje tot mai moderne, 
transportul în galerii este în între
gime mecanizat, iar în abataje gra
dul de mecanizare reprezintă mai 
mult de 90 la sută din volumul total 
al lucrărilor.

Extinderea mecanizării permite, 
de asemenea, aplicarea pe scară tot 
mai largă a procedeelor avansate de 
muncă, asigurîndu-se prin aceasta 
ușurarea muncii minerilor și spori
rea productivității. Sala războaielor automate de la întrepri nderea textilă „Teba" din Arad.

Cînd încep cursurile 
țcolare

Ministerul Învățămîntului comunică : 
În învățămîntul de cultură generală, 

pedagogic și de artă, cursurile încep în 
ziua de luni, 16 septembrie 1963.

Deschiderea cursurilor la învățămintul 
mediu seral de cultură generală pentru 
anul școlar 1963—1964 va avea loc în 
ziua de 2 septembrie.

II cunosc mulți oameni ai schelelor de pe șantierul „Mă- 
rășești" din Capitală. Andrei Șimon, șeful unei brigăzi de 
dulgheri care lucrează la blocul 7, este deosebit de apreciat 
pentru strădania lui de a termina construcția la vreme și 
cu exigență în ce privește calitatea lucrărilor. Pentru rezul
tatele bune obținute în fiecare lună, Andrei Simon se men
ține de vreme îndelungată în rîndurile evidențiaților în în
trecerea socialistă.

(Foto : M. Cioc)

O ÎNTÎMPLARE
Povestește Ion Sima, 

un om cam la vreo 
patruzeci de ani, din 
Tarna Mare, (comună 
așezată la poalele mun
ților Oaș, în cel mat 
nordic punct al țării) : 
comuna era pe vre
muri un sătuc în care 
lumea trăia în sărăcie 
și în care mulți se îm
bolnăveau de pelagră. 
Pînă la 16 ani, două lu
cruri învățase Sima : să 
meșterească lu
minări de seu 
pentru opaiț și 
să dea vîrtos 
cu securea la 
pădure. înt.r-o 
zi, un buștean i-a frac
turat piciorul. Era ne
voie de medic. Dar de 
unde să-l ia ? în în
treaga Țară a Oașului 
nu se găsea nici unul. 
Sima ar fi trebuit... să 
mai aștepte accidentat 
încă 5 ani, pînă în 1944, 
cînd la Negrești, cen
trul Oașului, s-a stabilit 
primul medic. Oricum, 
de la Tarna ar fi fost 
cale lungă : o zi întrea
gă cu căruța, peste dea
luri și văi.

S-a lecuit acasă cum 
a putut. Cu două seîn- 
durele legate în curmei 
de tei la picior. Și azi 
umblă șchiopătînd.

O coincidență neferi
cită a făcut ca, acum 
cîteva zile, și Ionel, 
fiul său cel mai mic, 
să-și fractureze un pi

Instantanee

cior, la joacă. Astăzi 
însă, medic găsești 
chiar la Tarna Mare. 
Doctorul Gh. Lungu lu
crează de 5 am aici, 
după cum azi zeci de 
medici își desfășoară 
activitatea în comunele 
și satele Oașului. Micul 
oșan a fost consultat. 
Concluzia : să fie ur
gent internat la spital, 
la Negrești, pentru a i 
se pune piciorul în 

ghips. Dar de 
la Tarna la Ne
grești este cale 
lungă ! Peste 
dealuri și văi, 
căruța ajunge 

într-o zi. Cu mașina, a- 
jungi în 4 ore. Totuși, 
patru ore de suferință ! 
Așa că, la marginea sa
tului a aterizat o pasă
re metalică de la „Avia- 
san" Baia Mare. Nimic 
neobișnuit. Avionul a 
mai venit și altădată 
pentru cazuri urgente.

Deasupra Negreștilor, 
pilotul a făcut o rotire 
și i-a arătat lui Ionel 
spitalul, o clădire mare 
și frumoasă cum n-a 
cunoscut nicicînd Oașul 
pe vremuri.

N-au trecut decît 40 
de minute de la deco
lare și copilul se afla pe 
masa de operație, în
conjurat de medici.

— Alte vremuri, spu
ne tatăl copilului.

P. DANILA
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CLUJ (coresp. „Scînteii“). 
Recent biroul Comitetului 
regional de partid Cluj a a- 
nalizat cum se desfășoară 
colaborarea tehnico-științifi- 
că dintre întreprinderile in
dustriale din regiune și in
stitutele de învățămînt su
perior și de cercetări. La ședință au parti
cipat oameni de știință, cadre didactice din 
învățămîntul superior, directori de între
prinderi, ingineri șefi.

în acest an, întreprinderile industriale 
din regiune au încheiat cu Institutul po
litehnic, Universitatea „Babeș-Bolyai“, cu 
institute de cercetări ale Filialei din Cluj 
a Academiei R. P. Romîne etc., 57 de con
tracte și convenții de colaborare. Institu
tele de învățămînt și cercetări din Cluj 
colaborează și cu întreprinderi din alte 
regiuni. Organizațiile de bază de la uni
versitate și institutul politehnic analizează 
periodic cum se realizează convențiile de 
colaborare cu întreprinderile.

La ședință au fost semnalate și defi
ciențe. Uneori se întîrzie efectuarea lu
crărilor pentru că nu se specifică cu, pre
cizie în convenție obligațiile fiecărei părți, 
termenele de execuție și ajutorul mate
rial pe care trebuie să-l dea întreprin
derea.

Pentru îmbunătățirea activității de co
laborare tehnico-științifică între între
prinderi și institute, biroul Comitetului 
regional Cluj al P.M.R. a adoptat o hotă- 
rîre. Se recomandă organizațiilor de par
tid și conducerilor întreprinderilor ca, o 
dată cu discutarea cifrelor de plan pe 
1964. să analizeze și rezultatele colaboră
rii cu institutele de cercetări, iar institu
tele de cercetări științifice și de învăță
mînt superior să îndrume colectivele de 
cercetători spre rezolvarea unor probleme 
de însemnătate practică, la care să fie a- 
trași și specialiști din producție. între al
tele, se recomandă conducerilor întreprin
derilor ca, pe baza planurilor de perspec
tivă, să stabilească teme mai importante 
spre a fi propuse pentru planurile de cer
cetare ale institutelor.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — Încă de 
la începutul anului, organizația de bază din 
cadrul întreprinderii „Străduința“ din Su
ceava a dat o atenție deosebită economisirii 
materiei prime și materialelor. în planurile de 
muncă au fost prevăzute diferite acțiuni care 
contribuie la mobilizarea întregului colectiv 
în aplicarea celor mai înaintate metode de 
muncă, care duc la reducerea consumurilor 
specifice. Pe secții, în funcție de specificul 
muncii, au fost făcute expuneri despre însem
nătatea economisirii materiei prime. Atenția 
organizației de bază a fost îndreptată în mod 
deosebit asupra muncii ce se desfășoară în 
secțiile ștanță și croit fețe, secții cu o pondere 
mare în ce privește realizarea de economii. 
Cu regularitate, agitatorii organizează convor
biri în care, prin exemple și calcule, arată 
muncitorilor importanța economiilor. Intr-o 
astfel de convorbire s-a arătat că dacă la fie
care pereche de bocanci se economisesc nu
mai 0,5 dem. p. piele, lunar se pot realiza 
economii de piele din care se pot confecționa 
cel puțin 60 perechi de bocanci. Sînt popu
larizați evidențiații și metodele lor de muncă 
etc. Ca urmare a aplicării metodelor de lucru 
înaintate, a muncii politice desfășurate de că
tre organizația de bază, de la începutul anu
lui pină în prezent, pe fabrică prin reduce
rea consumului specific, s-au economisit 
151 350 dem. p. piele bizon, 2 832 kg talpă, 
cantități însemnate de ață, cuie și diverse pro
duse chimice.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Organi
zația de bază de la secția țesătorie a fa
bricii de stofe „Partizanul roșu“ din Bra
șov, se ocupă permanent de îmbunătățirea 
continuă a calității țesăturilor. în fruntea 
întrecerii pentru calitate se află comunis
tele Elena Dumitrescu, Sevastă Zaharescu 
și altele.

Biroul organizației de 
bază a inițiat de curînd un 
schimb de experiență în 
munca politică cu biroul 
organizației de bază de la 
secția cusut. Cu acest pri
lej s-au discutat probleme 
privind îndrumarea și spri

jinirea comitetelor de secție sindicale în 
organizarea mai bună a întrecerii pentru 
calitate. De asemenea, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu îmbună
tățirea muncii politice de masă în sprijinul 
producției. S-au făcut cu acest prilej o se
rie de propuneri prețioase privind conți
nutul articolelor gazetelor de perete, îm
bunătățirea agitației vizuale etc. Datorită 
masurilor tehnice și organizatorice luate 
de conducerea întreprinderii, grijii pentru 
ridicarea calificării și muncii politice de 
masă, în secția țesătorie calitatea produ
selor s-a îmbunătățit mult.

RM. VÎLCEA. Zilele trecute Dragoș Măr- 
găritărescu a trăit un eveniment deosebit : 
a primit carnetul roșu de partid. Acest e- 
Veniment ne-a bucurat și pe noi, comu
niștii din organizația de bază a cooperati
vei „Progresul“ din Rm. Vilcea, care i-arn 
acordat cu încredere votul pentru a fi pri
mit în rîndurile partidului. Dragoș Mărgă- 
ritărescu, zugrav-vopsitor, este unul din
tre muncitorii cei mai harnici și conștiin
cioși, execută lucrări de bună calitate și 
la timp, contribuie la realizarea unor eco
nomii importante. Munca în producție o 
împletește Cu activitatea obștească. Bucu- 
rîndu-se de stima întregului colectiv, a 
fost a doua oară ales ca secretar al orga
nizației U.T.M. In această calitate se ocupă 
cu atenție de educarea celor 50 de tineri 
din cooperativă în spiritul dragostei față 
de muncă și avutul obștesc precum și de 
ridicarea nivelului lor politic și ideologic.

Sintern încredințați că munca pe care o 
va desfășura și de acum înainte, în orga
nizația noastră de bază, va da rezultate și 
■mai bune. (De la Alex. Rezea, coresp. vo
luntar).

Brașov — orașul de 
Tîmpei.

(Foto :

la poalele

Gh. Vințilă)

A apărut „Cercetări
Numărul 3 al revistei 

„Cercetări filozofice“ cu
prinde următoarele artico
le : „UN MOMENT DE 
IMPORTANȚĂ ISTORI
CĂ IN DEZVOLTAREA 
ROMÎNIEI PE CALEA 
SOCIALISMULUI“ de C. 
Vlad, C. Petre ; „DESPRE 
ROLUL IDEOLOGIEI ÎN 
FORMAREA CONȘTIIN
ȚEI SOCIALE A MUNCI
TORULUI CONTEMPO
RAN“ de Honorina Caza- 
cu ; „CONCEPTUL DE O- 
PINIE PUBLICĂ ȘI CRI
TICA TEORIILOR TRA
DIȚIONALE (I)“ de Nicu- 
lae Bcîlu ; „O OPTICĂ 
FALSĂ CU SUBSTRAT 
DE CLASĂ : „ANALIZA 
GRUPALÄ A POLITICII“ 
de M. Lupan ; „PROBLE
ME FILOZOFICE ALE 
BIORITMURILOR“ de Al. 
Lungu ; „PARADOXELE 
LOGICII MATEMATICE“ 
de Gh. Enescu ; „DESPRE 
GÎNDIREA POPOARE
LOR AFRICANE. ÎMPO
TRIVA INTERPRETĂRII 
SCOLASTICE ȘI REAC
ȚIONARE A GÎNDIRII 
PRIMITIVE“ de C. I. Gu- 
lian.

filozofice“ nr >1963
Rubrica „Comunicări“ 

cuprinde : „UNELE CON
STATĂRI PRIVIND IN
STRUIREA TEORETICÄ- 
ȘTIINȚIFICĂ ÎN ȘCOALA 
PROFESIONALĂ ȘI A- 
PORTUL EI LA FORMA
REA MUNCITORULUI 
ÎNAINTAT“ de H. Ene, E- 
lena Florea ; „ACTIVITA
TEA ȘI CONCEPȚIA SO- 
CIAL-POLITICÄ A LUI 
PANAIT MUȘOIU“ de A. 
Gălățeanu, N. Gogcneață.

La rubrica „Discuții“ 
sînt publicate articolele : 
„CU PRIVIRE LA OBIEC
TUL MATERIALISMU
LUI ISTORIC ȘI AL CO
MUNISMULUI ȘTIINȚI
FIC ȘI LA RAPORTUL 
DINTRE ELE“ de Ion Flo
rea ;„CARACTERUL LO- 
GIC-CONCRET AL SO
CIOLOGIEI MARXIST- 
LENINISTE“ de Al. Flo
rian ; „IDEOLOGIA 
CERCURILOR SOCIALIS
TE DIN ROMÎNIA ÎNTRE 
ANII 1875 ȘI 1883“ de Pe
tru Lucaciu.

Revista mai publică ru
bricile : „Din viața cate
drelor“, „Critică și biblio
grafie“ și „Note“.

La Institutul de mecanică aplicată, din Capitală, a fost creată o instalație 
automată pentru controlul suprafeței bilelor de rulmenți. în fotografie : Tudor 
Huncher, cefCetător științific, experimentînd noua instalație.

(Foto : A. Cartojan)

Constructorul 
își reface lucrările 
necorespunzătoare

într-o sesizare semnată de 
mai multi cetățeni se arăta că 
acoperișul blocului G 19 din 
cartierul Ciulești nu a fost bine 
executat și din această cauză 
apa pătrundea în unele aparta
mente.

Sfatul popular al Capitalei 
ne-a comunicat că sesizarea fi
ind întemeiată, conducerea în
treprinderii construcții-montaj 
nr. 3 a organizat o echipă de 
muncitori de diferite meserii 
care a început să facă reparații
le necesare.
Un cabinet stomatologic

Un grup de locuitori din Vi
zirii, raionul Brăila, au propus 
într-o scrisoare adresată redac
ției ca în comuna lor, una din
tre cele mai mari din raion, să 
se înființeze un cabinet stoma
tologic

Sfatul popular al raionului 
Brăila ne face cunoscut că Sec
ția sănătate și prevederi sociale 
a luat măsuri ca, în cursul tri
mestrului IV a. c., să deschidă 
în comuna Viziru un cabinet 
stomatologic dotat cu aparatura 
necesară. Asistența de speciali
tate va fi asigurată de către me
dicul stomatolog din comuna 
însurăței.

Cu exigență

Un corespondent voluntar 
ne-a scris că Vaștea Aurel și Ne- 
delcu Milan, din stația C.F.R. 
Roșiori-Nord, au o comportare

necuviincioasă fată de salariații 
stafiei. în funcția de șefi ai bi
roului de comandă, împreună cu 
Bacioiu Dumitru, aceștia au să- 
vîrșit mai multe abateri de la în
datoririle de serviciu.

Comitetul raional P.M.R. Ro
șiorii de Vede ne-a comunicat că 
Nedelcu Milan a fost scos din 
funcția de șef al biroului de co
mandă, iar Vaștea Aurel a fost 
sancționat cu „mustrare“ pe li
nie administrativă. Comportarea 
lor va fi analizată într-o ședință 
a comitetului de partid urmînd 
ca apoi să fie puși în discuția 
adunării generale a organizației 
de bază. Bacioiu Dumitru a fost 
destituit din funcția pe care o 
deținea, retrăgîndu-se totodată 
propunerea de a fi trimis la 
școala de impiegati de mișcare.

Deservire Ia domiciliu

într-o scrisoare, corespondentul 
voluntar V. Gheorghiu a propus 
ca unitățile de spălare a rufelor 
ale cooperativei „Deservirea“ 
din Capitală să asigure și trans
portul acestora la domiciliul ce
tățenilor.

în legătură cu această scrisoa
re Uniunea centrală a cooperati
velor meșteșugărești ne-a comu
nicat că, în curind, la coopera

tiva menționată se vor lua mă
suri în sensul propunerii făcute 
de corespondentul voluntar ; la 
comandă, rufele vor fi duse și a- 
duse de la spălat cu mijloacele 
de transport ale cooperativei.

Pentru Îmbunătățirea 
calității unor tipărituri

într-o scrisoare adresată re
dacției, S. Ionèscu, din Cluf, a- 
Tăta că, în ultima vreme, i s-a 
întîmplat să găsească în cîteva 
cărți de literatură beletristică 
pagini netipărite, foi lipsă sau 
fascicole prost broșate.

Trustul industriei poligrafice 
ne-a răspuns că o comisie a în
treprinderilor poligrafice s-a de
plasat în mai multe librării, pen
tru a analiza defecțiunile sesi
zate și sugestiile unor vînzători 
și cumpărători.

Pe baza celor constatate, s-au 
luat o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea controlului tehnic 
de calitate. De asemenea, Trus
tul industriei poligrafice va or
ganiza în întreprinderi „puncte 
cheie de control“, care vor aju
ta la îmbunătățirea calității pro
duselor. Măsurile luate au fost 
aduse la cunoștința tuturor lu
crătorilor din industria poligra
fică.

T1EATR1E
Teatrul Național „1. L, Caragiale* 

(Teatrul de vară din. parcul He
răstrău) : Adam și Eva — (orele 20). 
Teatrul ,,C. I. Noțtara“ (Teatrul de vară 
din parcul .,23 August“) : Femela îndă
rătnică — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical ,,C. Tănase" (Grădina Boema) : 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20). 
Circul de stat ; Spectacol extraordinar 
cu „Circul Bielorus“ — (oréle 20).

mai
domeniul

Prof. unlv. dr. 
CONST. GH. MACAROVICI 

membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

Răspunsuri care întîrzie

Redacția a trimis mai multe sesizări ale unor cititori și co
respondenți voluntari Sfatului popular al Capitalei, (referi
toare la activitatea Secțiunii gospodăriei locuințe și localuri), 
Comitetului orășenesc de partid Brăila și Sfatului popular 
al raionului Costești. Cu toate că termenul prevăzut pentru 
cercetarea și rezolvarea lor a fost depășit, răspunsurile la 
aceste sesizări n-au sosit încă.

Păreri despre pregătirea viitorilor specialiști 
pentru industria petrochimică

Cunoștințe 
in

Facultățile de 
chimie din univer
sități pregătesc, în 
primul tind, ca
dre didactice pen
tru învățămîntul
mediu și învățămîntul superior, a- 
poi chimiști pentru institutele de 
cercetări ale Academiei R. P. Ro- 
mîne sau cele departamentale, 
pentru laboratoarele uzinelor și ia- 
brlcilor etc. Planul de învățămînt, 
în succesiunea cursurilor, eemina- 
riilor și lucrărilor s-a îmbunătățit 
mult și este cazul să nu se mai 
facă schimbări decît la perioade 
mari. Noile cuceriri ale științei chi
mice pot și trebuie că fie cuprinse 
în disciplinele existente în planul 
de învățămînt, prin adaptarea pro
gramelor analitice respective, cu 
evitarea suprapunerilor și repetă
rilor.

După părerea mea, în cadrul 
curcurilor este de dorit să se In
siste mai puțin asupra cunoștințe
lor clasice care se găsesc în orice 
manual sau tratat și să se pună un 
accent mai mare — mai ales la 
disciplinele de specializare preda
te în anii IV și V — pe datele noi. 
De exemplu, la chimia anorganică 
cred că e indicat să se stăruie a- 
supra elementelor considerate mai 
demult ca elemente rare, neutiliza
bile sau foarte puțin utilizate în 
practică, dar care acum țoacă un 
rol important în tehnica modei- 
nă, cum sînt : titanul, zirconiul, 
beriUul, lltiul etc; să se trateze 
mai pe larg obținerea elemen
telor și substanțelor cu înal
tă puritate, prin metodele cores
punzătoare (topire zonală, extrac
ție, oromatoqrafie etc) ce se pot 
introduce și la lucrările practice; 
obținerea elementelor șl substan
țelor cu proprietăți de semiconduc
tor!, materiale supraconductoăre 
necesare pentru transformarea e- 
nergiel calorice în energie electri
că și altele. De asemenea, consider 
că ar fi bine să se introducă, pen
tru studenții care se specializează 
în chimia organică, un curs de 
biochimie, fie chiar facultativ, iar

bogate 
chimiei

la chimia fizică să 
se trdteze ceva 
mai dezvoltat chi
mia cuantică, 
spectroscopia mo. 
leculară .și alte

capitole moderne de interes teo
retic și practic.

Pentru a cunoaște tehnologia 
nouă ce se aplică în industria chi
mică din țara noastră este necesar 
ca și cadrele didactice de la 
toate catedrele de chimie din uni
versități să cunoască mai în
deaproape întreprinderile noastre 
chimice. Aceasta ar ajuta mult nu 
numai la completarea cursurilor 
respective, dar 
și la fixarea de 
tematici de cer
cetare în cola
borare cu dife
rite întreprinderi, 
prin încheierea 
de contracte de 
colaborare științifică. De aceea 
propun să se organizeze mai sis
tematic vizitarea întreprinderilor 
din industria chimică de către 
cadrele didactice universitare.

Chimia este știința care are mul
tiple contingențe cu celelalte știin
țe ale naturii și exercită o influen
tă deosebită asupra tuturor ramu
rilor tehnicii, asupra vieții de toa
te zilele a oamenilor. Așa cum au 
arătat și alți participanți la dis
cuție, după cum chimiștil au ne
voie de noțiuni destul de ample 
de matematică și fizică, cunoștin
țele de chimie — nu numai su
mare — sînt necesare șl în studiul 
fizicii, geologiei, biologiei, medi
cinii, agriculturii etc. Or, din 
păcate, în modificările destul de 
frecvente ale planurilor de învăță- 
mînt de la facultățile la care stu
denții au nevoie să studieze mai 
temeinic chimia, am constatat o re
ducere continuă, necorespunzătoa
re, a orelor prevăzute pentru stu
diul chimiei. Propun, ca din acest 
punct de vedere să se aducă unele 
îmbunătățiri planurilor de învăță
mînt de la diferite facultăți, asigu- 
rînd astiel viitoarelor cadre cunoș
tințele de chimie de care vor avea 
nevoie în activitatea lor practică.

în țara noastră industria produ
cătoare de combustibil și lubri- 
fianți s-a transformat într-o in
dustrie chimică complexă cuprin- 
zînd procese chimice și fizico-chi- 
mice de o varietate extrem de 
mare. Cauciucul sintetic, masele 
plastice, fibrele sintetice, îngră- 
șămintele chimice, chimicalii ca 
fenolul, acetona și multe alte pro
duse obținute din țiței joacă un 
rol important în economia națio
nală. Această bază largă de pro
ducție oferă inginerului petrolist 
multiple și variate posibilități de

Prof. unlv. dr. ing. V. I. ROBU 
Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București

strucția utilajelor, Automatizarea 
etc.) tehnologul petrolist se specia
lizează în procesele care stau la 
baza prelucrării multilaterale a pe
trolului. Pe lingă aspectele teoretice 
și practice predate la orele de curs, 
acestor discipline le sînt aferate 
și lucrări de laborator, prin care 
se Urmărește pe de o parte o bună

DISCUȚII
â

șl ștwdetșitehnkâ
activitate pe plan tehnic și știin
țific.

Varietatea atribuțiilor ingineru
lui tehnolog petrolist — ca elabo
rarea de noi procese, exploatarea 
eficientă a utilajelor și instalații
lor existente în întreprinderile de 
specialitate, remedierea eventua
lelor deficiențe ale acestor in
stalații. valorificarea superioară 
a materiei prime, economisirea 
de chimicali, combustibil și 
materiale, proiectarea de insta
lații noi și altele — implică cu
noașterea temeinică a chimiei în 
general, a chimiei și tehnologiei 
petrolului în special. Părerea mea 
este că planurile de învățămînt ale 
Facultății de tehnologie și chimi
zare a țițeiului și gazelor, revizui
te periodic, satisfac, în general, 
cerințele actuale de pregătire a 
inginerilor tehnologi de petrol.

Pregătirea tehnologului de pe
trol în domeniile matematicii, chi
miei, chimiei fizice, constituie, de
sigur, baza de plecare pentru în
sușirea temeinică a disciplinelor 
de specialitate, care trebuie să îm
bine là un înalt nivel problemele 
teoretice cu aspectele inginerești, 
practice. Prin însușirea discipline
lor de profil (Chimia țițeiului, 
Tehnologia petrolului, Tehnologia 
petrochimică, Procese de separare, 
Procese calorice, Calculul și con-

sudură între teorie și practică, iar 
pe de altă parte să se asigure vii
torului inginer o îndemînare de 
bun experimentator. La seminar!!, 
unde principiile teoretice capătă o 
formă inginerească, aplicativă, 
studenții își însușesc primele ele
mente de proiectare tehnologică.

Este neîndoielnic faptul că sînt 
o serie de capitole sau discipli
ne moderne ca : Funcțiile speciale, 
Ecuațiile diferențiale parțiale, 
Statistica matematică, Teoria in
formației, Mașinile electronice de 
calcul și altele a căror însușire 
trebuie asigurată parțial prin re
vizuirea programelor de curs și 
aprofundate apoi prin studiul indi
vidual după terminarea facultății, 
pe baza publicațiilor și a cursuri
lor de la institutele de specialitate 
din țară.

Sînt de părere, de asemenea, ca 
încă din facultate să acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării apti
tudinii de a studia individual. Lip
sa concordanței între volumul de 
cunoștințe pe care trebuie să le în
sușească studenții și timpul lor de 
studiu constituie. în general, un 
serios impediment pentru dezvol
tarea studiului individual, care se 
desfășoară în sălile de lectură, bi
blioteci. laboratoare sau acasă.

Multiplele sarcini ce rezultă din 
dezvoltarea fără precedent a ști

inței și tehnologiei implică și 
o pregătire tot mai multilaterală a 
inginerului petrolist ca cercetător, 
ca inginer de concepție, ca 
inginer proiectant, ca inginer 
de exploatare etc. Cred că, în pre
zent, prea puțini studenți lucrează 
în cercurile științifice — unde și-ar 
putea lărgi considerabil nivelul de 
cunoștințe — și că lucrările de la
borator rareori ies din limitele 
experiențelor cu aparate pregătite 
din timp și verificate de asistenți, 
în această direcție, consider că 
datoria noastră, a cadrelor didac

tice, este să a- 
cordăm o aten
ție sporită atra
gerii unui nu
măr cît mai 
mare de stu
denți la cerceta
rea științifică, ca

și ridicării continue a conținutului 
acestei activități prin stimularea 
interesului studenților față de teme 
actuale, practice, care ridică pro
bleme vii, în stare să stîrnească 
curiozitatea și să determine atitu
dinea științifică a studenților față 
de ele.

Consider că un mijloc eficient 
pentru ridicarea nivelului cercetă
rii științifice — ca și a nivelului 
general al cunoștințelor viitorilor 
ingineri — îl constituie studiul 
susținut și însușirea limbilor mo
derne, de largă circulație interna
țională, care creează, încă de pe 
băncile facultății, deprinderea de a 
folosi publicațiile de specialitate 
tipărite în diferite limbi. în a- 
ceastă privință socotesc că ar tre
bui mai atent valorificate în facul
tate cunoștințele de limbi străine 
cu care vin studenții din școala 
medie. O mai justă repartizare în 
economia programului săptămînal 
a orelor facultative de limbi străi
ne, urmărirea continuă a însușirii 
terminologiei de specialitate, exi
gența sporită la susținerea exame
nului prevăzut, la una din limbile 
moderne, ar stimula, fără îndoială, 
însușirea lor.

înalta tehnicitate și complexi
tate a instalațiilor din indus
tria petrolului și petrochimică 
implică îmbinarea cunoștințelor

teoretice cu practica profesională 
prin contact nemijlocit cü produc
ția încă din primii ani de facul
tate. Familiarizarea și acomoda
rea, luarea de contact cu diferite
le aspecte ale producției se reali
zează prin practica anuală în pro
ducție. Ün conținut deosebit de 
bogat are practica din anul IV, 
cînd studenții lucrează mai mult 
timp alături de specialiștii din 
producție. O bună influența asu
pra pregătirii teoretice și mai a- 
les practice are și elaborarea pro
iectelor dé an și în spécial a celor 
de diplomă — cu condiția ca ele 
să cuprindă, pe lingă ëlemënte de 
cercetare teoretică sau experimen
tală, și aspectele economice ale 
problemei tratate. în legătură cu 
organizarea practicii propun ca, 
mai cu seamă în primii ani de 
practică, în măsura posibilităților, 
studenții să fie încadrați în bri
găzi pentru a avea astfel un pro
gram efectiv de muncă. Atelierele 
de sudură, lăcătușerie, de reparare 
a ventilelor, pompelor, compresoa- 
relor, motoarelor, aparatelor de 
măsură și control pot asigura stu
denților din anul I, de pildă, con
diții de muncă efectivă. în anul II, 
ei pot presta munca de măsurători 
de rezervoare, pompagii, probagii, 
precum și lucrări în laboratoarele 
de control a produselor etc. în anul 
IV cred că este de dorit să se a- 
plice cît mai consecvent sistemul 
aplicat în anUl universitar încheiat. 
El este indicat deoarece studenții 
lucrînd ca ajutoare ale inginerilor 
din secții pot să-și însușească pro
blemele tehnico-organizatorice ale 
producției, contribuie la legarea 
mai strînsă a studenților de mun
că și muncitori, la dezvoltarea dis
ciplinei și a spiritului de răspun
dere personală față de munca efec
tuată, a dragostei pentru profe
siunea aleasă.

Cu toată grija și atenția este ne
cesar să fie îndrumată și efectua
tă etapa de stagiu în producție, 
verigă importantă a pregătirii vii
torului inginer tehnolog petrolist. 
Propun ca în această perioadă 
(un an), inginerul stagiar să abor
deze atît munca de cercetare, pro
iectare, exploatare, cît și proble
mele organizatorice și economice 
ale producției.

Socotesc că studierea de către 
forurile de resort și aplicarea în 
practică a propunerilor pe care 
le-am enunțat mai sus ar contri
bui la mai buna pregătire a viito
rilor ingineri petroliști.

Generalul : Sala Palatului R. P. Ro
mîne (orele 20 — seria de bilete 
874), Republica (9,30- 11,45; 13; 15;
17; 19; 21,15), I. C. Frlmu (9; 11; 13, 
15; 17; 19; 21 — grădină 19,30; 21,30), 1 
Mai (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), Gh. 
Doja (10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30).
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Stadionul Dinamo (20). La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(io; 12,30; 16,30; 19; 21,15). Venlți mllne : 
rulează la cinematografele Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Tineretului
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). O fi 
asta dragostea ? : rulează la cinemato
grafele v. Alecsandri (16; 18; 20), Elena 
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arenele 
Libertății (20). povestea unei veri : 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 8 Mar- 
tie (16; 18,15 — grădină 20), Grădina ci
nematografului 13 Septembrie (20). Elena 
din Troia — cinémaseop ; Victoria (9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,45; 21,15). Grădina Pro
gresul (20,45), Miorița (10,30: 12,45; 15; 
17,30; 20). Luna de miere fără bărbat : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Grivița (10; 12; 16; 18; 20), Arta 
(16, 18; 20). Doi din alte lumi : Lumina 
(10 — 14 în continuare, după-amlază 16; 
18,15, 20,30), Moșilor (15; 17; 19 - gră
dină 20). Program special pentru copii : 
la orele 10 la cinematograful 13 Septem
brie. O perlă de mâinii : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30, 16,30; 18,30; 20,30). Pfograin 
de filme documentare : rulează îri conti
nuare de la orele 10 pină la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. Tu ești mi
nunată ; rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (10; 12,15, 16; 10.15; 20,30), 
Alex. Popov (rulează în continuare de 
la orele 9,30 pină la orele 21). Cél mai 
mare spectacol : Giuleștl (9; 12; 15; 18: 
21). V. Roaită (9,30; 12,30; 13.30; 18,30;
21.30 — grădină 19; 22), Popular (11,30; 
15, 18; 21), Volga (10,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
T. Vladlmirescu (10,30, 16; 19 — grădină
20) , Stadionul Giulești (19,45). Oameni de
afaceri : înfrățirea Intre popoare (10; 
16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahia (10, 12; 15; 
17; 19 — grădină 20), Libertății (10: 12; 
16; 18,15 — grădină 20). Regina Stației de 
benzină : Cultural (16, 18; 20). Gangsteri 
și filantropi: rulează la cinematografele 
C-tin David (16, 18; 20), Flacăra (18;
18,15; 20,30). Fortăreață pe Rin — cine
mascop ; Unirea (16; 18 - grădină 20). 
Estrada, estrada: Munca (16; 16,15; 20,30). 
Dintele de aur : 23 August (9,30; 11,30; 
15; 17; 19 — grădină 20,45), Luceafărul (15, 
17, 19 — grădină 20). Numai statuile tac: 
16 Februarie (16; 18, 20). Moby Dick : 
rulează la cinematografele M. Eminescu 
(14,30; 16,43; 19; 21,15), Floreasca (16; 18,15, 
20,30), Cultural orele 10,30. Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : rulează la 
cinematograful Ilie Pintille (15, 17 19;
21) . Dragoste șl pălăvrăgeli : rulează ’a 
cinematograful G. Bacovia (15,30; 18, 
20,15). Cumpără-ți un balon : rulează la 
cinematograful Olga Banele (15; 17,15,
19.30 — grădină 20,30). Doctor în filozo
fie : Drumul Serii (16; 18, 20).
Adorabile și mincinoase : 30 Decembrie 
(16; 18, 20). Noua prietenă a tatii : ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 
17, 19, 21). Cartouche : rulează là cine
matograful B. Delavrahcea (II, 16; 18, 
20). LIII : Grădina cinematografului Arta 
(20). Alibiul nu ajunge : rulează la Gră
dina cinematografului Iile Pintille (20).

vremea?
Ieri tn țară : vremea a fost uscată sl 

călduroasă cu cerul variabil, mal mult 
senin, vîntul a suflat slab pină la potri
vit, predomlntnd din sectorul estic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse intre 24 grade la Man
galia șl Sulin« șl 33 grade la Berzasca. 
In București : Vremea a fost uscată șl 
călduroasă, eu cerul mat mult senin. 
Vîntul a suflat slab din est. Tempera
tura maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 șl 31 august. In țară : Vreme căldu
roasă, cu cerul variabil, mal mult senin 
In jumătatea de est a țării. La sflrșltul 
Intervalului vor Cădea ploi slabe In ves
tul țării. Vint slab pină la potrivit. 
Temperatura se menține ridicată, dar 
va scădea ușor in vestul țării la sfîrșltul 
Intervalului. Minimele vor fl cuprinse 
Intre 10 șl 20 grade, Iar maximele Intre 
26 sl 36 grade. In București șl pe litoral: 
Vreme călduroasă, cu cerul mal mult 
senin. Vînt slab. Temperatura se men
ține ridicată.
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condusă de tov. 
președintele C.C.S.

face un schimb de 
domeniul muncii

27 (Agerpres). — La

pentru

Gala de filme japoneze

Sosirea unei delegații 
a Consiliului Central 

al Sindicatelor 
din R. S. Cehoslovacă

La invitația Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Romînă, 
marți după-amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. S. Ceho
slovacă pentru a 
experiență în 
sindicale.

Delegația este 
Frantisek Zupka, 
din R. S. Cehoslovacă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Vasile Mușat, vicepreședin
te al C.C.S., Ion Cotoț și Csupor 
Ludovic, secretari ai C.C.S., precum 
și de membri ai prezidiului C.C.S. și 
alți activiști sindicali.

Au fost de față Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Vizita in Chile a delegației 

Consiliului Mondial al Păcii
La Conferința internațională 

acceleratoarele de mari energii
MOSCOVA

Conferința internațională pentru ac
celeratoarele de mari energii, care 
are loc în U.R.S.S., participă un nu
măr de 310 specialiști din 22 țări ale 
lumii.

La 26 august, în cadrul unei con
ferințe de presă organizată Ia Dub
na, lingă Moscova, acad. Vladimir 
Vexier relevînd în amănunțime sar
cinile care stau în fața participanți- 
lor la conferință, a declarat : „Cu 
cît mai puternice vor fi acceleratoa
rele pe care vom ști să le realizăm, 
cu atît mai profund vom pătrunde 
în misterele structurii materiei. A- 
cesta este țelul principal pentru care 
lucrăm noi aici“.

Prof. McMillan (S.U.A.) a arătat 
că „avantajul principal al acestei

conferințe îl constituie faptul Că ea 
ne-a oferit posibilitatea mult aștep
tată de a discuta planurile și căile 
de realizare a unor acceleratoare noi 
la care visează astăzi mulți fizicieni 
din lume".

La conferința de presă a luat 
cuvîntul și cunoscutul fizician V. 
Weisskopf, directorul Centrului eu
ropean de cercetări nucleare (CERN). 
„Sîntem mîndri de colaborarea noa
stră cu oamenii de știință din nu
meroase țări, care s-au unit în jurul 
Dubnei, a declarat prof. Weisskopf, 
dar ea trebuie să se dezvolte și mai 
mult Actuala conferință servește 
acestui țel. De aceea ne bucurăm că 
participăm la ea".

SANTIAGÖ DE CHILE 27 (Ager- 
pies). — Delegația Consiliului Mon
dial al Păcii, condusă de savantul 
nord-american Linus Pauling, care 
se află în prezent într-o vizită în 
Chile, a fost primită la 26 august 
de ministrul chilian al afacerilor 
externe, Carlos Martinez Sotoma
yor. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, membrii delegației 
au discutat cu acest prilej propu
nerea de creare a unei zone denu- 
clearizate în America Latină, propu
nere a cărei cosemnatară este 
Republica Chile.

Delegația Consiliului Mondial 
Păcii a avut recent o întrevedere 
aceeași problemă cu președintele 
Eraziliei, Joao Goulart, și cu pre
ședintele ales al Argentinei. Arturo 
Illia.

a Și
al 
în

CONFERINȚA P. C. DIN URUGUAY

Vizitele ministrului agriculturii 
și silviculturii al Austriei

Eduard Hartmann, ministrul agri
culturii și silviculturii al Austriei, 
împreună cu grupul de specialiști 
și Paul Wetzler, ministrul Austriei 
în R. P. Romînă, au fost marți di
mineața oaspeții cercetătorilor de 
la stațiunea experimentală agricolă 
Dobrogea. Ei au fost însoțiți de Eu- 

I gen Alexe, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, și 
Constantin Săraru, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional Dobrogea. La 
secțiile Valu lui Traian și Murfat- 
lar ale stațiunii, oaspeții austrieci 
au vizitat cîmpurile experimentale

porumb și sorg hibrid, plantați- 
de vii și sectorul zootehnic. Ei 
poposit apoi la combinatul vini- 
al gospodăriei agricole de stat

de 
ile 
au 
col . „ .
Murfatlar. în continuare oaspeții 
au vizitat stațiunile de pe litoral.

★
Seara, Petre Ionescu, președintele 

Comitetului executiv al sfatului 
popular regional, a oferit pe terasa 
restaurantului „Internațional" de la 
Mamaia o masă în cinstea minis
trului agriculturii și silviculturii al 
Austriei, Eduard Hartmann, și a 
persoanelor care-l însoțesc.

(Agerpres)

Uzinele mecanice Tumu Severin 
construiesc cargouri, tancuri petro
liere și șlepuri. Iată doi dintre con
structorii de nave evidențiați în în
trecere — sudorii Ion Bădescu, șef 
de echipă, și Cornel Dăescu, în fața 
unui cargou lansat Ia apă de curînd. 

(Foto : Gh. Vințilă)

Marți a avut loc la Teatrul 
C.C.S. din Capitală o gală de fil
me japoneze oferită de Legația Ja
poniei.

Au participat Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al I.R.R.C.S., oa
meni de cultură.

A fost de față ministrul Japoniei 
la București, Hisanàri Yamada.

Filmele prezentate au fost primite 
cu căldură.

în încheiere a fost oferit un coc
teil. (Agerpres)

TUNIS 27 (Agerpres). — La 26 
august, guvernul angolez în exil a 
dat publicității un comunicat cu 
privire la intensificarea atacurilor 
forțelor patriotice împotriva insta
lațiilor militare și unităților portu
gheze.

După cum menționează comunica
tul, în urma ciocnirilor care au 
avut 10c în ultimele 15 zile în dis-

trictele Kuanza, Kimbube, Luanda 
și Malange, situate în nordul și cen
trul Angolei, au fost uciși 340 de 
militari portughezi. în comunicat se 
arată, de asemenea, că în ultimul 
timp luptele s-au desfășurat și în 
regiunea Cabinda, situată pe țărmul 
Oceanului Atlantic.

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
La Montevideo a avut loc conferința 
Partidului Comunist din Urugi y, 
ale cărei lucrări au durat două zile. 
Participanții la conferință au discu
tat situația la sate, problemele în
tăririi alianței dintre muncitori și 
țărani.

Conferința s-a pronunțat pentru 
înfăptuirea unei reforme agrare ra
dicale.

(Urmare din pag. I-a)

în noua secție a apărut curînd 
o lozincă : „Micșorînd timpii de sta
ționare a războaielor cu 1 la sută, 
fiecare schimb va putea produce a- 
nual în plus 54 000 m liniari de țesă
turi". Colectivul de descoperire a re
zervelor de producție intră în 
acțiune. Intr-o singură lună s-au fă
cut 50 de propuneri. Pentru a sti
mula acest interes al oamenilor în 
gospodărirea secției, comitetul sin
dical a afișat propunerile și numele 
autorilor lor, indicînd totodată ce 
propuneri se vor aplica și cauzele 
pentru care altele nu vor fi folosite.

Andrei Suli, ajutor de meșter, avu 
prilejul să vadă că propunerea lui 
fusese luată în serios. Ajunsese la 
concluzia că pikerul din masă plas
tică este mult mai rezistent decît cel 
din piele și propusese această înlo
cuire. Acum se fac experiențe. De 
aproape 4 săptămîni lucrează un 
război automat cu pikere din masă 
plastică și uzura lor este foarte mică. 
Se întrezărește o însemnată econo
mie și, se înțelege, un randament 
mai bun là războaie. Cu ingeniozita
tea care-l caracterizează, Deak a 
modificat sistemul de foarfecă, de la 
mecanismul de schimbare. Un bătrîn 
meșter s-a apucat să monteze la 
mașină o lădită specială în care să 
cadă automat canetele goale. Urmă
rind ca săbiile de bătaie si aibă o 
viață cît mai lungă, trei țesătoare au 
sugerat ca acestea să fie construite 
din lemn stratificat. Si. recent, s-a 
dat curs unei idei care a fost salu
tată de tehnicieni : modificarea pa
tului vătalei pentru ca la acesta să 
poată fi folosite și spete smolite, pe 
lingă cele cositorite.

Trei luni noua secție a războaielor 
automate a lucrat. într-un anumit 
fel care i-a garantat formarea cadre
lor de muncitoare. O țesătoare lucra 
la 6 războaie. Apoi a trecut la 12. 
Treptat, randamentul a crescut de la 
10 300 de bătăi război/oră — la 
10 500. Această creștere este echiva-

INFOR
Marți dimineața atașatul militar al R. S. 

Cehoslovace în R.P. Romînă, colonel Fran
tisek Dvorak, a organizat la sediul ambasa
dei o întîlnire prietenească cu prilejul ce
lei de-a 19-a aniversări a insurecției națio
nale din Slovacia.

Au fost de față generali și ofițeri supe
riori și participanți romîni la luptele împo
triva armatelor fasciste pe teritoriul Ceho-

slovaciei, atașați militari ai unor misiuni di
plomatice acreditați în R.P. Romînă.

★
Marți a sosit în Capitală, la invitația 

Institutului romîn pentru relațiile culturale 
*:u străinătatea, dl. Haruji Tahara, membru 
al Parlamentului japonez din 
«lului socialist, vicepreședinte 
de prietenie Japonia-Romînia.

Sesiune extraordinară 
a parlamentului congolez

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). 
A.F.P. anunță că președintele Con- 
goului, Kasavubu, va convoca la 2 
septembrie sesiunea extraordinară 
a parlamentului pentru a vota textul 
unei noi constituții.

Parlamentului îi vor fi prezentate 
trei texte : un proiect guvernamen
tal elaborat de experți internațio
nali ai O.N.U., 
mente propuse 
tori katanghezi 
cu un caracter

Di Stefano a fost eliberat

partea Parti
al Asociației 

(Agerpres)

o serie de amenda- 
de deputați și sena- 
și un al treilea text 
pur secesionist.
★

Bukavu dih provin-

lentă cu 900 metri de țesături în 
plus, zilnic. Este cel mai înalt indice 
de folosire a războaielor de pînă 
acum. Și, după spusele tehnicienilor, 
el este în continuă creștere. „Avem 
toate posibilitățile — spunea șeful 
sectorului, tovarășul B. Oszi — să 
atingem cifra maximă prevăzută în 
proiectul constructorului de mașini, 
adică 11 000 de bătăi pe oră“.

Trecerea unei țesătoare de la 6 la 
12 războaie automate a dus, cum era 
și de așteptat, la creșterea simțitoare 
a productivității muncii. De 
întreprinderea textilă „Teba" 
îndeplinit și realizat ritmic 
acum toți indicatorii de plan.

în marea hală a sectorului 
torie, dotat cu mai multe 
de utilaje, de la războaie simple, 
mecanice, la războaie automate, a- 
trage atenția „sala nouă". Stau, ca 
trase pe ață, 156 de războaie auto
mate. vopsite la aceeași culoare, în 
care suveicile aleargă amețitor de 
repede. Țesătoarele, firăresele, roiesc 
printre mașini, legînd firele, schim- 
bind canetele.

Țesătoarea Ecaterina Lengyel, spu
nea : „Cînd am fost repartizată aici, 
n-am venit tocmai cu inima ușoară. 
Și iată, m-am deprins“. într-ade- 
văr, s-a deprins, și încă repede și 
bine. Alături de Ana Titeu, și Eca
terina Adamcioc, alături de toate 
celelalte țesătoare, ele au făcut ca 
schimbul lor să fie fruntaș în între
cere.

...S-ar putea ca acum, cînd aceste 
rînduri văd lumina tiparului, să fie, 
într-un fel. depășite de realitate. 
Textilistele tebane sînt iuți de mină, 
sînt constante în hotărîrea lor. Cu 
numai o săptămînă în urmă secția 
războaielor noi anunța serviciile teh
nice că se apropie rapid de 10 600 
bătăi război pe oră, ceea ce înseam
nă, în fapt, un spor de 450 m țesături 
zilnic. Poate au Și ajuns aici. Sînt 
realizări mari, vrednice de luat în 
seamă și. mai ales, sînt subiecte de 
meditație pentru toate celelalte co
lective de țesătoare din țară.

altfel, 
și-a 
pînă

țesă- 
tipuri

Cum am organizat strîngerea 
și depozitarea recoltei

(Urmare din pag. I-a)

autocamioanele necesare la trans
portul recoltei. Depinde numai de 
buna organizare a muncii ca să pu
tem transporta operativ porumbul de 
pe cîmp în gospodărie și la bazele de 
recepție. Anul trecut, la G.A.S. 
Poșta Cîlnău, Tîrgușoru Vechi etc., 
mijloacele de transport au fost slab 
folosite din cauză că nu s-au asi
gurat echipe puternice de încărcă- 
tori-descărcători. Anul acesta se or
ganizează echipe formate din mai 
mulți oameni. Spre a folosi cît mai 
bine mașinile 
mai mare de 
partizați unei gospodării 
fie schimbați 
de recoltare, să rămînă, 
sibil, cu autocamioanele
La G.A.S. Pogoanele, unde în anii 
trecuți s-a procedat astfel, timpul 
de lucru a fost mai bine folosit, oa
menii au muncit cu mai multă răs
pundere.

O lucrare foarte importantă este 
Îi recoltarea cocenilor de porumb, 
n toamna aceasta vom evita gre

șelile de anii trecuți cînd, în unele 
unități, strujenii de porumb s-au 
recoltat cu întîrziere și de aceea s-a 
depășit perioada optimă de semă
nat, iar calitatea furajelor s-a de
preciat serios.

O experiență bună în organizarea 
strîngerii cocenilor s-a cîștigat la 
gospodăria de stat Rîmnicu Sărat. 
Aici, anul trecut recoltatul celor 
1800 ha cultivate cu porumb, tăia-

solicităm 
la I.R.T.A.

în timpul

un sprijin 
Șoferii re- 
să nu mai 
campaniei 
pe cît po- 
în unități.

tul cocenilor și transportul au fost 
terminate în 25 de zile. „Secretul" 
succesului : buna organizare a mun
cii, urmărirea atentă, zi de zi, a mo
dului cum sînt folosite mașinile 
existente. La această gospodărie 
s-au format echipe de 40—50 de 
oameni, cărora li s-au repartizat 
cîte 100 de hectare pentru recolta
rea porumbului și tăiatul cocenilor. 
Pe măsură ce se înainta în lan, oa
menii care lucrau la strînsul recoltei 
lăsau porumbul în grămezi, în linie 
dreaptă; în urma lor echipe speciale 
deschideau culuoare în lan, de-a 
lungul grămezilor de porumb, pe 
unde pătrundeau autocamioanele sau 
remorcile pentru a ridica și trans
porta porumbul. Imediat după termi
narea recoltării, fiecare echipă, pe 
terenul repartizat, trecea la tăiatul 
și legatul cocenilor. Cu remorci și 
autocamioane aceștia erau trans
portați și depozitați în bune condiții.

Măsurile organizatorice stabilite 
în planurile alcătuite în fiecare u- 
nitate, asigurarea din vreme a oa
menilor și a mijloacelor de transport 
necesare ne dau certitudinea că 
cele 10 000 de hectare, care vor fi 
semănate cu grîu după porumb, ca 
și celelalte suprafețe vor fi elibe
rate la scurt timp după recoltat.

Conducerea trustului va urmări 
zi de zi mersul lucrărilor în această 
campanie și va lua toate măsurile 
ca strîngerea recoltei, executarea a- 
răturilor și a semănatului să se 
facă la timpul optim și în cele mai 
bune condiții.

teati DIN TOATA ȚARA

în localitatea
cia Kivu central a fost proclamată 
stare excepțională ca urmare a des
coperirii unui complot împotriva gu
vernului provincial.

După cum s-a anun
țat in numărul ante
rior al ziarului, cunos
cutul jucător de fotbal 
Alfredo Di Stefano, cen
trul înaintaș al echipei 
Real Madrid, a fost răpit 
sîmbătă la Caracas de 
membri ai Forțelor de 
eliberare națională vene- 
zueliene; s-a urmărit ast
fel să se atragă atenția 
opiniei publice interna
ționale asupra situației 
politice din Venezuela.

După cum au trans
mis agențiile de presă, 
Di Stefano a fost elibe
rat — așa cum anunța-

seră reprezentanți ai 
FALN — luni spre sea
ră și depus în apropie
rea ambasadei Spaniei 
din Caracas. Este de no
tat că clădirea ambasa
dei se află in centrul o- 
rașului. După cum s-a 
aflat, îndată după răpi
rea lui Di Stefano 500 
de polițiști au pornit în 
urmărirea răpitorilor dar 
n-au reușit să le dea de 
urmă.

Intr-o declarație făcu
tă ziaristului Jüan Roca, 
care a reușit să-l inter- 
vieze cU citeva clipe 
înainte de a fi pus în li-

bertate, Di Stefano a 
spus că a fost „foarte 
bine tratat“ de răpi
torii săi, care i-au adus 
la cunoștință de îndată 
scopul politic al acțiunii 
lor.

In deplasările sale prin 
Caracas, fotbalistul mo- 
drilean este acum înso
țit de o gardă cu poli
țiști. El a și fost intero
gat de poliția din Cara
cas în legătură cu îm
prejurările 
sechestrări, 
ambasadei 
la Caracas, 
ținut o conferință de 
presă pentru televiziune.

recentei sale 
In clădirea 
Spaniei de 
fotbalistul a

CU PLANUL PE 8 
LUNI ÎNDEPLINIT. 
Combinatul industriei 
locale Timișoara și-a 
îndeplinit sarcinile de 
plan pe 8 luni cu 6 
zile înainte de termen. 
Muncitorii și tehnicie
nii din unitățile com
binatului au produs 
peste prevederile pla
nului mobilă și con
fecții în valoare de 
pesté 1 500 000 lei, mai 
mult de 340 000 bucăți 
accesorii pentru arti
cole electrotehnice și 
altele. Ei au sporit în 
această perioadă, pro
ductivitatea muncii cu 
6 la sută față de indi
cele planificat și au 
realizat economii su
plimentare la prețul 
de cost în valoare 
1500 000 lei.

EXPOZIȚIE, 
cent, la 
deschis o expoziție de 
fotografii 
titulată :
bogăție a apelor noas
tre". Aici sînt expuse 
50 de fotografii cu as
pecte din noul peisaj

Tulcea

de

ReL 
s-a

artistice in- 
„Stuful —

al Deltei : construcții 
noi și amenajări stu- 
ficole, diferite aspecte 
din munca stuficulto- 
rilor, noi obiective so- 
cial-culturale constru
ite în inima Deltei și 
altele.
CLACSONATULIN

TERZIS. Zilele trecu
te, comitetul executiv 
al Sfatului popular al 
orașului Onești a dat 
o decizie prin care se 
interzice clacsonatul 
in raza orașului. A- 
seastă măsură va duce 
la crearea unor condi
ții de odihnă și mai 
bune pentru 
rii tînărului 
nești, și în 
timp la îmbunătățirea 
reglementării circula
ției prin oraș.

LA 14 ANI. 140 de 
tineri din comunele 
Smeeni, Brădeanu, 
Maxenu și Udați, raio-, 
nul Buzău, care aue 
împlinit 14 ani, au 
primit zilele 
intr-un cadru festiv, 
Buletinul de 
täte.

După ce tinerii au 
fost felicitați de re
prezentanți ai organe
lor locale și ai U.T.M., 
a urmat un program 
artistic dat de forma
ția căminului cultural 
din Smeeni. (de la C. 
Berescu, coresp. vo
luntar)

ll>

locuito- 
oraș O- 
același

care 
ani, 
acestea,

identi-

ADEZIV CU MUL
TIPLE ÎNTREBUIN
ȚĂRI. Un colectiv de 
chimiști a realizat 
un adeziv pe bază de 
cauciuc sintetic, de
numit „Prenadez". A- 
cestă se întrebuințea
ză cu succes la lipirea 
a numeroase mate
riale plastice folosite 
în construcții. Cu el 
se lipesc de asemenea, 
peliculele melaminăte 
pe lemn, diferite pro
duse de cauciuc între 
ele sau pe metal, co
voarele de policlorură 
de vinii pe beton, mo
zaic, lemn sau metal, 
dalele de p.v.c. folo
site la pardosirea ca
merelor etc.

din Capitală

de-a 
teh- 
sînt

traseului — 
litoral, unde

CURSA SCÎNTEII" 
EDIȚIA A XVI-A

orașe-

cu

Schița traseului „Cursei Scinteu

antre- 
și re- 
V. O-

Mîine dimineață, tradiția 
popularei întreceri cicliste 
„Cursa Scînteii" va fi conti
nuată. odată cu plecarea în 
prima etapă (București—Hîr- 
șova—Constanța) a celei 
XVI-a ediții. Pregătirile 
nice și organizatorice 
gata.

Ieri, la redacția ziarului no
stru au sosit ultimele confir
mări de participare din partea 
cluburilor sportive. Antrenorul 
M. Niculescu — care deține 
„recordul“ victoriilor în „Cursa 
Scînteii' (a cîștigat cursa de 
trei ori) — va conduce grupul 
alergătorilor de la clubul O- 
limpia. Printre cei sase aler
gători de la Olimpia se află 
C. Dumitrescu. Gh. Rădulescu 
și tînărul Gh. Radu, recentul 
învingător în „Criteriul junio
rilor". Un lot puternic prezin
tă clubul Dinamo-București. 
în rîndul cicliștilor dinamo- 
viști sînt patru dintre cîștigă- 
torii „Cursei Scînteii" : Gh. 
Calcișcă (1954), L. Zanoni 
(1959 și 1960), A. Selaru (1961), 
W. Ziegler (1962). Cicliștii de

O ACȚIUNE PENTRU PACE 

A LUI PABLO CASALS

Celebrul violoncelist Pablo Ca
sals a anunțat că la 29 septem
brie va dirija la Londra un ora
toriu al său, în sala Royal Albert 
Hall. El a declarat că pune acest 
concert sub semnul păcii. Acțiu
nea sa în favoarea păcii, începută 
în 1958, a continuat de atunci 
prin dirijarea unor opere muzica
le avînd ca temă pacea și buna 
voință între popoare. Sumele 
strînse cu aceste prilejuri vor fi 
reunite într-un fond care va fi 
acordat unor luptători pentru 
pacea lumii.
ÎNGROPAT! TIMP DE 14 ZILE

în dimineața spre 27 august, au 
fost scoși la suprafață dintr-o mină 
din Hazleton (statui Pennsylvannia 
— S.U.A.) doi mineri, Henry Thro
ne și David Fellin, care au stat 
timp de 14 zile îngropați dë vii în- 
tr-o galerie la 135 m sub pămînt. 
Epuizați fizicește, dar cu un moral

ridicat, ei au fost imediat spitali
zați.

Echipele de intervenție au depus 
mari eforturi pentru salvarea vieții 
minerilor. S-au încercat mai multe 
metode pentru a ajunge la cei doi 
mineri. S-a reușit să se 
un tub prin care minerii 
alimente, apă, aer și s-a 
bili legătura telefonică cu 
șină de forat a săpat apoi o galerie 
verticală, dar de două ori direcția 
săpăturilor a fost greșită. Cea de-a 
treia încercare a reușit, astfel îneît 
cei doi mineri, Henry Throne și 
David Fellin, au fost scoși la su
prafață. Cu cel de-al treilea miner, 
care a fost îngropat la 143 metri a- 
dîncime, nu s-a putut stabili legă
tura, fiind considerat probabil 
mort.

A FOST INTERZIS...

introducă 
au primit 
putut sta- 
èi, O ma-

motivat această acțiune absurdă 
prin faptul că în șapte scene ale 
filmului negrii sînt prezentați în 
măsură egală cu albii.

Regizorii filmului au refuzat să 
aducă acestui film modificările 
cerute de rasiști.

NEOFASCIȘTII
ÎȘI RIDICĂ CAPUL

In Republica Sud-Africană

Mîine, prima etapă
la Steaua (I. Ardeleanu, Gh. 
Stoica, Gh. Neagoe. N. Grigo- 
re și alții) vor avea ca 
nor pe fostul campion 
cordman de velodrom, 
prea.

Printre reprezentanții
lor din provincie se află ci
cliștii ploieșteni, care s-au re
marcat nu de puține ori 
ocazia campionatelor de ju
niori. cei de la Brașov. Brăila, 
Cluj etc.

Fruntașii diferitelor clasa
mente ale cursei — pe etape, 
cel general, al sprinterilor etc. 
— vor primi premii în obiec. 
te. în afara premiilor oferite 
de organizatori și de organele 
locale, vor fi acordate premii 
din partea unor instituții cen
trale (Pronosport, C.E.C. etc.), 
de diferite ziare 
și provincie.

De-a lungul 
dar îndeosebi pe 
se află la odihnă mii și mii de 
oameni ai muncii din tară și 
turiști de peste hotare — ca
ravana cicliștilor este aștepta
tă cu justificat interes. Frezo-

rul Petre Ailincăi, din Iași — 
care-și petrece concediul de 
odihnă la Mangalia — ne-a 
scris : „Voi fi pe litoral și îi 
aștept cu nerăbdare pe cicliș
tii care se întrec în „Cursa 
Scînteii". Voi avea ocazie să-i 
văd ne unii dintre cei mai 
buni alergători ai noștri. în 
așteptarea lor, ca pasionat al 
acestui sport fac pronosticuri. 
Cine va cîștiga „Cursa Scîn
teii' din acest an ? E greu de 
spus. După părerea mea, șanse 
mari au, firește, cei mai expe
rimentați : Dumitresdu. Cos- 
ma, Moiceanu. Dar poți să știi 
ce surprize au rezervat cei
lalți concurenți ? în orice caz 
eu urez tuturor participanților 
succes, iar cel mai bun să cîș- 
tige...'.

I. DUMITRIU

a 
fost interzis filmul englez „Cerul 
divin", prezentat la cel de al trei
lea Festival internațional al fil
mului de la Moscova. Cenzura a

Organizația nazistă britanică a 
trimis circa 10 000 de manifeste 
în Germania occidentală, a de
clarat duminică la Londra un 
purtător de cuvînt al acestei or
ganizații. Aceste manifeste au 
fost lipite pe ziduri în sectorul 
britanic ăl Berlinului occidental. 
Ele au fost imprimate la Londra 
și trimise acum șase săptămîni în 
R.F.G.. la cererea mișcării na
ziste vest-germane. Pe de altă 
parte, purtătorul de cuvînt a a- 
nunțat că alte manifeste urmează 
să fie trimise în Germania fede
rală, fie de lă Londra, fie de la 
sediul internațional al mișcării 
din Virginia (Statele Unite).

Campionatul mondial dc șan 
pentru juniori

BELGRAD 27 (Agerpres). — După 
cea de-a 5-a rundă a campionatului 
mondial de șah pentru juniori, care 
se desfășoară la Vmiacka Banja, noul 
lider al clasamentului este romînul Flo
rin Gheorghiu. In runda a 5-a, Gheor
ghiu a avut piesele negre în partida cu 
finlandezul Vesterinen. Acesta din 
urmă s-a apărat bine, dar în momentul 
culminant a) partidei, vrînd să dea un 
atac decisiv, a sacrificat dama pentru 
turn și după cîteva mutări s-a recunos
cut învins. S-a terminat remiză partida 
dintre Adamski și Tan. S-au întrerupt 
partidele Janata-Zweig, Kuraiica-Lee și 
Bojkovici-Zaharov.

Clasament : 1. Gheorghiu (R.P.R.) 4 
puncte ; 2. Janata (R. S. Cehoslovacă)
3.5 (1) puncte ; 3. Kurafica 2,5 (1) ; 4-5. 
Adamski (R. P. Polonă), Tan (Singapore)
2.5 ; 6-7. Zaharov (U.R.S.S.), Zweig
(Norvegia) 2 (1) ; 8. Bojkovici (Iugo
slavia) 1,5 (1) ; 9. Vesterinen (Finlanda) 
1 ; 10 Lee (Anglia) 0,5 (1).

In câteva rânduri
pe poligonul 
de tir dintre

Turneul internațional 
de box

Marți seara, pe stadionul Repu
blicii, s-au desfășurat finalele tur
neului internațional de box, la care 
au participat pugiliști din 7 țări. 
Reprezentanții R. P. Romîne au 
ocupat primul loc la toate cele 10 
categorii, dovedind o bună pregă
tire.

Iată rezultatele înregistrate în 
ordinea categoriilor : Ciucă (R.P.R.) 
b.p. Davideseu (R.P.R.) ; Puiu 
(R.P.R.) b.p. Crudu (R.P.R.) ; Oltea- 
nu (R.P.R.) pierde la puncte la Mol
dovan (R.P.R.) ; Pătrașcu (R.P.R.) 
b.p. Baciu (R.P.R.); Mihalik (R.P.R.) 
pierde la puncte în fața lui Dinu 
(R.P.R.) ; Niculescu (R.P.R.) b. p. 
Lehman (R.D.G.) ; Low (R.P.R.) 
b. abandon Moț (R.P.R.) ; Monea 
(R.P.R.) b.p. M Mariuțan (R.P.R.) ; 
Mentzel (R.P.R.) b. p. Schlegel 
(R.D.G.) ; V. Mariuțan (R.P.R.) b.p. 
Buday (R.P.U.). (Agerpres)

Mectul de atletism 
R. P. Romînă

Ieri a început 
Tunari întîlnirea 
loturile R. P. Romîne și Japo
niei. Proba de pistol viteză a 
fost cîștigată de sportivul ro
mîn Ștefan Petrescu — 587
puncte, urmat de japonezul 
Todamoso Yomamoto cu 586 
puncte. La armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri, pe locul în- 
tîi s-a clasat Ion Olărescu 
(R.P.R.) — 1 121 puncte. Con
curentul japonez Takao Ishii a 
ocupat locui doi cu 1 118 puncte. 
Astăzi se desfășoară probele de 
pistol liber și armă liberă ca
libru redus, poziția culcat 60 
focuri.

★
Pe stadionul .,23 August" din 

Baia Mare a avut loc partida 
amicală de fotbal dintre echipe
le Rapid-București și Minerul- 
Baia Mare. Au învins băimă- 
renii cu scorul de 5 la 3.

Turneul internațional de fot
bal de la Casablanca a fost cîș- 
tigat de echipa iugoslavă Parti
zan Belgrad, care în finală a 
dispus cu 4—2 (2—2) de echipa 
spaniolă Saragoza. La sfîrșitul 
celor 90 de minute scorul era 
egal (2—2), dar în prelungiri iu
goslavii au 
goluri.

marcat încă două

★
de la trambulinăSăritorii

din U.R.S.S. și-au început de pe 
acum pregătirile în vederea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck Ei se antrenează 
la Leningrad pe o trambulină 
confecționată din material plas
tic. La concursul desfășurat re
cent cea mai bună săritură a 
fost realizată de Piotr Kova
lenko, cu 54 m.

Norvegia
La Oslo, pe marele stadion Bislet, 

în fața unui public numeros, a în
ceput meciul de atletism dintre se
lecționatele masculine ale R. P. 
Romîne și Norvegiei. Atleții ro
mîni au cîștigat Cinci probe și con
duc după prima zi cu scorul de 
54—52 puncte. O excepțională per
formanță a realizat sulițașul A- 
lexandru Bizim, care a stabilit un 
nou record al R. P. Romîne cu o 
aruncare de 81.21 m.

Rezultate tehnice : 100 m : Tudo- 
rașcu (R.P.R.) 10”7/10 ; 110 m gar- 
2-.-1 : Weum (Norvegia) 14"3/10 ;

Bunaes (Norvegia)

(Agerpres)

duri : _ __ _
400 m plat Bunaes (Norvegia) 
47’1/10 ; 1 500 m ; Vamoș (R.P.R.) 
3’48”2/10 ; 10 000 m • Fuglem (Nor
vegia) 30’01 ”6/10;
(R.P.R.) 81.21 m ;
(Norvegia) 56.29 m ; înălțime : Spi
ridon (R.P.R.) 2,05 rn ; triplu salt : 
Bergh (Norvegia) 15,45 m ; ștafeta 
4x100 m R. P. Romînă 41 ”4/10 
Meciul continuă astăzi.

suliță : Bizim 
disc : Haugen
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EVENIMENTELE DIN VIETNAMUL DE SUD
Agențiile de presă transmit :
La Saigon, un comunicat militar 

a anunțat că forțele polițienești și 
militare au primit ordinul de a 
deschide focul asupra „oricărui grup 
de oameni, oricărei manifestații, ori
cărui grup de agitatori care ar în
călca starea de asediu“.

După manifestațiile studenților și 
noile arestări care se ridică la circa 
100 de persoane, blindatele patrulea
ză și atmosfera rămîne încordată în 
așteptarea de noi evenimente dra
matice (A.F.P.).

Ministrul de externe sud-vietna- 
mez, Vo Van Mau, a cărui cerere de 
demisie prezentată în semn de pro
test împotriva reprimării budiștilor 
a fost respinsă săptămîna trecută de 
către Diem, a fost arestat de 
rități.

Noul ambasador al Statelor 
te la Saigon, Cabot Lodge, a 
„întrevederi de lucru“ cu Ngo
Diem. El urmează să transmită pre
ședintelui Kennedy un raport deta
liat asupra situației din Vietnamul

de sud, pentru ca, după cum a de
clarat un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat, „Statele Uni
te să-și poată stabili poziția față de 
regimul de la Saigon“.

Din Washington se anunță că în
tregul personal al ambasadei sud- 
vietnameze a demisionat.

Cambodgia a rupt relațiile 
cu Vietnamul de sud

auto-

Uni- 
avut 
Dinh

Răsfoind presa 
străină

Dupâ semnarea Tratatului 
de la Moscova

Lucrările Comitetului 
celor 18 state 

pentru dezarmare
(Agerpres). — Tra- 
la interzicerea ex-

relatează Agenția 
primul ministru al 
declarat la' 27 au-

• Cambodgia a anunțat la 27 
august că a rupt relațiile politice cu 
Vietnamul de sud. Reprezentantul 
diplomatic al Cambodgiei la Saigon 
a fost rechemat.

• După cum 
Associated Press 
Indiei, Nehru, a
gust că guvernul indian a cerut re
prezentantului său permanent la 
O.N.U. să facă cunoscută secretaru
lui general, U Thant, „grava ne
liniște“ pe care o resimte în legă
tură cu situația din Vietnamul de 
sud.

Rezistența eroică a populației
din Hue

Un reporter fotograf al agenției 
Associated Press, Horst Faas, a reușit să 
asiste, ascuns într-o ambarcație, la lup
tele din Hue. El a transmis :

rezis-

Pe Ia orele zece și jumătate, reu
șind că respingă mulțimea, parașu
tiștii au lansat asaltul asupra pago
dei, agitîndu-și armele, dar a mai 
fost nevoie de încă o jumătate de 
oră pentru a fi învinsă rezistența 
studenților și bonzilor aflați înăun
tru.

Mal tîrziu, studenții au fost duși 
cu camioanele militare. Cînd au tre
cut prin fața mea, le-am văzut mîi
nile și cămășile pătate de singe. Am 
văzut un bonz urmărit de trei para- 
șutiști. O femeie bătrînă zăcea pe 
marginea drumului. Cînd cei trei 
parașutiști au ajuns în dreptul ei, ea 
a tras de o funie care bara drumul ; 
toți trei au căzut cu fața la pă- 
mînt, în timp ce bonzul și femeia 
bătrînă o luaseră la fugă.

Toată ziua ambulanțele au făcut 
naveta între pagode și spitale. Sta
rea de asediu a fost de îndată intro
dusă la Hue".

MOSCOVA 27 
tatul cu privire 
periențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă a fost semnat marți la Moscova 
din împuternicirea guvernelor lor 
de Joseph Dudley Lawrence, ambasa
dorul Liberiei în Franța, care a ve
nit special pentru aceasta în capita
la sovietică, și Abdelkebir El Fassi, 
ambasadorul Marocului în Uniunea 
Sovietică.

Pînă în prezent, la Moscova Trata
tul a fost semnat de împuterniciții 
guvernelor a 73 de țări.

★
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

La 26 august, reprezentanții diplo
matici ai Republicii Ciad și Elveției 
au semnat la Washington Tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub apă.

★
CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager

pres). — După cum relatează Prensa 
Latina, președintele Mexicului, A- 
dolfo Lopez Mateos, a subliniat în
tr-o declarație făcută la 26 august 
că Tratatul cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare „a 
creat o atmosferă care poate face 
posibilă realizarea unor noi acor
duri“. Menținerea armamentelor cla
sice — a arătat el — continuă însă 
să reprezinte o amenințare la adresa 
păcii și de aceea este necesar să fie 
întreprinse noi acțiuni pentru reali
zarea dezarmării generale și totale,

acțiuni care trebuie să aibă loc atît 
în cadrul Comitetului celor 18 cît 
și la Națiunile Unite. „Fiecare țară 
își poate aduce contribuția la stabi
lirea unei păci durabile“, a spus pre
ședintele Mexicului, care a adăugat 
că principiile egalității, neinterven
ției și înțelegerii mutuale sînt ele
mente de bază pentru crearea unui 
climat favorabil în care să fie posi
bilă realizarea unor asemenea acor
duri.

■âr
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Casa Albă a dat publicității textul 
unei scrisori adresate președintelui 
Kennedy de către cunoscutul om de 
știință Albert Schweitzer, laureat al 
Premiului Nobel, una din personali
tățile marcante din cadruî mișcării 
internaționale pentru dezarmare și 
înlăturarea primejdiei atomice. în 
scrisoare se subliniază importanța 
Tratatului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nuclea
re, în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă ca un prim pas spre re
zolvarea problemei dezarmării. „Tra
tatul dintre Est și Vest cu privire la 
renunțarea la experiențele nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă — se spune în scrisoare — 
constituie un eveniment de mare im
portanță în istoria mondială. El ne 
dă speranța că războiul cu arme a- 
tomice între Est și Vest poate fi e- 
vitat". Semnatarul scrisorii subli
niază că prin acest tratat „lumea a 
înfăptuit un prim pas pe calea spre 
pace“.

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Geneva au continuat lucrările Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare. Ședința din 27 august, des
fășurată sub președinția reprezen
tantului R.P. Bulgaria, K. Lukanov, 
a fost consacrată problemei bazelor 
militare de pe teritorii străine.

Reprezentantul R. S. Cehoslovace, 
Simovic, și al R.P. Bulgaria, K. Lu
kanov, au arătat în cuvîntările lor 
că bazele militare de pe teritoriile 
altor țări reprezintă o sursă de 
cordare subliniind că lichidarea 
ar contribui la întărirea păcii și 
lăturarea focarelor de încordare 
diferite regiuni ale lumii.

Reprezentantul S.U.A., Stelle, și al 
Marii Britanii, Mason, care au luat 
apoi cuvîntul s-au străduit să justi
fice existența bazelor militare aflate 
pe teritorii străine.

La

în- 
lor 
în- 
din

Noul guvern norvegian

După sosirea misiunii O.H.U. în Sarawak

Puternică demonstrație de protest împotriva planului 
colonialist de creare a Federației Malayeze

OSLO 27 (Agerpres). — Marți di
mineața, Consiliul de Stat a numit în 
mod oficial noul cabinet în frunte 
cu J. Lyng.

Noul guvern al Norvegiei este un 
guvern de coaliție, alcătuit 
prezentanți ai celor patru 
burgheze : Höire, partidele 
Venstre și Popular-creștin. 
zentanții partidului Höire ocupă 
posturile de prim-ministru, ministru 
al industriei, ministrul comerțului, 
ministrul pisciculturii și ministrul de 
război. Celelalte ministere au reve
nit reprezentanților celorlalte parti
de. Erling Wikborg, unul din con
ducătorii partidului Popular-creștin, 
a fost numit ministru al afacerilor 
externe.

din re- 
partide 

Centrist, 
Repre-

ctnd 
sirma

SIBU (Sarawak) 27 (Agerpres). — 
Du'pă cum anunță agenția Associa
ted Press, membrii misiunii O.N.U., 
însărcinată cu consultarea popu
lației din teritoriile vizate a fi in
cluse în Federația Malayeză asupra 
părerii față de acest plan, au fost în-

FRANKFURT PE MAIN 27 (Ager
pres). — La Frankfurt pe Main s-a 
deschis Tîrgul internațional de mos
tre de bunuri de larg consum la care 
participă numeroase țări, printre 
care și R.P. Romînă.

Cu ocazia deschiderii oficiale a 
tîrgului, pavilionul R. P. Romîne a 
fost vizitat de primarul orașului

Frankfurt pe Main, Gustav Albrecht, 
de directorul tîrgului, Steidle, pre- 
cum și de numeroase alte persoane. 
Au fost apreciate produsele expuse 
și modul lor de prezentare.

Televiziunea din Frankfurt a pre
zentat în transmisie directă aspecte 
de la pavilionul romînesc.

Expoziție
PRAGA 27.— Co

respondentul Agerpres 
transmite: Marți dimi
neața în sala „Dunaj“ 
din Praga a avut loc 
vernisajul expoziției 
„Arhitectura romî- 
nească“. Au participât 
dr. Frantisek Kahuda, 
ministrul învățămîn- 
tului și culturii al 
R.S. Cehoslovace, A. 
Gregor, prim-locțiitor 
al ministrului afaceri
lor externe, V. Kris-

Montevideo

de arhitectură la Praga
tek, prim-locțiitor al 
ministrului învățămîn- 
tului și culturii, mem
bri ai corpului diplo
matic, arhitecți, ingi
neri, ziariști.

Expoziția a fost des
chisă de Gheorghe Ni- 
țescu, ambasadorul ex
traordinar 
tențiar al 
mîne în 
slovacă.

Luînd cuvîntul cu

și plenipo-
R. P. Ro-

R.S. Ceho-

acest prilej, dr. F. Ka- 
huda, ministrul învă- 
țămîntului și culturii 
al R.S. Cehoslovace, a 
relevat succesele ob
ținute de arhitecții ro- 
mini în construcția de 
ansambluri arhitecto
nice. Concepția con
strucțiilor din R. P. 
Romînă, a spus vorbi
torul, reprezintă o bu
nă experiență pentru 
arhitecții cehoslovaci.

■* Aplauze la scenă deschisă
MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 

Cu prilejul deschiderii stagiunii 
operei din Montevideo a fost pre
zentat un spectacol cu opera Carmen 
de Bizet la care și-a dat concursul 
cintăreața romînă Zenaida Pally, ar
tistă a poporului a R.P. Romine. 
Interpretarea artistei române s-a 
bucurat de un succes deosebit și pu
blicul spectator, care umplea sala 
teatrului, a aplaudat-o pe solistă de 
nenumărate ori la scenă deschisă și 
la sfîrșitul spectacolului.

La acest spectacol, prezentat cu 
prilejul sărbătorii naționale a Uru- 
guayului, au luat parte : ministrul 
afacerilor externe, Alejandro Zorrilla 
de San Martin, ministrul instruc
țiunii publice. Jüan Devoto, consi
lieri guvernamentali, personalități 
oficiale, membri ai corpului diplo
matic acreditați la Montevideo. Au 
participat, de asemenea, Dumitru 
Fara, ministrul R. P. Române 
Montevideo, și membrii legației.

la„HUE. 23 tfuguist. Trezită la orele 2 
dimineața prin loviturile do tambure 
șl țimbale ale bonzilor, populația din 
Hue a apărat cu dîrzenie cele două 
mari pagode Tu Dam și Dieu De, 
împotriva asaltului trupelor guver
namentale. Cu bastoane, pietre șl cu 
pumnii, bărbații și femeile s-au 
luptat timp de mai multe ceasuri cu 
parașutiștii. Tu Dam a căzut după 
două ore de lupte, dar Dieu De a re
zistat opt ore.

Parașutiștii înaintau metodic, de-a 
lungul rîului, încercînd să treacă 
podul spre pagoda Dieu De. Difu
zoarele de pe autocamioanele mili
tare cereau populației să nu iasă 
din case, în timp ce cei aflați în 
pagodă chemau populația la 
tenta.

Prima ciocnire s-a produs 
parașutiștii au vrut să întindă
ghimpată la un capăt al podului. 
Acolo se ailau 1 500 de oameni. El 
au smuls cu mîinile sirma ghimpată.

în primele ore ale dimineții, bă
tălia era în toi între trupele de șoo 
cu baioneta la armă și locuitorii 
înarmați cu bastoane. în cele din ur
mă, parașutiștii au reușit să-i încon
joare pe locuitori șl să-i împingă 
spre malul rîului. Apoi au pus mina 
pe unii manifestant! și i-au bătut cu 
paturile armelor. De pe pod mal 
multe persoane s-au aruncat în rîu. 
Cineva arăta mulțimii un copil mort 
pe care-1 ducea pe brațe. Grena
dele lacrimogene lansate de soldați 
le erau aruncate înapoi. Cînd soa
rele se ridicase pe cer, în jurul pa
godei se aflau cam zece mii de oa
meni. Pe la orele opt, parașutiștii au 
reușit să ocupe podul în timp ce le 
soseau ajutoare cu mașini militare 
care intrau de-a dreptul în mulțime.

asediu. OrașulLocuitorii orașului Hue trăiesc zilele stării de 
minat" de armele automate gata să deschidă foc asupra populației.

tîmpinați în dimineața zilei de 27 
august în localitatea Sibu din teri
toriul Sarawak de o demonstrație a 
peste 2 000 de persoane înarmate cu 
pietre și bastoane. Demonstranții 
scandau lozinci de protest împotriva 
planului colonialist de creare a Fe
derației Malayeze.

Poliția a intervenit cu brutalitate 
împotriva mulțimii. Membrii misiu
nii O.N.U.. condusă de americanul 
Laurence Michelmore, apărați de 
poliție, s-au refugiat în localul școlii 
din Sibu. Potrivit agenției Associa
ted Press, doi polițiști au fost răniți. 
Trei automobile ale poliției au fost 
răsturnate de mulțime.

DJAKARTA 27 (Agerpres). —^Mi
nistrul afacerilor externe al Indo
neziei, Subandrio, a făcut la 27 au
gust o declarație în care și-a expri
mat regretul în legătură cu refuzul 
Angliei de a acorda viză de intrare 
observatorilor indonezieni pe terito
riile ce urmează să fie incluse în 
Federația Malayeză alături de mem
brii misiunii O.N.U. Refuzînd viza de 
intrare pentru acești observatori, a 
subliniat Subandrio, „guvernul en
glez împiedică deplina transpunere 
în viață a acordului încheiat între 
Indonezia, Malaya și Filipine la Ma
nila“.

Ro-

W
OSLO 27 (Agerpres). — Ziarul 

„Friheten“ a publicat declarația 
Secretariatului Partidului Comunist 
din Norvegia în care se arată că re
centa criză guvernamentală din 
Norvegia — provocată de partidele 
burgheze — a devenit posibilă din 
cauză că guvernul social-democrat, 
condus de Gerhardsen, a dat dovadă 
de slăbiciune și atitudine îngădui
toare față de burghezie.

Demisia guvernului și formarea 
unui nou cabinet, condus de parti
dul Höire, se arată în declarație, 
trebuie să constituie un avertisment 
pentru toți oamenii muncii din Nor
vegia că este necesar să-și unească 
forțele.

Dacă toate forțele clasei munci
toare și toate elementele de stînga 
vor fi unite, se va putea respinge 
ofensiva marelui capital.

Italia au 
numeroasa 

manifestări an- 
tifranchiste. Ma
rinarii au hotă
rît să boicoteze 
vasele sub pavi
lion spanioi ; la 
Milano tineretul 
a organizat de
monstrații în 
fața consulatului 
spaniol ; la Ve
neția, unde se 
desfășoară Fes
tivalul interna
țional al filmu
lui, a avut loc 
de asemenea o 
manifestație, ce- 
rindu-se boico
tarea filmului 
spaniol ; la 
ma o nouă 
monstrație 
desfășurat 
piața Mirti 
tografia 
rată).

Azif „Marșul spre Washington“
Locuitorii Washingtonului își a- 

mintesc, desigur, de unele mari a- 
fluențe populare pe străzile capita
lei, ca, de pildă, marșul foamei din 
1932, aglomerația anuală dè la 4 iu
lie (sărbătoarea națională a S.U.A. 
— n.r), cînd mulțimea se adună sub 
umbrela nocturnă a jocurilor de 
artificii, sau asistența numeroasă la 
parăzile care au loc din patru în 
patru ani la investirea președinți
lor țării. După toate 
făcute de specialiști, 
28 august va depăși 
ploare și organizare 
amintite. Autoritățile, 
marșului și presa 
150 000-200 000 numărul participan- 
ților. Ziarele scriu că de la războiul 
de secesiune, cînd a fost abolită 
sclavia negrilor, nu s-a mai pomenit 
o manifestare 
ploare pentru 
de culoare.

Pornind din 
cu circa 40 de 
de autobuze, avioane și alte mijloa
ce de transport, iar unii și pe jos, 
participanții vor umple miercuri lar
gile magistrale ale Washingtonului 
în cadrul marșului denumit „Pentru 
slujbe și libertate“. Majoritatea o 
formează populația de culoare, cu- 
prinzînd în afară de negri, pe in
dieni, portoricani etc. In semn 
solidaritate vor lua parte la 
potrivit aprecierilor inițiale, 
40 000 de albi.

La inițierea și desfășurarea 
tei vaste acțiuni participă zeci 
organizații, printre care „Asociația 
națională pentru promovarea popu
lației de culoare", „Congresul pentru 
egalitatea rasială” (CORE), „Consi
liul muncitoresc al negrilor ameri
cani”, precum și cîteva organizații 
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de 
marș, 
peste

aces- 
de

sindicale și religioase. „Marșul“ 
găsit sprijin și în unele cercuri 
celor două partide principale — 
mocrat și republican.

Printre numeroasele adeziuni 
peste hotare la marșul de la Was
hington poate fi citat, de pildă, a- 
pelul semnat la Paris de 500 de a- 
mericani și înmînat ambasadei 
S.U.A. în Franța. Unii dintre semna
tari ca artistul de cinema Furt 
Lancaster, artista de culoare Jo-

de

sephine Baker și alții și-au anunțat 
sosirea la Washington pentru a. par
ticipa la marș. Vestitul cîntăreț ne
gru Paul Robeson, care urmează un 
tratament medical în R.D.G., a urat 
succes manifestanților. O serie de 
alte personalități din viața culturală 
și artistică, albi și negri, și-au dat a- 
deziunea.

Principala lozincă sub care s-a 
organizat marșul a fost: „Credeți 
în egalitatea drepturilor civile? A- 
tunci traduceți în acțiune imediat

convingerile voastre! Participați 1« 
marșul spre Washington“. Pe nenu
măratele pancarte ale manifestanți
lor sînt scrise revendicările lor : eli
minarea imediată a segregației ra
siale în școli, în funcțiunile publi
ce, în întreprinderi, pe șantiere, a- 
doptarea de către Congres a unei 
legi prevăzînd drepturi civile egale, 
în primul rînd dreptul de vot, asigu
rarea desfășurării libere a manifes
tațiilor pașnice ale populației de 
culoare împotriva represiunilor po
lițienești. Printre revendicările de
monstranților figurează și unele cu 
caracter economic: un larg program 
de lucrări publice, care să asigure 
locuri de muncă pentru șomeri, albi 
și negri fără deosebire, precum și a- 
sigurarea unui salariu minim pe 
scară națională, fără discriminare.

Intr-o broșură editată de iniția
torii manifestației, printre care A. 
Philip Randolph, Marting King, Ba
yard Rustin, se arată planul întregii 
desfășurări a marșului, cu detalii 
precise și indicații privind parcursul 
coloanelor, astfel incit imensa masă 
de oameni să demonstreze în perfec
tă ordine și disciplină. Locul de a- 
dunare este vasta întindere din ju
rul monumentului închinat lui Was
hington, un obelisc din marmură 
albă, înalt de aproape 200 de metri, 
aflat în apropiere de Casa Albă. 
Și în timp ce mulțimea întrunită va 
organiza, pe grupuri, jocuri și cân
tece din folclorul tradițional, o de
legație urmează a fi primită de

președintele Kennedy, pentru a-l 
înmîna textul mesajului conținînd 
revendicătile populației de culoare.

Principala manifestare va avea 
însă loc în fața monumentului lui 
Lincoln, care are forma unui im
punător templu în stil grec. In fața 
acestuia, la tribună vor lua cuvîn
tul lideri ai marșului. Aci, cu o sută 
de ani în urmă, a fost citită „Pro
clamația emancipării“ semnată de 
Abraham Lincoln, în care era pre
văzută abolirea sclavajului. După un 
secol, populația de culoare continuă 
lupta pentru obținerea unor drep
turi egale, pentru abolirea tuturor 
discriminărilor rasiale.

„Marșul spre Washington", această 
mare manifestație de masă, repre
zintă încununarea unui șir întreg de 
acțiuni și bătălii duse în ultima vre
me de populația de culoare împotri
va discriminărilor și persecuțiilor 
rasiale. După cum s-a apreciat în 
mod unanim, aceste acțiuni au mar
cat o etapă nouă, superioară, în lup
ta negrilor din Statele Unite — eta
pă caracterizată printr-un spirit ac
tiv, ofensiv, prin acțiuni combative, 
curajoase. Ei se ridică cu demnitate 
împotriva situației degradante de a 
nu fi admiși în școli, în localurile 
frecventate de albi, de a nu putea 
obține decît muncile cele mai prost 
plătite, de a fi primii concediați. Ei 
nu pot uita că pentru înscrierea unui 
student negru la Universitatea din 
Mississippi a fost necesară trimite
rea de trupe federale, că liderii miș
cării pentru drepturi civile sînt în
chiși, că în Alabama sau Carolina 
poliția îi brutalizează, asmuțind di
nii împotriva manifestanților pașnici. 
In declarația organizațiilor care au 
inițiat „marșul" se spune că această 
manifestație „demonstrează senti
mentul adine al milioanelor de ce
tățeni americani, albi și de culoare, 
că a sosit timpul pentru ca guvernul 
Statelor Unite și îndeosebi Congre
sul să acorde și să garanteze egalita
tea deplină în drepturi pentru mino
ritatea neagră. Marșul spre Wa
shington va însemna protestul viu 
al miilor de cetățeni, de ambele 
rase, veniți din toate colțurile țării 
noastre, va fi protestul demn al mi
lioanelor de cetățeni negri care lup-
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tă pentru drepturile civile în fața 
lumii întregi“.

Evident, oamenii politici din 
S.U.A., mai ales într-o perioadă de 
campanie electorală, nu pot să igno
reze amploarea pe care a dobîndit-o 
lupta pentru egalitate în drepturi a 
celor circa 20 milioane de negri și 
solidaritatea de care această luptă 
se bucură din partea oamenilor îna
intați ; nu se poate, de asemenea, să 
nu se țină seama de impresia cu to
tul defavorabilă pe care persecuțiile 
rasiste din S.U.A. o produce asupra 
popoarelor din Africa, America La
tină, Asia. Tocmai de aceea în ulti
mul timp autoritățile au elaborat 
proiecte de legi antirasiale, care ur
mează a fi dezbătute de Congres. In 
mod evident, unele cercuri ale parti
dului democrat consideră că, în ca
zul cînd un mai mare număr de 
negri ar participa la vot, acest partid 
ar realiza un capital electoral. Pe de 
altă parte nu se poate trece cu ve
derea că tocmai democrații din sud 
•— așa-numiții dixicrați — sînt cei 
mai înverșunați rasiști.

întreaga manifestație de la Wa
shington va dura o singură zi. Dar 
această zi va ajuta poporul american 
să înțeleagă și mai profund sensul 
actualei faze a mișcării populației 
de culoare pentru drepturi și liber
tăți. Convingerea opiniei publice a- 
mericane este că această mare de
monstrație nu poate rămîne fără re
zultate.

ROMA. în ședința plenară din 26 
august a Conferinței O.N.U. pentru 
turism și călătorii internaționale, un 
grup de state africane a prezentat un 
proiect de rezoluție prin care cer ex
cluderea de la lucrările conferinței a 
delegaților sud-africani și portughezi, 
„reprezentanți ai unor guverne care, 
în ciuda protestelor opiniei publice 
mondiale, continuă să ducă o politică 
de cruntă discriminare rasială".

LONDRA. Greva celor 600 de 
muncitori de la uzina din Liverpool 
a companiei „Garston Battle Comp.", 
declarată în semn de protest împo
triva concedierilor ilegale, s-a înche
iat la 26 august cu victoria greviști
lor. Patronii au fost nevoiți să repri
mească la lucru pe cei concediați.

PARIS. Potrivit relatărilor presei 
pariziene, în cazarma orașului Sarre- 
bourg (Franța) au sosit unități ale 
Bundeswehrului vest-german, care 
vor participa la manevre comune cu 
trupele franceze.

LONDRA. La 26 august, în fața 
clădirii ambasadei irakiene din Lon
dra au început să staționeze pichete 
ale căror participant poartă pancarte 
pe care scrie : „Să înceteze teroarea 
și execuțiile în Irak". „Să fie puși în 
libertate cei 100 000 de deținuți din 
Irak", „Să se pună capăt războiului 
împotriva kurzilor". Această acțiune, 
organizată de „Mișcarea pentru elibe
rarea coloniilor" și „Mișcarea pentru 
apărarea poporului irakian", va dura 
cinci zile.

Festivalul Ulmului

La festivalul filmului, care va dura 
piuă la 7 septembrie, participă 11 
țări — U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Fran
ța, Italia, laponia, Polonia, Ceho
slovacia, Suedia, Canada și Spania.

DAMASC. La 26 august a sosit la 
Damasc, într-o vizită oficială de șase 
zile, președintele Irakului, mareșalul 
Abdel Salam Aref, și persoanele ca- 
re-1 însoțesc. în timpul vizitei sale, 
președintele Aref va purta tratative 
cu generalul Amin El Hafez, pre
ședintele Consiliului național al Co
mandamentului revoluției, și cu alte 
persoane oficiale. După cum se știe, 
această vizită intervine după tratati
vele pe care președintele Aref le-a 
dus la Cairo cu președintele Nasser 
în vederea lichidării divergențelor 
care s-au ivit în înfăptuirea unității 
arabe.

CARACAS. Comitetul venezuelian 
de luptă pentru independenta Guya- 
nei Britanice a dat publicității un 
apel în care cheamă toate popoarele 
Americii Latine să-și unească efortu
rile pentru a ajuta poporul din Gu- 
vana în lupta sa pentru independen
ță.

LIMA. După cum transmite agen
ția Prensa Latina, muncitorii din di
ferite întreprinderi textile situate în 
orașele peruviene El Callao, Balnea- 
rios și Lima au declarat la 26 august 
grevă în semn de solidaritate cu mun
citorii textiliști de la o mare fabrică 
din orașul Loza. care se află în grevă 
de 54 de zile. Potrivit agenției, fede
rația muncitorilor textiliști din Peru 
a anunțat că dacă patronii firmei din 
Loza nu vor satisface revendicările 
muncitorilor, la 29 august va avea loc 
o grevă generală a muncitorilor din 
industria textilă a țării.

la 'Veneția
VENEȚIA. Cel de al 24-lea festi

val al filmului de la Veneția s-a des
chis cu filmul englez „Tom Jones".

HAVANA. Cei 59 de studenți din 
S.U.A. care au vizitat timp de peste 
o lună Cuba au plecat spre Statele 
Unite. Studenții au dat o declarație în 
care arată că intenționează să organi
zeze, la New York, un miting pentru 
a-și împărtăși impresiile din călătorie. 
Autoritățile din Canada, Bahamas și 
Jamaica, refuzînd să permită ateriza
rea avionului cuban cu cei 59 de stu- 
denți, aceștia au plecat la Madrid, de 
unde vor lua un avion spre New York. 
Unul dintre studenti, care din Ber- 
mude a luat un alt avion, a sosit la 
New York. Un reprezentant al Depar
tamentului de Stat i-a retras pașapor
tul, iar un agent al FBI l-a supus unui 
interogatoriu. Departamentul de Stat 
al S.U.A. anunțase anterior că la îna
poiere pașapoartele lor vor fi suspen
date, studenții fiind pasibili de o pe
deapsă pînă la 5 ani închisoare și o 
amendă de 5 000 dolari.

Lipsă de entuziasm..
SAN JOSE. Mizeria noastră este de 

nedescris, a declarat ministrul aface
rilor externe al Republicii Costa Rica, 
motivînd lipsa de entuziasm ma
nifestată de guvernul costarican față 
de programul american „Alianța pen
tru progres“. „Lipsa noastră de posi
bilități economice este catastrofală, a 
spus ministrul de externe în continua
re, iar economia noastră trece prin 
greutăți deosebite".

SEUL. La 26 august, zece lideri 
politici sud-coreeni, reprezentând pa
tru partide politice de opoziție, au 
anunțat că au ajuns la un acord po
trivit căruia vor desemna un candi
dat comun care la alegerile prezi
dențiale din 15 octombrie va fi opus 
generalului Pak Cijan Hi.

W. SALT

O clădire „obișnuită“ : aici a fost pregătit „Marșul spre Washington" (fotografia din stînga). Pe terenul imens 
din fața memorialului lui Lincoln se va desfășura azi impunătoarea demonstrație a populației de culoare (fotografia 
din dreapta).

Acțiuni ale luptătorilor 
pentru pace din Japonia

TOKIO 27 (Agerpres). — Aduna
rea generală a Comitetului victi
melor bombelor atomice și cu hidro
gen din Japonia a hotărît desfășu
rarea unei campanii largi pentru 
strîngerea de semnături pe cererea 
adresată guvernului de a adopta o 
lege cu privire la ajutorarea celor 
care au avut de suferit de pe urma 
bombardamentului atomic.

Comitetul a adresat de asemenea 
tuturor organizațiilor americane 
care luptă pentru pace chemarea de 
a începe în comun strîngerea de 
semnături de protest împotriva in
trării în porturile japoneze a sub
marinelor atomice ale S.U.A. și a 
amplasării avioanelor „F-105“ capa
bile să poarte arma nucleară, pre
cum și împotriva înarmării nucleare 
a Japoniei.
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