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Sa organizăm temeinic stringerea 
și depozitarea recoltei

Căldurile din lunile iulie șl au
gust au grăbit maturizarea culturi
lor prășitoare. Pe suprafețe întin
se, mai ales în regiunile din sudul 
țării, porumbul, floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr și alte culturi pră
șitoare sînt bune de recoltat. Da
tele centralizate la Consiliul Su
perior al Agriculturii arată că pînă 
la șfîrșitul săptămînii trecute, în 
regiunile București, Dobrogea, Ga
lați, Ploiești, Argeș, Oltenia și Ba
nat s-a strîns recolta de floarea- 
soarelui de pe 10—22 la sută din su
prafețele cultivate, iar recolta de 
sfeclă de zahăr de pe 11—34 la 
sută. în ultimele zile, în sudul țării, 
precum și în regiunile Iași și Cri- 
șana a început și recoltatul porum
bului.

Stringerea întregii recolte în cel 
mai scurt timp și în bune con
diții are o deosebită însemnă
tate economică pentru fiecare 
gospodărie agricolă colectivă și de 
stat, pentru întreaga economie na
țională. De aceea, în fața colecti
viștilor, a mecanizatorilor din 
G.A.S. și S.M.T., a specialiștilor și 
a conducerilor de unități agricole 
stă sarcina de mare răspundere de 
a folosi din plin toate forțele și 
mijloacele de care dispun pentru 
scurtarea duratei acestei campanii. 
Este important să se grăbească re
coltatul și pentru a se putea exe
cuta din vreme arăturile pe supra
fețele care urmează să fie semăna
te cu grîu, deoarece arătura făcută 
cu cel puțin două săptămîni înain
te de semănat asigură o bună ră
sărire și dezvoltare a acestei 
culturi.

Volumul deosebit de mare de lu
crări care trebuie executat în a- 
ccastă perioadă la stringerea, trans
portul și depozitarea porumbului, 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui și 
altor culturi, la pregătirea furaje
lor, culesul viilor, pregătirea și exe
cutarea însămînțărilor și arăturilor 
adinei de toamnă, construirea adă
posturilor pentru animale etc. — 
necesită o sporire a eforturilor 
oamenilor muncii din agricultură, o 
repartizare și organizare exemplară 
a forțelor și mijloacelor de lucru.

Conducerile multor gospodării a- 
gricole colective și de stat au cîști- 
gat o bună experiență în această 
privință. Cu mult înainte de înce
perea recoltatului, consiliul de con
ducere al gospodăriei colective din 
comuna Buzescu, raionul Alexandria, 
a ținut o ședință în cadrul căreia s-a 
întocmit planul de desfășurare a 
lucrărilor în campania agricolă de 
toamnă. Pe baza acestui plan, bri
gadierii și șefii de echipe au orga
nizat în așa fel munca îneît toate 
lucrările să fie executate concomi
tent și în scurt timp. Iată cum s-a 
organizat recoltatul porumbului. O 
parte din colectiviștii din echipe 
culeg porumbul, îl pun în coșuri și 
îl încarcă în căruțe, care-1 trans
portă la locul de depozitare. Alți 
colectiviști taie cocenii de pe _toată 
suprafața unde s-au cules știuleții 
și-i transportă. Lucrînd astfel, co
lectiviștii din Buzescu au strîns re
colta de porumb de pe o suprafață 
de 600 ha din cele 898 ha cultivate. 
Bine este organizată munca la 
G.A.C. Sîntana, din regiunea Crișa- 
na, unde s-a și strîns recolta de po
rumb de pe 200 ha, la G.A.C. Ză- 
voaia, în raionul Făurei, unde în 
două zile s-a strîns recolta de floa
rea-soarelui de pe 100 ha din cele 
340 cultivate cu această plantă etc.

O serie de măsuri pentru buna 
desfășurare a campaniei de recol
tare s-au luat din vreme în gospo
dăriile de stat- din cadrul Trustului 
Ploiești. Conducerea trustului a ți
nut seama de experiența G.A.S. Rm. 
Sărat, care anul trecut a terminat 
în timp scurt recoltatul porumbu
lui, de pe 1 800 ha, transportul și 
eliberarea terenului. Aici s-au for
mat echipe de 40—50 de oameni 
cărora li s-a încredințat sarcina de 
a strînge recolta de pe cîte 100 de 
hectare. Ei culegeau știuleții și tăiau 
cocenii, în urma lor, echipe specia
le încărcau știuleții în camioane și 
remorci. Conducerea trustului a in
dicat ca această formă de organi
zare a recoltatului să fie folosită de 
toate gospodăriile. O mare atenție 
se acordă folosirii culegătoarelor 
mecanice de știuleți. Aceste mașini 
au fost puse la punct și s-a făcut 
instruirea oamenilor care le vor mî- 
nui. Pentru acest an, gospo
dăriile de stat din cadrul trustului 
au încheiat din vreme contracte cu 
gospodăriile colective limitrofe pen
tru a li se trimite un număr însem
nat de colectiviști care vor lucra în 
mod organizat la recoltarea ma
nuală a porumbului, la încărcarea 
și descărcarea camioanelor și re
morcilor, la eliberarea terenului. 
S-au luat măsuri spre a se asigura 
condiții de cazare și aprovizionarea 
cu alimente a oamenilor care vor 
lucra departe de casele lor.

Pentru ca în toate unitățile agri
cole socialiste stringerea, transpor
tul și depozitarea recoltei să se 
facă la vreme și în bune condiții, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole regionale și raio
nale au datoria să popularizeze larg 
experiența gospodăriilor fruntașe și 
să sprijine la fața locului consiliile

Colectiviști ! Lucratori din jços* 

podăriile de stat ! Mecanizatori !

Organizați-vă temeinic munca și sporiți-vă 

eforturile pentru stringerea recoltei la timp și fără 

pierderi. Folosiți din plin autocamioanele, remor

cile și atelajele pentru a asigura transportul pro

duselor in ritm cu recoltatul. îngrijiți-vă de buna 

păstrare a recoltei. Eliberați imediat terenul, îm- 

prăștiați îngrășămintele și executați arăturile pen

tru obținerea unei recolte sporite în anul viitor.

L« gospodăria colectivă din Cătninești, raionul Urziceni, consiliul de con
ducere a organizat în așa fel munca Incit imediat după culesul știulețiloi se 
execută transportul la locul de depozitare și eliberarea terenului de coceni. 
In fotografie: Colectivistele Maria Ioni ță și Elena Bucur, din brigada a ni-a, 
încărcînd în remorci porumbul cules de echipa lor. (Foto : Agerpres)

• În regiunea București s-a cules porumbul de pe 70 000 ha. 
Fruntașe sînt raioanele Alexandria, Tr. Măgurele, Lehllu, Oltenița.

• în G.A.C. din comuna Pielea, raionul Alexandria, s-a recoltat 
porumbul de pe 1 050 ha din cele 1 320 ha cultivate.

• în regiunea Galați, fruntașe Ia recoltatul porumbului sînt uni
tățile agricole socialiste din raioanele Făurei, Brăila și Galați.

• în două zile, la G.A.C. Lazu, din raionul Craiova, s-a cules po
rumbul de pe 124 ha, s-au eliberat de coceni 60 ha și s-au predat la 
baza de recepție 38 tone porumb în contul cantității contractate.

• In gospodăriile colective din raioanele Medgidia, Hîrșova, 
Negru Vodă și altele din regiunea Dobrogea se lucrează intens la 
stringerea recoltei de floarea soarelui. Pînă acum, în regiune, s-a 
strîns recolta de pe aproape 10 000 ha.

de conducere, specialiștii în organi
zarea muncii la recoltat. O deose
bită atenție trebuie să se acorde 
gospodăriilor colective ale căror 
consilii de conducere au mai puțină 
experiență. Este bine ca președin
ții, inginerii, secretarii organiza
țiilor de partid, brigadierii să ex
plice colectiviștilor însemnătatea 
strîrigerii* recoltei la timp și fără 
pierderi, să le arate că in această 
campanie toate lucrările trebuie fă
cute cît ma i repede ; una singură 
dacă întirzie pricinuiește pagube 
gospodăriei și fiecăruia dintre Co
lectiviști. Fără îndoială că această 
muncă de lămurire ii va însufleți în 
activitatea lor pe colectiviști, iar 
părerile și propunerile lor vor 
contribui la îmbunătățirea orga
nizării muncii. Gospodăriile co
lective din regiunile de sud, unde 
porumbul a ajuns la coacere de
plină, au posibilitatea să termine 
recoltatul acestei culturi în urmă
toarele două săptămîni. în gospodă
riile colective munca trebuie să fie 
astfel organizată îneît, paralel cu 
stringerea recoltei, să se transporte 
la bazele de recepție întreaga can
titate de porumb contractată cu 
statul. Cunoscînd zi de zi cum 
se desfășoară lucrările în fiecare 
gospodărie, comitetele raionale de 
partid să organizeze sprijinirea de 
către activiști de partid și membri 
ai consiliilor agricole a gospodării

lor care rămîn în urmă. Astfel toate 
gospodăriile vor termina la vreme 
recoltatul.

Conducerile gospodăriilor agri
cole de stat, preocupîndu-se cu 
toată atenția de organizarea muncii, 
trebuie să asigure o evidență clară 
și exactă a producției realizate, să 
transporte și să livreze produsele 
în ritm cu recoltatul. Pentru buna 
desfășurare a transportului, condu
cerile I.R.T.A. au datoria să pună 
la dispoziția gospodăriilor de stat 
mașinile necesare și să asigure 
buna lor funcționare pe toată a- 
ceastă perioadă.

O mare atenție trebuie acordată 
asigurării spațiilor de depozitare a 
porumbului, grăbindu-se construc
ția pătulelor. Conducerile bazelor 
de recepție și ale unităților agricole 
socialiste au datoria să ia măsuri 
ca întreaga cantitate de porumb să 
fie depozitată în bune condiții, ur
mărind permanent felul cum este 
păstrat pentru a se preveni pierde
rile. De asemenea, la bazele de re
cepție trebuie să se preia produsele 1 
în cel mai scurt timp pentru ca 
mijloacele de transport să nu stea 
degeaba.

Muncind cu hărnicie, bine orga
nizați, oamenii muncii din agricul
tură vor reuși să strîngă la vreme 
și fără pierderi roadele muncii de 
un an și vor pune bază trainică re
coltei anului viitor.
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în orașul și regiunea Brașov se 
ridică numeroase construcții. An de 
an sporesc fondurile alocate pen
tru dezvoltarea economică și so
cial-culturală a regiunii. Volumul 
construcțiilor din regiune este rea
lizat în cea mai mare parte de 
două unități de construcție : Trus
tul nr. 5 și Trustul regional de 
construcții. Totodată, în regiune 
își desfășoară activitatea o serie de 
întreprinderi producătoare de ma
teriale de construcții. Despre felul 
cum își îndeplinesc sarcinile de 
plan pe acest an cele două organi
zații de construcții din regiune 
precum și întreprinderile de mate
riale de construcții, despre sarci
nile lor de viitor s-a discutat în 
mod amănunțit în cadrul unei șe
dințe — care a avut loc zilele aces
tea — consacrate dezbaterii cifre
lor de plan pe 1964.

Participanții la ședință au scos 
în evidență eforturile construc
torilor din regiune pentru res
pectarea termenelor de dare în 
folosință a obiectivelor, pentru ri
dicarea calității lucrărilor și re
ducerea costului lor. Constructorii 
din regiune au dat în funcțiune 
anul acesta nôi unități de produc
ție, construcții agrozootehnice, noi 
școli, cămine studențești, precum și 
peste 1 100 de apartamente.

Din cuvîntul celor care au luat 
parte la discuții s-au desprins o 
serie de propuneri privind scurta
rea duratei de execuție și respec
tarea termenelor de dare în folo
sință.

— Bunul mers al muncii pe 
șantiere — a arătat inginerul Radu 
Romul, directorul Trustului regio
nal de construcții Brașov — de
pinde în mare măsură de asigura
rea la timp cu documentația tehni
că. Pe anuljîn curs D.S.A.P.C.-Bra
șov și institutele de proiectare au

CONSTRUCȚII BUNE ȘI TRAINICE, 
PREDATE IA TERMEN IN FOLOSINȚA !

rezolvat această problemă în con
diții mai bune. Totuși sînt încă 
destule cazuri cînd constructorii 
primesc proiectele sau unele soluții 
cu întîrziere, fapt ce împiedică ter
minarea lucrărilor la datele stabili
te. Pentru asigurarea încă de pe a- 
cum a frontului de lucru pentru a- 
nul 1964, se cer 
eforturi susținu
te din partea pro- 
iectanților. A- 
ceștia au dato
ria să asigure de 
pe acum șantie
relor, documen
tația necesară.

Așa cum a re
ieșit din discu
ții, în vederea 
asigurării fron
tului de lucru 
pe 1964,- condu
cerea Trustului 
regional de con
strucții a stabi
lit, împreună cu 
proiectanții, do
cumentația pen
tru locuințele 
din anul viitor, 
precum și ter
menele de pre
dare în folosin
ță. Asigurarea 
documentației — 
arăta tov. ing. 
Leon Leibovici 
— se rezolvă 
mai greu pentru unele lu
crări ale Trustului 5. Aici, și în 
acest an, lipsa de documentație a 
dus la întîrzierea lucrărilor pe 
unele șantiere, cum ar fi com

in aceste zile, îrt toate regiu
nile țării au loc ședințe pe ra
muri de producție în care se 
dezbat sarcinile ce decurg din 
planul de stat pe 1964. La a- 
ceste ședințe iau parte delegați 
cu munci de răspundere din 
ministere și organe economice 
centrale, directori, ingineri-șefi 
și alte cadre de conducere din 
întreprinderi, precum și secre
tari ai organizațiilor de partid 
și de U.T.M., președinți de co
mitete sindicale din unitățile 
industriale ale ramurilor res
pective. Cu acest prilej se ana
lizează modul în care sînt în
deplinite de către colectivele 
întreprinderilor din regiune sar
cinile de plan pe 1963 și se 
stabilesc măsuri corespunză
toare pentru realizarea întoc
mai a tuturor indicatorilor 
planului pe acest an, precum și 
pentru pregătirea în bune con
diții a producției anului vi
itor.

plexul comercial din cartierul 
„Steagul roșu“-Brașov, șantierul 
din Sighișoara și altele. Este 
necesar ca beneficiarii, împreună 
cu proiectanții, să urgenteze întoc
mirea documentației pentru lucră
rile importanțe prevăzute în plan 
pe anul viitor.

Referindu-se la 
munca proiec- 
tanților alți vor
bitori au arătat 
că aceștia tre
buie să preva
dă în proiecte 
soluții cît mai 
moderne și eco
nomicoase. A re
ieșit că la unele 
lucrări s-au in
dicat în proiec
te folosirea de 
elemente din be
ton monolit, în 
loc de prefabri
cate — ceea ce 
a dus practic la 
nefolosirea unor 
importante re
zerve de scurta
re a termenului 
de dare în folo
sință. Nu toate 
proiectele pre
văd folosirea 
materialelor noi 
de construcție, o 
serie de înlocui
tori ai materia

lelor deficitare etc. Este necesar 
— s-a subliniat în dezbateri — ca 
în această direcție să se pășească 
și mai hotărît, să se obțină progre
se și mai mari prin contribuția co

mună a proiectanților, arhitecțllor 
și constructorilor.

O mare atenție s-a dat în ca
drul discuțiilor problemelor orga
nizării șantierelor, folosirii pe 
scară mai largă a metodelor in
dustriale de execuție în scopul 
creșterii productivității muncii. 
Sînt multe șantiere unde lucrările 
se execută „în lanț“, fazele de lu
cru succedîndu-se fără timpi morți. 
Lucrînd astfel, constructorii de pe 
șantierul de locuințe „Steagul 
Roșu" și „Tractorul“ au reușit să 
reducă durata de execuție, să res
pecte graficele de dare în folosință 
a obiectivelor, să obțină o produc
tivitate sporită. Totuși, experiența 
bună în acest domeniu nu este ex
tinsă cu consecvență, generalizată.

Toți vorbitorii au arătat că pe 
șantierele din regiune există con
diții ca productivitatea muncii să 
crească într-un ritm și mai Intens. 
A reieșit că acolo unde se folosesc 
procedee moderne de lucru — cum 
ar fi panourile mari, cofrajele gli
sante, fîșiile prefabricate — pro
ductivitatea muncii a depășit pro
centul planificat, influențînd pozi
tiv asupra îndeplinirii tuturor indi
catorilor de plan. De aceea, pentru 
grăbirea lucrărilor de construcții 
pe anul viitor, este nevoie să se 
treacă la o folosire mai largă a a- 
cestor procedee moderne.

N. CUCUI 
C. CÄPRARU 

coresp. „Scînteii“

în fotografiile de mai jos — cîțiva dinjparticipanții la adunarea de dezbatere a cifrelor de plan pe 1964, care a avut 
loc zilele acestea la Brașov.

Cămin pentru | 
tinerii siderurglștl i

Silozuri pentru depozitarea 
zahărului

D9 eurînd, la Combinatul de zahăr-ulsl „Oltenia" 
din Podari șl la Fabrica de zahăr din Bod au fost puse 
în funcțiune două noi silozuri de mare capacitate pen
tru depozitarea zahărului.

Silozurile construite aici asigură depozitarea în 
cele mal bune condiții a cîte 20 000 de tone zahăr 
fiecare. In interioare au fost montate instalații de 
condiționare automată a temperaturii și umidității. 
Cele mal importante lucrări ca : transportul, încărca
rea, cîntărirea și împachetarea se execută mecanizat, 
întreaga activitate ce se desfășoară în siloz este su
pravegheată de la un tablou de comandă de către un 
singur om.

(Agerpres)

Confecții pentru școlari
In vederea noului an școlar, sînt 

puse în vînzare cu 316 mii mai mul
te uniforme școlare decît anul tre
cut, cu 12 mii mai multe rochii 
pentru fete, cu 19 mii îmbrăcă
minte pentru băieți, cu peste 
460 mii mai multe perechi de încăl
țăminte etc. In sectorul tricotaje 
s-au asigurat, de asemenea, impor
tante cantități de ciorapi din bum
bac și fire supraelastice. Industria a 
început să livreze comerțului noi 
modele de treninguri, bluze, veste, 
jachete din bumbac și lînă, obiec
te de lenjerie.

Peste 700 de ti- | 
neri siderurgiști 
hunedoreni s-au 
mutat zilele aces
tea într-un nou 
cămin amenajat 
într-un bloc-turn. 
La parterul blo
cului s-a deschis 
un club. Căminul 
a fost dotat cu 
toate cele necesa
re. Se prevede 
construirea a încă 
3 astfel de că
mine pentru side
rurgiști.

Lucrări pentru îmbunătățirea 

alimentării cu apă

DOROHOI (coresp. „Scînteii“). — 
Muncitorii din cadrul întreprinderii de 
construcții nr. 1 Botoșani au terminat 
prima etapă a lucrărilor de alimentare 
cu apă a orașului Dorohoi. Pentru a- 
ceasta a fost construită o conductă de 
aducțiune de la sursa de alimentare 
pînă la Dorohoi. Au fost, de asemenea, 
construite două rezervoare și două sta
ții de pompare a apei. în oraș au fost 
construite conducte de distribuție, ur- 
mînd ca acestea să se extindă treptat.

Al IV-lea Salon internațional de artă fotografică
în luna noiembrie va avea loc la 

București cel de-al IV-lea Salon in
ternațional de artă fotografică al 
R. P. Romine-1963, organizat de 
Asociația artiștilor fotografi din 
R. P. Romînă sub patronajul Fede
rației internaționale de artă fotogra
fică.

Pînă acum pentru această mani
festare s-au și primit seturi de fo
tografii din partea a numeroși 
membri ai Asociației artiștilor foto

grafi din R. P. Romînă, precum și 
din partea unor artiști fotografi din 
aproape 40 de țări.

Fiecare artist fotograf sau asoci
ații și cluburi locale sau naționale 
de fotografi vor participa cu cîte 
patru fotografii alb-negru și patru 
fotografii color. In cadrul salonului, 
se vor atribui medalii de aur, de 
argint și de bronz, precum și diplo
me pentru lucrările colective-

(Agerpres)

IOAN TEȘIA

Tn perioada de la 
1 septembrie și pînă 
la 1 noiembrie în Ca
pitală au loc dările 
de seamă ale deputa- 
ților sfaturilor popu
lare raionale ținute în 
fața alegătorilor. De
putății, împreună cu 
alegătorii, fac bilan
țul muncii lor de 
pînă acum și discută 
asupra măsurilor și 
acțiunilor ce vor fi în
treprinse în conti
nuare pentru înfrumu
sețarea și buna gos
podărire a cartie
relor. în fotografia de 
sus : tov. Constantin 
Burcea, deputat în 
circumscripția electo
rală 151 a Sfatului 
popular raional Grivi- 
ța Roșie, discutînd 
despre treburi gospo
dărești cu alegătorii 
din cartierul Strău- 
iești.

In fotografia alătu
rată : unul din so- 
lariile amenajate în 
cartierul Străulești 
prin grija deputatului 
și cu sprijinul cetățe
nilor.
(Foto : M. Andreescu)
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Colecția „Monumentele patriei noastre“

pe „harta culturală“ a raionului
In cabinetele metodice ale ca

selor raionale de cultură din. Capi
tală vei întîlni întotdeauna cite o 
hartă a raionului respectiv. Pe ea 
sînt însemnate principalele puncte 
culturale din raion : muzee, biblio
teci, cămine culturale, teatre, clu
buri, locurile diverselor parcuri, sce
ne și estrade în aer liber.

O asemenea hartă sé află șt în ca
binetul metodic al CdSei de cultură 
a raionului 16 Februarie. Putem ur
mări pe hartă locul de desfășu
rare a acțiunilor : — La Dragomi- 
rești-Deal, o brigadă științifică; pe 
estrada din Cișmigiu o conferință 
urmdtă de un program de dansuri; 
pe scena din Crîngași o informare 
politică urmată de un spectacol de 
estradă.

— Dar aici ?
— Aici (în comuna Chiajna) evo

luează echipa de dansuri a căminu
lui cultural din Zurbaua. Tot la 
Chiajna a avut loc nu de mult, în 
parcul cultural-sportiv, o serbare 
cîmpenească. La această manifestare 
a participat un număr foarte mare 
de oameni veniți din cîteva comune: 
Dragomirești, Zurbaua, plus cei din 
Chiajna, adică aproape 3 000 de per
soane. Programul a fost bogat și in
teresant: Demonstrații de gimnastică, 
meciuri de fotbal intercomunale, de
monstrații de box făcute de sporti
vii de _ la Uzinele „Semănătoarea", 
întreceri de atletism, toate acestea 
alternate „cu alte acțiuni: un schimb 
de experiență între diferitele sectoa
re ale gospodăriei agricole colective 
„Răscoala din 1907", expunerea 
„Cum luptă gospodăria noastră co-

Echipa de dansuri populare a Casei raionale de cultură „16 Februarie“

La început. de stagiune
Reportajele pe această temă în

cep îndeobște prin a anunța că 
odată cu sosirea toamnei se trag 
înlături cortinele și familiarele bătăi 
ale gongului vestesc inaugurarea 
unei noi stagiuni. Intr-un asemenea 
reportaj, se mai spune că în timp ce 
oamenii muncii își petrec încă zilele 
vacantei la mare sau la munte. în 
culisele și foaierele teatrelor se des
fășoară o activitate intensă, necu
noscută marelui public. Adevărat. In 
ultimele zile ale lunii august, în 
majoritatea teatrelor din Capitală și 
din tară s-a reluat munca in' vede
rea pregătirii noii stagiuni. Se fini
sează spectacolele repetate în pri
măvară, se „restaurează" vechi re
prezentații apte de a figura și pe 
afișe»e acesrui an (repertoriul per- 
man,j«it e d8ar un punct de mindrie 
pentru un teatru) și mai cu seamă 
se lucrează pe scenă, „la mișcare“, 
textele viitoarelor premiere ale noii 
stagiuni.

Cum e și firesc, ceea ce preocupă 
în primul rînd pe oamenii de tea
tru este realizarea scenică a unor 
noi piese romînești. ,In anul acosta, 
care este al celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, tea
trele și-au propus să aducă noi și 
substanțiale contribuții la îmbogăți
rea repertoriului original inspirat din 
actualitate.

Pentru stagiunea care vine, sînt 
în pregătire lucrări inedite ale unor 
dramaturgi consacrat! sau tineri co
laboratori ai scenei ca Mircea Ște- 
fănescu, M. Beniuc, Al. Mirodan, Ti
tus Popovict, T. Mazilu, D. Dorian, P. 
Everac, Al. Voitin, S. Fărcășan, L. 
Fulga, Sidonia Drăgușanu, Gh. Vlad. 
Al. Popovici, N. Tănase, A. Storin, 
V. Stoenescu și alții-

La Teatrul Municipal se află în re
petiție noi lucrări originale, și anu
me : „Portretul“ de Al. Voitin, in re
gia lut Vlad Mugur și „Taina" de 
H. Stancu, în regia lui Dinu Ns- 
greanu. Una din cele dinții premiere 
cu o piesă originală va avea loc la 
Teatrul de Comedie : „Șeful secto
rului euilete“ de Al. Mirodan. Rolu
rile principale sînt interpretate de 
Radu Beligan șl Marcela Rusu, iar 
jggia aparține lui Moni Ghelerter. 

lectivă pentru îndeplinirea și depă
șirea planului de producție pe anul 
1963“. In cadrul unui punct din pro
gramul serbării intitulat «Fruntași 
ai gospodăriei noastre colective — 
oameni și fapte», cîțiva din colecti
viștii care s-au evidențiat în campa
nia agricolă de primăvară au împăr
tășit din experiența lor. Serbarea a 

(fost animată și 'de concursuri dis-1 
tractive, iar în încheiere a avut loc 
un program artistic susținut de bri
găzile artistice ale căminelor cultu
rale din Chiajna și Dragomirești- 
Vale și de o formație a casei raio
nale de cultură.

Aétfèl arată o zi din viața cultu
rală a unui sat, a unui singur punct 
de pe această hartă...

Formațiile artistice ale casei raio
nale de cultură și numeroși confe
rențiari parcurg întreprinderile și 
satele raionului de-a lungul și de-a 
latul : O activitate culturală de ma
să bogată, cu manifestări variate, în 
cadrul cărora se îmbină judicios la
tura artistică cu cea instructiv-edu- 
cativă.

La sediul casei raionale de cultură 
a avut loc o seară de întrebări și 
răspunsuri, cu tema „Drepturile și 
îndatoririle locatarilor", la care au 
participat numeroși oameni ai mun
cii, locatari ai noilor blocuri din ra
ion. In cadrul ei au fost ținute expu
neri urmate de discuții pe baza u- 
nor exemple concrete despre modul 
în care înțeleg unii locatari să-și în
grijească apartamentul șt să respec
te normele conviețuirii socialiste.

La sediul casei raionale de cultu

Numeroase teatre din tară își în
cep, de asemenea, sezonul teatral 
aducind în premieră piese originale 
noi, sau create în ultimii ani. Dumi
tru Isac, directorul Teatrului Națio
nal din Cluj, pe afișele căruia, la 
inaugurarea stagiunii, figurează 
„Citadela efărîmată" de Horia Lovi- 
nescu. ne-a spus : „Ne-am gîndit să 
reluăm cîteva din cele mai repre
zentative piese create după 23 Au
gust 1944, și în care se reflectă 
unele etape importante din dezvol

Repetiții în vederea apropiatei premiere („Nevestele vesele din Windsor“ 
la Teatrul Național din București).

ră ori pe estrade, pe scenele cămi
nelor culturale, manifestările se suc
ced, răspunzînd unor preocupări cu
rente ale oamenilor muncii din ra
ion. Desigur, mai sînț încă multe 
de făcut : popularizarea acțiu
nilor nu este întotdeauna la înălți
me (de curînd conducerea casei ra
ionale de cultură a hotărît sa tipă
rească, la vreme și în cantități sufi
ciente, programele manifestărilor). 
Se făcea simțită și ,0 șanume; mono
tonie în succesiunea diferitelor acți
uni, deficiență pe care colectivul ca
sei de cultură și-a propus, în urma 
unor, discuții recente, s-o combată 
prinir-o îmbinare mai judicioasă și 
mai variată a formelor de activitate.

O preocupare a conducerii casei 
de cultură este ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al activității că
minelor culturale din comunele ra
ionului. Dacă acest lucru a reușit, în 
bună măsură, în cazul unor comu
ne, ale căror formații artistice s-au 
afirmat în concursurile de amatori 
(Dragomirești-Vale, Zurbaua), la ce
lelalte cămine culturale mal sînt 
necesare destule îmbunătățiți.

Viața culturală a raioanelor Ca
pitalei pulsează puternic. In aceste 
zile itinerarii numeroase și atractive 
se desenează pe harta culturală a 
raionului 16 Februarie, ça și a ce
lorlalte raioane din București șl din 
țară. Oamenii muncii cer însă nu 
numai un număr sporit de manifes
tări, dar și o tot mai mare exigență 
față de calitatea lor.

TEODOR CAZACU

tarea social-politică a țării. Ca în
ceput, ne-am oprit'la valoroasa pie
să a lui Hoția Lovinescu, pe care o 
pune în scenă regizorul C. Anatol“. 
Iată și alte cîteva spicuiri din pro
gramele ce se anunță : „Sonet pen
tru o păpușă" de Sergiu Fărcășan, 

. e în lucru la Teatrul Național din 
Craiova, iar „Steaua polară“ a ace
luiași autor se va reprezenta la 
Teatrul din Tg. Mureș (secția ma
ghiară), „Grădina cu trandafiri" de 
Andi Andrieș se va juca în noua 
stagiune pe scena Teatrului din Bra

Artiști amatori 
în documentare

135 de artiști plastici amatori din 
regiunea Brașov au petrecut două 
săptămâni la o tabără de creație pe 
teritoriul regiunii. Cu acest prilej ei 
au vizitat obiective industriale, tu
ristice, gospodării agricole colective 
etc., unde s-au inspirat pentru cele 
5>000 schițe de lucrări pe care le-au 
realizat în acest răstimp. Cele mai 
bune lucrări vor fi prezentate în 
cadrul celei de-a patra expoziții 
bienale de artă plastică a amato
rilor.

Pentru iubitorii de muzică 
populară

In cadrul turneului pe care-l în
treprinde in Valea Jiului, orchestra 
de muzică populară „Miorița" a 
Teatrului muzical din Brașov a 
prezentat recent în sala clubului 
muncitoresc din Petroșani un con
cert intitulat „Pe-un picior de plai".

în stagiunea de vară

Teatrul de stat din Constanța și-a 
încheiat stagiunea de vară. Pe sce
nele din localitate. în stațiunile de 
pe litoral, în orașele și satele din re
giune, teatrul a prezentat în lunile 
de vară peste 250 de spectacole de 
operă, operetă, balet, dramă, come
die, estradă și muzică ușoară care 
au fost urmărite de mai mult de 
100 000 de oameni ai muncii din re
giune sau veniți la odihnă și turiști 
de peste hotare.

Pregătiri pentru al III-Iea
Concurs internațional 

„George Enescu"

în cadrul celui de-al III-Iea 
Festival și Concurs internațional 
„George Enescu“ ce se va ține la 
București anul viitor, candidații 
la concurs vor prezenta în fața 
juriilor în concerte publice și re
citate, pe lingă creația marelui 
compozitor, și piese din creațiile 
muzicienilor noștri contemporani.

Editura muzicală a tipărit pînă 
în prezent cîteva din lucrările 
propuse spre interpretare : Pre
ludii și Sonatina pentru pian op. 
44 de Mihail Jora, Sonata pentru 
pian de Alfred Mendelsohn, So
nata nr. 3 pentru plan de Tudor 
Ciortea, Sonata pentru pian de 
Aurel Stroe, Trei piese pentru 
pian de Adrian Rațiu și Concer
tul pentru vioară și orchestră de 
Pascal Bentoiu. Urmează să fie 
editate în curînd Concertul pen
tru pian și orchestră de Valentin 
Gheorghiu și Concertul pentru 
vioară și orchestră de Mircea 
Basarab.

O parte importantă din tirajul 
acestor lucrări se va trimite peste 
hotare pentru a fi la îndemîna 
tinerilor interpreți ce se pregă
tesc pentru concurs. (Agerpres) 

șov, iar „Secunda 58“ de Dorel Do
rian la Teatrul din Bîrlad.

Bogat reprezentat în acest an tea
tral va fi și teatrul.lui Camil Petres
cu, a cărui prezență în repertoriu va 
înlesni publicului cunoașterea unuia 
din cei mai de seamă scriitori ai 
teatrului nostru. Pe scena Naționa
lului din Cluj și a Teatrului „C. 
Nottara“ din București, se va juca 
„Act venețian"; „Suflete tari“ va ieși 
în premieră la Teatrul din Brăila iar 
„Jocul ielelor“ la Teatrul din Brașov. 
Din păcate, nu întîlnim însă nicăieri 
programată marea piesă „Bălcescu" 
și nici ultima scriere dramatică a 
lui. Camil fetresou „Caraglale în 
vremea Iui“.

Un interesant eveniment teatral se 
anunță a fi premiera piesei lui 
Brecht „Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită", realizată pe scena 
Teatrului Muncitoresc C.F.R., de re
gizorul Horea Popescu, în colabora
re cu scenograful J. Perahim.

In numeroase teatre se fac pre
gătiri intense în vederea „Anului 
Shakespeare“ inițiat, după cum se 
știe, în cadrul sărbătoririlor progra
mate de Consiliul Mondial al Păcii, 
în București inaugurarea „Anului 
Shakespeare“ se va face pe scena 
Teatrului National I. L. Caraglale cu 
„Nevestele veeele din Windsor" în 
regia lui Lucian Giurchescu și sce
nografia lui Dan Nemțeanu. „Pregă
tind acest spectacol — ne-a spus 
regizorul — ne-a preocupat în pri
mul rînd caracterul popular al re
prezentației shakespeariene, adresa 
directă către public, invitarea lui 
la o reflecție activă, contemporană". 
De altfel, pe scena Teatrului Națio
nal se repetă cu asiduitate șl alți 
clasici nu mai puțin iubiți de public. 
Concomitent cu „Nevestele vesele" 
va avea loc și premiera „Notei" de 
Ibsen în regla lui I. Cojar, (sceno
grafia Al. Brătășanu), cu Marcela 
Rusu în rolul titular. „Avarul" lui 
Molière în regia lui Al. Finti, „Maria 
Stuart“ do Schiller (regia Miron Ni- 
culescu) si „Fedra“ de Racine (regia
M. Berechet), sînt cîteva titluri din 
marele repertoriu clasic, pe afi
șele primei noastre scene. Revenind 
la sărbătorirea lui Shakespeare, am 
aflat că acest eveniment preocupă 
cu legitimă stăruință și alte teatre 
din Capitală : regizorul Radu Pen-

Pe teritoriul țării noastre există 
numeroase localități și monumente 
istorice, mărturii ale unor vechi ci
vilizații, ale existenței șl înfloririi 
unor puternice așezări dacice, gre
cești și romane, ale formării poporu
lui nostru, ale neîntreruptei și eroi
cei sale lupte pentru libertate.

în anii puterii populare, datorită 
sprijinului acordat de stat, s-au în
treprins vaste lucrări de cercetare 
pe șantiere arheologice mai vechi 
(Histria, Callatis, Sarmizegetusa) și 
s-au deschis alte sute de puncte noi. 
Ca urmare imediată, săpăturile și 
cercetările făcute sub auspiciile ce
lor mai înalte și mai autorizate fo
ruri științifice din țara noastră, au 
scos la iveală o serie de noi docu
mente, bogate izvoare de informație 
care au permis o mai bună cunoaș
tere și o justă interpretare științifică 
a formelor de viață, începînd cu 
așezările paleolitice. De o mare im-' 
portanță a fost descoperirea unui 
nou și amplu material privind o 
epocă mai puțin cunoscută din isto
ria țării : formarea poporului romîn 
și feudalismul timpuriu.

Dar tot acest material descoperit 
nu rămâne doar o sursă de infor
mare a cercetătorilor; ci este îm
părtășit prin lucrări de specialitate

sau de popularizare marilor mase de 
cititori. Pe de altă parte, interesul 
pentru cunoașterea trecutului patriei 
noastre a crescut în ultima vreme. 
Cu ajutorul organizațiilor de turism 
zeci de mii de vizitatori trec prin 
muzeele înființate în localități de in
teres istoric cum sînt : Alba Iulia, 
Tg. Neamțului, Mangalia, Constanța, 
P. Neamț etc. Toți aceștia — ca și 
mulți alții cărora le este dragă isto
ria țării — nutresc fireasca dorință 
de a fi temeinic șl documentat în
drumați.

De aceea este cu atît mal bine 
venită colecția „Monumentele pa
triei noastre" tipărită de Editura 
Meridiane. Colecția se adresează 
maselor largi de cititori, oferindu-le 
texte însoțite de reproduceri, înles
nind astfel cunoașterea celor mal 
importante vestigii ale trecutului 
care vorbesc despre viața și lupta 
poporului din cele mai vechi tim
puri. Contribuind la acțiunea de cu
noaștere a moștenirii istorice, a bo
gățiilor culturale ale patriei, lucră
rile apărute în colecția „Monumen
tele patriei noastre" sînt totodată și 
un îndreptar pentru vizitatorii a- 
cestor monumente.

Pînă în prezent au apărut 11 bro
șuri scrise de personalități științifi
ce, de entuziaști cercetători ai 

ciulescu și-a terminat caietul de re
gie la „Richard al îl-lea" pe care îl 
va pune în scenă în prima parte a 
stagiunii la Teatrul Tineretului, în 
timp ce „Richard al III-Iea“, în regia 
lui Ion Sahighian, cu George Vraca, 
intră în repetiție la Teatrul „C. 
Nottara“. Prezența „marelui Will“ o 
găsim în această stagiune și în re
pertoriul Teatrului Țăndărică. „în
scenarea marilor clasici în forme 
adaptate pentru copii și teatrul de 
păpuși e un act do cultură necesar 
publicului nostru — ne-a declarat 
Margareta Niculescu, directoarea 
Teatrului Țăndărică. — Intențio
năm un ciclu de asemenea specta
cole și începem cu Shakespeare, 
dorind să prezentăm copiilor, și nu 
numai lor, lumea poetico-dramatică, 
ambianța filozofică șl socială a tea
trului elisabethan".

Reluarea muncii în teatre prile
juiește unor colective actoricești 
contactul cu monumentalele valori 
ale teatrului antichității. Intr-adevăr, 
în această stagiune publicul din Ca
pitală va avea posibilitatea să cu
noască cîteva opere ale marilor an
tici, a căror lipsă îndelungată din 
repertoriu s-a resimțit. „Orestia" lui 
Eschyl pe scena Teatrului Munici
pal, în regia lui Vlad Mugur, „Oedip" 
de Sofocle la Teatrul Nottara (regia
M. Marosin), „Pacea“ de Aristofan 
în direcția de scenă a lui Dinu Cer- 
nescu la Teatrul Regional București, 
iată cîteva titluri semnificative.

Printre premierele de la începutul 
stagiunii notăm și cîteva titluri din 
dramaturgia contemporană de peste 
hotare. „Orologiul Kremlinului" de
N. Pogodin la Teatrul Tineretului, 
„Dracul uitat" de I. Drda pe scena 
Teatrului Regional București. „Ocolul 
pămîntului în 80 de zile“ de P. 
Kohout, după Jules Verne, la Teatrul 
Tineretului, „Carieră pe Broadway" 
de J. Lee la Teatrul Nottara, sînt 
cîteva din aceste piese care vor fi 
aduse la rampă în prima parte a 
noii stagiuni.

De munca profesională temeinică, 
de fantezia și talentul regizoral, de 
studiul aplicat al actorilor, depinde 
ca publicul să aprecieze calitatea 
noilor creații, care în acest an tea
tral îl cheamă spre sălile de spec
tacole.

MIRA IOSIF 

materialului prezentat. Majoritatea 
lucrărilor editate privesc istoria an
tică, cetățile dacice, grecești și ro
mane. Cititorul găsește informații 
bogate despre cetățile Sarmizegetu
sa, Histria, Callatis, Tomis, Ulpia 
Traiana și Dinogeția, despre așeză
rile. omenești de pe cuprinsul, aces
tora de la înființare și pînă la de
căderea lor, despre construirea cetă
ților și modul de trai al locuitorilor, 
despre semnificația ruinelor și măr
turiilor aflate în muzee.

în general, broșurile tratează pe 
înțelesul maselor un material cu
prinzînd aspecte din viața social-eco- 
nomică, din arhitectura, arta și cul
tura epocii. Este remarcabilă lucra
rea acq.d. C. Daicoviciu șl H. Daieo- 
viciu „Ulpia Traiana" scrisă pu
blicistice cu putere de evocare, 
dînd uneori impresia lectorului că 
se află între zidurile vechii provin
cii romane, în Dacia Felix. Și bro
șurile despre Ulpia Traiana șl Sar
mizegetusa, nu se mărginesc să fur
nizeze informații seci despre trecu
tul cetăților, ci încearcă să reconsti
tuie cîteva crîmpeie ale vieții, dînd 
lectorului unele cunoștințe despre 
relațiile existente în societatea 
timpului.

Dintre lucrările care au ca obiect 
monumentele epocii feudale (cinci 
titluri), broșurile despre Mogoșoaia, 
Cetatea Neamțului, Bran, se remarcă 
prin nivelul publicistic, prin stilul 
alert, prin limbajul simplu, evoca
tor care nu dăunează conținutului 
științific, informației precise.

Deosebită oarecum de celelalte 
broșuri este cea despre cetatea Alba 
Iulia, care este o mică monografie. 
Vreme de 6 000 de ani — din paleo
litic și pînă astăzi — pe meleagurile 
Alba Iuliei au existat așezări ome
nești. Autorii fac o succintă trecere 
în revistă a evenimentelor istorice, 
cu deosebire de la înființarea cetății 
dace Apulum și pînă astăzi, și apoi 
indică principalele monumente isto
rice, arhitectonice și artistice ale o- 
rașului. Pentru vizitatorii Alba Iu
liei, broșura e astfel o bună călăuză 
în cercetarea trecutului vechii cetăți. 
Credem că acest gen de lucrări pre
zintă mult interes pentru cititori, 
care ar dori astfel mici monogra
fii despre Suceava, Cluj, Iași, Bra
șov, Sibiu cuprinzînd o incursiune 
istorică în trecutul acestor vechi o- 
rașe și descrierea monumentelor lor.

Condițiile grafice bune, materialul 
ilustrativ și informația bogată au 
asigurat colecției editate de „Me
ridiane“ o primire călduroasă din 
partea celor ce doresc să cunoască 
trecutul patriei. Cititorii sînt însă 
oarecum nesatisfăcuți de ritmul de 
apariție. în mai bine de doi ani edi
tura a tipărit doar 11 broșuri, cam 
una la trei luni, ceea ce este destul 
de puțin. Sînt numeroase monumen

O expoziție de artă populară
De cîteva zile, săli

le Muzeului de Artă 
Populară din Bucu
rești adăpostesc o ex
poziție închinată artei 
populare din regiunea 
Hunedoara. Aceasta 
este prima din seria 
expozițiilor pe care 
Muzeul de Artă 
Populară al R. P. Ro

mâne urmează să le 
organizeze pe baza 
unor achiziții siste
matice și a cercetări
lor etnografice între
prinse în flecare din 
regiunile țării. Cele 
peste 300 de exponate 
— elemente de port 
și obiecte de interior,

Casa regională a creației popu
lare din Bacău a editat recent 
trei culegeri cuprinzînd poezii, 
povestiri, reportaje, texte de bri
gadă ale unor scriitori și membri 
ai cercurilor literare din regiune. 
„Imn în mers" — caiet dé litera
tură — reunește lucrări ale v.nor 
creatori, unii avînd o activitate 
în presa literară (Radu Cîrnecl, 
Al. Simian, Ovidiu Genaru, Geor
ge Bălăiță) alături de alții ce se 
află la primele bucăți publicate. 
„Caietul" cuprinde de asemenea

te istorice pe teritoriul țării șl cei 
care le vizitează — iar numărul lor 
este din ce in ce mai mare — simt 
nevoia unor îndrumare despre locu
rile vizitate. Este foarte bine că în 
editarea broșurilor alternează lu
crările privind vestigiile antichității 
cu cele ale epocii feudale. Dar cum 
acestea din urmă sînt mai nume
roase, ar trebui să precumpănească. 
Ar fi bine venite lucrări al căror 
obiect să fie cetățile de scaun din 
Moldova șl Țara Românească. Dacă 
materialul n-ar fi suficient să asi
gure broșuri separate, o prezentare 
în aceeași lucrare a fostelor capitale 
muntenești — Cîmpulung Muscel, 
Curtea de Argeș și Tîrgoviște — ar 
fi, de pildă, interesantă.

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde editura modului de prezentare 
a broșurilor. Unele broșuri (Histria, 
Tomis, Callatis și chiar Dinogeția) 
sînt prea aride, cititorul pierde une
ori interesul deoarece adeseori i se 
vorbește într-un limbaj de speciali
tate, cu care nu este familiarizat. 
Această colecție trebuie să aibă, 
așa cum și-a propus editura, un ca
racter de masă, să se adreseze unui 
număr larg de cititori. Dacă lucrul 
acesta a reușit în cazul unor broșuri, 
alteori succesul e mai mic.

Colecția „Monumentele patriei 
noastre“ își dovedește, după doi ani 
de existență, utilitatea. Ea corespun
de unei necesități, așa cum arată șt 
tirajul broșurilor tipărite. Asigurtnd 
în continuare un înalt nivel știin
țific, dar avînd grijă și de prezen
tarea atractivă a lucrărilor, Edi
tura Meridiane va contribui la edu
carea patriotică a tinerei generații 
îndeosebi, va stimula interesul unor 
largi mase de cititori pentru trecu
tul istoric al poporului nostru.

AL. GÎRNEAȚA

piese din lemn, me
tal, ceramică etc. — 
oglindesc caracteris
ticile și bogăția artei 
populare din cele mai 
importante zone et
nografice ale regiunii : 
Valea Jiului, Țara 
Hațegului, zona Pădu- 
renilor și a Orăștiei.

liteMUw dui QiaeAiL

ilustrații aparțlnînd lui L. Do
rian.

Celelalte două culegeri, purtînd 
titlul comun (cam neinspirat) 
,,Zor și spor", cuprind texte pen
tru brigăzile artistice de la sate. 
Reușite și la obiect se dovedesc, 
mai ales, „De la Țibucani în sus" 
de Aurel Stanciu și „Zece ani în 

. colectivă". (text al brigăzii artis
tice de agitație din Săucești, scris 
cu prilejul împlinirii a zece ani 
de la înființarea gospodăriei co
lective), de Ștefan Lepădatu.
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trebuie apreciată după

Ingineri chimiști temeinic pregătiți
Acad. prof. dr. 
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ȘI CERINȚELE
DEZVOLTĂRII
ȘTIINȚEI
ȘI TEHNICII

Puncte de vedere privind învățămintul medical

Discuția desiășurată timp de peste două luni în 
paginile ziarului nostru în legătură cu unele proble
me ale îmbunătățirii și perfecționării pregătirii viito
rilor specialiști în diferite domenii de activitate — 
discuție pe care o încheiem astăzi — a prilejuit un 
larg schimb de păreri asupra profilului, planurilor și 
programelor institutelor de învățămint superior. Și-au 
spus părerea cu competență în cadrul discuției cadre 
didactice din învățămintul superior, academicieni, 
oameni de știință, specialiști din producție și din mi
nistere, care au demonstrat preocuparea și 
pentru cît mai buna pregătire și educare 
promoții de cadre cu o înaltă calificare.

Cei care și-au expus punctul de vedere 
ciat, pe bună dreptate, realizările însemnate obținute 
pînă în prezent în dezvoltarea învățămîntului supe
rior din țara noastră, legarea lui tot mai strînsă de 
viață, de practica construirii socialismului, grija și 
atenția pe care le acordă partidul și guvernul 
asigurării unor condiții cil mai bune de învă
țătură și de viață tineretului studios din patria noas
tră. Totodată, a fost subliniată necesitatea adaptării 
permanente a învățămîntului superior la noile cerințe 
legate de dezvoltarea științei și tehnicii. Progresul 
rapid al tehnicii în zilele noastre, dezvoltarea noilor 
ramuri industriale create în țara noastră, introduce
rea în producție a unor procese tehnologice mo
derne și a unor materiale noi impun îmbunăiățnco 
mai departe a profilului unor facultăți, a planu
rilor și programelor învățămîntului superior de toate 
specialitățile. In această direcție au lost tăcute nu
meroase propuneri valoroase de care, fără îndoială, 
Ministerul învățămîntului și ministerele de resort 
vor ține seama în pregătirea noului an universitar 
cît și în desfășurarea pe viitor a procesului instruc- 
tiv-educativ din institute și facultăți.

La redacție au sosit numeroase scrisori referitoare 
la problemele puse în discuție / spațiul nu ne-a per
mis însă publicarea tuturor observațiilor și propune
rilor făcute — dar ele vot fi transmise forurilor 
de specialitate. Redacția mulțumește tuturor celor 
care, răspunzînd solicitării, și-au spus părerea despre 
problemele dezvoltării învățămintului superior în pas 
cu cerințele progresului științei și tehnicii.

Profilul actual al facultăților 
de chimie și chimie industrială 
permite cuprinderea în procesul 
pregătirii, la nivel corespunză
tor, a cadrelor necesare indus
triei chimice, predării chimiei în 
școala de cultură generală, efec
tuării de cercetări științifice.

Treptele pregătirii inginerilor 
— cultura generală, tehnica ge
nerală și învățămintul de spe
cialitate — cu raporturile dintre 
ele, slujesc unei instruiri armo
nioase a cadrelor de specialiști 
de nivel tehnic-științific ridicat. 
Dacă formarea cadrelor medii 
tehnice implică un mare accent 
pe specialitate restrînsă, pregăti
rea inginerească reclamă atenție 
către primele două trepte, bine
înțeles, fără a se subestima spe
cializarea, ale cărei limite sînt 
impuse de cerințele progresului 
tehnic. în cadrul actualului pro
fil se pot aduce încă îmbu
nătățiri; prin modificări ale pla
nului de învățămint, fără să se 
afecteze adine continuitatea și 
stabilitatea procesului de instrui
re și în special prin ridicarea 
continuă a nivelului predării, 
printr-o atenție sporită acordată 
conținutului învățămîntului și 
calității practicii în producție.

Realizarea unui raport judi
cios între problemele principiale 
și cele de amănunt în procesul de 
predare, menținerea unui nivel 
teoretic înalt, fără a fi desprins 
de realitățile practicii, existența 
unei legături vii între cursul uni
versitar și ansamblul de apli
cații (seminar, laborator, proiect, 
practica în producție), asigurarea 
timpului liber necesar pregătirii 
individuale a studenților joacă un 
rol esențial în formarea ca
drelor inginerești. Pentru preda
rea unui curs universitar de înalt 
nivel nu este necesar un număr

mare 
sideră 
ce, iar 
ne nu
volumul, ci după conținutul său. 
,,Non multa sed multum“ — este 
cadrul în care se cere desfășu- 

xrat ansamblul de cunoștințe ce 
definesc un domeniu sau o dis
ciplină. în această privință aș re
ține un exemplu, cu toate că din 
nefericire, pot fi date mai multe 
atît pentru facultățile de chimie 
și chimie industrială, cît și pentru 
alte facultăți. Dacă, bunăoară, 
chimia organică, care reprezintă 
un domeniu extrem de vast și cu 
mari implicații pentru diversele 
ramuri ale tehnologiei chimice, 
poate fi predată într-un număr de 
ore strict necesar cuprinderii vo
lumului, său actual de cunoștințe, 
unele cursuri cu caracter tehno
logic, ca de exemplu, Tehnologia 
chimică textilă, dată fiind pon
derea lor în pregătirea de spe
cialitate a inginerilor, au nevoie 
de un număr sporit de ore. 
Consider așadar deplin 
tificate măsurile luate de Mi
nisterul învățămîntului, măsuri 
care pot fi continuate spre a se 
realiza un raport cît mai just 
intre timpul afectat predării și 
aplicațiilor și între acesta și cel 
destinat studiului individual.

în sfîrșit, cred că sînt necesare 
unele observații în legătură cu 
specializarea în timpul pregătirii 
inginerești și după terminarea sa. 
Existența în cadrul secțiilor de 
profil ale facultăților de chimie 
industriala a unei discipline la 
alegere permite cu destulă elas-

ticitate dirijarea viitorului ingi
ner către cunoașterea unui do
meniu îngust, pentru care în eta
pa actuală există un necesar re
dus de cadre și, în același timp, 
oferă posibilitatea de a introduce 
în procesul de învățămint acele 
discipline pe care progresul ne
încetat al științei și tehnicii le 
impune. Este de la sine înțeles 
însă că școala superioară, stră- 
duindu-se să formeze cît mai 
competent pe viitorii specialiști, 
nu poate să le dea întreg volu
mul de cunoștințe și de priceperi 
cu care viața îi confruntă maj 
tîrziu în procesul de producție. 
De altfel, dezvoltarea vertiginoa
să a tehnicii reclamă eforturi 
susținute și îndeajuns de mari 
spre a fi la curent cu realizările 
ei. în ce privește cursurile post
universitare cred că ar fi de dorit 
să se studieze conținutul și progra
mele lor, să se: aducă îmbunătățiri 
care să asigure o maximă eficien
ță a acestor cursuri. Există însă 
cîteva căi prin care s-ar putea 
completa în permanență cunoștin
țele inginerilor, după termi
narea cursurilor universitare : 
studiul individual, verificat prin 
introducerea examenelor de pro
movări în diferite posturi ingi
nerești din ierarhia producției; 
organizarea unor cursuri de spe
cializare, cu și fără scoatere din 
producție, cu durată pînă la un 
an ; lărgirea calificării prin aspi
rantură și doctorantură, fără 
scoatere din producție.

Menținerea în pas cu progre
sul științei și tehnicii cere din 
partea tuturor — a. cadrelor di
dactice, a celor ce se pregătesc 
pe băncile facultăților, a corpului 
tehnic — eforturi continue în 
pregătirea lor profesională și 
dîrzenie, spre a putea realiza 
sarcinile sporite puse în fața 
noastră de către partid și guver
nul țării.

Consiliile științifice ale in
stitutelor medico-farmaceu- 
tice din țară se preocupă de 
multă vreme de perfecționa
rea învățămîntului medical. 
Rezultatele discuțiilor purta
te și-au găsit oglindire în 
noul plan de învățămint, e- 
laborat de Ministerul învăță
mîntului și Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Socia
le. Planul, care intră în vi
goare odată cu noul an uni
versitar, urmărește să reali
zeze lărgirea învățămîntului 
practic medical printr-o sis
tematizare mai logică a disci
plinelor, prin concentrarea 
învățămîntului teoretic asu
pra noțiunilor actuale, prin 
generalizarea externatului și 
inițierea specializării încă 
din timpul studiului, sub for
ma internatului care urmea
ză să fie, de asemenea, lărgit.

Planul acesta aduce îmbu
nătățiri serioase atît în învă
țămintul clinic cît și în cel 
preclinic. in special prin ge
neralizarea externatului in- 
cepind cu anul IV de studii 
și cu lărgirea internatului.

Predarea biologiei medica
le în anul II, în loc de anul I, 
orientarea conținutului ei 
în special spre problemele 
de genetică, permit o mai 
bună asimilare a biologiei și 
crearea unei baze teoretice 
mai solide pentru înțelegerea 
teoriilor noi în medicină. A- 
profundarea studiului biofi
zicii și biochimiei îl va fami
liariza pe student cu datele 
teoretice moderne privind 
explicarea fenomenelor vita
le normale și patologice. To
tuși, întrucît se pune accent 
pe studiul biofizicii, ar trebui 
stabilit cu mai multă preci
zie și conținutul acestei dis
cipline în programul învăță
mîntului medical, ceea ce nu 
s-a făcut pînă în prezent.

In noua structură, învăță- 
mîntul clinic, atît cel de spe
cialitate cît și cel de bază, 
are un caracter practic mai 
manifest decît în trecut. In 
afară de numărul global al 
orelor de predare, s-a mărit 
la aproape toate disciplinele 
clinice și timpul afectat sta
giului sau demonstrațiilor

Acad. prof. dr. AUREL 
MOGA, rectorul I.M.F.-Cluj; 
prof. dr. VICTOR PREDA, 
membru corespondent al 
Academiei R. P. Romine, și 
prof. dr. ION PACURARIU
— prorectori ai I.M.F.-Cluj

practice. Creșterea număru
lui de ore duce însă la îm
bunătățirea procesului de în
vățământ numai atunci cinci 
toate aceste ore sînt utilizate 
cu randament maxim. De aci 
necesitatea unei repartizări 
mai adecvate a paturilor de 
spital între cadrele didactice 
din învățămintul clinic 
vederea unei cuprinderi 
mai largi și a unui studiu 
mai aprofundat. Credem 
ar fi cazul ca în procesul 
învățămint să se poată re
curge și la alte unități spita
licești, întrucît nu toate cen
trele de învățămint medical 
dispun de un număr sufici
ent de paturi în clinici.

Un fapt care îngreunează 
desfășurarea învățămîntului 
în bune condiții este și ne- 
concordanța între repartiza
rea asistenților potrivit cu 
paturile de spital existente 
(norma fiind un asistent la 
15—25 paturi, în raport cu 
diferitele profiluri) și repar
tizarea lor pe grupe de stu
denți, cînd un asistent tre
buie să lucreze cu cite 5 stu
denți. Dacă se ia în conside
rare norma pe paturi de spi
tal, numărul asistenților este 
mult prea mic, fiecare dintre 
ei fiind obligat să efectueze 
activitate practică cu grupe 
mai mari de 5 studenți, ceea 
ce duce firește la scăderea 
eficienței pregătirii practice 
a studenților. Dacă se proce
dează însă după criteriul 
grupelor, numărul asistenți
lor ar trebui să crească la 
anumite discipline cu mult 
peste norma admisă, ducînd 
la desemnarea unor asistenți 
pentru care nu se mai găseș
te îndeletnicire în spitale, 
ceea ce iarăși nu favorizează 
interesele învățămîntului. 
Pentru remedierea acestei si
tuații, propunem să se dea

în 
cit 
cit 
că 
ele

posibilitate conducerilor in
stitutelor să organizeze pro
cesul de învățămint potrivit 
condițiilor locale concrete, 
utilizînd corespunzător ca
drele medicale 
spitalicești din 
respectivă.

După părerea 
problemă strîns legată de a- 
plicarea cunoștințelor teore
tice în practica, medicală de 
zi cu zi este organizarea pre
dării la Facultatea de medici
nă generală a unor discipli
ne de bază, cum sînt clinicile 
medicale, chirurgicale, de 
pediatrie etc. Deși numărul 
orelor pentru predarea cu
noștințelor teoretice nu s-a 
modificat deloc sau numai 
foarte puțin, plasarea acestor 
discipline în același semestru 
poate îngreuna asimilarea de 
către studenți a unui mate
rial destul de voluminos în 
timpul foarte scurt disponi
bil, detcrminînd pe student 
să recurgă mai mult la me
morizare decît la aprofunda
rea materialului prin gîndire 
proprie.

O problemă importantă 
este și aceea a editării cursu
rilor și manualelor. Dacă 
prin măsurile luate s-au cre
at premizele pentru acoperi
rea în scurt timp a tuturor 
disciplinelor cu cursuri și 
manuale, considerăm totuși 
că numărul de 6 pagini dac
tilografiate, afectat unei ore 
de curs, este mult prea re
dus. Trebuie, desigur, evitată 
supraîncărcarea studenților 
cu lectură obligatorie, dar în 
felul acesta, cursul tipărit 
sau litografiat nu-i oferă de
cît cunoștințe rezumative. 
Studentul își va însuși astfel 
materialul cuprins în cursul 
rezumativ, va fi foarte bine 
pregătit pentru examen, dar 
nu și pentru necesitățile re
ale ale practicii.

Socotim că examinarea a- 
cestor probleme ar putea 
duce la soluționarea lor ju
dicioasă încă în cursul nou
lui an școlar, considerat an 
de tranziție, în vederea in
troducerii noului plan de în
vățământ.

și paturile 
localitatea

noastră o
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Situarea întregului proces in- 
structiv-educativ pe temelia con
cepției marxist-leniniste conferă 
școlii superioare din țara noastră 
un înalt nivel științific și ideolo
gic. în prezent se realizează cu 
succes sarcina prevăzută de Con
gresul al IlI-lea al partidului ca în 
perioada 1960—1965 să fie pregă
tiți, corespunzător cerințelor econo
miei și culturii noastre în plină 
dezvoltare, circa 54 000 de specia
liști. Caracteristic pentru dezvolta
rea învățămîntului superior este 
continua îmbunătățire a acti
vității didactice, strînsa legătu
ră cu practica, asigurarea însuși
rii de către tineretul studios a noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii, 
în ultimii ani, în urma unor ana
lize aprofundate, s-au adus perfec
ționări importante profilului insti
tutelor politehnice și agronomice.

O nouă universitate a fost creată 
la Timișoara, iar în cadrul celor
lalte universități s-au organizat 
secții de specializare. La Iași și 
Cluj funcționează facultăți de 
științe economice. Profilul institu
telor pedagogice a'fost adaptat ce
rințelor școlii noastre de 8 ani.

Bune rezultate dau și măsurile 
luate pe baza consultării unor largi 
colective de cadre didactice și spe
cialiști, pentru îmbunătățirea pla
nurilor și programelor de învăță- 
mînt în vederea legării lor cît mai 
strînse de realitățile din țara noas
tră. în institutele politehnice au 
fost introduse numeroase cursuri 
noi care oglindesc dezvoltarea 
științei și tehnicii contemporane, 
cum sînt : „Reactoare nucleare și 
materiale speciale“, „Calculatoare 
automate și programarea“, „Auto
matizarea proceselor de producție“ 
stc. în programele pentru facul
tățile de construcții s-a pus un ac
cent sporit pe predarea noilor me
tode de industrializare a construc
țiilor, pe cunoașterea tehnologiei 
materialelor și sistemelor moderne 
folosite în acest sector. în univer
sități, predarea disciplinelor bio
logice corespunde în mai mare 
măsură cerințelor practicii, fiind 
în ultimul timp îmbogățite prin 
Includerea unor cunoștințe agro
nomice mai ample ; astfel se asi
gură o mai bună pregătire a vii
torilor profesori de agricultură.

Progresele realizate în învăță- 
mîntul nostru superior sînt impor

tante și incontestabile. Dar putem 
oare să ne mulțumim cu ele ? în 
zilele noastre are loc o profundă 
revoluție în toate ramurile științei 
și tehnicii, care aduce cu re
peziciune neîntîlnită date și so
luții noi aplicabile în cele 
mai diferite domqpii. Pe bună 
dreptate, participanții la discuția 
purtată în coloanele ziarului „Scîn- 
teia" cu privire la cerințele actuale 
față de învățămintul superior, a- 
preciind succesele obținute, au re
levat necesitatea ca fiecare facul
tate, fiecare colectiv de catedră 
să-și intensifice preocuparea de a 
include în bagajul de cunoștințe al 
studenților ultimul cuvînt al știin
ței și tehnicii. Prin observațiile și 
sugestiile făcute de un număr de 
cadre didactice, oameni de știință 
de renume și specialiști din pro
ducție, Ministerul învățămîntului 
a primit un important sprijin în 
strădaniile sale pentru perfecțio
narea procesului de învățămint în 
institutele politehnice, în universi
tăți și institutele pedagogice, în 
institutele medico-farmaceutice. 
Observațiile critice cu privire la 
unele neajunsuri existente și pro
punerile valoroase făcute cu acest 
prilej sînt studiate în prezent cu 
atenție în vederea rezolvării lor.

Avîntul rapid al tehnicii con
temporane, dezvoltarea noilor ra
muri industriale create în țara 
noastră, elaborarea de proce
dee tehnologice mai eficiente și de 
materiale moderne, impun a- 
daptarea continuă a procesu
lui de învățămint la noile realizări 
ale științei și tehnicii. Așa cum au 
remarcat o serie de cadre didactice 
și alți specialiști participanți la 
discuție, actualul profil al unor fa
cultăți și secții ale institutelor po
litehnice este încă susceptibil de 
îmbunătățiri. Introducerea pe sca
ră tot mai largă a automatizării și 
mecanizării în procesele industria
le, a mașinilor de calcul necesită 
o mai judicioasă profilare nu nu
mai a secțiilor care pregătesc in
gineri în domeniul electronicii și 
automaticii, ci și în alte specialități 
cum sînt energetica, construcția de 
mașini, chimia, industrială, trans
porturi etc. Sarcina pusă de partid 
ca noile tipuri de mașini și utilaje 
să corespundă nivelului tehnicii 
mondiale determină ca în ansam
blu] pregătirii noilor specialiști să 

ocupe mai mult loc cunoștințele 
teoretice și practice de bază pri
vind noile tipuri de mașini produse 
în țară și peste hotare, cele mai 
eficiente procedee tehnologice, 
progresele realizate în perfecțio
narea tehnologiei de fabricație etc. 
O analiză atentă se cere efectuată 
și în ce privește asigurarea unui 
profil distinct al specialiștilor in 
domeniul chimiei, pe care îi pre
gătesc institutele politehnice și u- 
niversitățile. Ministerul va exa
mina căile care asigură însuși
rea eficace de către studenți 
a tehnologiei chimice și instala
țiilor moderne utilizate în in-

SUGESTII SI PROPUNERI
_ _ _ _ VA L O R O A SE_ _ _ _ _

dustria noastră și nu doar cu
noașterea „în general“ a unor pro
cedee clasice, a căror sferă de a- 
plicare s-a îngustat mult. Trebuie 
studiat atent, cu sprijinul specia
liștilor, locul pe care trebuie să-l 
ocupe studiul fizicii nucleare nu 
numai în învățămintul universitar, 
ci și în institutele tehnice, în ve
derea asigurării de cursuri care să 
reflecte stadiul actual al acestei 
științe, drumurile și perspectivele 
ei, metodele teoretice și experi
mentale de investigație.

Dezvoltarea economiei și culturii 
noastre socialiste impune o mai 
adîncă specializare în unele do
menii. S-a subliniat însă, în mod 
justificat, că specializarea îngustă 
nu este eficientă în pregătirea 
viitoarelor cadre și, de aceea, este 
necesar ca ministerul să ia măsuri 
care să asigure o îmbunătățire 
simțitoare a conținutului discipli
nelor de bază. Specializarea te
meinică și reală e realizabilă în
deosebi după terminarea facultății, 
un rol de seamă avîndu-1 în acea
stă privință și cursurile postuni
versitare.

Profilul principal al învățămîn
tului universitar și pedagogic este 
determinat de . rolul lui de a pre

găti cadrele didactice necesare 
dezvoltării largi a învățămîntului 
de cultură generală. In consecință, 
studiul de specialitate trebuie să 
fie însoțit in fiecare facultate de 
o temeinică pregătire pedago
gică, concepută nu ca un a- 
daus, ci ca o parte integrantă a 
procesului de studiu. De aceea, 
considerăm că volumul de ore a- 
cordat disciplinelor cu caracter 
pedagogic, precum și practicii pe
dagogice trebuie să fie mai rațio
nal folosit, iar cursul de pedago
gie să fie precedat de un curs de 
psihologie pedagogică, adaptat 
specificului fiecărei facultăți.

Prof. univ. dr. JEAN LIVESCU 
adjunct al ministrului 

învățămîntului

Cu deplin temei au subliniat mai 
mulți participanți la discuție că 
ridicarea nivelului calitativ al pre
gătirii cadrelor cu înaltă calificare 
presupune și perfecționarea planu
rilor și programelor de învățămint. 
Pornind de la necesitățile econo
miei, ținînd seama de interesul 
crescînd al cadrelor didactice și al 
tineretului studios pentru noile cu
ceriri științifice și tehnice, minis
terul nostru elaborează în prezent 
măsuri în vederea stabilirii unei 
proporții și succesiuni mai judi
cioase între disciplinele de cul
tură generală și cele de spe
cialitate, între obiectele de bază 
și cele auxiliare predate în 
învățămintul. tehnic superior, stu
diază posibilitatea de a se re
partiza un număr sporit de ore 
cursurilor care transmit cunoștințe 
de mare actualitate teoretică și 
practică. Considerăm ca deosebit 
de valoroase propunerile de per
fecționare a programelor cursuri
lor de specialitate în pas cu pro- 

greșul rapid al diferitelor ramuri 
ale științei și tehnicii. Numeroși 
participanți la discuție au insistat, 
pe bună dreptate, asupra necesi
tății de a se asigura viitorilor spe
cialiști cunoștințe mai ample în 
domeniul matematicii, deoarece a- 
ceastă disciplină se afirmă tot mal 
mult ca un factor important al 
dezvoltării diferitelor ramuri ale 
științei, tehnicii și culturii. Credem, 
de pildă, că este indicat ca la ma
tematică cursurile din institutele 
tehnice să fie întregite cu capitole 
noi, cum sînt teoria ecuațiilor di
ferențiale și cu derivate parțiale, 
metode numerice, metode opera

ționale. teoria probabilităților, sta
tistica matematică, programarea 
liniară. în ce privește programele 
din învățămintul universitar, așa 
cum s-a semnalat și în cadrul dis
cuției, este necesar să luăm măsuri 
care să ducă la schimbarea carac
terului lor exagerat de analitic, 
pentru a le elibera de balastul 
faptic nesemnificativ și a asigura 
cadrelor didactice un ghid care 
să-i ajute la expunerea sintetică și 
eficientă a diferitelor subiecte și 
lecții.

Căutînd să îmbunătățim în per
manență conținutul și desfășura
rea practicii, am introdus în pla
nurile de învățămint ale facultăți
lor tehnice o practică de mai mare 
durată, în cadrul căreia stu
denții vor îndeplini efectiv sar
cini de inginer sub conducerea 
directă a șefilor de secții din în
treprinderi. întrucît această formă 
nouă de practică în producție se 
bucură de o bună apreciere din 
partea specialiștilor, consultăm în 
prezent ministerele, institutele de 
învățămint superior, organizațiile 
obștești, numeroși specialiști și 
cadre de conducere din producție, 
în vederea perfecționării el.

Unii dintre participanții la dis
cuții au ridicat obiecții Întemeiate 
în legătură cu tematica proiectelor 
de an și de diplomă. Ținînd seama 
de ele, Ministerul învățămîntului 
va elabora, pentru noul an univer
sitar, instrucțiuni amănunțite pri
vind alegerea tematicii proiectelor 
de an și de diplomă, legarea lor 
și mai strînsă de producție, de 
practica construirii socialismului 
în țara noastră.

în ce privește învățămintul me
dical, cadre didactice și medici de 
circumscripție au expus cîteva pă
reri care au atras atenția asupra 
unor probleme deosebit de actuale 
în acest domeniu. Fără îndoială că 
măsurile care vor fi aplicate în- 
cepînd cu noul an universitar vor 
duce la o mai bună pregătire a 
studenților, dar va trebui să ne 
ocupăm, în continuare, cu toată 
grija, de realizarea cerinței ca 
programele și cursurile să fie 
mai aplicative, axate în mai 
mare măsură pe sarcinile cărora 
trebuie să le facă față un medic 
de rețea, cum sînt: probleme de 
urgență medicală și chirurgicală, 
de ginecologie și obstetrică, 
probleme sanitaro-antiepidemice, 
de organizare și educație sanitară 
etc.

Peste puțină vreme se vor des
chide din nou porțile instituțiilor 
noastre de învățămint superior. 
Unele măsuri de perfecționare a 
învățămîntului nostru superior vor 
fi aplicate chiar în noul an univer
sitar; se vor crea noi secții de 
specializare în învățămintul uni
versitar, tehnic, artistic etc; în 
programele unor facultăți din ins
titutele politehnice se vor include 
cursuri și capitole noi etc; sînt în 
curs de aplicare măsuri pentru îm
bunătățirea studiului limbilor 
străine.

Ministerul învățămîntului se va 
preocupa în continuare de îmbu
nătățirea profilului școlii noastre 
superioare. Dar, fără îndoială, re
zolvarea temeinică a acestei pro
bleme este în strînsă legătură cu 
planificarea de perspectivă a dez
voltării economiei naționale, cu 
stabilirea numărului de cadre dé 
specialiști de care vor avea nevoie 
economia și cultura țării noastre 
în viitor. în tot cazul, așa cum s-a 
desprins și din discuție, după o a- 
naliză profundă a acestor necesi

tăți, se impune ca ministerul nos
tru să asigure stabilitatea profilu
lui și planurilor de învățămint a 
școlii superioare pentru cel puțin 
5—10 ani. La alcătuirea programe
lor, stabilirea numărului orelor 
pentru cursuri, seminarii, ore de 
laborator etc. va trebui să se evite 
supraîncărcarea studenților, ținîn- 
du-se seama în mai mare măsură 
de timpul ce le este necesar pen
tru studiul individual și activitatea 
în cercurile științifice.

Mobile, adaptabile necesităților 
curente trebuie să fie însă progra
mele și cursurile. Fără a diminua 
cu nimic însemnătatea planurilor 
și programelor de învățămint, tre
buie să ținem seama de faptul că 
ridicarea nivelului calitativ al 
predării, oglindirea celor mai im
portante și mai noi realizări ale 
științei și tehnicii depind în pri
mul rind de activitatea cadrelor 
didactice chemate să pregătească 
temeinic pentru viață viitorii spe
cialiști. Fiecare profesor, confe
rențiar, lector, asistent trebuie să 
dea dovadă de inițiativă creatoare, 
să se preocupe în permanență de 
îmbogățirea propriilor cunoștințe, 
să perfecționeze cursurile, semi- 
nariile, corespunzător cerințelor 
dezvoltării științei, tehnicii actua
le, și neîndoielnic, fiecăruia dintre 
ei discuția la care ne referim. îi 
sugerează idei valoroase

Firește în cadru] discuției care 
s-a purtat în coloanele ziarului 
„Scînteia", deși s-a abordat o ga
mă largă de aspecte, n-au putut fi 
cuprinse toate sectoarele, toate 
problemele importante ce își aș
teaptă^ rezolvarea Ministerul în- 
vățămîntului mulțumește tuturor 
cadrelor didactice, oamenilor de 
știință și specialiștilor din pro
ducție pentru opiniile și sugestiile 
competente exprimate în timpul 
discuției. Avem convingerea că 
participarea activă și în viitor a 
cadrelor didactice la dezbate
rea unor probleme principale 
ale învățămîntului superior e o 
condiție esențială a îmbunătățirii 
sistematice a procesului de învă- 
țămînt, a pregătirii temeinice a 
noilor promoții de specialiști, edu
cați în spiritul unui adînc patrio
tism, participanți activi la lupta 
întregului popor pentru continua 
dezvoltare a economiei și culturii 
patriei noastre socialiste.
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PRIN CITEVA UNITĂȚI DIN TRUSTUL

Rezultate
mai bune
în sectorul
porcin!

UN FACTOR IMPORTANT — 
ORGANIZAREA EXEMPLARA 

A REPRODUCȚIEI
Rezultatele a numeroase gospo

dării de stat demonstrează că or
ganizarea exemplară a reproducției 
în sectorul porcin este un factor 
deosebit de important de care de
pinde obținerea purceilor la terme
nele stabilite și livrarea ritmică 
a cantităților de carne planificată. 
In multe gospodării de stat din 
cadrul trustului Constanța se ține 
seama de aceasta. La G.A.S. To- 
praisar există o evidență clară a da
telor cînd scroafele intră în călduri, 
cînd trebuie date la montă, cind vor 
făta. Inginerul zootehnist, brigadie
rii și îngrijitorii urmăresc cu aten
ție realizarea planului stabilit. Aici 
s-a reușit aproape întotdeauna ca 
scroafele să fie date la montă la 

bine hrănite cu 
furaje variate, de bună calitate 
și în cantități suficiente. Acestea 
au contribuit ca planul de fătări 
pe primele 7 luni ale anului să lie 
realizat în proporție de 108 la sută. 
De la fiecare din cele 448 de scroafe 
care au fătat în primele 7 luni ale 
acestui an s-au obținut în medie 
8,3 purcei. La fel de bine stau lu
crurile din acest punct de vedere 
și la G.A.S. Maior Chiriacescu, Do- 
robanțu, Peștera etc.

La alte gospodării situația nu este 
însă bună, lată, de pildă, gospodăria 
de stat Negru Vodă. Aici, îndeosebi 
în anul trecut, s-au manifestat se
rioase lipsuri în organizarea repro
ducției in sectorul porcin. Una se 
prevedea în planul de montă la 
scroafe și in evidențele ținute, alta 
era situația la maternitate. Potri
vit scriptelor, în septembrie 1962 au 
fost montate 51 de scroafe. Dintre 
acestea, în 
fătat decît 
s-a repetat 
c' n cauză că s-au folosit repro
ducători necorespunzători, fie din 
pricină că monta nu avusese 
loc. lată de ce în primele 7 Tuni 
ale acestui an, gospodăria nu a 
realizat decît 1 300 purcei în loc de 
2 216 cîți prevedea planul. în ulti
ma vreme, conducerea 
a luat măsuri ca pină 
acestui an nereălizarea 
fie recuperată : vierii 
zători au fost înlocui ți 
loroși ; s-au reținut în 
scrofițe etc. Totuși din 
deplinirii în primele luni a planului 
la fătări, sarcinile pe care le are 
gospodăria în sectorul porcin nu 
vor putea fi realizate la timp.

Asemenea lipsuri pot fi întîlnite 
și în alte unități. La G.A.S. Costa- 
che Burcă, planul de fătări a fost 
îndeplinit doar în proporție de 86 la 
sută, la G.A.S. Cuza Vodă — 75 la

timp, să fie

51 de scroafe. Dintre 
ianuarie 1963, n-au 
14. Lună de lună 
aceeași situație, fie

gospodăriei 
la sfîrșitul 
planului să 
necorespun- 
cu alții va- 
plus 100 de 
cauza neîn-

(Urmare din pag. I-a)

Mai mulți vorbitori, printre care 
Ion Teșia, directorul filialei Băncii 
de investiții-Brașov, inginerul Radu 
Ungureanu de la. Trustul nr. 5- 
construcții și alții, au subliniat că, 
paralel cu organizarea mai bună a 
muncii pe șantiere, este nevoie 
să se dea o atenție sporită 
mecanizării lucrărilor, îndeosebi a 
acelora cu volum mare de muncă. 
Este necesar, totodată, să fie folosite 
mai rațional utilajele existente pe 
șantiere — domeniu în care sînt încă 
destule deficiențe. In legătură cu 
mecanizarea lucrărilor, unii vorbi
tori au subliniat necesitatea ca șan
tierele să fie sprijinite mai îndea
proape în ce privește dotarea lor cu 
noi utilaje și mai ales cu mijloace 
de mică mecanizare — 
cherestea, mașini de 
rașchetat parchetul ș.a.

O problemă la care 
majoritatea celor care 
vintul a fost cea a a

macarale de 
vopsit și de

s-au referit 
au luat cu- 

provizionării 
șantierelor la timp și cu cantitățile 
necesare de materiale de construcții. 
Deși în acest domeniu s-au făcut 
progrese, mai sint cazuri cînd unele 
lucrări intîrzie din lipsa unor mate
riale care nu sosesc la timp pe șan
tiere.

Referindu-se la aprovizionarea 
șantierelor, reprezentanții întreprin
derilor producătoare de materiale de 
construcții din regiune, aflați in 
sală, au arătat că în unitățile res
pective sînt create condiții de a se 
livra întreprinderilor de construcții 
cantități sporite de materiale. Ei au 
cerut în același timp constructori
lor să gospodărească mai bine, mai 
economicos aceste materiale.

In cadrul adunării de dezbatere a 
cifrelor de plan, constructorii din 
regiune, colectivele întreprinderilor 
furnizoare de materiale de construc
ții, și-au exprimat hotărîrea de a 
pune în valoare noi rezerve și po
sibilități pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan pe acest an, de a pre
găti în cele mal bune condiții pro
ducția anului viitor.

Datorită așezării lor tntr-o zonă cerealieră, In care se produc cantități însemnate 
de concentrate și de alte furaje, gospodăriile de stat din Trustul 
Constanța au condiții dintre cele mai favorabile pentru creșterea 
plică, de altfel faptul că sarcinile prim ite de gospodării cu privire 
rului porcin sint, an de an,

In numeroase unități din acest 
se lucrează, la maternitățile de scroafe, 
obțin rezultate bune. De la scroafe se 
rurile zilnice de creștere in greutate 
insa că, cu toate aceste rezultate bune, pe ansamblul trustutui sarcinile de plan nu se 
realizează. Nu se realizează deoarece, alături de unități fruntașe, sint altele, in care 
datorită deficiențelor existente in furajarea și îngrijirea animalelor, efectivele nu 
cresc pe măsura posibilităților, sporurile zilnice de creștere in greutate sint mici, sub 
cifrele prevăzute.

In cele ce urmează ne vom referi la cîteva probleme, deosebit de importante pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce stau in fața gospodăriilor de stat în acest domeniu de 
activitate și anume: organizarea rațională a reproducției in sectorul porcin, in așa fel 
incit să se obțină un număr mare de purcei, eșalonat In tot timpul anului ; creșterea 
acestora in cele mai bune condiții ; furajarea rațională a porcilor puși la îngrășat.

G. A. S. 
porcilor. Așa se ex- 
la dezvoltarea secto-

tot mai mari, 
trust, ca urmare a atenției 

la crescătoriile și tngrășătoriile de porci se 
realizează un număr mare de purcei ; spo- 
depășesc pe cele planificate etc- Trebuie spus

și priceperii cu care

sută, G.A.S. Donca Simo — 13 la 
sută etc. Acesta este unul din fac
torii care au făcut ca pînă la în
ceputul lunii august să se realizeze 
pe trust doar 85 la sută din numă
rul purceilor prevăzuți. Se impune 
ca Trustul G.A.S. Constanța să ia 
toate măsurile necesare și să exer
cite un control riguros pentru orga
nizarea rațională a reproducției în 
acest sector.

GRIJA DEOSEBITA CREȘTERII 
TINERETULUI PORCIN

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan privind sectorul porcin nu-i 
de-ajuns să obții un număr cores
punzător de purcei. Paralel cu acea
sta trebuie să se asigure și o bună 
hrănire și îngrijire a acestora. Nu
mai astfel se pot înlătura pierderile 
și obține o creștere rapidă în greu
tate.

în multe gospodării din Trus
tul G. A. S. Constanța (Murfatlar, 
Izvoru-Mare, Moșneni, Ciocirlia) 
s-a obținut o bună experiență în 
această privință și ca urmare se 
realizează sporuri mari de creștere 
în greutate la tineretul porcin. 
Chiar și în unele unități ca G.A.S. 
Negru Vodă, unde au existat lipsuri 
serioase în furajarea scroafelor, în 
ultimele luni rezultatele sînt tot 
mai bune. Scroafele au început 
să fie hrănite cu rații bogate 
în elemente nutritive, iar pur
ceilor să li se administreze fu
raje variate, de bună calitate. Prin- 
tr-o furajare echilibrată, cu nutre
țuri din care n-au lipsit albumine, 
vitamine, microelemente etc., s-a 
reușit ca greutatea medie la înțăr
care a purceilor să ajungă la 15 kg.

O mare atenție s-a acordat ptir- 
ceilor cînd ei au fost trecuți la în
grășat. Datorită alcătuirii unor 
rații bine echilibrate, administrate 
în 5—6 tainuri și folosirii nutrețu
rilor verzi, sporurile de creștere în 
greutate la porcii sub 30 de kg au 
fost tot mai mari. Dacă în luna 
februarie s-a realizat un spor zilnic 
de 247 grame, acesta a crescut în 
aprilie la 336 grame, iar în mai la 
396 grame. Sint însă gospodării 
unde spoturile de creștere în greu
tate sînt foarte mici. La G.A.S. Pe
cineaga, în februarie, sporul me
diu zilnic de creștere în greu
tate la porcii sub 30 kg a fost 
de 110 grame, în martie — 108 
grame, în aprilie — 140 grame, iar 
pînă la începutul lunii august s-au 
realizat în medie doar 147 de grame, 
în principal aceasta se explică prin 
furajarea unilaterală a animalelor, 
cu nutrețuri, care nu le-au asigurat 
toate elementele nutritive necesare.

Asemenea deficiențe pot fi întîlnite 
și în alte unități ca Nicolaé Băl- 
cescu, Dorobanții, Mangalia, Țepcș 
Vodă. Datorită lor, sporul mediu zil
nic de creștere în greutate realizat

Oameni și fapte

tt

pe trust în primele 7 luni ale anului 
este cu mult sub posibilități : 217
grame, față de 250 grame cît era 
prevăzut.

MAI MULTĂ ATENȚIE 
FURAJĂRII ANIMALELOR

De mare însemnătate pentru ob
ținerea unor cantități mari de car
ne de porc este organizarea muncii 
în îngrășătorii. Și în această pri
vință se constată mari diferențe de 
la o gospodărie la alta. Alături de 
unitățile fruntașe în care se depă
șesc lună de lună sporurile prevă
zute, sînt altele unde, față de con
sumul de furaje, creșterea in greu
tate a porcilor este foarte mică. La 
G.A.S. Costache Burcă, la îngrășăto- 
ria de porci, sporul mediu zilnic de 
creștere în greutate, pe primele 7 
luni ale anului, a fost doar de 388 
grame ; la G.A.S. Mircea Vodă—380 
grame ; la G.A.S. Pecineaga — 363 
grame etc.

Nerealizările sînt puse, în prin
cipal, pe seama condițiilor ne
prielnice din iarnă și a adăposturi
lor necorespunzătoare. Acești fac
tori au influențat într-adevăr asu
pra producției, dar experiența unor 
unități ca Izvoru-Mare, Ovidiu, 
Murfatlar și altele demonstrează 
că, chiar în asemenea condiții, re
zultatele puteau fi și mai bune. La 
G.A.S. Izvoru-Mare, în luna ianua
rie, sporul mediu zilnic de creștere 
în greutate, la porcii puși la în
grășat, a fost de 479 grame, in fe
bruarie — de 507 grame, iar în 
martie — de 543 grame — cu 179 
de grame, 247 grame și respectiv 
283 grame mai mult decît s-a rea
lizat la G.A.S, Pecineaga. De ce a- 
ceste rezultate diferite ?

La G.A.S. Izvoru-Mare consiliul 
gospodăriei s-a preocupat în perma
nență să asigure animalelor furaje 
variate, de bună calitate și în canti
tăți suficiente. Amestecate în pro
porțiile stabilite de zootehnistul 
gospodăriei, aceste furaje au asigu
rat porcilor unitățile nutritive și al- 
buminele digestibile necesare. In 
afară de aceasta aici există îngriji
tori pricepuți ca Trifan Pîslaru, Că
lin Radu și alții care, îndrumați și 
controlați îndeaproape de conduce
rea gospodăriei, s-au obișnuit să 
furajeze bine și la timp animalele, 
în cadrul loturilor pe care le au în 
primire ei hrănesc în mod cores
punzător animalele, urmăresc cu 
atenție ca ele să mănînce toate fu
rajele administrate, să nu le risi
pească, umectează cu o zi înainte 
concentratele, asigură 
necesară etc.

La G.A.S. Pecineaga 
au existat perioade destul de lungi 
cînd hrănirea porcilor s-a făcut 
unilateral, doar cu 1—2 sorturi de

furaje, fapt ce a influențat negativ 
asupra sporurilor realizate, tn afară 
de aceasta, aici, uneori nu s-au res
pectat reguli elementare de hrănire 
și îngrijire a porcilor. Nu se spălau 
jgheaburile înainte de a se pune 
noi furaje și de aceea nutrețurile 
se acreau, nu se adăpau la timp 
animalele, nu se hrăneau după 
greutate, putere de asimilare etc.

Aceste lipsuri se explică în mare 
măsură prin faptul că la G.A.S. 
Pecineaga există o mare fluctuație 
în rîndurile îngrijitorilor. O cauză 
a acestei fluctuații este și faptul că 
conducerea gospodăriei n-a fost 
sprijinită în suficientă măsură de 
Trustul G.A.S Constanța și Trustul 
central G.A.S. pentru a rezolva 
unele probleme privind condițiile 
de muncă și de viață ale lucrători
lor gospodăriei.

Există toate condițiile ca în gos
podăriile de stat din trustul Con
stanta să se obțină pe viitor rezul
tate mai bune în creșterea și îngră- 
șarea porcilor. Conducerea trustu
lui, consiliul fiecărei gospodării tre
buie să dea însă o mal mare aten
ție modului cum se lucrează în 
acest important sector. Permanen
tizarea cadrelor, organizarea exem
plară a reproducției în sectorul 
porcin, furajarea și îngrijirea rațio
nală a porcilor — sînt probleme de 
mare însemnătate care trebuie să 
stea în permanență în atenția lu
crătorilor din gospodăriile de stat. 
Numai în felul acesta G.A.S.-urile 
din trust vor putea să se achite 
cu cinste de sarcinile ce le revin în 
acest 
täte.

domeniu

de

găsi

me- 
acele

La comitetul orășenesc 
partid ni s-a spus:

— La „Grivița Roșie“ veți 
numeroase fapte interesante.

Și iată-pe in această uzină 
talurgică din Capitală, în
sectoare unde zeci și zeci de ani 
s-au executat reparații la locomo
tivele de cale ferată. De .mai bine 
de un an aici se produc utilaje 
pentru industria chimică și rafină
rii. »

— A fost un ap greu — ne po
vestește tovarășul inginer Iosif 
Nicolae, secretarul comitetului de 
partid din uzină. Reprofilarea a 
cerut reorganizarea întregii pro
ducții, organizarea în flux tehno
logic a majorității mașinilor-unel- 
te, modificarea unor hale și adap
tarea lor la necesitățile noii pro
ducții. Serioase probleme au existat 
în legătură cu faptul că mulți din
tre muncitori au trebuit să-și 
schimbe vechile meserii.

Am putea spune acum că cea 
mai' mare parte din greutățile ivite 
după reprofilarea uzinei au fost 
înlăturate. Mergeți în secții și vă 
veți convinge singuri de acest ade
văr.

EXEMPLU DEMN DE URMAT

în secția prelucrări 
utilaj chimic.
Vasile Borș lucrează

Ne oprim 
mecanice de

Strungarul 
aici, la „Grivița“, din 1945 Mun
citor cu experiență, el este un 
exemplu în muncă și în activitatea 
obștească. De un an de zile este în 
întrecere cu strungarul Ion Svo
boda și n-a dat nici un rebut, toa
te lucrările executate de el fiind 
de cea mai bună calitate.

Cînd s-a pus problema realiză
rii noilor produse, nici lui nu i-a 
fost ușor. A fost obligat să învețe 
și el lucruri noi. Iar ca secretar al 
unei organizații de bază avea sar
cina să-i mobilizeze și pe ceilalți 
muncitori din sector la îndeplini
rea planului de producție. Nu o 
dată, împreună cu ceilalți membri 
ai biroului și cu alți comuniști și

la timp apa

în schimb,

muncitori fără de partid, a trebuit 
să analizeze, să găsească căi și po
sibilități noi pentru realizarea unei 
producții ritmice, pentru sporirea 
productivității muncii. In ședințele 
de birou, în adunările generale, 
cînd se analiza cum se asigură rit
micitatea producției, munca birou
lui U.T.M., discuțiile erau orientate 
de fiecare dată spre un singur țel : 
reprofilarea uzinei să se desfășoa
re în cele mai bune condiții.

în urma unor astfel de cău
tări s-a ajuns la concluzia că ma
șinile trebuiau așezate intr-un nou 
flux tehnologic. Conducerea uzinei 
a încredințat această sarcină sec
ției mecanic-șef. Lucrarea trebuia 
realizată în timp de o lună de zile. 
„Cum s-ar putea urgenta mutarea 
mașinilor ?“ — iată întrebarea pe 
care și-a pus-o strungarul Vasile 
Borș. A propus biroului să con-
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Ion Andreescu — Ploiești
Referindu-se la sesizarea 

dv„ Direcția regională P.T.T.R.- 
Ploiești ne-a comunicat că ser
viciul telefonic de la Oficiul 
Breaza va funcționa zilnic în
tre orele 7—21, așa cum au so
licitat mai mulți abonați.

Mlhai Crețolu — Bm. Vîlcea
Lucrați la secția L 3 Rm. Vîl

cea și ne întrebați dacă me
seria de fierar este echivalen
tă cu cea de forjor manual. 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ne-a răs
puns că lucrările ce se execu
tă în unitatea unde lucrați 
sînt prevăzute în indicatorul 
tarifar de calificare M 02.200, 
specializarea „forjor manual“. 
Totodată, aveți dreptul la un 
concediu suplimentar de 6 zile 
pentru condiții deosebite de 
muncă, plus 3—5 zile pentru 
vechime neîntreruptă.

Ion Șerban — București
Direcția Generală a între

prinderii de Transporturi Bucu
rești a analizat cele relatate 
!n scrisoarea dv. S-a consta
tat că intr-adevăr circulația pe 
traseul liniei de autobuze nr.

„Scînteîi“

R. ATANASESCU 
V. MIHAI 

coresp. A

Printre gospodăriile de stat din trnstnl G.A.S. Constanța,* - - ------- ---------rezultate
bune în creșterea porcilor, se numără și G.A.S. Ciocirlia. Aici există îngrijitori pri
cepuți, cu o îndelungată practică, printre care și Marta David (în medalion), care 
își depășesc cu regularitate sarcinile de plan.

noi — sudor, trasator, cazangiu 
— cerute de) sarcinile producției de 
utilaj chimic și petrolier. In aceas
tă privință o mare contribuție a 
avut organizația de partid, care a 
desfășurat o temeinică muncă po
litică și organizatorică in rîndu
rile muncitorilor. Fiind primii 
care au început să învețe o nouă 
meserie, comuniștii au explicat 
celorlalți muncitori necesitatea în
sușirii unor noi profesii. Ei au a- 
rătat că realizarea noilor produse 
presupune cunoștințe temeinice, 
pricepere, multă voință, eforturi. 
S-a discutat în adunările de partid 
și în consfătuirile de producție că 
în cadrul economiei noastre națio
nale în plin progres se dezvoltă cu 
avint industria chimică, iar parti
dul și guvernul au hotărît ca uzi
nele „Grivița Roșie“ să producă 
utilaj pentru această ramură,

în muncă, au devenit deodată uce
nici, ca după aceea să devină ia
răși meșteri în noua lor meserie.

Este, desigur, in acest fapt o 
semnificație adîncă. El reflectă 
înalta conștiință a muncitorilor de 
aici, roadele unei activități bogate 
desfășurate de organizația de 
partid a uzinei.

INIȚIATIVĂ PLUS CALITATE

La comitetul de partid din sec
ția montaj utilaj chimic l-am_cu
noscut pe comunistul Ilie 
nescu. Venise împreună cu 
stantin Liculescu. secretarul 
nizației de bază din care 
parte, cu 
dieze reorganizarea echipelor, 
demonstra că in echipa sa, formată 
din 60 de oameni, e greu să se or
ganizeze temeinic munca și să se

Pău-
Con- 
orga- 
face 

propunerea să se stu- 
' El

R E P R O FI 1L A R
voace o adunare generală, care să 
aibă la ordinea de zi un singur 
punct : „sprijinirea acțiunii de mu
tare a mașinilor“, Referatul întoc
mit de un colectiv 
partid, muncitori și 
ca, cu argumente 
importanța acestei 
să asigure o înaltă 
sporirea producției 
cheltuielilor de fabricație. Mircea 
Cernătescu, Gheorghe Coman, Ion 
Svoboda, Ion Lebu și alți membri 
de partid, în frunte cu secretarul 
organizației de bază, au fost cei 
dintîi care au luat parte, împreună 
cu muncitorii de la mecanic-șef, la 
mutarea mașinilor. Exemplul lor a 
fost urmat de toți strungarii. 
Timpul necesar executării acestei 
lucrări a fost redus la jumătate.

de membri de 
ingineri, expli- 
convingătoare, 
acțiuni menite 
productivitate, 
și reducerea

MEȘTER, UCENIC 
Șl IARĂȘI MEȘTER

Adeseori se pot auzi la „Grivița 
Roșie“ cuvintele : „Am fost lăcătuș 
sau „Am fost montor“. Nu sînt de
loc rare aceste cazuri. Cel puțin o 
treime dintre muncitorii care au 
lucrat în sectorul locomotive au 
învățat în ultimul an meserii

Ca urmare a muncii politice duse 
de organizația de partid, muncito
rii au început să-și însușească noi 
profesii necesare realizării noilor 
produse. Unul dintre ei este lăcă
tușul montor Sabin Pătrulescu.

— Acum sînteți cazangiu ?
— Da, sînt cazangiu. A fost ne

voie de cazangii și m-am recalifi
cat in această meserie.

Omul acesta era meșter în me
seria lui. Interesele, generale ale 
economiei, producția nouă a uzinei 
au cerut însă să-și schimbe profe
sia. El a înțeles aceasta și timp de 
6 luni, după orele de----------
preună cu 
muncitori, 
expunerile 
și să facă 
cite 4 ore, _ _ .
mină, Alături de el, Marin Mihai, 
montator de locomotive, a devenit 
sudor. Așa au procedat și Alexan
dru Fieroiu, Gheorghe Radu și 
mulți alții. întreaga uzină s-a 
transformat într-o adevărată școală 
în care oamenii și-au însușit taine
le unor produse noi, dar și tainele 
unor noi meserii. Meșteri cu re
nume, cărora ani de-a rindul ni
meni nu le-a putut face un reproș

și un control 
lucru, spunea

program, im- 
și sute de 

să audieze 
buni ingineri

alte sute 
a început 
celor mai 
practică în producție, 
de trei ori pe săptă-

asigure un ajutor 
permanent. Acest 
el, se întîmplă și cu alte echipe.

— Ar fi bine — 
se formeze echipe cu un număr 
mai mic de oameni, care să albă 
în frunte pe cei mai buni mese
riași. Fiecare echipă să se specia
lizeze în efectuarea unor operații. 
In acest fel se va asigura nu nu
mai sporirea productivității mun
cii, dar și îmbunătățirea calității 
produselor.

Secretarul comitetului de partid, 
tov. Petre Duban, a apreciat noua 
propunere. Fiind om cu experiență 
în munca de partid, n-a acționat 
pripit. < 
mat un 
se afla 
stantin 
turi de 
ehe și de alți membri și candidați 
de partid sau din activul fără de 
partid Ilie Păunescu a primit 
sarcina să studieze eficacitatea 
noii propuneri. Pe baza studiului, 
la recomandarea comitetului de 
partid, conducerea secției a trecut 
la aplicarea acestei forme de or
ganizare a muncii. De la 1 august, 
de cînd s-a început să se lucreze

arăta el — să

Comitetul de partid a for- 
I colectiv, în fruntea căruia 

inginerul comunist Con- 
Croitoru. In colectiv, ală- 

: maistrul Nicolae Mihala-

41 se desfășoară, în anumite 
ore, defectuos. S-a hatărît mă
rirea numărului de autobuze 
care deservesc acest traseu. 
De asemenea, se va urmări 
îndeaproape respectarea ora
țiilor de

Pregătiri 
pentru vinificație

parcurs.

Dumitru Ceaureanu —Tg. Jiu
Potrivit

din 3 octombrie 1956 al Minis
terului Invătămîntului, sînt so
cotiți că au studiile unei școli 
de gradul mediu cei care po
sedă diploma (certificatul de 
absolvire) a unei școli viticole 
ori horticole de gradul II, di
ploma de tehnician a școlii 
medii tehnice sau diploma 
(certificat de absolvire) a șco
lii medii tehnice profesionale 
(între anii 1948—1954).

Ordinului nr. 1989

- Brașov
despie unele 

la magazinul 
din stațiunea 
Sfatul popular 

infor-

Arfitu Jiftu -
Ne-ați scris 

deficiențe de 
„Alimentara" 
Poiana Brașov,
al orașului Brașov ne 
mează că la această unitate 
comercială au fost încadrați 2 
vînzători. Duminica și în zilele 
de sărbătoare magazinul va fi 
deservit de 3 lucrători.

Alpinetul din Retezat

Pe o suprafață 
toate biotipurile re

de teren — pante, 
jnepeniș, locuri plane 
afla numai plantele

Lingă casa-laborator Gemenele, 
din rezervația științifică a Parcului 
național Retezat, a fost amenajat un 
interesant alpinet. 
care cuprinde 
prezentative 
stînci, pîraie, 
etc. — se vor
care populează in mod natural a- 
ceastă rezervație. Plantele vor fi 
grupate după mediul natural de 
dezvoltare și pe specii de același 
gen. Intr-o parte a acestui alpinet 
se va crea un cimp experimental, în 
cadrul căruia se vor efectua studii 
asupra biologiei și ecologiei unor 
plante autohtone de mare interes 
științific și economic.

Casa-laborator Gemenele va dis
pune de un ierbar, cu toate plan
tele din Retezat, și de un catalog cu 
semințe pentru schimburi cu grădi
nile botanice de peste hotare.

în acest fel, s-a asigurat, decadă cu 
decadă, creșterea productivității 
muncii și sînt foarte vizibile rezul
tatele în îmbunătățirea calității.

NE SPRIJINIM RECIPROC,„SĂ
SĂ PĂȘIM MEREU ÎNAINTE"
în toate secțiile uzinei se desfă

șoară o întrecere pasionantă. Echi
pele de cazangii conduse de mem
brii de partid Ion Popescu și Ni
colae Nicolae se întrec pentru de
pășirea planului, pentru realizarea 
unor lucrări de calitate și obține
rea de economii. Cînd spre sfîrși
tul unei săptămîni echipa lui Po
pescu obținuse un avans și cînd 
toți din secții erau convinși că 
primul loc în întrecere este asigu
rat acestei echipe, oamenii din 
echipă s-au înțeles și au venit în 
ajutorul „adversarilor“. Pentru a 
asigura o bună ritmicitate a pro
ducției, ei au preluat executarea 
unor lucrări care reveneau echipei 
lui Nicolae. Așa s-a ajuns ca la 
sfîrșitul primei decade ambele 
echipe, cu planul îndeplinit, să 
obțină rezultate egale. Biroul or
ganizației de bază, sesizînd atitu
dinea tovărășească a echipei lui 
Popescu, a luat măsuri s-o popu
larizeze. La stația de radioampli
ficare, președintele comitetului de 
secție sindicală a vorbit despre 
ajutorul tovărășesc în întrecere — 
mlădiță care trebuie să capete lar
gă dezvoltare. Pe un panou a apă
rut chemarea : „Urmînd exemplul 
echipei conduse de cazangiu] Ion 
Popescu, să ne sprijinim reciproc și 
să pășim împreună înainte“.

★

Cînd pătrunzi pe porțile uzinei 
totul pare neschimbat. Și totuși, 
aici, la „Grivița Roșie“ au avut Ioc 
în ultimul an mari transformări. 
Reprofilarea producției a fost un 
nou prilej de călire puternică a 
acestui colectiv încercat, unit, dis
ciplinat și plin de inițiativă, de 
dragoste pentru cauza socialismu
lui. Mai sînt și greutăți. Totuși, 
învățînd, înfăptuind un plan serios 
de investiții, uzinele „Grivița Ro
șie“ au realizat în același timp sar
cinile de plan — cu excepția pro- 
ducției-marfă — la toți ceilalți in
dicatori. Iar la succesele obținute 
și-au adus contribuția toți munci
torii Griviței, în frunte cu comu
niștii.

NICOLAE BIVOLU

In unele podgorii a început culesul 
strugurilor. Peste puține zile centrele 
de vinificație își vor începe activi
tatea. Pentru a se obține o producție 
de calitate superioară, în toate cen
trele de vinificație ale Ministerului 
Industriei Alimentare s-au făcut 
pregătirile corespunzătoare. Utilaje
le au fost verificate și reparate, iar 
în centrele mari cultivatoare de viță 
de vie au fost instalate noi prese cu 
o capacitate de prelucrare de peste 
100 vagoane struguri pe zi. Ele asi
gură mărirea capacității de prelu
crare cu peste 50 000 tone față de 
anul trecut.

T1EÆT1R1E
Teatrul

(Teatrul 
răstrău) :
20). Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase*
(Grădina Boema) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20).

„Lucia 
de vară
Comedia

Sturdza Bulandra' 
din parcul He- 
erorilor — (orele

r CINEMA
CINEMATOGRAFE ! Ultimul tren din 

Gun Hill : Patria (8; 10; 12: 14; 16,30; 19; 
21,15), București (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21.30), Gh Dota (8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Grădina cinematografu
lui 13 Septembrie (20), Stadionul Giu- 
ieștt (20,15), Stadionul Dinamo (20). Ma
rele drum ; rulează la cinematografele 
Republica (9.45; 11,45; 13,45; 16.45; 19;
21,15), Elena Pavel (9.45; 12; 14.15; 16,30; 
18.45; 21 — grădină 20), 1 Mal (10; 12,15, 
15,30; 18; 20,30) Escondida : rulează la 
cinematografele Magheru (9,45; 12, 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30 — grădină 19,30), înfrăți
rea între popoare (10; 15,15; 13; 20.30), 
Ștefan cel Mare (8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20). Nori albi — cinemascop : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(16; 18; 20), Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Adorabile și mincinoase :
Tineretului (9,30; 11,40; 13,50; 16, 18,15;
20.30) . Generalul : Central (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18.45; 21), Giulești (10; 12; 14; 16; 
18; 20,15), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19: 21 — grădină 20), Dintele de aur: 
Lumina (rulează în continuare de Ia o- 
rele 10-pînă la orele 14, după-amiază 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15,30; 18 — grădină 
20). Program special pentru copii la 0- 
rele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Gangsteri și filantropi : 13 Septembrie
(11,30; 14.30; 16,30; 18.30; 20.30). Unirea (16;
18 — grădină 20), Ilie Pintilie (16; 18 — 
grădină 
Noi (în 
la orele 
tograful 
Culisele 
18: 20) Luna de miere fără bărbat : ru
lează la cinematografele Alex. “ 
(în continuare de la 
orele 21), Volga (10- 
Aurel Vlaicu (15; 17; 
afaceri ; 8 Martie (16; 
dină 19,30), 23 August
19 — grădină 20). Olga Banele (15.30; 18
— grădină 20.15) O fi asta dragoste ? — 
cinemascop : Grivița (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , 16 Februarie (16; 18; 20). Căpita
nul Fracasse — cinemascop ; rulează la 
cinematograful 
19; 21). Veniți 
matografele V.
— grădină 20),
18 15 — grădină 
Flacăra (16; 
12; 15, 17, 
sul (20). Cumpără-ți un balon : rulează 
la cinematograful 
18; 20 — grădină 
Miorița (9,45; 12; 
Regina stației de 
18,15; 20.30), Luceafărul
grădină 20). Dracul șl cele zece porunci
— cinemascop ; Popular (16; 18.15; 20,30). 
Cel mal mare spectacol : Arta (15; 18, 
21 — grădină 20). Doi din alte lumi : 
B Delavrancea (16, 18,15; 20,30). Miste
rele Parisului — cinemascop ; rulează la 
cinematograful M. Eminescu (14,30; 16,45; 
19; 21,15). Elena din Troia — cinemascop: 
Floreasca (11, 16; 13,15; 20,30). Clubul ca
valerilor — cinemascop : rulează la ci
nematograful G. Bacovla (15,30; 18; 20,30). 
Podul rupt — cinemascop ; Drumul Se
rii (16; 18; 20). TU 
cembrle (16; 18,15; 
Arenele Libertății

TELEVIZIUNE î 
transmisie de la stadionul ,,23 August" : 
repriza a Il-a a meciului de fotbal din
tre echipele Petrolul — Selecționata Su
danului, 
echipele 
Belgrad. 
19,15 —’ 
Everest", 
sale“. 21,10 — Săptămîna „Crucii Roșii*. 
21,20 — Greierele și furnica. 21,30 — Sea
ră de romanțe. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

20) . Meșter la toate : Timpuri 
continuare de la orele 10 pină
21) . Tăunul : rulează la cinema- 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20.30). 
varieteului ; Cultural (11; 16;

Popov 
orele 9,30 pînă la 
12; 15; 17; 19; 21), 
19; 21).Oameni de 
18,15; 20,30 — gră- 
(9,30; 11,30; 15; 17;

C-tln David (14,30; 16,45. 
inline : rulează la cine- 
Roaltă (10; 12; 16; 18.15 
Libertății- (10; 12,15; 16;
20). Povestea unei veri : 

13,16; 20,30), G. Coșbuq (10;
19; 21). LIII : Grădina Progre-

T. vladlmirescu (16;
19,30). Moby Dick :

14.15; 16.30; 18.45, 21). 
benzină : Munca (16;

(15; 17; 19 —

eștl minunată : 30 De- 
20,30). Războiul veseli 
(20).

In jurul orei 15,45 —

șl întîlnirea de fotbal dintre 
Dinamo București — O.F.K.- 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 
Pentru copii : „Excursie... pe 
10.35 -- Filmul — „Soțul soției

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele <Je 6, 1 

și 8 septembrie. In țară : Vrețne căldu
roasă, cu cerul mal mult senin, noaptea 
și dimineața, șl cu tnnourărl tn cursul 
după amiezelor. Local vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în general stațio
nară Minimele vor fi cuprinse între • 
și 19 grade, iar maximele între 20 șl 30 
grade. In București șl pe litoral ! Vre
me călduroasă, cu cerul mal mult senin 
noaptea șț dimineața, și cu înnourări 
tn cursul după amiezelor. Vint slab. 
Temperatura staționară.
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Printre viitorii mecanici și tehnicieni agricoli

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — La 
Podul Iloaie din regiunea Iași, 
școala profesională de mecanici 
agricoli funcționează chiar în ca
drul stațiunii de mașini și trac
toare. în toamna aceasta, elevii 
vor învăța într-o școală nouă, cu 
8 săli de clasă, laboratoare, ate
liere etc. Deocamdată oaspeții 
școlii sînt candidații la concursul 
de admitere în anul I, care au 
susținut probele scrise la limba 
romînă ți matematică și iși aș
teaptă rîndul la oral. Vi-i pre
zentăm pe cîțiva dintre ei.

Stingu Costel din satul Cosi- 
țeni, comuna Podul Iloaie, e fiul 
brigadierului Ion Stingu din gos
podăria agricolă colectivă. Ulti
mele clase ale școlii din comună 
le-a promovat numai cu 9 și 10, 
iar examenul de absolvire al 
clasei a VII-a l-a trecut eu media 
generală 10. Vasile Balmuț este 
din satul Munteni — raionul 
Hirlăr:. un băiat de 15 ani, bine 
dezvo-M, dezghețat la vorbă.

— Toamna trecută și astă-vară 
am stat mereu pe lingă brigada 
de tractoare care lucrează în gos
podăria noastră colectivă — ne 
spune el. Tractoristul Ion Verș- 
tiuc, de la S.M.T. Frumușica, m-a 
luat deseori cu el pe tractor și 
mi-a arătat cum se conduce. îmi 
place mult munca pe tractor ; cit 
de frumos se așterne in urma 
plugului brazda neagră, umedă. 
Vreau să învăț bine meseria de 
mecanic agricol și să lucrez pe 
ogoarele unite ale colectiviștilor.

— Tovarășa inginer agronom 
Veta Tomescu — intră în vorbă 
alt candidat, Romică M. Blaga, 
din satul Cozmești, raionul Paș
cani — mi-a vorbit de multe ori 
despre frumusețea muncii în a- 
gricultură, despre importanța și 
foloasele lucrării pământului cu 
mașini moderne. Așa se face că 
m-am hotărît să devin mecanic 
agricol.

La școala profesională de me
canici agricoli din Podul Iloaie 
au venit la concursul de admitere 
fii de colectiviști din raza S.M.T.- 
urilor Podul Iloaie — raionul Iași, 
Frumușica — raionul Hîrlău, Iți
gani — raionul Pașcani. în anul I 
al școlii vor fi admiși 120 dintre 
elenii care vor dovedi că posedă 
cunoștințe temeinice.

★

ALEXANDRIA (coresp. „Sctn
teii“). — Centrul școlar agricol 
din Alexandria, regiunea Bucu
rești, cunoaște în aceste zile o

O parte dintre candidați, în timpul examenului la matematică.

Cocteil
cn prilejul turneului 
orchestrei de estradă 

a Radiodifuziunii 
$1 televiziunii sovietice

Miercuri seara, Însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, G. E. Cebotariov, a oferit la sediul 
Ambasadei un cocteil cu prilejul turneului 
în țara noastră al orchestrei de estradă a 
Radiodifuziunii și televiziunii sovietice.

Au luat parte Ion Moraru, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Petre Burlacu, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor Externe, Pe
tre Constantinescu-Iași, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Dio- 
nisie Ionescu, șeful Ceremonialului de Stat, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului diplomatic.

în timpul cocteilului, orchestra de es
tradă a Radiodifuziunii și televiziunii so
vietice a oferit un scurt concert.

(Agerpres)

nșn duh jimic somtsii
Centru electronic de calcul

La uzina construc
toare de turbine din 
Harkov a început să 
funcționeze un mare 
centru electronic de 
calcul. într-o clădire 
specială au fost insta
late o mașină electro
nică de calcul ,-,Ural 
4“ și alte aparate elec
tronice dintre cele mai

moderne, care sînt fo
losite pentru soluțio
narea unor probleme 
tehnice, științifice, e- 
conomice.

Inginerii au elabo
rat 23 de programe u- 
niversale pe baza că
rora „Ural 4" poate 
calcula parametrii și 
puterea oricărei tur

bine. în prezent, uzina 
se pregătește pentru 
introducerea în pro
ducție a unei turbine 
cu abur cu o putere 
de 500 000 kilowați. în 
viitor, aici se vor con
strui turbine cu abur 
cu o putere de 1 mi
lion și chiar 1 500 000 
de kW.

Pentru dezvoltarea cinematografiei

Noi utilaje 
în portul Constanta

Pentru ridicarea gradului de me
canizare a lucrărilor de transport în 
portul Constanța, Direcția regională 
a navigației civile a fost dotată, de 
curînd, cu încă 15 macarale de cheu, 
10 autostivuitoare. 61 tractoare, 137 
remorci și alte utilaje.

S-au organizat cursuri de ridica
rea calificării muncitorilor care vor 
lucra cu aceste utilaje. Pînă acum au 
urmat aceste cursuri 134 vinderi, 
150 șefi de echipă și 179 conducători 
de utilaj, (de la Ion T. Aurel, teh
nician).

animație deosebită. Peste 700 de 
absolvenți ai școlilor sătești par
ticipă aici la concursul de admi
tere.

Fiecare cu gînduri și preocu
pări proprii de viitor. Ioana Za- 
haria, Ecaterina Ciurea, Florea 
Bratu, Marin Rușanu s-au pre
gătit cu sirguință pentru acest 
examen încă din timpul școlii, pe 
care au absolvit-o cu media ge
nerală de la 9 in sus. Ei doresc să 
urmeze școala tehnică agricolă, 
spre a-și însuși cunoștințe ne
cesare pentru cultivarea științi
fică a ogoarelor. Dică Tudor, 
Aristița Șerban, Elena Cană, 
Eleonora Pena, Marina Mocanu 
și alții s-au inscris la școala teh
nică veterinară, îi preocupă pro
blemele creșterii animalelor.

în timp ce elevii și elevele sus
țineau probele scrise, afară în 
curte cîțiva părinți discutau în
tre ei.

— Vreau ca băiatul meu să 
învețe cum să muncească pămîn- 
tul pentru a obține roade bogate, 
spunea colectivistul Florea Măr
gărit din Tătărăști de Jos. Copiii 
noștri, ai colectiviștilor, îndră
gesc munca în agricultură, sînt 
dornici să aplice metode științi
fice, să lucreze cu mașini mo
derne.

Anul acesta, în anul I al școli
lor profesionale și tehnice agri
cole din regiunea București vor 
învăța aproape 2 500 de tineri, 
avînd asigurate condițiile pentru 
a-și însuși cit mai bine meseria 
aleasă.

INFORMAȚII
• Miercuri dimineața a plecat în Bel

gia acad. Mihai Beniuc, președintele Uniu
nii Scriitorilor din R. P. Romînă, care va 
participa la Bienala internațională de poe
zie ce se va desfășura între 5—9 septem
brie în localitatea Knokke-Le Zoute.

• Ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora, a organizat 
miercuri dimineață o conferință de presă 
consacrată apropiatei deschideri a tîrgului 
internațional de la Brno.

9 Miercuri dimineață a părăsit Capitala 
Ilaruji Tahara, membru al parlamentului 
japonez, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie Japonia-Romînia, care ne-a vizitat 
țara la invitația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. In cursul 
șederii în țara noastră, oaspetele a avut 
întrevederi la Comitetul de conducere al 
Grupului național romîn al Uniunii inter
parlamentare, Consiliul Superior al Agri
culturii, Consiliul Central al Sindicatelor, 
I.R.R.C.S. și alte instituții centrale.

• Miercuri dimineața, grupul de con
ducători ai unor organizații de tineret din 
Africa, care se află — sub egida Organi
zației Națiunilor Unite — într-o vizită de 
studii în țara noastră, a făcut o vizită la 
Institutul romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, unde au fost primiți de 
Al. Buican și O. Livezeanu, vicepreședinți 
ai I.R.R.C.S. In după-amiaza aceleiași 
zile, dl. Paul Alpert, șeful Secției progra
melor de pregătire în grupuri și a proiec
telor speciale din cadrul Biroului opera
țiunilor de asistență tehnică a O.N.U., 
care a condus grupul de tineri africani în 
vizita lor în țara noastră, a oferit, la res
taurantul „Athenes Palace", un cocteil. Au 
participat prof. dr. Traian Ionașcu, preșe
dintele Asociației pentru Națiunile Unite, 
și funcționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. (Agerpres)

Pe scurt
Spectacolul cu piesa „Năpasta" de 

I. L. Caragiale, care urma să aibă loc sîm- 
bătă 31 august a.c. la Parcul Sportiv „Di- 
namo“ a fost amînat pentru duminică. 8 
septembrie orele 20 în același loc.

DIN TOATĂ ȚARA
PRIN MODERNIZAREA U- 

NEI LINII TEHNOLOGICE. 
Recent, la Fabrica de fa
ianță din cadrul Comple
xului de sticlă și ceramică 
fină din Sighișoara a fost 
modernizată linia tehnolo
gică de confecționare a 
ceștilor, utilajul vechi fiind 
înlocuit. Prin această mo
dernizare, capacitatea de 
producție a sporit cu 4 000 
cești pe zi. Productivitatea 
muncii la noua linie teh
nologică este, de aseme

nea, cu peste 30 la sută 
mai mare. Totodată, con
sumul de ipsos pentru 
forme se reduce cu 80 la 
sută

ARTICOLE DE UZ CAS
NIC DIN MASE PLAS
TICE. Masele plastice și-au 
găsit o largă întrebuințare 
în producția articolelor de 
uz gospodăresc. Recent, în 
cadrul întreprinderilor a- 
parținînd industriei ușoare 
a început fabricarea unor 
noi articole din mase plas-

tice pentru uzul casnic. 
Este vorba de cutii, pentru 
alimente și condimente, 
cești cu farfurioare pentru 
lapte, linguri și furculițe 
pentru salată, bomboniere 
etc. Aceste produse au și 
început să fie livrate ma
gazinelor.

MAGAZIN DE ARTI
ZANAT LA PLOIEȘTI. 
De curînd, în centrul ora
șului Ploiești a fost ame
najat un nou magazin de

artizanat al cooperației 
meșteșugărești. Amplasat 
în imediata apropiere a 
filialei O.N.T. și a hote
lului Central, magazinul 
oferă turiștilor și populației 
ploieștene un bogat sorti
ment de produse de artă 
populară : covoare, bluze, 
fețe de masă și alte obiecte 
cu motive naționale, crea
te de maiștrii artizani 
din cooperația meșteșugă
rească.

-------------------

PE STADIONUL DINAMO

BOXFinala campionatelor universitare

în apropiere de So
fia se înalță clădirile 
noului centru cinema
tografic bulgar. Cele 
trei pavilioane ale sale 
sînt înzestrate cu uti
laj perfecționat. Cen-

Un orășel
Combinatul chimic 

de la Oswiecim, vo
ievodatul Cracovia, 
este unul dintre cele 
mai mari obiective in
dustriale ale R. P. Po
lone. în anul 1962, 
combinatul a dat țării 
peste 32 000 tone de 
metanol (alcool meti-

trul cinematografic 
dispune de laboratoa
re moderne, de cinci 
substații electrice, de 
o mare sală pentru 
decoruri, de cîteva săli

industrial
lie), 150 000 tone de 
carbid și 33 000 tone 
de cauciuc sintetic, a- 
proximativ 3 000 tone 
de polistiren și cîteva 
mii tone de clorură de 
vinii.

In apropierea com
binatului au fost con
struite o serie de în

de cinematograf, 20 de 
săli pentru montare și 
altele. Producția anu
ală a noii instituții ci
nematografice va fi de 
12 filme artistice.

modern
treprinderi industriale 
mai mici. în timp ce 
în 1952 Oswiecimul 
era o localitate cu 
11 000 de locuitori, în 
prezent a devenit un 
orășel industrial mo
dern, cu 32 000 de lo
cuitori.

TELEGRAME EXTERNE

încheierea dezbaterilor 
în Consiliul de Securitate

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 
3 septembrie au luat sfîrșit lucră
rile Consiliului de Securitate, con
vocat la cererea guvernelor Siriei și 
Izraelului pentru examinarea pro
blemei noilor conflicte de frontieră 
dintre cele două țări.

Proiectul de rezoluție anglo-ame- 
rican care arunca întreaga răspun
dere pentru evenimentele petrecute 
la granița dintre Siria și Izrael a- 
supra Siriei a fost respins, neîntru
nind unanimitatea de voturi a mem
brilor permanenți ai Consiliului.

înainte de a fi supus la vot acest 
proiect, delegația Marocului a pre
zentat o serie de amendamente prin 
care din rezoluția anglo-americană 
erau înlăturate învinuirile nefonda
te aduse Siriei. întrucît pentru ele 
au votat numai U.R.S.S. și Marocul, 
amendamentele nu au fost adoptate.

Ocrotirea sănătății copilului
în Republica Cuba 

se acordă o mare a- 
tenție ocrotirii sănătă
ții copilului. Ca urma
re, în această țară 
mortalitatea infantilă 
este cea mai mică din 
întreaga Americă La

tină. Anul trecut s-a 
desfășurat, o largă ac
țiune preventivă îm
potriva poliomielitei, 
în spitalele sătești au 
fost create secții pen
tru copii, unde în fie
care an 500 000 de copii

primesc asistența me
dicală necesară. Pînă 
în 1963 numărul patu
rilor pentru copii din 
spitale a crescut de 
cinci ori în compara
ție cu anul 1959.

Pe șantierul de construcție al întreprinderii siderurgice din Slovacia de 
Est (R. S. Cehoslovacă) lucrează circa 3 000 de specialiști. Acest complex 
industrial se va întinde pe o suprafață de 750 hectare. Fotografia înfăți
șează un aspect de la asamblarea conductelor turnului de răcire al termo
centralei întreprinderii.

început de an școlar 
în Alabama,..

• No! provocafli ale rasiștilor. 
® Unități militare împiedică deschi
derea cursurilor.

NEW YORK 4 (Agerpres).— în 
statul Alabama, în sudul Statelor 
Unite, conflictele rasiale amenință 
să capete proporțiile unei noi crize 
naționale, subliniază agențiile de 
presă americane. Guvernatorul a- 
cestui stat, George Wallace, a îm
piedicat prin folosirea forței des
chiderea școlilor care urmau să pri
mească elevi de culoare în confor
mitate cu decizia Tribunalului su- 
Çrem ai S.U.A. Marți, în localitatea 

uskegee peste 200 de soldați din 
unitățile militare ale statului au în
conjurat școala pentru a împiedica 
începerea cursurilor, deoarece con
siliul școlar anunțase că refuză să 
respecte ordinul de amînare a des
chiderii cursurilor, emis de guver
nator. Soldații au împiedicat pe e- 
levi și profesori să pătrundă în 
școală. în consecință, cursurile nu 
au putut începe. Marți după-amia- 
ză, din ordinul guvernatorului Wal
lace, unități militare au fost trimi
se și în orașul Birmingham pentru 
a împiedica, de asemenea, deschi
derea școlii, programată pentru 
miercuri.

în orașul Huntsville autoritățile 
școlare au cedat presiunilor exerci
tate de guvernator și au amînat în
ceperea cursurilor. Atît la Tuskegee 
cit și la Birmingham autoritățile 
locale și populația au condamnat 
folosirea forței de către guvernator.

La Washington, ministrul federal 
al justiției, Robert Kennedy, a dat 
publicității o declarație în care a- 
rată că politica de lichidare a se
gregației rasiale va fi aplicată îm
potriva poziției adoptate de guver
natorul statului Alabama,

La Predeal în perioada 31 august-11 sep
tembrie se desfășoară etapa finală a cam
pionatelor republicane universitare de atle
tism, gimnastică, volei, baschet, handbal 
în 7, fotbal. La aceste discipline sportive 
participă centrele universitare din : Bucu
rești, Timișoara, lași, Cluj, Brașov, Galati, 
Craiova, Tg. Mureș, Petroșani, Bacău.

Echipele masculine de volei fiind în nu
măr de 12 au fost împărțite in două serii : 
prima serie cuprinde centrele universitare 
din Timișoara, Calați, Petroșeni, Tg. Mu
reș, Baia Mare și Pitești, iar cea de-a 
doua, formațiile din Cluf, lași, București, 
Brașov, Craiova, Constanța.

Același lucru se întîmplă șt cu cele 10 
formații de volei feminine. In seria I se în
trec campioanele centrelor universitare din 
Cluf, București II, Tg. Mureș, Craiova, 
Constanța, iar în seria a II-a — București 
1, Iași, Timișoara, Galați, Pitești.

După prima zi a întrecerilor la volei

masculin s-au înregistrat următoarele 
scoruri : Universitatea Timișoara-Institutul 
Pedagogic Pitești 3—0, Institutul Politeh
nic Gâlați-Institutul Pedagogic Baia Mare 
3—o, Institutul de Mine Petroșeni- 
lnstitutul Pedagogic Tg. Mureș 3—0, 
Institutul Pedagogic Clui-Institutul Pe
dagogic, Constanța 3—0, I. C. F. Bucu- 
rești-Institutul Politehnic Brașov 3—2, 
Institutul agronomic Craiova-Universita- 
tea lași 3—1 iar la cel feminin rezulta
tele sînt : Institutul Pedagogic Țimișoara- 
Institutul Politehnic Galați 3—0, Univer
sitatea lași-Institutul Pedagogic Pitești 3—0, 
Institutul Pedagogic Craiova-l.M.F.-Tg. 
Mureș 3—0 și l.C.F. Bucureștî-Institutul 
Pedagogic Constanța 3—0.

La proba de baschet masculin ce s-a 
disputat între echipele Institutului Politeh
nic Galați și Institutului de Mine Petroșeni 
victoria a revenit formației din Galați cu 
scorul 48—40.

Sîmbătă seara, cu începere de la 
ora 19,30, în incinta velodromului 
Dinamo se va desfășura meciul de 
box dintre formațiile bucureștene 
Dinamo și Voința, contînd pentru 
semifinalele campionatului republi
can pe echipe. Din programul aces
tei reuniuni remarcăm meciurile : 
Davidescu—Șt. Constantin, Monea— 
Pițigoi, Mariuțan—Motoc și Stănes- 
cu—Gherasim.

Astă-seară, tot la Dinamo, are loc 
cea de-a 2-a gală de box din ca
drul „Cupei Metalul".

Fotbal Azi, doua meciuri 
internaționale

Astăzi, pe stadionul 23 August, In 
program cuplat se dispută primele 
meciuri internaționale ale sezonului 
fotbalistic de toamnă. în meci ve
detă, Dinamo București întîlnește, 
cu începere de la ora 16,30, puter
nica formație iugoslavă O.F.K.- 
Beograd. în deschidere de la ora 
14,45, Petrolul Ploiești joacă cu se
lecționata Sudanului.

„Cupa Mării Negre" la baschet

Orașul Constanța va găzdui între 
13 și 15 septembrie cea de-a doua 
ediție a competiției de baschet 
„Cupa Mării Negre“. Vor lua parte 
selecționatele feminine ale R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, Franței 
și R. P. Romine. în prima zi se 
dispută jocurile : Franța-R. S. Ceho
slovacă și R. P. Romînă-R. P. Bul
garia.

Cum sînt tratați muncitorii 
libieni de la „Esso“ 

și „Oasis“
TRIPOLI 4 (Agerpres). — Ziarul 

„Al-Amal” din Libia scrie că dis
criminarea rasială fățișă este fo
losită pe scară largă în Libia de că
tre societățile petroliere americane 
„Esso“ și „Oasis”. Citind numeroase 
fapte de discriminare, ziarul rela
tează între altele că muncitorii li
bieni de la societatea „Esso“ pri
mesc salarii de mizerie — 42 piaștri 
pe zi.

în aceleași condiții inumane lu
crează și muncitorii de la societatea 
americană „Oasis”. Pentru aceeași 
muncă societatea plătește unui 
muncitor_ european un salariu de 
cîteva ori mai mare decît unui 
muncitor libian.

DE PRETUTINDENI

fază din meciul de volei dintre formațiile Institutului Politehnic Galați 
ți Institutului Pedagogic Baia Mare,

In cite va
La Istanbul t Rapid — 

Besiktas O—O
Miercuri, în nocturnă, la Istanbul, s-a 

disputat meciul dintre echipele Besiktas și 
Rapid București, contînd pentru cea de-a 
111-a ediție a turneului balcanic de fotbal. 
Deși echipa gazdă a presat în ambele re
prize fotbaliștii bucureșteni au obținut un 
rezultat de egalitate (0—0), datorită unei 
apărări foarte bune. Portarul rapidist To
dor s-a comportat excelent. La meci au a- 

I sistat 20 000 spectatori.
★

Campioana de fotbal a R. D. Germane. 
I „Motor“ Jena, viitorul adversar al echipei 

Dinamo București in „Cupa campionilor 
europeni“, a susținut pe teren propriu un 
meci amical cu formația bulgară Beroe 
Stara Zagora. Oaspeții au obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 2—1
(1-1).

★
Echipele braziliene FC Santos și Bota- 

i fogo s-au întilnit în meciul retur al se- 
I mifinalelor „Cupei campionilor Americii de 

sud" la fotbal. Santos, în mare formă, a 
: învins cu 4—0 (3—0) și s-a calificat în fi

nală. Toate cele patru goluri au fost mar- 
I cate de Pele.

’★
Federația iugoslavă a definitivat echipa 

care va participa la Jocurile balcanice de 
atletism ce vor avea loc între 13 și 15 sep
tembrie la Sofia. Din echipă fac parte, prin
tre alții, cunoscuții atleți Cervan (10 000 
m), Petrusici (110 m garduri), Bezjak (cio-

rînduri
can), Radosevici (disc), Grujici (400 m), 
Mustapici (maraton), Brodnik (decatlon).

★

Marii maeștri sovietici Viktor Korcinoi și 
Efim Gheller se află în fruntea turneului 
de la Havana, după 6 runde, cu cîte 4,5 
puncte fiecare. Urmează Tal (U.R.S.S.) și 
Ivkov (Iugoslavia), cu 4 puncte și o par
tidă întreruptă. în runda 5-a, Korcinoi a 
cîștigat la Jimenez, Wade la Ortega, iar 
Uhlamnn l-a învins pe Garcia.

★
Turneul masculin de baschet din cadrul 

Jocurilor mondiale universitare de la Porto 
Alegre (Brazilia) a început cu o surpriză : 
echipa Cubei a învins cu 59—55 (26—28) 
reprezentativa universitară a Franței. în- 
tr-un alt meci, Peru a întrecut pe Uru
guay cu 62—53.

Alte rezultate sportive : înot : 200 m 
bras bărbați — Karetnikov (U.R.S.S.) 
2’37”2'10 ; ștafeta 4x100 m liber bărbați — 
Japonia 3’4< 8/10 ; polo pe apă : R. P. Un
gară—Africa de sud 18—0 ; Brazilia—Ja
ponia 4—3.

★

Concursul ciclist internațional desfășurat 
pe velodromul din Berlin a fost cîștigat de 
echipa R. S. Cehoslovace, urmată de R. D. 
Germană, Austria și R. P. Ungară. Iată 
cîteva rezultate : tandem Pravecek—Stanek 
(R. S. Cehoslovacă) ; urmărire individuală 
4 000 m. D»ler (R. S. Cehoslovacă) 
5’04’’2/I0 ; semifond : Barleben (R. D. Ger
mană).

(Agerpres)

PERFORMANȚĂ MEDICALĂ

In orașul Luds din Anglia s-a reali
zat o adevărată performanță medicală. 
Bolnavei Violet Scott, în vîrstă de 38 
de ani, i-a fost grefată o valvulă a 
inimii luată de la o persoană decedată 
cu o lună înainte. Valvula a fost păs
trată în stare de congelare intr-un me
diu antibiotic.

Operația a durat 12 ore. în timpul 
intervenției, cu excepția a trei ore cînd 
inima bolnavei a fost complet oprită 
iar corpul ei adus în stare de hipoter- 
mie, bolnava a fost menținută în viață 
cu ajutorul unei inimi artificiale.

Pacienta se simte bine după opera
ție și, pentru prima oară în viata sa, 
are o tensiune arterială normală.

„BIG BEN" A STAT

INCENDIU URIAȘ

Agenția France Presse transmite că 
întreaga regiune din nordul și cen
trul statului brazilian Parana este 
în momentul de față pradă unui in
cendiu uriaș care amenință să atingă 
rezervele forestiere. Regiunea Parana 
este centrul producției de cafea a 
Braziliei. Șase centre locuite au fost 
deja distruse de flăcări, iar populația 
a fost obligată să fugă fără să poată 
lua nimic din bunurile ei. Potrivit 
A.F.P., situația este considerată drept 
„catastrofală" și autoritățile îndreaptă 
spre Parana toate ajutoarele posibile.

EPIDEMIE DE- RÏS

După cum relatează presa din 
R.A.U., într-un sat de negri din Afri
ca Centrală a izbucnit o epidemie ne

cunoscută pînă acum în istoria me
dicinii.

Cu mult înainte de a se ajunge în 
satul respectiv, se aud răsunînd ho
hote puternice de rîs isteric. Se pre
supune că maladia se datorește unui 
virus necunoscut care atacă celulele 
nervoase. Fără nici un motiv, bolna
vul începe să rida în hohote. Epide
mia a început de curînd și în pre
zent toți locuitorii sînt contaminați.

SPRE PISCURILE HIMALAIEI

Trei membri ai expediției italiene 
„Oxus 63" — prof, Alberto Pinelli, 
doctorul Giomarlo Castello și avocatul 
Giancarlo Biasi — au cucerit vîrful 
Baba Tangi din munții Himalaia, la 
cota 6 600 m la care nimeni nu a a- 
juns pînă acum.

„Big Ben“ — celebrul ceas din 
Turnul Parlamentului din Londra s-a 
oprit acum cîteva zile la ora 9,51. în- 
tîmplarea constituie o mare raritate în 
istoria acestui străvechi orologiu.

Conducătorii autobuzelor care tre
ceau prin piața parlamentului au oprit 
mașinile, crezînd că au sosit înainte 
de vreme. Multi pietoni și-au reglat 
ceasul după „Big Ben" fără să știe că 
acele lui nu mai merg.

Au fost sesizați lucrătorii care au în 
grifă acest ceas și după un sfert de 
oră „Big' Ben“ și-a reluat tic-tacul. 
Este în curs o anchetă.

INUNDAȚII LA TOKIO

Duminică la Tokio și în împrejuri
mile acestui oraș au căzut ploi to
rențiale, provocînd mari inundații. Au 
fost deteriorate liniile de telecomuni
cații și de transport a energiei elec
trice, a fost dezorganizată circulația 
trenurilor. Au fost inundate aproxima
tiv 9 000 de case. Există victime ome
nești.

Pe o plajă în apropiere de Caen (Franța) a eșuat un pește-ciocan, spre 
surprinderea vilegiaturiștilor care l-au descoperit dimineața. Lungimea 
monstrului marin este de 6,70 m.
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PRAGA 4 (Ager
pres). — La 4 septem
brie la, Karlovy Vary 
au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al III-lea

ti

In sprijinul lărgirii comerțului 
internațional

TOKIO 4 (Agerpres). — Consiliul 
pentru cercetarea economiei japo
neze, care studiază problema co
merțului dintre Japonia și țările so
cialiste, a dat publicității un raport 
în care se arată că considerentele 
politice nu trebuie să împiedice dez
voltarea comerțului Japoniei cu ță
rile lagărului socialist.

Această concluzie, subliniază zia
rul „Mainiți“, exprimă părerea co
mună nu numai a cercurilor indus
triale și financiare, ci și a unora din 
cercurile guvernamentale din Japo
nia, J--------  ---- f _
parte și reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, precum și ai 
Ministerului Comerțului Exterior și 
al industriei.

'★

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Prensa 
Latina, președintele ales al Argenti
nei, Arturo Illia, a declarat la 3 sep
tembrie, cu prilejul unei întîlniri cu 
un grup de ziariști uruguayeni, că 
se pronunță în favoarea stabilirii de 
relații comerciale cu toate țările 
mii, inclusiv cu țările socialiste.

Răspunzînd la o întrebare în

urne guvernamentale din Japi 
deoarece din acest consiliu rac

gătură cu poziția Fondului Monetar 
Internațional (organism economic 
controlat de monopolurile nord- 
americane) față de proiectele sale 
de dezvoltare a economiei argen- 
tinene, Illia a subliniat că dacă 
Fondul Monetar Internațional se va 
amesteca și va încerca să controleze 
aceste proiecte „vom lua măsurile 
necesare pentru apărarea economiei 
și demnității noastre naționale“. 
Președintele argentinean s-a pro
nunțat în favoarea elaborării de că
tre Argentina și Uruguay a unei po
litici comune față de Piața comună 
europeană pentru apărarea expor
turilor de carne și lînă ale acestor 
țări.

Situația din Vietnamul 
de sud

NEW YORK 4 (Agerpres). - 
Marți, reprezentanții țărilor mem
bre ale grupului afro-asiatic la 
O.N.U. au adoptat o hotărîre prin 
care cer ca pe ordinea de zi a apro
piatei sesiuni a Adunării Generale 
să fie inclusă „problema violării 
drepturilor omului în Vietnamul de 
sud“.

★
După cum transmite France Pres

se, un . purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a dezmințit 
marți că Statele Unite , „au luat mă
suri“ pentru schimbarea guvernului 
Ngo Dinh Diem. El a dezmințit a- 
firmația ziarului „Times of Viet
nam“ că Statele Unite ar fi în
credințat C.I.A. (serviciul de spio
naj) misiunea de a pregăti o lovi
tură de stat în vederea răsturnării 
regimului diemist.

Recomandarea făcută Senatului S. U. A 
de a ratifica Tratatul de la Moscova

Iu-

le-

Congresul sindicatelor 
britanice

BRIGHTON 4 (Agerpres). — Cel 
de-al 95-lea congres anual al Sindi
catelor britanice (T.U.C.) își conti
nuă lucrările în orașul Brighton.

în ședința din 3 septembrie, dele
gații la congres au luat în discuție 
probleme de politică externă. A fost 
votată o rezoluție în care se exprimă 
satisfacția față de încheierea Trata
tului de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
trei medii.

După cum transmite agenția 
France Presse, la 4 septembrie, se
cretarul general al T.U.C., George 
Woodcock, reprezentant al aripii de 
dreapta, a prezentat raportul său cu 
privire la salarii. în acest raport, 
definitivat în urma unor tratative 
purtate între secretarul general și 
alți reprezentanți ai sindicatelor bri
tanice, el a cerut oamenilor muncii 
din Anglia să facă „o pauză“ în re
vendicările lor cu privire la mărirea 
salariilor. Potrivit agenției Associa
ted Press, participanții la congres au 
refuzat să dea ascultare acestui apel 
și au votat trei rezoluții în care sub
liniază că „se opun oricărei forme de 
restrîngere a luptei pentru mărirea 
salariilor“. Agenția France Presse a- 
preciază acest vot drept „o înfrîn- 

' gere zdrobitoare“ pentru George 
Woodcock.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Comisia pentru problemele exter
ne a Senatului S.U.A. a prezentat la 
4 septembrie un raport Senatului a- 
merican în care recomandă ratifi
carea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă. După cum se știe, 
Comisia a aprobat săptămîna tre
cută tratatul cu 16 voturi contra 
unu.

în raport se arată că în cursul 
audierilor a reieșit că „Tratatul va 
constitui un factor de reținere în 
răspîndirea armei nucleare, ceea ce 
reduce pericolul unui război nuclear 
accidental, Ia fel ca și al războiului 
nuclear în general“. Autorii rapor
tului subliniază că „Tratatul este 
îndreptat împotriva cursei înarmă
rilor“.

Comisia senatorială pentru pro
blemele externe cheamă în același 
timp la „întărirea eforturilor în ve
derea îmbunătățirii colaborării in
teroccidentale“ recunoscînd însă că 
„aceasta va fi o sarcină dificilă“.

★
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția France 
Presse, liderul majorității democrate 
în Senatul S.U.A., Mike Mansfield 
(senator din statul Montana), a fă
cut o declarație în cadrul căreia s-a 
pronunțat cu hotărîre în favoarea 
ratificării de către Senatul ameri-

can a Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în at
mosferă. în spațiul cosmic și sub 
apă.

Alte state semnatare
LONDRA 4 (Agerpres). — La 4 

septembrie, reprezentanții Republi
cii Ghana și Republicii Sierra-Leo
ne au semnat la Londra, în numele 
guvernelor lor, Tratatul de la Mos
cova’ cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La 4 septembrie, ministrul afaceri
lor externe al Nigeriei, Jaja Wa- 
chuku Upto, a semnat la Washing
ton în numele guvernului său Tra
tatul de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

★

PARIS 4 (Agerpres). — Biroul 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat a dat publicității o decla
rație în care arată că Tratatul de 
la Moscova cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare consti
tuie un succes al forțelor păcii din 
întreaga lume, o primă etapă în re
zolvarea pașnică a problemelor de 
cea mai mare importanță, cum sînt: 
lichidarea cursei înarmărilor și în
lăturarea pericolului unui război 
mondial.

Declarația guvernului U. R. S. S.
MOSCOVA 4 (Agerpres). —TASS 

» transmite : Guvernul U.R.S.S. a dat 
publicității la 4 septembrie o de
clarație în care a respins din nou 
încercările Republicii Federale Ger
mane de a-și aroga „dreptul de a 
vorbi în numele întregii Germanii” 
cuprinse în declarația guvernului 
R.F.G. din 19 august 1963.

„Guvernul R.F. Germane — se a- 
rată în declarație — fiind pus de 
împrejurări în fața necesității de a 
semna Tratatul privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma nu
cleară, a însoțit acest pas cu o de
clarație fățiș revanșardă, menită să 
umbrească atmosfera internațio
nală“.

Guvernul sovietic declară că atît 
R.F.G. cit și R.D.G. au același statut 
juridic internațional, se bucură de 
drepturi egale în relațiile interna
ționale, au aceleași obligații și nu 
sînt subordonate una alteia. în de
clarația sovietică se subliniază că 
Republica Federală Germană nu 
poate reprezenta întreaga Germanie.

,,încercările guvernului R.F.G. de 
a-și asuma în mod ilegal împuterni
cirea de a acționa în numele R.D.G. 
și a Berlinului occidental, sînt lip
site de orice temeiuri politice și ju
ridice și sînt în contradicție cu nor
mele unanim recunoscute ale drep
tului internațional”, se spune în de
clarația guvernului sovietic.

Congres internațional 
de istorie a rezisten
ței europene.

în ultima zi a lu
crărilor, în cadrul 
secției „regimul poli
tic al ocupației“, con
ducătorul delegației 
R. P. Romine, Ion 
Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului 
de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al 
P.M.R., a prezentat co
municarea „Despre 
regimul politic în Ro- 
mînia în perioada dic
taturii militaro-fas- 
ciste și agresiunii 
hitleriste“.

DAMASC 4 
preș). — Cu 
participării R.
mine la tîrgul inter
național de mostre de 
la Damasc, directorul 
pavilionului R. P. Ro
mine la acest tîrg. 
Ion Tonceanu, a ofe
rit o recepție la care 
au participat Ahmed 
Abdu-Saleh, ministrul 
comunicațiilor și lu
crărilor publice al 
R. A. Siria, Rafik

(Ager- 
ocazia 
P. Ro

Rasiștii sud - africani
«f

ridica pretenții teritoriale
JOHANNESBURG 4 (Agerpres).— 

Rasiștii din Republica Sud-Afri
cană au început să manifeste vă
dite tendințe expansioniste. Primul 
ministru sud-african, Verwoerd, a 
cerut la 3 septembrie guvernului en-

africane din Bechuanaland, Basuto
land și Swaziland.

Pretențiile guvernului R.S.A. au 
provocat nemulțumire la Londra. 
Purtătorul de cuvînt al Ministeru- 
ltți de Externe

glez să cedeze Republicii Sud-Afri- 
cane administrația Bechuanaland-u- 
lui, Basutoland-ului și Swaziland-u- 
lui. El a pretins că aceste teritorii 
ar fi legate economicește de R.S.A. 
și că viitorul lor ar putea fi asigu
rat numai de guvernul sud-afri
can.

Această declarație este o încer
care abia ascunsă de a anexa aceste 
teritorii și a extinde 
apartheid și împotriva

politica de
populației

la Moscova

Haiti cere convocarea 
Consiliului de Securitate
NEW YORK. La Națiunile Unite 

s-a anunțat că ministrul afacerilor 
externe al Republicii Haiti, Rene 
Chalmers, a cerut, într-o scrisoare 
adresată președintelui Consiliului de 
Securitate, întrunirea de urgență a 
Consiliului de Securitate pentru „re
considerarea problemei haitiano-do- 
mlnicane". Ministrul haitian a ară
tat că această cerere este motivată 
de faptul că guvernul dominican 
„nu respectă recomandările comisiei 
Organizației Statelor Americane“, 
creată pentru reglementarea con
flictului dintre cele două țări.

A
G
,A

SÄ

o»
rC.-

Divergențe crescînde în rîndurile
salazariștilor

Semnarea Tratatului de 
cu privire Ia interzicerea experiențelor 
nucleare a fost salutată prin numeroase 
mitinguri și demonstrații în întreaga 
lume. Femeile din Austria au organizat 
de curînd la Viena o demonstrație ce
tină să se facă noi pași pe calea încetă
rii cursei înarmărilor.

Acha, secretar gene
ral al Ministerului A- 
facerilor Externe al 
R. A. Siria, și alți re
prezentanți ai autori
tăților siriene, membri 
ai corpului diplomatic 
acreditați la Damasc, 
oameni de afaceri si
rieni și străini, ziariști.

în cadrul recepției 
au fost prezentate fil
me documentare și 
publicitare romînești.

înainte de plecare, 
numeroși invitați au 
consemnat în cartea 
de aur a pavilionului 
aprecieri elogioase re
feritoare la modul de 
participare 
noastre la

comerciale dintre țara 
noastră și Japonia. 
Keitaru Masui, pre
ședintele Camerei de 
comerț și industrie 
din Shizuoka, a subli
niat necesitatea orga
nizării schimburilor e- 
conomice dintre cele 
două țări.

a țării 
acest tîrg.

britanic a refuzat 
pentru moment să 
comenteze decla
rațiile lui Ver
woerd, deoarece 
guvernul englez 
nu a primit din 
partea guvernului 
sud-african nici o 
propunere oficială, 
în cercurile auto
rizate britanice 
se subliniază, însă, 
potrivit agenției 
France Presse, că 
este de neconce
put ca Marea Bri- 
tanie să accepte 
în condițiile ac
tuale sau chiar 

în viitor ca cele trei protectorate 
britanice să fie administrate de Re
publica Sud-Africană.

Agenția Reuter transmite că re
prezentanți ai țărilor afro-asiatice 
de la O.N.U. și-au exprimat îngrijo
rarea față de „oferta“ lui Ver
woerd. Cîțiva membri proeminenți 
ai Comitetului O.N.U. pentru apli
carea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale au calificat de
clarația primului ministru sud-afri
can drept o sfidare la adresa 
O.N.U.

După cum se știe, la 26 iulie a- 
cest . comitet a recomandat ca 
O.N.U. sa ia în considerare stațio
narea unor observatori în Basuto
land, Bechuanaland și Swaziland 
pentru a preveni o posibilă acapa
rare a lor de către Republica Sud- 
Africană. Comitetul a cerut Adună
rii Generale ca în cursul viitoarei 
sale sesiuni să ceară Republicii 
Sud-Africane să declare fără echi
voc că nu va 
sau să încalce integritatea terito
rială a acestor trei teritorii, înainte 
și după ce ele își vor fi cucerit in
dependența.

4 (Ager- 
în orașul 

capitala 
Shizuoka, 

constituit recent 
filiala Asociației de 
prietenie japono-ro- 
mîne. Cu acest pri
lej, secretarul cultu
ral al Legației R. P. 
Romine la Tokio a fă
cut o prezentare a 
realizărilor obținute 
de R. P. Romînă în 
domeniul economic, 
politic șl cultural, 
precum și a relațiilor

TOKIO 
preș). — 
Shizuoka, 
prefecturii 
s-a

STOCKHOLM 4 (A- 
gerpres). — La Con
sultația mondială de 
genetică forestieră și 
de ameliorare a arbo
rilor, care s-a ținut re
cent la Stockholm, 
sub egida organiza
ției mondiale pentru 
alimentație și agricul
tură (F.A.O.) au parti
cipat peste 200 dele
gați din 30 de țări. De
legația romînă, com
pusă din ing. Horia 
Nicolescu, director în 
Ministerul Economiei 
Forestiere, și ing. V. 
Benea, șef de secție la 
Institutul de cercetări 
forestiere, a prezentat 
6 comunicări științi
fice.

La încheierea Con
sultației, delegatul ro
mân V. Benea a fost a- 
Ies membru în Comi
tetul de organizare a 
viitoarei reuniuni.

Brazilia Portul Santos complet paralizat
RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). 

Principalul port comercial brazilian 
Santos (statul Guanabara) este în 
întregime paralizat de greva doche
rilor și marinarilor declarată în 
semn de solidaritate cu greva per
sonalului sanitar începută săptă
mîna trecută în sprijinul revendi-

cărilor de sporire a salariilor. După 
ce autoritățile polițienești și mili
tare, la ordinul guvernatorului reac
ționar Lacerda, au intervenit, ares- 
tînd un număr de conducători sin
dicali, greva s-a extins în celelalte 
sectoare paralizînd activitatea între
gului oraș.

încerca să anexeze

T

întrunire într-un sat brazilian, în cadrul căreia țăranii se pronunță pentru 
înfăptuirea unei reforme agrare. La întrunire participă Francisco Juliao (stin
gă), un activ conducător al mișcării țărănești din Brazilia.

Spania Minele au fost din nou închise
MADRID 4

cum relatează corespondentul din 
Madrid al agenției France Presse, la 
24 ore după ce toate minele din ba
zinul carbonifer Nalon au fost 
redeschise, luni, din ordinul autori
tăților franchiște, ele au fost din nou 
închise, deoarece minerii greviști 
care revendică majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că nu s-au prezentat la lucru.

Referindy-sè la , situația din alte 
bazine carbonifere cuprinse de gre
vă, agenția France Presse scrie că o 
atmosferă încordată se semnalează

(Agerpres). După la Oviedo, important centru minier 
unde greva durează de 47 de zile. A- 
ceeași stare de neliniște domnește șl 
în bazinul Caudal, unde, potrivit a- 
genției citate, nu se întrevede nici 
o îmbunătățire a situației, deși mi
nerii se află în grevă de pe la mijlo
cul lunii iulie.

Pe de altă parte, citind surse ofi
ciale din provincia Leon, agenția 
France Presse menționează că auto
ritățile franchiște au ordonat închi
derea minei de cărbuni Toreno după 
ce peste 600 de mineri au declarat 
grevă sîmbăta trecută.

LISABONA 4 (Agerpres). — O 
parte a celor 3 000 de docheri din 
portul Laurenco Marques din Mo- 
zambic, care s-au aflat în grevă de 
săptămîna trecută în sprijinul re
vendicărilor lor de sporire a sala
riilor, au fost nevoiți să se reîntoar
că la lucru în urma represiunilor la 
care au fost supuși de către autori
tățile portugheze. Cu toate acestea, 
o bună parte din docheri înfruntă 
cu curaj represiunile colonialiștilor 
și continuă să refuze să reia lucrul. 
Mulți dintre ei au fost arestați, 
în cursul ciocnirilor dintre greviști 
și trupele colonialiste au fost uciși 
53 de africani.

Pe marginea simulacrului de „a- 
deziune populară“, pe care l-a con
stituit mascarada organizată la 27 
august de salazariști la Lisabona 
(vezi relatarea din „Scinteia“ nr. 
6 002), un cunoscător al realităților 
portugheze, Carlos de Veiga Perei
ra, scrie în ziarul „LE MONDE“, în- 
tr-un articol intitulat „Divergențe 
crescînde din rîndurile partizanilor 
lui Salazar întăresc șansele opozi
ției“ următoarele :

„Adversarii unei revizuiri a politi
cii coloniale portugheze au toate 
motivele să se bucure. în discursul 
din 12 august primul ministru Sa
lazar afirma clar că nu va accepta 
niciodată principiul independenței 
provinciilor de peste mări (acest 
termen salazarist încearcă să as
cundă statutul colonial al teritorii
lor stăpînite de Portugalia — n.r.). 
Mitingul de marți din Piața Co
merțului din Lisabona a venit 
să confirme de asemenea hotărirea 
guvernamentală de a nu lua în sea
mă recomandările succesive ale A- 
dunării Generale și Consiliului de 
Securitate ale Națiunilor Unite“.

Articolul arată în continuare cît 
de puternice sînt interesele econo
mice ale colonialiștilor portughezi 
în „provinciile de peste mări“. „Incă- 
pățînarea lui Salazar, disprețul său 
față de O.N.U., insistența propagan
dei oficiale i-au făcut pe mulți ob
servatori să uite că toate acestea 
sînt legate de importanța deosebită 
a provinciilor de peste mări pentru 
economia portugheză: dacă balanța 
de plăți între metropolă și alte țări 
este foarte deficitară, soldul balan
ței de plăți între provinciile de pes
te mări și terțe țări este activ. In 
timpul ultimilor patru ani anteriori 
războiului din Angola, acesta aco
perea Intre Jumătate și două treimi 

din deficitul metropolitan. Vînzarea 
în străinătate a cafelei, diamantelor 
și minereului de fier din Angola, 
pentru a nu cita decît exporturile 
cele mai importante, aduce Portu
galiei devize prețioase, la fel ca și 
tranzitul mărfurilor sud-africane prin 
Mozambic.

în continuare în articol se spune: 
„Prin însăși natura sa, reqimul de 
la Lisabona se opune unei activități 
legale a mișcărilor naționaliste (așa

Răsfoind, presa străină

numește autorul forțele patriotice, 
care luptă pentru independență în 
coloniile portugheze — n.r.) sau a 
organizațiilor reprezentative ale co
loniilor. în timp ce în metropolă 
este interzisă orice activitate politi
că, în afară de partidul guverna
mental Uniunea națională, nu té 
poți aștepta la o recunoaștere a 
unei existențe legale a organizații
lor de opoziție în colonii. Nu poți 
să fii decît sceptic în ce privește 
valoarea unor alegeri ca cele pro
iectate să aibă loc la sfîrșitul aces
tui an pentru consiliile legislative 
ale „provinciilor de peste mări“, a- 
legeri de procurori în Camera cor
porativă și de membri ai Consi
liului de peste mări.

Nu trebuie să se uite, în sfîrșit. că 
dacă prerogativele consiliilor legis
lative au fost lărgite, prerogativele 
executive și cea mai mare parte a 
celor legislative rămîn în mîinile gu
vernatorilor generali numiți de con
siliul de miniștri (portughez), și 
care nu sînt răspunzători nici față 
de consiliile legislative, nici față de 
Adunarea națională".

în analiza făcută, autorul se refe
ră și la unele tendințe din lagărul 
salazarist. Astfel, „divergențe cres
cînde apar chiar și în sînul regimu
lui, și ele vor întări rîndurile foștilor 
partizani ai lui Salazar, ca mareșalul 
Craveiro Lopes, președinte al repu
blicii între 1951—1958. Presiuni din 
exterior întăresc aceste divergențe. 
Potrivit unor conducători militari, 
de pildă generalul Camara Pina, șe
ful statului major al forțelor armate, 
și generalul Pinto Rezende, șeful de 
stat major al armatei aerului, ar fi 
imposibil să se asigure prin forță 
suveranitatea portugheză în Africa, 
situația CTctuală avînd tendința să 
se înrăutățească într-un viitor a- 
propiat.

...Pe de altă parte, în ciuda re
curgerii crescînde. la creditele străi
ne, dezvoltarea economică a Portu
galiei rămîne.în urmă.

In cercurile politice de la Lisabo
na se afirmă că unii miniștri insistă 
asupra urgenței unei anumite libe
ralizări a politicii coloniale portu
gheze (autorul îi citează în acest 
sens pe miniștrii de externe, econo
mie și finanțe).

Sectoarele politice de extremă 
dreaptă cunosc astfel o anumită ne
liniște. Generalul monarhist Santos 
Costa, fost ministru de război, a 
avut anumite contacte cu opoziția 
republicană conservatoare, deoare
ce îl consideră pe Salazar incapabil 
să asigure viitorul prezenței portu
gheze în Africa. In lunile următoa
re — scrie în concluzie Pereira — 
lupta subterană dintre apărătorii 
unei evoluții și cei care nu accep
tă nici o schimbare va deveni și 
mai intensă. Gravitatea problemelor 
și importanța intereselor în joc ar 
putea să ducă la punerea în cauză 
a însăși stabilității regimului".

MOSCOVA. La 4 septembrie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Thomas Dehler, vicepre
ședinte al BundestaguJui Republicii 
Federale Germane. în aceeași zi, Tho
mas Dehler a părăsit Moscova, ple- 
cînd spre patrie.

Călătoria unei delegații 
indoneziene

DJAKARTA. La 4 septembrie a 
plecat din Djakarta într-o călătorie 
prin mai multe țări o delegație unită 
a Parlamentului și Consiliului Suprem 
.Consultativ, condusă de Aii Sastroa- 
midjojo. Delegația va vizita Uniunea 
Sovietică, R. D. Germană, Cehoslova
cia, Ungaria, Romînia, Bulgaria, Iugo
slavia. Sastroamidjojo a declarat că 
această călătorie va contribui la con
solidarea relațiilor cu țările pe care le 
va vizita delegația indoneziana, pre
cum și la întărirea păcii în lume.

KUCHING (SARAWAK). La 4 sep
tembrie, misiunea O.N.U, însărcinată 
să stabilească dacă populația din Sa
rawak și Borneo de nord este de a- 
cord cu includerea acestor teritorii în 
Federația Malayeză și-a încheiat ac
tivitatea. La 5 septembrie, misiunea 
urmează să plece spre New York unde 
va prezenta secretarului general al
O.N.U. raportul său.

SANAA. După cum relatează agen
ția M.E.N., la 3 septembrie la Sanaa 

s-a anunțat că blindate engleze au 
atacat regiunea Havashib din sudul 
Yemenului. Departamentul pentru 
problemele Yemenului de sud a rela
tat că artileria engleză a bombardat 
de pe teritoriul Adenului alte trei re
giuni ale Republicii Arabe Yemen.

ATENA. Procuratura din Salonic a 
deschis acțiune publică împotriva ge
neralului Vardulakis, șeful jandarme
riei din Grecia. Vardulakis a exercitat 
presiuni asupra martorilor acuzării în 
cazul asasinării lui Lambrakis, obli- 
gîndu-i să renunțe la depoziții din 
care reieșeau unele împrejurări în 
care a fost comisă această crimă.

ROMA. Gompania americană „Gult 
Oil Corporation“ a construit în Ita
lia 640 centre de aprovizionare cu 
benzină. Ziarul „Avanti“ relevă că 
este vorba , despre așa-numitul război 
petrolier ce se duce între marile com
panii pentru controlul asupra piețe
lor de desfacere italiene.

LEOPOLDVILLE. Agenția congo
leză de presă relatează că în localita
tea Kindu au avut loc tulburări în 
rîndurile trupelor congoleze, provo
cate de acțiunile unui subofițer care 
a deschis foc împotriva poliției. In 
urma incidentelor care s-au produs, 
au fost ucise cinci persoane, inclusiv 
subofițerul. Ministrul apărării congo
leze, Jerome Anany, a plecat la Kin

du pentru a examina situația la fața 
locului.

LIMA. Specialiștii peruvicni au a- 
rătat cu prilejul unui simpozion că 
80 din fiecare 100 de persoane care 
încetează din viață în Peru sînt vic
time ale tuberculozei. Principala 
cauză a acestei realități tragice este 
sărăcia populației peruviene. în regi
unea cu o populație densă din sudul 
țării, au arătat participanții la sim
pozion, consumul de alimente al 
populației reprezintă abia 30 la sută 
din minimul de calorii necesar unei 
alimentații normale.

NEW YORK. Statul Pennsylvania, 
din sudul S.U.A., a fost bîntuit în 
ultimele 24 de ore de un uragan de 
o violență neobișnuită. Agențiile de 
presă semnalează că aproximativ 100 
de persoane au fost rănite și că în 
regiunea localității St. Mary nume
roase locuințe au fost distruse.

PRAGA. Agenția C.T.K. relatează 
că în noaptea de 2 spre 3 septembrie 
s-a dezlănțuit la Praga o puternică 
furtună însoțită de descărcări, care au 
provocat oprirea tuturor ceasurilor 
electrice. Ploaia a făcut străzile im
practicabile. Au fost inundate nume
roase subsoluri.

HELSINKI. Recent. în Finlanda a 
avut loc Congresul anual al Federa
ției muncitorilor din transporturi. 

Participanții la congres au adoptat o 
rezoluție în care cer guvernului să 
rupă relațiile diplomatice și econo
mice cu guvernul rasist sud-african.

BRUXELLES. La 3 septembrie 
primul ministru al Olandei, Marijnen, 
a sosit la Bruxelles pentru a duce 
tratative cu primul ministru al Bel
giei, Lefevre.

Arestarea fostului prim- 
ministru al Coreei de sud

SEUL. Ieri autoritățile sud-coreene 
l-au arestat pe generalul Soug Yu 
Chan, fostul prim-ministru și memorii 
proeminent al juntei militare aflate 
la putere.

PARIS. înainte de a părăsi postul 
de cancelar al R. F. Germane, Ade
nauer va face o vizită de „bun 
rămas“ președintelui de Gaulle, rela
tează agenția Reuter. Agenția subli
niază că în cercurile politice din Pa
ris se acordă o deosebită importanță 
vizitei lui Adenauer în Franța, deoa
rece se crede că, cu acest prilej, ge
neralul de Gaulle va fi informat dip 
timp asupra liniei politice externe pe 
care o va promova Ludwig Erhard, 
succesorul lui Adenauer în funcția de 
cancelar al R. F. Germane.

NEW YORK. La New York s-a a- 
nunțat că peste cîteva zile va pleca 
în Portugalia secretarul general ad
junct al O.N.U., Godfrey Amachree, 
pentru a avea convorbiri cu guvernul 
portughez asupra hotărîrilor Consiliu
lui de Securitate cu privire la colo
niile portugheze din Africa.
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