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de la recoltatul griului în | 
gospodăria agricolă de stat 8 
Costache Buictr\ regiunea^ 

Dobrogea

'JCRARUOR ACRIEOLE DE CIMP
MAI MULTA OPERATIVITATE!

CEREALELE
CONTRACTATE

CU STATUL

DIN CIMP,

DIRECT LA BAZA

DE RECEPȚIE
Gospodăriile colective din 

raionul Galați vor termina, în 
aceste zile, secerișul griului. 
La data de 16 iulie, de pildă, 
din cele 25 076 ha cultivate cu 
grîu se recoltaseră deja peste 
22 000 de ha. Buna organizare 
a muncii, participarea tuturor 
colectiviștilor tineri și vîrst- 
niej la toate muncile agricole, 
au făcut ca majoritatea gos
podăriilor agricole colective 
să obțină rezultate bune în ac
tuala campanie, paralel cu re
coltatul, colectiviștii s-au în
grijit însă si de transportul la 
bazele de recepție al cantități
lor de grîu în contul muncilor 
S.M.T. cît și al cantităților ce 
decurg din obligațiile con
tractuale. Folosind autocami
oanele și atelajele gospodăriei, 
organizînd transportul în con
voaie, colectiviștii din comu
na Tudor Vladimirescu au dus 
la baza de recepție întreaga 
cantitate de grîu (199 tone re- 
prezentînd plata muncilor 
S.M.T. și 360 tone contractate) 
— încă cu o săptămînă în 
urmă. Acest lucru a fost posi
bil pentru faptul că forțele de 
muncă au fost repartizate ju
dicios iar cantitățile de grîu 
ce trebuiau duse Ia baza de
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corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
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olectiviștH din 
Beibugeac, Șarina- 
suf. Agighiol au 
terminat deja re
coltatul griului și 
al celorlalte păioa- 

se. La Niculițel,
Calica, Murghiol și în alte 
gospodării din raionul Tulcea, 
colectiviștii si mecanizatorii, 
organizîndu-și temeinic mun
ca, folosesc din plin flecare 
ceas bun de lucru. Combinele 
nu stau o clipă locului iar au
tocamioanele și remorcile abia 
prididesc cu transportul grî- 
nelor la baza de recepție sau 
spre magaziile gospodăriei. 
Mai sînt puține suprafețe cu 
grîu de recoltat. In raionul 
Tulcea, pînă luni, 15 iulie, se 
recoltase mai bine de 70 la 
sută din întreaga suprafață 
cultivată în acest an cu grîu.

Dar în cuprinsul raionului 
mai sînt și gospodării în care 
secerișul se desfășoară într-un 
ritm scăzut, cu mulț sub posi
bilități. Iată, de pildă, gospo
dăria colectivă din Somova. 
Din cele 605 ha însămînțate cu 
grîu, pînă luni se recoltaseră 
abia ceva mai mult de 300 de 
hectare, deși brigada nr. 6 de 
la S-M.T. Tulcea, care deser
vește această gospodărie, este 
înzestrată cu 6 combine C-I 
și două combine S-4. Explica
ția acestei întirzîeri? cînd, îm
preună cu vicepreședintele 
consiliului agricol raional, to
varășul ing. Macavei Vasile, 
am vizitat această gospodărie, 
pe cîmp am întîlnit următoa
rea situație; din 12 combine 
(mai veniseră în ajutor încă 
patru din gospodăriile vecine 
care terminaseră secerișul), 
lucrau doar două. Cîteva fu
seseră oprite pentru remedie
rea unor mici defecțiuni. Trac
toristul Machidon Ion, nea
tent, intrase cu combina în- 
tr-o piatră de hotar rupîndu-i 
masa. Tot din neglijența s-a 
defectat și combina Iul Ștefan 
Ion. Șeful de brigadă, Buftel 
Vasile, aștepta de două zii® în 
zadar sosirea atelierului mobil 
și a pieselor de schimb nece
sare. Alte combina stăteau

pur și simplu pentru că ni
meni nu indica mecanizatori^ 
lor lanul în care să înceapă 
lucrul. Iar cele care lucrau, 
executau lucrări de slabă ca
litate lăsînd numeroase „mus
tăți* — fîșii nesecerate. Deși 
colectiviștii erau prezenți în 
număr mare pe cîmp, seceri
șul stagna fiindcă nu se găsea 
cine să organizeze munca, cine 
să repartizeze oamenii pe

o Importanță mal mare decît 
cele din cîmn nu erau în gos
podărie. Atunci ? Membrii 
consiliului de conducere al 
gospodăriei trebuie să se afle 
în permanenta la locul de 
muncă al colectiviștilor, să or
ganizeze munca acestora și să 
rezolve cu grijă, cu simț de 
răspundere și operativ, toate 
problemele pe care le ridică 
stringerea la timp și fără

SIN RADONUL TULCEA

Secerișul
trebuie terminat
arăturile grăbite!

combine, să dea sarcini con
ductorilor de atelaje etc. Pre
ședintele gospodăriei, Agighio- 
leanu St., inginerul agronom 
Ion Florescu, nu mai trecuse
ră de vreo două zile pe cîmp 
dovedind prea puțină grijă 
față de soarta recoltei- N-am 
reușit să aflăm cu ce se ocupă 
cei doi tovarăși în aceste zile 
în care se dă bătălia pentru 
strîngerea recoltei. Lucrări de

pierderi a recoltei, pentru sla
bele rezultate obținute In 
munca de campanie de briga
da tractoriștilor de la G.A.C. 
Somova o vină serioasă are și 
Conducerea S.M.T. Tulcea (di
rector, ing. Olteanu Nicolae), 
care nu controlează îndeaproa
pe munca mecanizatorilor spre 
a-i ajuta să-și îndeplinească 
sarcinile de producție.

O slabă preocupare pentru

utilizarea întregii capacități de 
lucru a combinelor și a celor
lalte mașini, pentru folosirea 
deplină a fiecărei zile bune de 
lucru, am întîlnit si în gospo
dăriile colective din Congaz, 
Filimon Sîrbu, Tulcea, Poșta. 
Aceste gospodării n-au recol
tat decît 60 la sută din supra
fața cultivată cu grîu, deși au 
început secerișul printre pri
mele din regiunea Dobrogea. 
Nici Ia G-A.C. Beștepe, gospo
dărie cu multă experiență, re
coltatul nu se desfășoară în- 
tr-un ritm satisfăcător. Con
ducerile acestor gospodării, toți 
colectiviștii și mecanizatorii, 
trebuie să-și mobilizeze forțe
le pentru intensificarea mun
cii la seceriș.

Consiliul agricol raional a 
hiotărît ca pe măsură ce unele 
gospodării termină recoltatul, 
combinele si tractoarele sâ fie 
trimise în ajutorul gospodă
riilor rămase în urmă. Acolo 
unde s-a procedat deja Ia a- 
ceastă mișcare de forțe, s-a 
constatat însă că combinele și 
celelalte mașini sosite nu au 
pornit îndată la lucru deoare
ce gospodăriile, în sprijinul că
rora veniseră, nu s-au îngrijit 
să le repartizeze imediat fron-

Spre oțelării— 
trenuri cu fier vechi 

din toată țara
In ziua de 15 iulie s-au des

cărcat pe rampele marilor 
combinate siderurgice de la 
Hunedoara și Reșița încă 
2 526 tone fier vechi. Acțiunea 
patriotică de string ere a fle
rului vechi mobilizează con
tinuu mii de oameni ai mun
cii din urine sau șantiere de 
construcții, colectiviști, gospo
dine și elevi.

Din regiunea Brașov pleacă 
aproape în fiecare ii spre oțe- 
lăriile patriei aproxima tiv 60 
tone de fier vechi. O mare 
contribuție o aduc colectivele 
uzinelor „Steagul roșu' și 
„Rulmentul” din Brașov. „In
dependența" din Sibiu, Fabri
ca de articole din tabla Cod- 
Jea. Mari cantități de metale 
au strîns anul acesta și oame
nii muncii din regiunea Hune
doara, depășindu-șî cantitățile 
prevăzute în prima jumătate 
a anului cu 11000 tone, pre
cum și cel din regiunile Banat 
și Crișana.

De la începutul anului șl 
pînă La 11 iulie, oamenii mun
cii din întreaga țară au expe
diat oțelăriilor aproape 864 000 
tone fier vechi.

(Agerpresț
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i în secțiile de prelucrări mecanice, perfecției 
narea tehnologică de fabricație constituie una1 
din principalele căi care duce la creșterea pro-J 
ductivității muncii, Ia îmbunătățirea calității® 
produselor.

In uzinele constructoare de mașini cum este 
și uzina noastră, secțiile de prelucrări mecanice 

oferă un cîmp larg aplicării proceselor și procedeelor tehno
logice moderne. Descoperirea și folosirea la maximum a po
sibilităților existente revine cadrelor tehnice și inginerești 
din serviciul tehnologic, care încă înainte de lansarea pro
duselor în fabricație trebuie să elaboreze planurile de ope
rații în așa fel încît să asigure atît economicitatea fabrica
ției cît și o calitate cît mai superioară produselor.

La indicația comitetului de partid, conducerea uzinei noa
stre s-a preocupat îndeaproape de promovarea consecventă 
a tehnologiei modeme de fabricație în toate sectoarele. In 
această direcție o importanță deosebită a avut aplicarea în 
uzina noastră a tehnologiei de grup. Noua tehnologie a fost 
adaptată la condițiile uzinei noastre în anul 1962 odată cu 
punerea în funcțiune a noii hale de prelucrări mecanice. Ce 
este nou în acest sistem de organizare a producției? Utila
jele fiind amplasate nu după genuri de mașini ci după grupe 
de piese similare, formînd astfel unități de producție închi
se, dau posibilitatea ca fiecare reper să fie executat com
plet de la prima pînă la ultima operație, evitîndu-se încru
cișările și pierderile de timp prin transportarea de la un loc 
de muncă la altuL Această măsură se impunea cu atît mai 
mult cu cît uzina noastră realizează un număr mare de pro
duse fabricate în serii mici și variate, care sînt lansate în 
producție simultan. Aplicarea acestei metode de prelucrare 
pe familii similare a permis scurtarea ciclului de fabricație 
al mașinilor-unelte pe care le realizăm, obținînd astfel o 
productivitate sporită.

Organizarea producției după această metodă impune, cum

Biblioteca tehnică de la Urinele ^23 'Aug"zsU din Capitală este '.z.:z:,r r.J-.r re.. 
care vin aâ consulte szirimele rxnz&ti îehZjCe de specialitate. Uz. aurei c^- i-oete.-.' c 
surprins și de iotoreporter.d r.os’ru. Inginerul Mircea Hcmn-es. cu xi gr-:> ce
tineri muncitor! diz. secția mort ta: cotoare cercetează ma!er:e-u! ^r,zz^zîar iege: de 

rJkc construcțiile: de motoc re

e și firesc, el-- ---- -. documentației tear.ice adecvate r~_L.r 
condiții create. Studiul făcut de către colectivtn tehnoî-B^- 
lui șef, ne-a per™» ca încă de la început să găsttn o aerie 
de soluții tehnice care au dus !a o grupare cit mat cores
punzătoare ■ reperelor pe familii de piese In peezxazt !« 
două din produsele noastre, mașinile de rabotăî dr 50C 700
milimetri, peste 65 dm repere se execută pe baza unei teh
nologii comune. Pentru a înțelege mai bine acest lucru vei 
da următorul exsnplu. Pentru mecar.ismele acestor mașini

Rezerve de creștere 
a productivității muncii in secțiile 

de prelucrări mecanice

sint necesare zeci șa zed de axe și roți dințate. înainte pen
tru fiecare piesă se Întocmea tehnologia respectivi, iar mun
citorul strungar sau frezor executa cînd o operație, cînd 
alta. Noul procedeu dă posibilitatea ca pe baza grupării ca
tegoriilor de piese să se întocmească o tehnologie unică 
pentru axele sau roțile dințate ce intră In aceeași categorie 
de piese. Folosirea acestei metode în secția de prelucrări 
mecanice a dus la scurtarea timpului de pregătire pe produs 
in medie cu 60 Ia sută.

La prelucrarea prin așchiere. Important în creșterea pro
ductivității muncii este ca muncitorul să folosească ce.» 
rr.ai optime regimuri de lucru. Pornind de ia această nece-

Pionierii dfn Craiova adunînd în zilele vacantei plante pentru 
ierbar

• Studenții șl elevii 
î la munca patriotică 
1 
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Foio : S. VIOREL

NOI SORTIMENTE
DE CONSERVE

Expoziție
la Suceava

CONSTANȚA (de 
Ia corespondentul 
nostru). — Pasta de 
cireșe, de vișine, de 
caise și piersici, 
precum și castra
veții în oțet sînt 
noile sortimente de 
conserve de legu
me și fructe pe ca
re a început să le 

de curînd 
fabrica „Dunărea"

din Tulcea. Pînă a- 
cum au și fost li
vrate deja unități
lor comerciale pes
te 20 tone din aces
te produse. Pentru 
a asigura o calita
te superioară noi
lor sortimente, îna
inte de introduce
rea lor în produc
ție în toate sec
țiile fabricii s-au 
prezenta: expuneri

privind procesul 
tehnologic și cerin
țele pe care trebuie 
să Ie satisfacă aces
te produse. Totoda
tă s-au dat în fo
losință noi utilaje 
printre care un Co
tor spălător și un 
trior pentru sorta
rea vișinelor și ci
reșelor, construite 
în atelierul meca
nic al fabricii

IN D R U MET II
neri muncitori de ia Fabrica 
de amidon dia S'xsimxn au 
vizitat Muzeul Doftana și au 
admirat frumusețile Bucu- 
reștiului. Săptămina trecută 
tinerii mineri din Bălan și-au 
instalat peaîrv o zi și o noap
te eorLurile Jm jurul Lacului 
Ana, iar cei de la 1LFOR la 
Șocata. După evidențele co
manda meatului raional, pină 
ia prezent peste 10.000 de ti
neri au plecct ta drumeție.

Comitetul regional de cul
tură și artă în colaborare cu 
Muzeul de Artă al R.P.R. din 
București, a deschis în sălile 
Muzeului regional din Sucea
va o expoziție de pictură și 
sculptură contemporană in 
care fși expun lucrări maeș
trii recunoscuți ai penelului 
și daltei din R.P.R. Vizitatorii 
suceveni, ca și grupurile de 
turiști în trecere prin oraș, 
admira reușite compoziții in
spirate din activitatea crea
toare a oamenilor muncii din 
orașe și de pe ogoare realiza
te de Comeliu Baba, Camil 
Ressu, Alexandru Ciucurencu 
ji Marius Bunescu, sculpturi 
în lemn și bronz executate de 
Petre Balogh, Iosif Fekete și 
Alexandru Gheorghiță. Expo
ziția va fi deschisa aproape o 
lună de zile.

A. CĂRUNTU

UN NOU
PARC

Recent, la Ploiești a lost 
Inaugurat un nou parc. Par
cul, care se întinde pe cîteva 
reci de ha se află în partea de 
nord-est a orașului. Aici au 
lost plantați mii de pomi și 
arboreți ornamentali. în mij
locul parcului s-a organizat un 
colț zoologic, o estradă pentru 
spectacole în aer liber și s-a 
construit un lac. La amenaja
rea acestui parc tinerii din o- 
rașul Ploiești și din comunele 
aparținătoare și-au adus o im
portantă contribuție, efectuînd 
mii de ore de muncă patrio-
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Cinematografe

La Dezmir. Coruș și Cîmpe- 
nești din regiunea Cluj au fost 
inaugurate noi cinematograf» 
cu bandă îngustă. în ultimul 
timp la cele 335 cinematografe 
sătești din regiune s-au mai 
adăugat încă 50. Pînă la sflr- 
șitul anului în satele regiunii 
Cluj vor mai lua ființă 
40 de cinematografe.

Uzinele de tractoare Brașov, \ 
secția banc proba. In prim , 
plan : monforij Vasile Via- 
dâreanu și Zaharia Werbes ,■

f
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Faptele — oglindă
a conștiinței

I
IM. CRISTESCU

AL ȘANTIERULUI

de intervenție, 
lucrătorii din 
lucrează la re

iacă,
mai respiră.

ale metodei propuse de 
maistru.
la sftrșii l-a recunos- 
omul fncărunțit care 
in tot timpul experi-

I
i 50 km. Docto- ■ 
tânărul ut emisii

Ioanei Neață dln|
Je afla pe masa de"

I
I, în sat. ■
— scrie In]

CONCURSUL

vul Rarău

RĂSPUNDEM
LA SESIZĂRILEA CUNOȘTINȚELOR
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lectricianul in calificare" Pe
tru Bodnar, alături da mkmmc-.- 
toarea mozaicari PctroBcte 
Jigalov fi de contabila Jtfcg- 
dalena Petrifor, alătari de 
Ioan Sîrbu și Traian Silejan, 
„neteranii" de vlntă ci brigă
zii și oamenii care se ocMpl 
cu precădere de .îmbrăcămin
tea ei artistica".

**•

UN OM

n luna aprilie a 
acestui an, la în
treprinderea 4 
construcții - Arad, 

s-a prezentat „EA'\ 
vie in atitudini, 
frumoasă.

spus și primele cu- 
a părut și mai sim-

Cfnd a 
vinte, ea 
pitică, pentru că vorbea inte
resant și cu multă, multa ver
vă și parcă-i cunoștea pe oa
menii de aci și construcțiile 
lor, de cînd lumea și pâmîn- 
tul.

EA este brigada artistică de 
agitație a întreprinderii.

Să întoarcem capul după ea, 
ca după orice fată frumoasă.

Ce a făcut din aprilie pînă 
acum ? Cu ce iși justifică bri
gada aTtistică de agitație pre
zența printre muncitori și în
cadrarea pe care aceștia i-au 
dat-o de ; „om de șantier".

Brigada artistică de agitație 
a șantierului a izbutit lucrul 
cel mai de seamă; ori de cite 
ori își anunță spectacolele con
structorii o așteaptă cu cel 
mai viu interes. De altfel, cîți- 
va s-au și îndrăgostit de bri
gadă, cerînd insistent să par
ticipe activ la spectacole. E 
vorba de Lucreția Țodan fl 
de Titus Covaci, care 
scurt timp vor fi văzuți 
scenă alături le Inginerii Sa-
bina Novac ți Andrei Eisele, 
șefi de șantiere, alături de „e-

CARTEA
LA LOCUL DE MUNCĂ

La Atelierele de 
reparat material ru
lant Ploiești numă
rul cititorilor trece 
de 560, iar numărul 
cărților citite de a- 
proape 3 000. La a- 
ceste rezultate s-a 
ajuns prin folosirea 
formelor variate de 
popularizare a căr
ții : recenzii, seri li
terare, seri de poe
zii, expoziții de 
cărți etc., care se 
țin atît la sediul 
bibliotecii, cit și la 
locurile de muncă. 
Au avut loc pînă 
acum peste 23 de ac
țiuni de masă cu 
cartea.

De mare efica
citate s-au dovedit 
a fi în populariza
rea cărții șt în a- 
tr ager ea de noi ci
titori la bibliotecă 
acțiunile cu cartea 
la locul de muncă. 
De pildă, la secto
rul „manevră- zi
lele trecute s-a or
ganizat o prezenta
re de cărți în ur
ma căreia bibliote
ca și-a sporit nu
mărul de cititori.

Pentru răspîndi- 
rea mai largă s-au 
înființat biblioteci 
mobile în care cei

ecl și șute de scri
sori ale corespon
denților noștri re
latează fapte re
marcabile săvîr- 
șite de tineri care 
se străduiesc ne

contenit să muncească mai 
bine și să trăiască mai fru
mos. Sînt fapte culese de co
respondenți din inima vieții 
în cel mai bun sens al acestui 
cuvînt, fapte născute din Î71‘ 
demnul conștiinței socialiste. 
Cunoscîndu-le, încerci marea 
bucurie pa care o simți întot
deauna în preajma oamenilor 
adevărați și-ți spui cu depli
nă certitudine că nu te poți 
înșela; iată oameni pe care 
poți să te bizui pînă la capăt.

...Spre coamele de deal ale 
Cătușei — ne scrie un grup 
de corespondenți din Galați — 
avusese loc o rupere de nori. 
Cu o atenție sporită tlndrul 
mecanic de locomotivă Cornel 
Marinescu conducea trenul de 
marfă 7591 A. Deodată in față 
zărește traversele smulse și li
nia ruptă de torenți. Trenul e 
in plină viteză. Mecanicul 
nu-și pierde prezența de spi
rit. Cîteva mișcări hotărîte și 
trenul scrișnind din încheie
turi se oprește. Anunțată, so
sește o echipă 
Cot la cot cu 
această echipă __  _
pararea liniei de cale ferată 
și tînărul mecanic.

Cîteva are mai rirziu trenul 
7591 A alerga spre gara de 
destinație. In dosarele condu
cerii Depoului CJ'.R.-Galați 
figurează Un raport scris cu o 
mare simplitate și modestie: 
„Raportez că am evitat la km., 
pe linia Barboși-Smirdan 
accident de cale ferată-.

-.Cind tinărul Rădescu Ioan 
s-a angajat ca maistru la sec
ția transporturi a preparației

Iat-o pe fata incirivă e£d- 
torind prin șantier fa oriprna- 
lul .tren al brigăzii*.

Ea se oprește î*tH La că
tină unde-I găsește pe Mitarag 
adminixtratoml eeniiaei. fn- 
tr-o — deja celebri — proastă 
dispoziție. Brigada ia «UTMdi- 
ne. Bine regizați aerat part 
spontană fl ere efect. Sala 
ride : „chiar așa

Normatorii Gtriooreatm șs 
Csitrom mm se afli te local de 
muncă deși e ora 19: jStat te 
noi construcții doi am ■aluri 
care vin pe șantier cam rare
ori". Sala murmură.

O clipi ImimIm ăiaspre aee- 
nd șovăie și, ciad *t cpriade 
din «OM. In wkljLocal aee-.ai se 
găsesc ^ridarile strinUM" ate 
brigăzii lai Gore SergML Ctu- 
va siluete sprijial stfarOe e- 
plecate a cădere

Apoi, tremei brigăzii, jmrtin- 
d-o pe isteața faiă, se oprește 
într-o gară hiauaooă, gara 
fntatașOgr.* Szabo Poleac și 
Crisioloseana, precum șâ „Sioi-
ca și fierarii lui / Pate șaiUie- 
rulid".

mai pasionați citi
tori (Munteanu Eu
gen, ajustor, Ion 
Andrei, Brujban 
Vasile și alții) re
comandă muncito
rilor cele mai noi 
apariții. Este dem
nă de remarcat ac
tivitatea desfășura
tă de bibliotecarul 
voluntar Munteanu 
Eugen din secția 
III-a Mecanic șef, 
care a Teușit ca din 
cei 165 salariați ai 
secției, 00 să devi
nă cititori ai bi
bliotecii.

ION MIREA 
corespondent 

cărbunelui din Petrila — ne 
scrie corespondentul voluntar, 
minerul Băduța Constantin — 
secretarul organizației 
partid, i-a spus simplu:

— Aici ești vrednic dacă nu 
ne faci întârzieri la încărcatul 
vagoanelor 1

— Vagoanele nu vor avea 
întîrzisri — a spus la fel de 
simplu Rădascu.

Din acea zi a început bătă
lia lui Rădtscu cu termenii 
graficului. Nu se mulțumea cu 
îndeplinirea planului la tran
sport. A început ifl caute: o 
fi existând vreun mijloc prin 
care să «c tconomiseaică «- 
nergie, *ă 1« încarce mai re

pede. să «junod mai rapid 
cărbunele la imensele cuptoa
re care fl așteaptă ? Era ■* 
mijloc. A făcut calcule înde
lungate, studiu la biblioteca și 
la cabinetul tehnic; s-a con
sultat cu muncitorii cu expe
riență si cu ingineri. Prima «a 
inovația face ca acționarea ca- 
blurilpr «d fi« realizată numai 
cm trei mașini și nu cm patru. 
£ o inovație In aparență cit 
se poate de simplă, dar aduce 
astăzi economii de aproape 
103 301 lei anual, a urmat a- 
poi a doua, apoi • treia ino
vație. Dorința de a ușura mun-

B
ubintîtulîndu-șj lu
crarea „o biogra
fie a operei* Savin

Bratu anunță din 
capul locului in
tențiile cercetării 
întreprinse anume, 

de a realiza un istoric al ope
rei sadoveniene. O reconsti
tuire foarte exactă, ținînd sea
ma în special de document. 
Intr-adevăr nu a fost pînă a- 
cum realizată. Dificultatea ope
rației este de aceea, sporită. 
De-a dreptul impresionant în 
prezenta lucrare — capitol al 
unei monografii sadoveniene, 
este, poate, nu analiza fiecărei 
noi creații — și aceasta dificilă 
date fiind mal ales „prejude
cățile" perpetuate de critica 
burgheză asupra eposului sa- 
dovenian — cît mai ales ane
voioasa muncă proprie istori
cului literar de cercetare pa
sionată și răbdătoare a unui 
imens material tipărit, împrăș
tiat în mal toate publicațiile. 
Totodată, acest efort a trebuit 

ca, de a găsi soluții noi de 
lucru, mai economice, se con
vertește în pasiunea studiului 
Științific. Dar poate cQ. n-a 
fost niciodată așa de emoțio
nat— și de ce să n-o spunem 
— la nici o altă experimentare 
a unei inovații -nu «-a neliniștit 
maf mult ca la aceasta, ulti
ma : folosirea unei benzi mo
bile pentru încărcarea unifor
mă a vagoanelor (înainte se 
folosea muncă a 10—12 oameni 
pentru încărcarea și nivelarea 
cărbunelui în vagon). La expe
rimentare au venit, bucuroși 
ți nerăbdători, tovarășii de 
muncd, conducerea minei, in-

ginerii si chiar bdtrini mineri 
penrumari.

Comanda automată a fost 
pusa la funcțiune. Puțin tâmp 
mai târziu roti se convinseseră 
de avantajele tehnice și eco
nomice 
ti nărui

Abia 
rut pe 
stătuse 
mmtării intr-un colț mai as~ 
cuns. Ținând inovator s-a lu
minat Ia fațd și s-a îndreptat 
spre eL Era secretarul de 
partid, aeum pensionar, care 
în urmă cu vreme, cind se an

să fie conjugat permanent cu 
acela de a stabili, dincolo de 
data apariției, trăsăturile sen
sibile ale fiecărei etape din- 
tr-un drum artistic uluitor de 
fecund. Trebuie spus că acea
stă fixare a locului fiecărei 

Savin Bratu: „SADOVEANU^
opere în ansamblul creației 
constituie aspectul cu deose
bire valoros al lucrării. în 
acest fel criticul realizează o 
descriere a lumii operei. „Pe
ripețiile acestei aventuri în 
planurile consecutive și para
lele ale unor ținuturi" sadove
niene i-au prilejuit autorului 
pagini de o indiscutabilă va
loare interpretativă, de multe 
ori realizate într-un stil adec
vat, elegant și sugestiv.

Primul capitol, este, după pră- 

gajase în mină, îi ceruse sim
plu să aibă grljfl de grafi
cul transportului de cărbune. 
La fel de simplu ca atunci îi 
stTînge mina și-i spune:

— Te-ai ținut de cuvînt. 
Mă bucur.

Vă povestesc această întâm
plare — ne scrie in încheiere 
corespondentul nostru Băduță 
Constantin — pentru că 9’^“ 
dese că intr-adevăr e nespus 
de frumos să-ți respecți în 
felul acesta cuvîntul dat, cu- 
vîntul de tânăr muncitor.

lată și o altă faptă pe care 
ne-o relatează corespondentul 
Nicolae Culecl. secretarul 

mitetului U.T.M. din comuna 
Urși.

Anul trecut, pe o vreme rea 
de toamnă, a sosit în comuna 
Urși tînăra doctoriță, utemista 
Static Floarea, proaspătă ab
solventă a Institutului Medi- 
co-Farmaceutic din Cluj. Foar
te repede ea a fost îndrăgită 
în comună, pentru că muncea 
cu pasiune și devotament. 
Poate veți crede — scrie co
respondentul — că folosesc 
cuvinte mari care nu se potri
vesc unei tinere care abia se 
află la început de viată. Eu

CURS DE

PERFECȚIONARE

SUCEAVA (de ia corespon
dentul nostru). — Mecanizarea 
fl automatizarea proceselor de 
producție a multor Întreprin
deri din orașul Suceava a im
pus ridicarea calificării prole- 
j’onaJe, nu numai a munci lori
lor ci și a inginerilor, maiștri
lor si tehnicienilor.

In acest scop, nu de multă 
vreme. Conr^iuJ local al sindi
catelor Suceava a organizat un 
es_*s de ruLcare a cunoștințelor 
ie mecanizare si automatizare, 

are participă aproape 100 
■ tehnicieni și maiștri.

T«Mfliiea cur«u-*ui cuprinde 
^xBtir^Ți Primele lecții vor 

nojxMni generale de me- 
^=xzre Si a-Atomalimre, la 
cere iecțfî vor participa toii 

O serie de lecfii se 
ror preda pe Iz^er.-szfzri. De 
S--i re t u-’xl

rerea noastră, una din cele mai 
solide cercetări asupra contra
dicțiilor specifice mediului co
pilăriei, și, apoi, asupra funcției 
gnoseologice a statornicelor in
cursiuni cinegetice ale scriito
rului de mai tîrziu. Pătrunză
tor, criticul disociază nuanțat 
valoarea fundamentală, de cu
noaștere, a inițierii copilului 
în tainele laboratorului fervent 
al naturii, de însușirea orga
nică a unei anumite etici, cea 

populară, a celor care în operă 
vor fi admirabilii „însoțitori* 
la vînat ori la pescuit. Mulțu
mită acestor experiențe dinții, 
copilul își va forma o gindire 
în imagini valorificată în anii 
maturității de profunzimile 
gîndirii teoretice. Că ucenicia 
tinărului Intr-ale pescuitului și 
vinatului nu reprezenta simplu 
amuzament dar nici pasiune 
oarbă, în sine, ci una contro
lată, orientată treptat spre un 
Bfiop anume »—, iată o împreju-

la gură o femeia dina 
vecină. Femeia, plîn-|

copilul. | 
nav ? J

I
Sînt * km. - 
mai întrebat] 
geanta și al 

■o graou peaie deulufi— 
satul vecin. Ajunsă ln| 
otnoii i-n-u fnst de.ajuns* 

i să înțeleagă 
copilului. Trebuia] 
at de apendicită!

■ MM MW MV MM

aș spune, dimpotrivă, că aces-^ 
te cuvinte exprimă prea pu-n 
țin. Zilele trecute, de pildă,] 
la doctorița Static a venit cu" 
sufletul la gură o femeia dina 
comuna vecină, Femeia, plin-] 
gînd, a rugat-0 să îmbrace" 
repede cd-i moare c . ” ’

— E de mult bolnav
— Ieri era sănătos, și 

acum abia dacă
•— Unde stai ?
— In Stoilești. 
Doctorița n-a 

nimic, §i-a luat 
pornit-o grăbit peste dealuri?. 
spre î ‘ ‘ ,
casa femeii i-au fost deajuns- 
cîteva priviri să înțeleagă 
rea gravă at 
urgent operat ________
perforată. Dar telefonul nu. 
funcționa. Cu fiecare clipă] 
pierdută copilul putea să-și" 
piardă viața. Pînă la cel mat 
apropiat spital, oel din Rîmni- 
cu Vîlcea, erau 50 km. Docto
rița află că t 
Marin Băjan are motocicletă. 
Alergă la dinsul. Cîteva vorbe] 
și Băjan încuviințează, li val 
duce cu motocicleta la spital. | 
Doctorița va ține copilul în| 
brațe. Peste o oră și jumătate- 
copilul J 
Stoilești se afla pe masa 
operație. N-a trecut multă vre
me și copilul s-a făcut sănătds 
și s-a întors acasă, în sat.

Asemenea fapte ■ 
încheiere corespondentul Ni
colae Culeci — cer curaj, pri- ] 
cepere, voință. Ele prilejuiesc" 
dezvăluirea unor caractere de 
o mare frumusețe.

Nicol se Constantin — me
canic la G.A.C. Pantelunon- 
Bucureștî ;

Trustul Central GOSTAT 
din cadrul Consiliului Superior 
al Agriculturii ne-a informat 
că înlocuirea roților metalice 
cu roți de cauciuc și a tubu
rilor flexibile cu tuburi de 
cauciuc la semănătoarea SU-29 
nu pot fi calificate ca rațio
nalizări deoarece aceste lu
crări sînt efectuate de mai 
multă vreme de către uzina 
constructoare.

în legătură cu montarea pe 
tractor a polizorului — acesta 
funcționînd cu ajutorul cu
relei a Il-a de Ia ventil»tor și 
fiind util pentru ascuțirea fia
relor de plug la locul de

— ainUn 
eă >-a dat <kr- 

aeaaal* rațkxwi^- 
zare sl se rmzczns fi sâ fis 
pÂitită autorului d reccsnpen- 

bănească cuvenită.

rare căreia autorul !1 găsește 
explîcațU, justificări reale, nu 
deduse speculativ, ci confrun
tând realitatea operei cu bio
grafia exactă a omului. în a- 
ceastă \iziune profund științi
fică, fapte aparent nesemnifi
cative, chiar unele cu pronun
țat caracter anecdotic își capă
tă valoarea proprie, reală. A- 
ceastă patimă cinegetică a 
scriitorului va deveni foarte 
curlnd lucidă, pentru că li va 

prilejui descifrarea infinitelor 
ipostaze ale mișcării in univers 
— de Ia uluitorul freamăt al 
vietăților din baltă pînă la 
mișcarea gindului și sufletului 
omenesc. Profunzimea rațională 
a practicării unor activități 
confundate adesea cu simpla 
plăcere a amatorului explică, 
la rlndul ei, fenomenul specific 
al „atenției* sadoveniene. De 
fapt aceasta, atenția, înseamnă 
la Sadoveanu studiu complex 
al naturii și oamenilor proces

Pietrele Doamnei din Masi

Foto : prof. V. ORZA

(£

nlcat că în legătură cu apari- 
tl* izvorului de apă minerală 
în comuna Ciacadia, a fost in
format Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional Gi- 
lort ți a fost rugat să ia mă
suri pentru a face analiza apei 
izvorului amintit.

Urmează ca rezultatele ana
lizei să fie comunicate Institu
tului Balneologie și Fiziotera
pie din București — organul 
tehnic al Direcției Balneocli
materice din M.S.P.S., pentru 
a aprecia și a lua măsuri 
consecință.

Radu Enache — Ploiești ;
Comitetul executiv al Sfa

tului popular regional Ploiești, 
ca răspuns la sesizarea dum
neavoastră, ne informează că 
spectacoMe la cinematograful 

’ siat pmntate a- 
cxxm $■ bufM. T-n-
erările la instalația electrică 
și pentru înfrumusețarea holu
lui cinematografului vor fi 
executate în cursul lunii iulie. 
Întreprinderea regională cine
matografică de stat Ploiești a 
planificat pentru trimestrul IV 
al acestui an. reparații capita
le la cinematograful Tineretu-

Peincă Dănilă — Onești ;
Sesizarea dumneavoastră 

privind faptul că In orașul 
Onești toate magazinele de a- 
limentație publică se închid 
pînă la orele 21,30 și că foarte 
mulți tineri necăsătoriți care 
lucrează în schimburi la între
prinderile din acest oraș nu se 
pot aproviziona cu alimente la 
ieșirea din schimb, a fost tri
misă Sfatului popular al ora
șului Onești.

în răspunsul primit la re
dacție se arată că cele sem
nalate fiind juste, ținînd sea
mă de propunerile făcute, s-a 
stabilit ca un număr de uni
tăți alimentare și centre 
pîine să funcționeze pînă 
orele 22,00.

de 
la

iarbă 
de an 
celor-

Turmă de oi Ia păscut. Co
lectiviștii din comuna Dră- 
nicu, regiunea Oltenia, dis- 
punînd de pășuni cu 
abundentă sporesc an 
numărul oilor ca și al 

lalle animale 

săvlrșit simplu, firesc, cu se
ninătate și In liniște absolută. 
Fiind obișnuit să cerceteze per
manent, să trăiască în acest 
fel, marele scriitor a surprins de 
multe ori pe contemporani cu 
masca imperturbabilei tăceri.

In adevăr, cum notează Sa
vin Bratu, în asemenea împre
jurări „omul e Intr-o adînca și 
neîncetată comunicare cu lu
mea din jur, într-un schimb re
ciproc cu ea. Natura trăiește 

în el șl, Ia rîndu-1, îl încorpo
rează în flecare element al ei 
atins de simțurile observatoru
lui". Toi „fără cuvinte’* comu
nică ucenicul vînător și pescar 
cu „oamenii locului", „ofensa- 
țil vieții”.

Demonstrația criticului e, în 
asemenea pagini cuceritoare. 
In continuare, fixarea etapelor 
biografiei artistice a scriitoru
lui se face cu siguranță, dar 
mai rai Intîlnim prezența unor

unele romancier a 
ajuns la jumătatea 
operei sale fi lo 
finalul resurselor 
bănești. N-are însă 
timp să-ți complice 
existența deoarece 

odată cu cafeaua cu lapte pri
mește ți o misivă care-i vestește 
o moștenire de la un unchi des
pre care nu-și amintește nimic. 
Acesta-i punctul de pornire al 
filmului „Moștenire eu bucluc”, 
produs de studiourile engleHe.

Timp de o oră ți jumătate asis
tăm la chinurile pr\~t care bietul 
romancier trece pentru a-ți valo
rifica „moștenirea”. Nu mai mici 
sînt însă chinurile spectatorilor...

Junele scriitor, acompaniat de 
blouda-i soție, visează fabuloasa 
moștenire. Promisa comedie se 
transformă brusc in tragedie: de
cedatul unchi a lăsat drept moș
tenire un cinematograf în para
gină, o vechiturii de la începutul 

Am asistat astfel la 
„piduchelniței", la

filmabti mal, smh precis Me 
AuchebuflT, c«m i <• spauia la 
fiba. CTlara lacrimi, tristețe fl 
ideee geaiaU firi de cere filmul 
nu ar fi putut continua. Apere 
un avocat descurcăreț, un con
curent „sentimental”, un operator 
bețiv, o casieriță guralivă și un 
portar ramolit care nu-și dorește 
nici mai mult nici mai puțin decît 
o livrea. Se vorbește mult, enorm 
de mult, însfi umorul este absent.

Am suportat totuși filmul pină 
U capăt, 
reînvierea 
disperatele tentative ale roman
cierului devenit proprietar de 
cinematograf de a obține o sumă 
mai mare pentru hardughia gata 
să se prăhuțaască fi am răsuflat 
ușurați cînd acest preț « putut 
fi obținut. Pentru a înveseli pe 
spectatori. în final ni se oferă un 
incendiu (nu-i ca la Cartagina : 
nu arde pe cinemascop, în tehni- 
color).

Mărturisim, cînd ne-am dus 
sâ vizionăm acest film nu ne fă
cusem iluxii prea mari. Totuși, 
afișul ne promitea... o comedie. 
Numai că momentele ce aparțin 
acestui gen sînt rare, le numeri 
pe degete. Doar scenele din cine
matograful aflat în convulsiuni 
datorită vecinătății cu calea fe
rată, presărate cu șarja plapîn- 
dă La adresa filmelor de duzină 
cu cow-boy și cu necazurile pe 
care le pricinuiețte un ramolit 
aparat de poiecție și nepricepe
rea în materie a romancierului, 
au o oarecare doză de haz. Prea 
puțin însă pentru o oră și jumă
tate...

încerci un sentiment de re
gret petitru risipa de talent și 
energie pe care a făcut-o o echi
pă de excelenți interpreți.

E. O.

demonstrații cum este cea re
levată. în unele capitole expu
nerea devine mai greoaie nu 
din pricina înregistrării masive 
a titlurilor, cl pentru că nu 
întotdeauna ele sînt cuprinse 
suficient în operația analitică 
propusă. De asemenea, acest 
valoros studiu ar fi cîștigat, 
credem, dacă autorul stăruia 
mai mult asupra eticii lumii 
sadoveniene, cu particularită
țile ei contradictorii (lucru în
treprins de Savin Bratu numai 
cind analizează mediul de fa
milie). Apoi, tot aici, ideea de 
puritate In acest epos merita 
o mai largă cercetare, ținînd 
seama că scriitorul a deslușit 
în fiecare suflet năpăstuit acele 
tainice și reținute gingășii ale 
omului simplu din cîmpie și 
bălți. Spunem acestea avînd 
credința că tocmai o „biogra
fie a operei* nu se putea lipsi 
da ele, mal cu seamă că unele 
referiri se fac în paginile stu
diului. Dincolo de asemenea 
suspensii ale unor idei prezen
te în cercetare, cartea Iui Savin 
Bratu este o valoroasă schiță a 
evoluției gîndirii artistice a 
scriitorului.

C. STĂNESCU



Smj! Șl ELEV! Ședința Consiliului muzicii

U MIM MEH/OM
In tabăra de la

BELCÎUGATELE...

leacu - brigada noaitră va prezenta programul. 
Versuri originale, cîntece, cuplete — toate vor 
iluitra aipecte din munca frumoasă |i bogată în 

roade pe care o desfășurăm aici. Fără îndoială 
că această manifestare va încheia în mod deosebit 
ți atît de plăcut o perioadă de activitate ce va 
lăsa în inimile studenților multe |i de neuitat 
amintiri".

IOAN N. CHIJU

...Șl DE LA BAZNA
omuna Belcîugatele. Aici i-am întîl- 
nit, de curînd, pe cei 93 de studenți 
și studenta ai Facultății de filologie 
a Institutului pedagogic din Bucu
rești. Odată ajunși pe terenurile bri
găzii a doua, S-au împărțit pe 
echipe și au început sa lucreze.

Treceau cu agilitate printre șirurile înalte și 
verzi do porumb aplicînd cu pasiune de veritabili 
ingineri, învățămintele cu privire Ia cultura po
rumbului hibrid. Și elanul lor, ca și iuțeala miș
cărilor, nu scad cu nimic nici atunci cînd soarele 
împrăștie peste lanuri căldura lui moleșitaâre. 
Se apropie sfîrșiiui programului de lucru. Două 
studente, mai scunde, nu au reușit din causa 
înălțimii porumbului, să păstreze același ritm de 
lucru. Dar intervenția promptă a colegelor îl fac 
pe comandantul brigăzii si înregistreze că și a- 
ceaată echipă a îndeplinit la timp și în bune con
diții planul de lucru din ziua respectivă. De 
altfel, în jurnalul taberei de muncă patriotică a 
studenților apar aproape în fiecare ii asemenea 
exemple. Cînd ploaia a înmuiat terenul și se pu
tea pătrunde mai greu prin lanul de porumb, bă- 
ieții, în frunte cu comandantul taberei, aiistentul 
Florin Mihăilescu, au dat dovadă de o atitudina 
demnă de toată lauda, Lucrînd pe cele mai grele 
porțiuni, luptînd cu căldura și apa, ti na au în
cetat lucrul pînă ce planul nu a foit îndeplinit. 
Și chiar dacă au revenit în tabără cînd stelele 
se aprindeau pe cer, entuziasta primiră care li 
B-a făcut ca și satisfacția rezultatelor ohținuta 
i-au făcut să uite repede de aboatall.

J® 
w

azna, pitoreasca stațiune balneo
climaterică dintre Tfrnave, a căpă
tat de două săptămini cîteva pro
cente de tinerețe în plus. Pe uli
țele asfaltate, locuitorii se întil- 
nesc de cîteva or! pe zi cu un grup 
numeros de băieți și fete care, lie

că vin de la clmp cu pălăriile de soare pe cap 
și cu săpăliglle pe umăr, fie că pleacă în dru
meție, umplu satul de clntec și voie bună.

Sînt elevii-brigadieri de la Școala medie din 
Mediaș care, în serii de cile 35-0, desfășoară 
timp de două săptămini diferite activități pa
triotice In cadrul gospodăriei agricole de sta! 
din localitate.

Zilele trecute l-am InlîlnJt în timpul liber pe 
cei din prima serie.

— feri a fost o zi cu... ghinion — ne-a spus 
Popa Ion din clasa a X-a. Din cauiă că a

In sala de marmură a Casei 
Scînteli a avut loc miercuri șe
dința Consililui Muzicii din ca
drul Comitetului de Stat pen
tru Cultură si Artă. Ședința a 
avut ca obiectiv analiza pro
punerilor teatrelor muzicale, 
filarmonicilor și orchestrelor 
pentru repertoriul stagiunii 
viitoare, precum și trecerea în 
reviată ■ activității desfășu
rate de aceste instituțiii în pe
rioada 1 octombrie 1962-30 iu
nie 1963.

Ședința a fost condusă de 
tov. Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Referatul Consiliului muzi
cii, prezentat de tov. Marin 
Constantin, secrelarul Consi
liului, a fost urmat de dezba
teri. Au luat cuvîntul prof. Flo- 
rica Muzicescu. Mircea Breazu, 
directorul Operei de stat din 
Cluj, Nicolae Boboc, directorul 
Operei de stat din Timișoara, 
criticul muzical Ada Brumaru, 
Stela Foriceanu, regizoare la 
Teatral muzical „Gh. Dima” 
din Brașov, compozitorul Du
mitru Bughici, Nicușor Con- 
stantinescu, regizor la Teatrul 
de Stat de Operetă din Bucu
rești, Mircea Basarab, dirijor

al Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu”, criticul muzical 
Alfred Hoffman, regizorul 
Barbu Dumitrescu, petre Cră
ciun, secretar muzical al Fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu”, Ion Dumitrescu, prim- 
secretar al Uniunii compozi
torilor.

în discuții s-a subliniat ne
cesitatea ca paralel cu progra
marea în tot mai mare mă
sură a lucrărilor valoroase 
din repertoriul universal, să 
se depună eforturi sporite din 
partea teatrelor muzicale, a 
compozitorilor, libretiștilor, a 
Consiliului muzicii și Uniunii 
Compozitorilor pentru promo
varea creației romînești de 
operă, operetă și balet.

în domeniul muzicii simfo
nice, s-au făcut propuneri pen
tru introducerea în programele 
de concert ale filarmonicilor 
și orchestrelor simfonice a ce
lor mai reprezentative opere 
ale compozitorilor noștri, lăr
girea repertoriului soliștilor și 
dirijorilor, continua îmbună
tățire a muncii 
publicului la 
muzicale.

de atragere ■ 
manifestările

(Agerprea)

Primul bilanț
Pe itudeatele Balog Liliana, Burcă Otilia, Inel 

Ane-Marie, Manea Ecaterina ca și pe multe altele 
dintre colegele lor aflata toate în tabira de mun
că patriotica de la G A-S.-Belciugatele le-am 
cunoacut mai de mult. Le-am întîlnit în amfitea
trele institutului aaittînd !■ cursurile de apeeia- 
litate, le-am urmărit pregatindu-fle cu grija în 
sălile bibliotecii și am aacultat răapuniurile clare 
și precise pe care le-au dat la examenele din ulti
mele două leaiuni. Cu toate lint integrabile. Și 
iată-le acum, ia început de vacanță, lucrînd ca 
pasiune pe intimele lanuri icăldate în iflare.

— E o muncă frumoiia și interesantă, ne ipune 
atudenta Elvira Filitnon. Mulți dintre noi am 
dezlegat de-abia acum primele ,,taine” ale mun
cilor agricole. în plus, aici ara avut prilejul ii ne 
cunoaștem mai bine, să acționăm uniți în con
diții diferite față de cele de Ia facultate și prin 
aceasta colectivul anului noatru l-a întărit |i mai 
mult.

De curînd s-a împlinit o aăptămînă de cînd 
studenții ie află în tabara de muncă patriotică de 
la G.A.S. Belcîugatele. Această mică aniversare 
h constituit și un hun prilej de trecere în revistă 
a realizărilor obținute pînă acum. Planul taberei 
a fost depășit cu 17 la sută, iar despre calitatea 
lucrărilor am reținut caracteriiarra făcută de 
tov. Nicolae Băboiu, directorul gospodăriei.

„Pentru noi a fost o adevărată (î plăcută iur- 
priră rapiditatea cu care studenții s-au adaptat 
specificului de munca din gospodărie. DilCÎpli* 
nați și conștiincioși, ei au executat lucrări de ca
litate — pentru care an foit apreciați de toți 
■pecialiștii noștri. De aceea lînt convină că în 
rina în tare var pleca, vor lăsa în urma lor dei- 
tal de multe regrete”.

O amintire din tabăra elevilor de la Bazna
Foto : D. COȚOVEANU

plouat n-am făcut mal nimic. In schimb astăzi, 
la plivit, am tăcut o treabă bună.

— Ce aii plivit f — l-am Întrebat.
— Rapiță, dintr-un lot de porumb siloz. Nu 

este permis să ie amestece rapița cu porumbul 
furajer țl cu soia — ne-a explicat el, pe un

pe

în timpul liber

într-un feb plăcut și atrsctîv. viața din facul
tate continua și sici. Și parca după ce ai cunoi- 
cut atîția oameni noi, după ce ai cutreierat lanu
rile gospodăriei și ai pvi brațul tău la reelisarea 
la timp a muncilor agricole, devin ți mai adînci ți 
mai clare semnificațiile unor scrieri literare ca 
„Bărăgan” de V. Em. Galan, „Desfășurarea” de 
Marin Preda și multe altele cuprinse în progra
mele cursurilor ți seminariilor. De aceea ți dis
cuțiile purtate aici sînt parcă mai vii ți atît de 
apropiate de viață, de realitate. Lectura literară 
continuă în același ritm susținut, ie pregătesc 
recenzii, a-a scrii un text pentru brigadă, ilarele 
sînt așteptate în fiecare zt eu multă nerăbdare.

„Curînd ne apune aaîilantul Florin Mîhăi-

furajer ți cu soia — ne-a explicat el, pe 
ton de cunoscător. Am și depășit norma 
brigadă cu două hectare 1

— Nu te odihnești ?
— ...Nu prea pot să dorm după amiază, 

apoi mai am de citit puțin din „Întunecare' 
Cezar Petrescu.

Am aliat mal tirziu că Popa Ion este cel 
mal bun din clasă la limba romînă și cel mal 
harnic la munca. De lapt printre elevii din 
această serie sînt clțlva despre cart profesorii 
Otllia Mărgineanu șl Corneliei Vraciu mi au 
vorbit cu toarte multă dragoste. Responsabila 
echipei de fete — Matei Emilia — membră in 
comitetul U.T.M. pe școală, est® una din frun
tașele clasei a X-a. Fruntașe la Învățătură și 
la munca clmpului slnt șl colegele el, Bîrză E- 
lena șl Csutak Maria — de la secția germană.

— Dar băieții cu ce se laudă ?
— Avem și noi reprezentanții noștri — au 

răspuns tinerii. De pildă. Brădișteanu Adrian șl 
Benyi Iuliu, dintr-a X-a sau Pocan Constantin 
din clasa a Vili. Cu toate că-i cel mai mic, 
este printre cei mai harnici.

Dimineața, la cîmp, elevii adună linul co
sit, fac căpițe, prășesc sfeclă furajeră, gulii, 
porumb siloz și soia. După amiază, In timpul 
liber, fiecare participă la o activitate nouă, far 
printre acestea, ei au enumerat: vizitarea sta
țiunii — unde au stat cîteva ore la ștrand — 
excursie pe drumul turistic la Mediaș — 
unde au asistat la meciul de fotbal dintre 
reprezentativa orașului Hanoi și „Gaz-Metan“ 
din localitate — vizionări de filme, o plimbare 
pe șantierul de asanare a mlaștlnei din apro
pierea stațiunii.

Două săptămini In tabără, cu zile frumoase 
și impresii plăcute.

5. 
de

Cinematografe
Elena din Troia — cinema

scop: Patria (9; 11,30; 14;
16,30 10; 21.15), E. Pavel (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 —
grădină 20; 22,15), 1 Mai (9; 
11,15: 13,30; 16,15; 18,45; 21,15), 
Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 15; 
17,30; 20; 22,30), Stadionul Di
namo (20,15), Grădina 13 Sep
tembrie (20,45; 23), Stadionul 
Giulești (20,30). Concertul mult 
visat: rulează la cinematogra
fele Republica (10; 12; 15; 
17; 19; 21), București (9,45; 
11,45; 13,45; 17; 19; 21), Grivița 
(10; 12: 16; 18,15; 20,30). O
perlă de mamă: rulează la ci
nematografele Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 — 
grădină 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19 — grădină 20,30), Gră
dina Progresul (20,30). Mistere
le Parisului — cinemascop : 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (11; 13; 15,15; 17,30; 
20), Victoria * ~
16,30; 18,45;
între popoare (10;
20.30) , V. Roaită (9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30; 22 — grădină
21.30) . Tăunul: rulează la 
cinematograful Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Pe urmele bandei: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), I. Pintilie (16; 18; 
20 — grădină 20,30), Volga (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : 
Lumina (de la orele 10 la orele 
14 în continuare; 16; 18,15;
20.30) , Ștefan cel Mare (10; 12;
14,15; 16.30; 18,45; 21). Program 
pentru copii: 13 Septembrie
(orele 10). Noaptea pe autostra
dă : 13 Septembrie (11,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ba
lada Husarilor: Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 în 
continuare). Fantomele din 
Spessart : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). “ ...................
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . 8 Martie (16; 18 — gră
dină 20.30), Arta <16: 18; 20 
— grădină 20,30). Camelia: 
Cultural (15; 17; 19; 21). Lumi
nă de iulie : rulează la rine- 
matograful Alex. Popov (de la 
orele 9,30 la orele 21

(10; 12; 14,15;
21), Înfrățirea 

16; 18,Io;

Doctor în filozofie:

O fază palpi fantă dinlr-un meci de volei disputat în comuna Bolintin Vale, raionul Țitu, în 
cadrul Întrecerilor etapei a doua a Spartachiadei de vară a tineretului

fPORTIPORT- fPORT
SÎMBĂTÂ ȘI DUMINICĂ

PE STADIONUL REPUBLICII

Finalele republicans
de atletism pentru juniori

P E
• Rundeib a 9-a »i 

a IC-a dm cadrul tur
neului international de 
«ah de la Miscolo n-au 
■ dna schimbări im
portante In clasament. 
Fostul campion mon
dial Mihail Tal, după 
ce a reunit sl scoată 
remiză in partida in
tre rup ti cu maghiarul 
Lengyel, fn

SCURT

♦

n Gara de Nord, 
ca de obicei, 
este multă ani
mație, un ade
vărat furnicar.

I In aceste zile 
fn care gara

reprezintă primul pas spre 
vacanța de la mare sau de 
la munte, trenurile aduc în 
București grupuri numeroa
se de tineri și tinere, pli
ne de voioșie. 
Nu e deloc greu 
tifici... Lungi 
zvelte sulițe ti 
pe acești tineri, 
dîndu-i: atleți 1 
văr, sînt participanții la în
trecerile finale ale campio
natelor republicane de atle
tism pentru juniori ft juni
oare. Aceștia sînt cei mai 
buni dintre zecile de mii 
de tineri atleți, care-și vor 
desemna acum, prin luptă 
dîrză, pe „șefii promoției 
1963”.

Cîteva sute de juniori și 
junioare vor evolua, 
bâtă și duminică, pe 
dionul Republicii, în ca
drul unui program care se 
anunță foarte atractiv, care 
promite dispute de o bună 
calitate și, bineînțeles, re
zultate valoroase.

Cine sînt ? 
sd te iden- 
prăjini și 
„trădează* 

recoman- 
într-ade-

sîm- 
sta-

Cum este și firesc, între
cerile sînt așteptate 
foarte mult interes de 
atleții participanți, dar 
aceiași timp și de către 
trenorii și profesorii 
de către conducerile secții
lor respective, din cluburi 
ți asociații sportive. Cam
pionatele republicane re
prezintă un serios examen 
nu numai al atlețiloT ci șt 
al celor care i-au pregătit 
pentru această competiție.

Anul acesta sezonul com- 
petițional a fost cel mai 
bogat, din toate de pînă 
acum, In ceea ce privește 
numărul concursurilor or
ganizate in întreaga țară, 
numărul tinerilor care s-au 
avîntat cu entuziasm in 
diferitele întreceri, ca și 
numărul celor care s-au 
remarcat — prin rezulta
tele obținute — ca ele
mente talentate, cu frumoa
se perspective de progres.

Constantin BlOțiu, Gheor- 
ghe Ene, Gheorghe Plăcin- 
taru, Gheorghe Catrinescu, 
Marilena durea, Dinu Pi- 
ștalu, Victor Raica, Ion 
Naie, Petre Ciobanu, Liota 
Oros, Sanda Angelescu, 
Mihaela Peneș și încă nu-

CU 
toți 

fn 
an- 
lor,

meroși alții au realizat în 
acest an o serie de rezultate 
remarcabile. De la ei aștep
tăm confirmarea, prin noi 
performanțe, a valorii sub
liniate de cifrele acestui an.

Finalele campionatelor 
republicane, prin înalta lor 
semnificație, ca și prin fap
tul că reprezintă un bun 
prilej de selecționare a lo
tului republican în vederea 
întîlniriior internaționale 
cu juniorii din R. P. Bul
garia, R. P. Polonă și R.S.F. 
Iugoslavia, constituie un 
motiv temeinic, pentru fie
care protagonist, de a lupta 
cu tot entuziasmul, de a 
se impune, de a cîștiga ti
tlul de mare cinste de cam
pion al țării. Dar nimănui 
nu-i poate fi indiferent re
zultatul cu care va fi cîști- 
gată o probă. De aceea, 
sîntem convinși, că juniorii 
noștri vor face apel la toa
te cunoștințele lor, la toate 
resursele acumulate în atî- 
tea luni de temeinică pre
gătire, pentru a se depăși 
pe ei înșiși, pentru a înre
gistra performanțe din cele 
mai bune și noi recorduri 
ale țării.

fl-a a cifitigat la Fo- 
rintos. iar în runda a 
10-a a remizat cu 
Bronstein. Tal se află, 
neînvins, pe primul 
loc, cu 0 puncte. Bilet 
II Bronstein totalizea
ză cite 7 puncte, Honfi 
— 6,5 puncte, Șahis- 
tul romin Ghițescu a 
remizat In runda a 9-a 
cu Bilele și a între
rupt partida cu dr. 
Paoli, disputată in 
runda a 10-a. Ghițescu 
are 3,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

R. VILARA

—

Tlnăra Achlm Suzana de la 
Întreprinderea „Tlnăra Gar
dă", unitatea 2 din Bucu
rești, lucrează la mașina de 
tricotat pulovere. Ea își de
pășește sarcinile de plan în 

medie cu 9—12 la sulă.

Foto : AGERPRES
IOAN ARTHUR

Secerișul trebuie terminat—arăturile grăbitei
(Urmare din pag. I-a) 

turi de lucru, colectiviști, ate
laje, saci, saltele. Se impune 
luarea unor măsuri urgente ca 
tuturor combinelor transferate 
să li se fixeze lanurile în care 
să lucreze și să li se repartize
ze echipele necesare de colec
tiviști, precum și mijloacele 
de transport. Numai în acest 
fel măsurile luate pe plan ra
ional pot contribui la grăbirea 
secerișului în întregul raion.

Strîngînd recolta acestui an, 
colectiviștii din multe comu
ne se preocupă cu multă grijă 
și de recolta viitoare. Așa se 
întîmplă la Niculițel, Frecăței, 
Agighiol și altele, gospodării 
unde odată cu secerișul, zeci 
de brațe de muncă și atelaje 
lucrează la eliberarea miriști
lor de pal® pentru a crea cîmp 
liber tractoriștilor în vederea 
efectuării arăturilor adinei de 
vară.

Nu același lucru se poate 
spune despre gospodăriile din

Somova, Ada Marinescu, Tul- 
Cea în care eliberarea terenu
rilor de pe care s-a recoltat 
grîul se faca destul de ane
voios — această lucrare fiind 
lăsată pentru mai tîrziu. Da
torită faptului că paiele n-au 
fost strînse de pe cîmp, în a- 
ceste gospodării s-au executat 
arături ne suprafețe foarte 
reduse. Din această cauză nici 
situația pe raionul Tulcea nu-i 
deloc strălucită : din cele 
24 529 ha, s-au arat doar 
1 774 ha. în legătură cu ară
turile s-a constatat și o altă 
deficiență : conducerile unor 
S.M.T.-uri nu s-au preocupat 
din timp șl cu răspundere de 
organizarea muncii și 
rarea tractoriștilor 
schimbul II. Din 58 de 
nizatori pregătiți 
schimbul doi de către 
Tulcea, Valea Nucarilor, Mi
hai Kogălniceanu și Horia, 
pînă acum au lucrat doar 6 : 
doi la G.A.C. Agighiol și 4 la

G.AC. Beștepe. Remedierea 
acestei situații, în vederea 
execuiării unui volum sporit 
de arături, poate fi făcută nu
mai dacă în fiecare gospodă
rie colectiviștii vor fi mobili
zați într-o măsură mai mare 
la strîngerea paielor de pe te
renurile secerate, la transpor
tarea lor la locurile de depo
zitare, numai dacă conduceri
le S.M.T.-urllor vor lua mă
suri ca în toate brigăzile de 
tractoare să se organizeze 
schimbul doi, de noapte.

Organizațiile U.T.M.
gospodăriile colective pot adu
ce, în această privință, o mare 
contribuție prin mobilizarea 
tinerilor colectiviști la termi
narea cît mal grabnică a sece
rișului cît și la eliberarea ur
gentă a terenurilor pentru a 
se putea face arături și a se 
crea astfel încă de pe acum 
condiții pentru obținerea unei 
recolte bune și în anul vii
tor,

din

INFORMAȚII
• Miercuri dimineața s-a 

înapoiat în Capitală Coatin 
Nădejde, adjunct al ministru
lui tavățămlntului, conducăto
rul delegației RP. Romlne la 
cea de-a 26-a Conferință in
ternațională de la Geneva 
pentru problemele instruc
țiunii publice, organizată de 
U.N-E-S.C.O. și Biroul interna- 
țional de educație, la care au 
participat aproximativ 300 de
legați din 97 țări ale lumit

• La invitația Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale ru străinătatea, miercuri 
au -4*nt ta Capitală profesorii 
universitari BaglJi DjeMfcul, 
$efiil de cabinet a*, ministrului 
educației naționale, și Ouab-

desselam, directorul șeolii na
ționale de ingineri din Alge
ria.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții algerieni vor 
vizita Instituții de învățămînt 
și social-cultural® și vor avea 
întrevederi cu diferite perso
nalități pentru a se documenta 
asupra metodelor folosite In 
invățămintul de toate gradele 
din tara noastră.

• Miercuri după-amiază a 
avut Ioc la Galeriile fondului 
plastic din str. Kirov nr. 1 
verr..caj J expoziției de pictu
ră țl ■e-j'îptură a unui grup de 
artiști plastici <Ln Chij.

(Aierpres]

Din cimp, direct 
la baza de recepție

(Urmare d»« pag. I-aj

ta

au

asigu- 
pentru 
meca- 
pentru 
S.M.T.

recepție n-au mai popoait 
magaziile gospodăriei, ele 
foit duse de la rîmp direct la 
baza de recepție. La fel au 
procedat ți alte gospodării a- 
gricole colective cum ar fi 
G-A.C- „Grivița roșie" din co
muna Coatache Negri, „Pionie
rul' din comuna Lascăr Ca- 
targiu si altele.

Gospodăria agricolă colecti
vă din comuna Independența 
se apropie si ea de sfîrșit cu 
recoltatul griului. Șl aici, 
pînă în seara zilei de 16 iulie, 
din suprafața de 1 393 ha cul
tivate cu grîu se recoltaseră 
925 ha și se treierase griul de 
pe 875 de ha. în contul mun
cilor S-M.T. au fost trimise la 
baza de recepție 252 tone grîu. 
însă din cantitatea de grîu 
contractată cu statul de către 
gospodărie, nu s-au transpor
tat la baza de recepție decît 
95 de tone deși în mo
mentul de fată, în magaziile 
gospodăriei, se află peste 960 
tone de grîu.

în Ioc să transporte cantită
țile de grîu prevăzute în con
tractele încheiate cu statul de 
pe cîmp direct Ia baza de re
cepție, pentru a evita 
pierderile de recoltă cît și 
sirea inutilă de forțe și

atît 
iro- 

de

timp, conducerea gospodăriei 
e de părere că treaba aceasta 
poate fi făcută și mai tirriu.

La fel se prezintă situația și 
în gospodăriile agricole colec
tive ..Drumul belșugului" și 
„Victoria socialismului” din 
comuna Liești care n-au pre
dat decît IM tone din 290 tone 
și respectiv 131 tone din 210 
tone cit au contractat cu sta
tul.

Trebuie spus că în aceste 
gospodării colective li orga
nizațiile U.T-M- au făcut prea 
puțin în ceea ce privește a- 
portul pe care l-ar fi putut 
aduce la transportul grînelor 
datorate statului la bazele de 
recepție. Mobilizarea unui 
mare număr de tineri la acea
stă acțiune, ca si la alte munci 
din campanie lasă mult de do
rit. Se impune o mai judicioa
să folosire a autocamioanelor 
și atelajelor proprii ale gos
podăriilor colective și mai 
mult ajutor din partea orga
nizațiilor U.T.M. fn mobiliza
rea tuturor tinerilor conduc
tori de atelaje ca aceștia să 
sporească ritmul de transpor
tare a grînelor atît la bazele 
de recepție cît și în magaziile 
gospodăriilor, pentru a se 
cîștlga astfel timp, a economisi 
muncă și mijloace de trans
port și a se înlătura eventuale 
pierderi din recoltă,

• Conțin ui ndu-șl 
turneul In U.R.S.S., 
echipa de polo pa apă 
a R. P. Romine a în- 
tîlnit la Kiev repre
zentativa R.S.S. Ucrai
nene. Meciul fi-a ter
minal cu rezultatul de 
2-1 (0-0 i 1-0 a 1-0 i
0-1) In favoarea spor
tivilor sovietici. Punc
tul echipei romlne a 

înscria de Culi-

• Comisia orășe
nească de auLG-moto 
organizeaiă duminică 
21 iulie o email de ie- 
gularitale șl turism pe 
distanța Bucurați/ — 
Amara-Băi. Sini Invl- 
iafi să participe pose
sorii de motociclete, 
motorete și 
din Capitală, 
rile so fac la
U.C.F.S, — oraș Bucu
rești, str. N. Filipescu 
nr. 23-25.
• Duminică 

dionul „23 
din Capitală 
de fotbal 
cu

17,30 desfășu- 
iinalel „Cupei

tțrele 
rarea 
JÎ.P.R." In. care sa vâr 
întllnl echipei® Petro
lul Ploiești si Siderur- 
gislul Galați. In des
chidere la ora 15,15 
are loc iinala campio
natului republican de 
fotbal pentru juniori 
care va 
Dinamo 
chipa 
stanța.

opune echipei 
București e- 

Farul Con-

• Astăzi la Brașov 
echipa ‘ ”
fotbal Zenith 
grad 
meci

sovietică da
7 Lenin- 

ausține primul 
al turneului ca-

scutere 
lnscrie- 

sediul

pe sia- 
August" 
amatorii 

vor urmări
începere de la

1
re-1 Întreprindă in tara 
noastră, primind re
plica echipei locale 
Steagul roșu. Dumini
că la 
fntilni

Iași, Zenith va 
pe C.S.M.S.

(Agerpres)

Tehnologia de grup
(Urmare din pag. I-a)

50 de repere ce se executau pe strunguri paralele sînt con
fecționate pe mașini automate cu comandă program. Timpul 
unitar de lucru la aceste repere s-a micșorat în medie cu 
85 la sută. De asemenea prin prelucrarea simultană a mai 
multor piese pe mașinile de frezat și rabotat portal, timpul 
de prelucrare Ia 20 de repere s-a redus cu S0 la sută.

Aceste exemple arată cîteva din preocupările colectivului 
nostru de a găsi tehnologiile cele mai adecvate, specifice sec
ției noastre de prelucrări mecanice. Perfecționarea tehnolo
giei de fabricație este una din cerințele Impuse de introdu
cerea tehnicii noi. de promovarea cu consecvență a tot ceea 
ce este*înaintat în tehnică. Orientarea spre perfecționarea 
tehnologiei de fabricație a pus în fața colectivului nostru și 
o altă sarcină de rezolvat: perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale. Ce am făcut în această direcție ? Anul acesta au 
fost organizate cursuri pentru diverse specialități: strungari, 
frezori, rectificatori precum și pentru celelalte meserii. Pen
tru a răspunde cerințelor impuse de însușirea noii tehnologii 
E-a stabilit ca tematicile sfi fie întocmite de colective for
mate la nivelul fiecărui sector.

Strungarilor și găuritorilor li se predau în primul rînd 
noțiuni despre cinematica ți dinamica așchierii, matematică, 
parametrii geometrici ai cuțitelor și burghielor. în același 
timp, se insistă și asupra însușirii corecte a tehnologiei de 
grup.

La aceste cursuri sînt încadrați aproape toți muncitorii 
din secția de prelucrări mecanice. Mul ți dintre ei sînt tineri. 
La început, unii dintre aceștia nu frecventau cu regularitate 
cursurile. Comitetul U.TJd. a organizat o consfătuire, la 
care a participat și conducerea secției, în care s-a analizat 
această problemă. S-a arătat atunci că introducerea celei 
mai moderne tehnologii de prelucrare, trebuie privită cu 
toată seri contate a și răspunderea de către tinerii muncitori.

Comitetul U.TJM a sprijinit conducerea secției în îmbu
nătățirea temelor, s-a interesat de modul cum învață tinerii, 
de rezultatele obținute la locul de muncă.

Ridicarea calificării ta noile condiții de lucru a permis 
multor tineri obțină rezultate bune. Unii dintre ei, de 
pudă Frânase Pop, însușindu-și temeinic procesul tehnolo
gic. a modificat chiar succesiunea unor operații de prelu
crare, reahzind productivități sporite.

Cu toata acestea, considerăm că sîntem abia la început 
Sarcinile ce ne revin In acest an. referitoare la realizarea 
unor mașini-uneite cu caracteristici superioare, impun spo
rirea eforturilor noastre In direcția întocmirii tehnologiilor 
unica la un număr cit mai mare de repere, a perfecționării 
continue a pregătirii profesionale a muncitorilor și cadrelor 
tehnice. Aceste probleme preocupă în prezent întregul co
lectiv al urinei

f
Jerzy Passendorfer prezintă noul său film >

O producție a studiourilor din R. P. Polonă

Scenariul : ROMAN BRATNY

în rolurile principale: TADEUSZ LOMNICKI, ELIZBIETA 
KEPIN8KA, LIDIA KORSAKOWNA, JERZY BLOK, JA

NUSZ BYLEZYNSKI.f$
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PE SCURT

• NEW YORK. — Agențiile de 
presă relatează că țărilo asiatice, 
membre alo O.N.U., au botărtt să

CERCETĂRILE 
IN LEGATLBa 

CU ASASINAREA 
LUI LAMBRAKIS

d'Egypte' 
din Beirut, 

intitulat: 
războiului

lichidarea 
segregației rasiale. Fotografia 

reprima- 
demonstrații

Filadelila

Tratativele pentru încetarea 

experiențelor nucleare
MOSCOVA. 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : In Comuni
catul oficial despre conti
nuarea schimbului de păreri 
între reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii, dat 
publicității la Moscova, se 
spune:

„La 17 iulie, Andrei Gromî- 
ko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Averell Har
riman, secretar d® stat adjunct 
al S-U.A., lordul Hailsham, mi
nistrul pentru problemele

r 7 niunea îederațiilor uni- 
versitare din Chile, care 
numără peste 30 000 de 

studenți, a dat publicității o 
declarație In care critică poli
tica colonialistă fățișă a An
gliei țață de Guyana Britanică 
și refuzul Angliei de a acorda 
acestei țări independență.

In declarație se arată că atu- 
denfii din Chile se pronunță 
cu hotărîre împotriva tuturor

Cu prof.
Cino Borza INTERVIUb^^

științei șă tehnicii al Marii 
Britanii, si consilierii lor s-au 
întîlnit din nou 51 au realizat 
un progres în pregătirea unor 
prevederi ale acordului privi
tor la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosfera, în 
■pațiul cosmic Și sub apă. A 
avut loc de asemenea, un 
schimb de păreri în alte pro
bleme care prezintă interes re
ciproc.

Următoarea întîlnire va avea 
loc la 18 iulie”.

formelor colonialismului și con
damnă Anglia pentru tentati
vele acestei țări de a menține 
Guyana Britanică in situația de 
colonie.

Uniunea federațiilor univer
sitare din Chile îndeamnă pe 
toți Studenții din țară să spriji
ne energic lupta poporului Gu- 
yanei Britanice pentru deplina 
sa independență și suveranitate 
națională.

Dezvoltarea învățărrHntului 
in Ghana

liptămina trecută a foit or- 
ganizată în Ghana o „Săp- 
tămînă a învățămîntului’1 

în cursul căreia au avut loc se- 
minarii, adunări, parăzi și expo
ziții în întreaga țară. Manifestă
rile din cadrul „Săptăminii învă
țămîntului" au fost organizate 
de către Asociația națională a 
învățătorilor și de autoritățile 
locale cu scopul de a impulsiona 
dezvoltarea învățămîntului în în
treaga țară.

Hotărît să înlăture cit mai re
pede posibil urmările dominației 
coloniale, guvernul ghanez a de
pus de la cucerirea independen
ței eforturi considerabile pentru 
a dezvolta invățămintul. în 1962 
a fost adoptată hotărîrea de <i 
introduce invățămintul gratuit

ți obligatoriu în școlile elemen
tare. în timp ce în 1957 în șco
lile elementare erau cuprinși 
455 749 de elevi, în prezent în 
cele 6 792 de școli învață aproa
pe 800 000 de elevi. în afară de 
acestea există 1 739 de școli me
dii frecventate în anul școlar 
1962-1963 de 204 054 elevi. A 
fost lărgit invățămintul superior 
și înființate numeroase institute 
tehnice. înainte de cucerirea in
dependenței aproape toate ma
nualele de școală erau făcute de 
autori străini și serveau intere
sele colonialiștilor. în prezent, 
la principalele materii există 
cursuri elaborate în Ghana po
trivit necesităților țării și în con
formitate cu interesele poporului 
ghanez.

Odată cu zilele vacanței numeroși studenți po.oner. _ :

Puternice acțiuni ale oamenilor muncii (râncezi 
împotriva unui proiect de lege antidemocratică

PARIS 17 (corespondentul A- 
gerpres T. Vornicu transmite) : 
întreaga Franță a trăit miercuri 
sub scmjnu] luptei dusă de po
porul muncitor pentru apărarea 
dreptului lău la grevă primejduit 
prin proiectul de lege guverna
mental care se discuta în aceeațî 
ai in Adunarea Națională fran
ceză.

La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale. Confederația 
Generală a Muncii, Confederația 
muncitorilor creștini ți Force 
0uvriere, acțiunile greviste a 
început încă din sorii silei de 1 
iulie. In primele ore ale dim; 
neții au mirat în grevă kunilL, 
muncitorii de Ia eentralele elec
trice, urmați apoi de cei din toa
te celelalte sectoare al« eeoso- 
mieî franceze. Timp de câteva 
ore doar spitalele, dini cile |î ra
tele de națteri din Paria as fost 
alimentate ra curent electric |î 
cu gaze, trenurile electrice, me
troul, posturile de radi* |i tele
viziune fi-au întrerupt activita
tea. De altfel- salariata rad-*»i*i

----------- 1

rial

despre 
invățămintul

J

superior tehnic

o 
delegație de cadre 
didactice din insti
tutele superioare 
tehnice italiene în 
frunte cu profeso
rul Gino Bozza, 

rectorul Institutului Politehnic 
din Milano.

Profesorul Bozza, cunoscut 
om de știință italian, autor al 
unor lucrări valoroase în do
meniul fizicii tehnice, a 
puns cu multă amabilitate 
rinței ziarului nostru de a 
părtăși cititorilor impresii 
vizita făcută.

— Sînt foarte satisfăcut de 
posibilitatea pe care am avut-o 
de a vizita Romînia și a lua 
contact direct cu învățămîntul 
superior tehnic din țara dum
neavoastră. Vizitele la Institu
tul Politehnic și Institutul de 
Construcții din București, pre
cum și la Institutul Politehnic 
Brașov ne-au dat o imagine 
concludentă despre dezvoltarea 
școlii superioare tehnice romî- 

■ nești. Am desprins multe obser- 
I vații și concluzii interesante. 
• Așa cum sint obișnuit în acti- 
I vi ta tea la catedră mă simt în

demnat să încep cu o caracte
rizare sintetică...

— Esența impresiilor dv. 
despre Invățămintul superior 
tehnic romînesc...

■ — Exact 1 Aveți un învăță-

I

mint superior tehnic cu care 
vă puteți mîndri șî care e în 
pas cu dezvoltarea puternică a 
industriei. Marele număr de 
noi ingineri care absolvă insti
tutele romînești în fiecare an 
este o realizare impresionantă 
și o oglindă a importanței ce se 
acordă formării cadrelor de 
specialiști. Această preocupare 
pentru pregătirea unui larg 
contingent de cadre tehnice o 
întîlnești sub multiple aspecte.

— Care dintre aceste aspecte 
v-au atras mai mult atenția ?

— Condițiile bune de studiu 
create studenților, cadre didac
tice suficiente și valoroase, la
boratoare excelent utilate. La
boratoarele institutelor dv. sînt 
utilate cu aparatură din cea 
mai modernă. Toate acestea îți 
creează convingerea că nu se 
face economie atunci cînd e 
vorba de pregătirea specialiști
lor. Spunînd aceasta mă refer, 
desigur și la o altă latură : 
condițiile de viață ale studen
ților.

— Ați vizitat, probabil, com
plexe sociale studențești ?

— Am vizitat complexul de 
la Grozăvești și cred că e o 
plăcere să trăiești ca student 
într-o asemenea ambianța de 
confort.

— Ce alte aspecte ale vieții 
institutelor superioare tehnice 
din țara noastră v-au mai re
ținut atenția ?

— Formele multiple de prac
tică în producție și cercetarea 
științifică la care sînt antrenați 
studenții. La dv. se asigură o 
specializare bine consolidată 
prin practică, iar această spe
cializare corespunda necesită
ților mari de cadre tehnice în 
ritmul rapid al dezvoltării in
dustriei. In ce privește cerceta
rea științifică, e remarcabil nu
mărul mare de studenți atrași 
în asemenea activitate. Despre 
activitatea științifică de cerce
tare ne-am putut face a idee

și prin consultarea buletinelor 
științifice ale școlilor vizitate. 
Aceste buletine atacă teme 
complexe, de profunzime, în 
domenii dintre cele mai Impor
tante ale cercetării tehnice mo
derne.

In concluzie aș vrea să subli
niez că vizita în Romînia, con
tactul cu cadrele didactice șî 
științifice din țara dv. au fost 
foarte utile, deosebit de inte
resante pentru delegația noas
tră. Cred că o extindere a unor 
asemenea 
ficare a 
reciproce 
publicații 
foarte de

— Am mai avea o doleanță...
— Cu plăcere.
— Proiesorul Bozza despre 

studenții din Romînia.
— Din păcate, în vizita noa

stră foarte scurtă n-am avut 
prilejul unul contact mai am
plu cu studenții. Ceea ce pot 
spune, ca impresie personala, 
este că studenții pe care i-am 
întîlnit erau oameni entuziaști, 
efervescențl, cu aerul omului 
căruia i se deschid larg dru
murile în viață.

schimburi, o Intens! - 
informării științifice 
prin buletine și alte 

ar fi folositoare, 
dorit.

Interviu luat de:
EM. RUCĂR
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Manifestație
la Saigon

• MOSCOVA. — Potrivit 
înțelegerii intervenite între 
guvernele Uniunii Sovietice și 
Republicii Democrate Germa
ne, la Moscova a sosit o dele
gație guvernamentală a R-D.G. 
condusa de Lothar Bolz, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al aface
rilor externe.

La Moscova delegația va fi
ves consultări în probleme de 
politică externă care intere
sează cele două părți.

Delegația a fost întîmpinată 
de Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
mareșalul Greciko, prim loc
țiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S. și de alte persoane.

sprijină acțiunea statelor africana 
!n cadrai Consiliului de Secu
ritate.

După cum m știe. Cnariteti te 
Securit*:* smează să s 
neasci la 22 iab« la carw 
de stata airiema pi sn n ■ 
politica de apartheid da
ca Sud-Africană și assafin 
coloniile pertugheza africane.

In cadrul unei latUzin c~ 
avut loc la 16 iulie, deiegBțliln crier 
două continente au hotârit ami*a 
nnnl grup de lacra Iernat, potri
vit recomandărilor Coalacratai te 
la Addis-Abeba, din ie
externa din Ghana. Maroc. fiițv- 
na (membra ala CranteM te 
Securitate}, India ii Irak, car* sr- 
meazA să prezinte cria tete or 
zar] In fata Catelirs te Sam 
ritata. Totodată f , -i «rw-n 
grup vor avea ceasulUr: ca kbe 
delegații. Ln special ca teteteC^-® 
țărilor din Anenci Latusă seetra 
a cunoaște pm*rt*1 lor e
asupra acestor prob

Insulele Comore
nu sint un colț liniștit.

Agențiile de presă continuă să 
transmită știri despre inciden
tele rasiale din S.U.A. In nu
meroase orașe americane rasi
știi se dedau la slngeroase a- 
tacuri împotriva populației de 
culoare care cere

Planuri de intervenție a CENTO 
în războiul împotriva kurzilor 

te; «a laa.
M *u acaau: ca

L. M-

CAIRO 17 (Agerpres). — 
Ziarul .Journal 

referindu-se la știri 
publică un articol 
„Internaționalizarea 
cu kurzii”.

„Ultimele știri parvenite din 
cercuri competente, axată nă
rui, demonstrează că Consiliul 
permanent al CENTO din Izmir 
s-a întrunit pentru înfăptuirea 
planului de intervenție împo
triva kurzilor. De data aceasta, 
conducerea CENTO consideră 
că războiul din Kurdistan re
prezintă un moment favorabil 
pentru restabilirea pozițiilor 
sale în Irak'.

„Deși oficial S.UA. un fac 
parte din CENTO, subliniază 
ziarul, aviația americană de 
transport va participa la trans
portul trupelor in conformitate 
cu planurile invaziei- Pe de 
altă parte, Anglia va pune la 
dispoziție baze militare in 
Orientul Mijlociu"

„Așadar, războiul Împotriva 
kurzilor a depășit cadrul in 
care s-a încercat să tie menți
nut și se transformă necontenit 
într-o problemă internaționa
lă”, conchide ziarul.

Numai restabilirea rapidă a 
păcii între arabi și kurzi, scrie 
în încheiere ziarul, poate să 
salveze definitiv o regiune de 
importanță vitală din Orientul 
Mijlociu de amestecul impe
rialist.

ATENA. 17 (Agerpres). — 
Ziarul grec „Ta Nea” relatează 
că potrivit știrilor sosite din 
Damasc, ambasada Angliei din 
Siria a cerut guvernului sirian 
să . permită zborul avioanelor 
militare engleze spre irak. Po
trivit unor știri parvenite din 
Damasc s-a aflat că avioanele 
engleze vor participa la opera
țiunile militare împotriva 
kurzilor din nordul Irakului.

Avioanele engleze var efec
tua zboruri periodice în Irak de 
la bazele militare din Cipru și 
vor ateriza pe un aeroport mili-

WUoctatat fee. JVa a

TartestuKloi irteuo. T 

te deef* 
li Lire m _ 
din KnrdiiLu. MneaZ.
Erhil și ^-îliTRnr- lult 
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Con*uieații]e dintre eie unt f»*- 
■ihîle nuaai te caadîșidc m car* 
coloanele farțd*r ar*ate ș-r«rr- 
aaaaentale «tat rn**țtle ce 
taneuri".

Corespondentul agenției ăaaa 
eizted Preia ■ int o tetrrvedere 
m Ihrahte Ak^ed. oecrctarnl 
general al PartidnJni denocnf 
din Knrdiitan, care în acelațâ 
tunp este șefa) «Utnlni aaajor al 
knrxilar. Ikrakte Akaaed a mhli
niat tecâ de la teeepu! ineficien
ta operați^nilar militare deafâ- 
|urate de trapele irakiene. Afa- 
aiBcle cueceac ale armatei irakie
ne, a declarat Ahaed. f-in redai 
la repreaimu împotriva F*PU" 
lației painice, la distragerea si
lelor knrde, !■ râfniala ra locoi- 
torii acestora.
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emoxe a populației 
Meaaofv narile eompasii 
franceze, pmurc care local de 
fraaxe a ocnpd ^Soczete coio- 
nsxJe ae Banîbao" obțin profi
tori fribaloase.

Cokmtalițm francezi au pui, 
te asmeneâ, tentorial insule
lor, Comore la dispoziția Penta- 
powhtt, care a fnființat aici 
baze nilîtere.

însuflețiți de dorința de li
bertate, africanii din insulele 
Conors deifdșoard de mai 
nalxâ creme o apriga luptd 
ImpotriEtt colonialițtilor. Miș
cări &1q lâranilor în sprijinul 
mendidrilor lor (mat ales 
pmm pinint) au avut loc in 
mod frecvent. Insă in prezent 
lațrta .poporului din insulele 
Comore are ca obiectiv princi
pal obținerea, independenței. 
Recem vicepreședintele Comi- 
retulsâ național de eliberare 
tea arhipelag a subliniat hotă- 
rirea poporului «Sa de a-și 
intensifica lupta de eliberare 
«ațicmald pentru obținerea in
dependenței de stat șt pentru 
desființarea bazelor militare 
da pe teritoriul Comore, baze 
care rint folosite pentru înd- 
bnșirea mișcării de eliberarea 
popoarelor din întreaga Africă.

Lupta populației asuprite 
te* arhipelagul Comore, or
ganizată de Comitetul național 
de eliberare, constituie prelu
diul dispariției a încă unui 
panct negru de pe harta 
Africii.

împotriva 
regimului diemist

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de piesă 
relatează că la 16 iulie au reîn
ceput ]a Saigon demonstrațiile 
budițtilor împotriva regimului 
diemist. Feste 150 de budițti au 
demonstrat în fața ambaaadei a- 
mericano protcstînd împotriva 
persecuțiilor la care sînt supuși 
credincioșii budițti de către au
toritățile diemiate. în drum spre 
ambasada americană, demonstran
ții l-an ciocnit cu unitățile «le 
polițîo trimise în grabă pentru 
a împiedica demonstrația aă ia 
amploare. Poliția a încercat lă 
oprească înaintarea demonstran
ților blocînd străzile cu vehi
cule, dar budiștii iu reușit să 
treacă peste baraje șî să rupă 
cordoanele polițiștilor. Timp de 
2 ore, transmite agenția Renter, 
demonstranții an strigat lozinci 
antidiemiste și au ascultat cuvân
tări rostite de conducătorii lor.

Un reprezentant al clerului 
budiit a anunțat după demon
strație că mai mulți preoți vor 
începe o grevă a foamei de 4K 
de ore pentru a protesta împo
triva regimului diemist. El a ară
tat că greva foamei va fi urmată 
de noi sinucideri publice.

Demonstrația de marți pune 
capăt unui așa-zi1 armistițiu, în 
vigoare de li 16 iunie între au
toritățile diemiate fi biserica 
budista. După cum. ie știe, la 
acea dată intre reprezentanții 
celor două părți intervenise un 
acord în virtutea căruia autori
tățile diemiste promiteau să în
ceteze persecuțiile împotriva bu- 
diștilor. Acordul a fost însă în
călcat de autoritățile diemiate 
care s-au folosit de întreruperea 
demonstrațiilor pentru a opera 
arestări ta rîndul budijtilor fi 
a restrânge libertatea de mișcare 
a acestora. Conflictul dintre bu- 
difti fi autoritățile diemiste a 
reiabucnit astfel cu o vigoare fi 
mai mare.

noastră înfățișează 
unei

i obținerii independenței, t, 
de poporul din Zanzibar ft

După alegerile din Zanzibar

• ATENA. — Sub presiunea 
opiniei publice. In Grecia conli- 
nnd cercetarea Împrejurărilor în 
cart ra produs atacul elementelor 
neolaxciste Împotriva parlicipanți- 
lar la adunarea partizanilor păcii 
de la Salonic din 22 mai. in 
timpul căreia a lost asasinat depu
tatul Lambrakis. luptător pentru 
pace și democrație.

După cum subliniază agenția 
Re-jter. s-a constatat cd o parte 
din vina pentru evenimentele sîn- 
gerocue, care au avut loc la Sa
lonic, revine organelor 'Aslaliei 
(poliția secretă greacă).

Din dispoziția procurorului, a- 
rață agenția Reuter, au fost ares
tați unul din funcționarii superiori 
ai Aslaliei din Salonic si Xenofon 
Yosmas. conducătorul organizației 
neofasciste din Salonic.

gențiile de presă au anunțai că in alegerile care 
'desfășurat în Zanzibar între 8 și 12 iulie rictoriu a 
revenit forțelor anticolonialiste. Acest fapt, firește, 
upropie fi mai mult data obținerii independenței, 
încununarea luptei dusă 
pentru libertate, pentru scuturarea jugului colonial. 

'Această luptă a început încă de la sfîrșilul seco- 
lului trecut, cînd Zanzibarul (care cuprinde în afară de insula cu 
același nume și insula Pemba) a fast ocupat de colonialiștii y 
englezi, atrași da bogățiile și de poziția strategică a acestui terito- , 
riu. Ca urmare a exploatării nemiloase la care a fast supusă, popu- ( 
lația băștinașă a întreprins numeroase acțiuni anticolonialiste, cele 
mai multe reprimate sîngeros de autorități.

în 1960 zanzibarezii smulg colonialiștilor o importantă con- ■ 
cesie : dreptul de a-și alege reprezentanți în Consiliul legislativ, . 
precum și dreptul de a avea un guvern local, condus de un prim 
ministru african. Autoritățile colonialiste au încercat să anihileze •: 
aceste concesii prin măsuri destul de cunoscute : promulgarea de 
legi excepționale cu privire la „ordinea publică", ațîțarea vrajbei 
între diferite partide politice și grupuri rasiale, popularizarea j 
răsuflatului slogan despre „incapacitatea” băștinașilor de a se con- 
duce singuri etc.

U,: Toate acestea n-au dat însă rezultatele scontate. Lupta de . '
eliberare națională din Zanzibar nu numai că nu s-a potolit, ci ft 
dimpotrivă, s-a intensificat. La începutul acestui an au avut loc 7 
puternice demonstrații pentru acordarea independenței.

în cele din urmă, la 24 iunie, colonia britanică Zanzibar și-a 
cucerit autonomia internă. Mohammed Shanite, liderul Partidului : 
Popular din Pemba și Zanzibar a format noul guvern, compus din 
8 miniștri africani. O parte din atribuțiile ce reveniseră pînă 
atunci autorităților coloniale britanice au trecut în competența : 
noului guvern. Totodată, s-a hotărît ca lu 8 iulie să aibă loc ale
geri pentru desemnarea noii adunări legislative.

Rezultatele acestor alegeri sînt acum cunoscute. Cele două 
mari partide care se pronunță în mod consecvent pentru obținerea 
independenței depline — Partidul Naționalist și Partidul Popular 
din Pemba și Zanzibar — au obținut în parlament 28 de locuri 
din totalul de 41. In aceste condiții, Mohammed Shamte va con-., 
tinua să dețină funcția do prim ministru. La 16 iulie, primul mi
nistru al Zanzibarului, Mohammed Shamte, a prezentat lista nou
lui guvern guvernatorului englez.

' ' f ziariștilor, primul ministru a t
_ ...,D__ ____________ acord cu convocarea la sfîrșîtul lunii 

55 septembrie a unei conferințe în vederea stabilirii datei acordării 
" independenței Zanzibarului. El și-a exprimat speranța că Zanzi- K 

barul va obține independența la începutul lunii octombrie. Pre
mierul a subliniat, de asemenea, într-o declarație anterioară, că 
guvernul său salută propunerea reprezentanților Tanganicai, Ke- ■, 
nyei și Ugandci ca Zanzibarul să adere la proiectata Federație 
a Africii răsăritene._____________________________________ <(

Victoria în alegeri a partidelor anticolonialiste este o victorie ■>

■
'>

i

5> tui guvern guvernatorului
Răspunzînd întrebărilor

că Anglia i a declarat de

'■

declarat <. 
tul lunii ' 1

«

« _______________ .
S) a luptei de eliberare națională a întregului popor din Zanzibar 
{) dornic să-și ia cit mai curînd soarta în propriile-i mîini.
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