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Chimiștii brașoveni
ișt respectă 

cuvintul dat
PE MARILE

TRASEE ALE
ÎNTRECERII
SOCIALISTE

HJL1U HALMAGHI
inginer șef al Uzinelor chimice 

— Rîșnov t

a petalele unei fiori, 
în jurul Brașovului se 
răspîndesc numeroase 

. întreprinderi. Pe o rară 
' de cîțiva kilometri am 

întîlnit 3 întreprinderi 
chimice. Diierite ca 

proiil — una produce mucava șl 
hîrtie cretată, alta coloranți și a 
treia rășini sintetice — an o tră
sătură comună : aceea a realiză
rilor. Am solicitat unor conducă
tori din aceste întreprinderi să 
ne răspundă la întrebările ,,Cu ce 
rezultate întîmpină colectivul 
dumneavoastră apropiata sărbă
toare, 23 August, și ce măsuri au 
contribuit la obținerea acestora”

cînteia
Tinerelului

Proletari

Muncitor

„Colectivul nostru de muncă s-a angajau 
ca In cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei să obțină o creștere a in
dicelui productivității muncii cu 6,3 la sută 
mai mare față de sarcina planificată. Am 
reușit sa depășim această cifră — am reali
zat o creștere a productivității de circa 8,5 
la sută — fapt care a dus la Îndeplinirea 
planului semestrial încă din ziua de 18 iu
nie a.c. De la începutul anului și pînă la 
1 iulie au fost date peste pian mai mult de 
70 de tone rășini sintetice și alte produse 
chimice.

Cum am ajuns la aceste rezultate f In 
primul rînd, datorită grijii cu care a fost 
aplicat planul de măsuri tehnico-organizc- 
lorice. Cele 16 obiective ale planului M.T.O. 
au fost completate pe parcurs cu Încă 14 
S-a acordat o atenție deosebită acelor mă
suri care se refereau la creșterea indicilor 
Intensivi de utilizare a instalațiilor. Printre 
primele s-a situat îmbunătățirea sistemu 
lui de alimentare cu carbid a generatorului 
de acetilenă. In uzină a fost proiectat și 
executat un nou alimentator care asigură 
o durată de funcționare continuă de peste 
4 000 de ore față de 50—60 de ore 
jiona cel vechi.

$i un alt exemplu. Tinărul 
Gheorghe Zorea a propus, spre 
anului trecut, ca la detentorul nr. 
montat un răci tor corespunzător, în scopul 
îmbunătățirii sistemului de răcire al apei la 
pompa de vid. Propunerea a fost trecută în 
planul M.T.O. al uzinei. El a contribuit în 
continuare la realizarea propunerii, a con
dus lucrările de experimentare. Efectul: 
apa fiind mai rece absoarbe mai multă ace
tilenă, prin recuperarea acesteia creîndu-se 
economii de aproape 150 000 de lei'.

într-adevăr, în tînăra uzină chimică — 
intrată în producție abia de 5 ani — lucrea
ză un colectiv tînăr și entuziast. Sînt nu
meroase faptele care dovedesc preocuparea 
tinerilor chimiști (peste 70 la sută sînt sub 
30 de ani) pentru continua îmbunătățire a 
calității produselor și mai buna iolosire a 
agregatelor. Munca lor este completată și 
de un studiu continuu, concret, al procesu
lui tehnologic. Inginerul chimist Rodica 
Drăghici a studiat îndelung procesul de 
plastifiere a emulsiilor- La începutul tri
mestrului II, după numeroase experiențe de 
laborator, a elaborat o metodă originală de 
determinare a efectului de plastifiere de- 
monstrînd că acesta are loc în primele 4—6 
ore și că nu este nevoie de 20 de ore cît 
prevedea tehnologia existentă atunci. Apli
cată în producție, noua metodă a dus la 
creșterea capacității de producție a auto- 
clavelor în care se face polimerizarea și 
plastiiierea de peste 1,6 ori.

Tînărul Ion Cocan, operator șef la poli- 
merizare, este cunoscut în uzină ca unul 
dintre muncitorii cei mai studioși. EI răs
punde de funcționarea unui grup de 7 auto
clave în care, în fiecare moment, există alte 
substanțe în faze diferite de polimerizare 
sau finisare (lacuri, suspensii, emulsii etc.). 
Fiecare șarjă necesită un control separat 
Cocan a depus toată silința și și-a însușit 
foarte bine procesul tehnologic. Cele citeva 
cuvinte prin care tovarășii din comitetul 
de partid și din conducerea uzinei îl carac
terizează constituie, de iapt, esența contri
buției lui la succesele întregului colectiv: 
dă numai șarje de bună calitate.

cit func-

operator 
s Urși  tul 
4 să fie

VLADIMIR GOLDEA
inginer șei adjunct al Fabricii 

„Colorom -Codlea :
„După 6 luni bilanțul este îmbucurător. 

Colectivul nostru și-a realizat sarcinile pla
nului producției globale pe semestrul I cu 
8 zile înainte de termen- Angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 August sînt pe 
cale de a fi îndeplinite- La producția glo
bală mai avem de realizat peste plan circa 
200 000 lei, la marfă 50 000 Iei, iar la econo
mii la prețul de cost circa 200 000 lei. Cit 
privește productivitatea muncii, angajamen
tul de a depăși prevederile planului cu 2J5 
la sută a fost realizat — pe cele 6 luni am 
obținut o depășire de 5 la sută~.

Aceste realizări se datoresc firește hăr
niciei și priceperii colectivului de munci
tori. Totodată se poate vorbi despre nume
roasele măsuri tehnico-organizatcr:ce luate 
în această perioadă. Tovarășul inginer șei 
adjunct ne-a înfățișat pe cele mai princi
pale : îmbunătățirea unor procese tehnolo
gice, mecanizarea transporturilor ia secția 
B, organizarea cursului de ridicare a cali
ficării pentru operatorii chimiști si Icbo- 
ranți etc. Și mai trebuie să amin 
plinirea unor angajamente prh 
produse. Iată ce ne-a relatat in 
tov. inginer V. Goldea. despre aceste doaă 
probleme :

„Preocuparea pentru sporiri 
instalațiilor și a randament 
nouă. Din momentul cind o in 
pusă în funcțiune și-a atins parametru 
iectați, colectivul care o deservește in 
să tatoneze posibilități de sporirea capaci
tății ei. în secția de anilină — și Ia această 
realizare a contribuit întregul colectiv, de 
la mecanicul de întreținere pînă la șeful 
secției — au fost create noi circuite între 
diverse utilaje. Aceasta a dat posibilitatea 
unei rezerve de utilaj care este folosită în 
scopul măririi capacității Întregii instalații- 
Sau un alt caz: multa vreme kt instalația 
care producea acidul „I“, randamentul a fost 
scăzut. Un colectiv — format în majoritate 
din ingineri utemiști — a făcu: --meroase 
teste pe instalație. S-a ajuns .:a soluția 
schimbării radicale a procesului tehnologic. 
Astăzi, după două luni de cind instalația 
lucrează cu un nou proces tehnologic, ran
damentul ei a crescut peste cel planificat 
cu 12 la sută-

L

natului
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Importante cantități 
de cărbune livrate 

termocentralelor
Minerii din ba

zinul carbonifer 
-Muntenia" au li
vrat în plus, de la 
începutul anului, 
termocentralelor, o 
cantitate de lignit 
din care se poate 
obține energia elec
trică egală cu con
sumul întregi: țări 
în anul 1938.

Exploatările mi
niere din acest ba
zin livrează :n pre
zent într-un semes
tru cit în întregul 
an 1950. In an., de 
după eliberare, aici 
au fost 
abataje
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Produse peste plan
PITEȘTI (de la coresponden

tul nostru). — Mobila fabrica
tă de C.I.L.-Pitești și-a cîștigat 
un bun renume in rîndul cum
părătorilor din întreaga țară. 
Sufrageriile tip Bîlea cit și ca
napelele Carpati sînt apreciate 
pentru Jinia lor modernă și 
pentru calitatea lor ireproșabi
lă. In primul semestru din acest 
an, harnicul colectiv de aici a 
obținut realizări însemnate. 
Astfel, planul producției glo
bale a fost îndeplinit în pro
porție de 101,8 la sută, iar cel 
al producției marfă a fost de
pășit cu 6 la sută. In această

perioadă, Combinatul de indu
strializare a Iemnului-Pitești a 
livrat peste plan 1006 tone 
produse fibro-lemnoase, 115 
garnituri de suiragerie tip Bî
lea, 131 canapele, tip Carpați, 
8 829 metri pătrați parchete, 18 
metri cubi placaj și alte pro
duse. Rezultate însemnate s-au 
obținut și pe linia îmbunătățirii 
calității produselor. Angaja
mentul de a îndeplini planul la 
calitatea produselor cu 4 la 
sută a fost depășit; calitatea 
placajului a fost îmbunătățită 
cu 6 la sută, iar a plăcilor fi
bro-lemnoase cu 9 la sută.

/Voi construcții de locuințe
Constructorii din regiunea 

Banat s-au angajat să întâm
pine ziua de 23 August, termi- 
nînd un număr de 1446 de 
apartamente. Pînă în prezent 
au fost date în folosință a- 
proape 400 de apartamente în 
orașele Reșița. Timișoara, A- 
rad, Lugoj și Deta, iar alte cî- 
teva sute de apartamente se 
găsesc în stadiu de finisare. Pe 
marile șantiere de construcții 
din Timișoara s-au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice menite să aducă noi îmbu
nătățiri procesului de produc
ție : introducerea lucrului în

două schimburi, ridicarea ca
lificării profesionale a unui 
număr de 1 330 de muncitori, 
folosirea placajului bacheliti- 
zat la cofraje, folosirea în con
strucții a unor materiale, cum 
sînt oțelurile superioare, ma
sele plastice și plăcile de ce
ramică etc. în cinstea zilei de 
23 August, constructorii de lo
cuințe din regiune vor realiza 
80 la sută din sarcinile lor pe 
întreg anul în curs.

ION MEDOIA
profesor Bucegii,.. cu cușmă de zăpadă în plină vară.

CRONICA ACTUALITĂȚII
0 nouă promoție de ingineri 

a Politehnicii ieșene

La Institutul politehnic din Iași, 
la sfîrșitul anului de studenție, 
292 tineri și . tinere s-au întîlnit, 
pentru ultima oară, în amfiteatrul 
institutului. Detașamentul de spe
cialiști din industria patriei noas
tre socialiste a sporit astfel cu 38 
de ingineri mecanici, 41 de ingi
neri hidrotehnicieni, 50 ingineri 
electrotehnicieni, 67 ingineri pen
tru industria ușoară și 96 ingineri 
chimiști. Proaspeții ingineri mem
bri ai promoției 1964 a institutu
lui ieșean și-au exprimat hotărîrea 
de a valorifica în producție, tot 
ceea ce au dobîndit în anii de stu
denție, întreaga lor capacitate de 
muncă.

C. SLAVIC

Maistrul Ciocloș Gheoighe de la Atelierele „9 Mai' din Capi
tală, nu este cu mult mai în vîrstă ca strungarul Ion Poli
zările. Fotografia îi înfățișează colaborînd, sfătuindu-se asupra 

prelucrării unor piese mai complicate

Ing. ARTUR IOAN
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a lll-a)

Ghid
Oficiul Național de 

Turism-„Carpați" a e- 
ditat un nou ghid 
automobilistic al R.P. 
Romîne. Adresîndu-se 
și turiștilor străini 
care ne vizitează țara, 
el este tradus în lim
bile engleză, franceză, 
germani și rusă.

Lucrarea, mult îm-

Centrale

al R. P. Romine
bogățită față de 
similare publicate 
terior, cuprinde, în a- 
fară de harta automo
bilistică, o scurtă pre
zentare geografică a 
țării, hărți cu șosele 
și drumuri naționale, 
schițe de plan ale 
principalelor orașe,

cele 
an-

precum și adrese ne
cesare turiștilor. Sînt 
incluse, de asemenea, 
adresele unor hoteluri, 
restaurante, policlinici, 
agenții de voiaj ale 
C.F.R., Tarom și Na- 
vrom, stații de benzi
nă, diferite magazine, 
teatre, opere etc.

(Agerpres)

telefonice automate 
in stațiile de cale ferată

De curînd au fost date înx func
țiune centralele telefonice automa
te din stațiile de cale ferată Con
stanța, Arad și Cluj. Totodată, la 
această rețea telefonică interurba
nă au fost interconectate și o serie 
de gări din împrejurimi, cum ar fi 
Fetești, Medgidia, Dej, Teiuș, Ora
dea, Curtici, Gurahonț și altele. 
Prin intrarea în funcțiune a aces
tor instalații s-a creat posibilita-

tea ca legăturile telefonice cu 
ferite complexe feroviare să 
obținute ca și la orice telefon 
tomat obișnuit din rețeaua urbană.

Pînă la sfirșitul anului vor fi 
date în folosință alte centrale te
lefonice automata, modernizarea 
telecomunicațiilor feroviare per- 
mițînd o mai bună desfășurare a 
muncii.

di- 
fie 
au-

(Agerpres)Foto : GHEORGHE CUCU

Din îndemnul conștiinței socialiste

SAALC. era scăp:~ pe taine. 
mașinii Strungul fi m~-~
nile lut Și ei n îngrijea și E 
curăța ca pe un oboect de 
preț, ca pe un bun îndrâp 
peste măsură. Iacă de pe a- 
tunci dădea numa: p.~se de 
bună calitate; nimeru nu-s 
aduce aminte să fi reboîat ei 
vreo lucrare, pectru că șcia 
să-și organizeze bine locul de 
producție și oanxrui au în
ceput să-1 laude -Bravo hxi 
Busuioc !“ zicea meșterul cu 
glas tare, să audă toți, cind 
vroia să zgindăre amorul pro
priu a! altui tinâr care se lăsa 
pe tînjeală. -Busuioc e fala 
atelierului strungărie", zicea 
șeful de atelier.

«st motivul pen- 
m trei ani. Nico- 
a fost propus să 

Iul tehnic de 
■ște. o recu- 
a priceperii, 

a bogatelor lui 
itru că mai în- 

cunoști foarte

e orice alt

producțtei- 
'acă și eoc- 
u devenită

ția n 
pante

h;i

Buf

pat
r a

cea

noapte®, a ajuns la concluzia 
că lipsa cea mai mare aparți
ne nu strungarilor, ci apara
tului cu care se verificau pie
sele : pantometruL Acesta era 
un dispozitiv cu bulă de aer 
prea puțin sensibil și permi
tea o abatere de pînă la 1 mm. 
Ori, axul cotit e o piesă de 
mare precizie la orice motor. 
Un aparat de verificat precis 
i-ar fi ajutat și pe strungari 
la controlul pe faze dar și pe 
el la controlul final. A început 
să se gir.dească serios la pro-

Pasiunea - tovarăș de muncă

secție: nu ! 
A urmat c 
și-a hiat j 
Dar abia c< 
să-1 chinuit

curs special și 
ul In primipp. 
cum a început 
r. gind. Se sim-

proven
la des

ateîier

ea
a-

zu avea para me— 
m STAS, dar pu- 
umi la atît? Co- 
oențelor însemna 
ii mare de mun

ca ri în ultima instanță pier
derea unui timp productiv în 
care se puteau atrunji alte 
p:ese. Din frămintarea aceas
ta care nu-1 da răgaz nici

blema aceasta, a deschis din 
nou cărțile lui tehnice de aca
să : ..Calculele strungarului-, 
..Cartea strungarului-, .An
grenaje". s-a dus la biblio
teca tehnică a șantierului 
și a căutat altele, iar conclu
ziile la care a ajuns i le-a ex
pus lui Ion Teleanu, un strun
gar cu mare experiență. A-

In curînd
pe ecrane

CONSTRUCTORILOR
DE AUTOCAMIOANE

Sîmbătă, 4 iulie, a avut loc la 
clubul Uzinelor „Steagul roșu“ din 
Brașov, premiera noului film docu
mentar „După zece ani", al cărui 
erou este colectivul uzinei de au
tocamioane. Realizat după scena
riul și în regia lui Pavel Constan- 
tinescu, (imaginea Tiberiu Olasz) 
filmul evidențiază, o dată cu re
marcabila realizare tehnică a uzi
nelor — autocamionul romînesc 
cu caracteristici la nivelul tehnicii 
mondiale — evoluția, în ultimii 
zece ani, a uzinei și a colectivu
lui ei de muncitori și specialiști.

Constructorii brașoveni au ur
mărit cu emoție reactualizarea u- 
nor imagini, vechi de numai un 
deceniu, dar în care e greu sa re
cunoști — atît oamenii, astăzi 
mult schimbați, dar mai ales pei
sajul uzinei aproape sută la sută 
înnoit, în cea mai mare parte de 
nerecunoscut : secția motor, secție 
nouă, dotată cu linii automate, 
secțiile șasiu, prese-capotaj, mon
taj general ctc. Cu firească satis
facție s-au întîlnit în film con
structorii cu propriile imagini, cu 
locurile de muncă, cu uzina'lor, 
dar mai ales s-au bucurat atunci 
cind filmul a evidențiat în imagini 
sugestive calitatea înaltă a auto
camionului construit de ei, nota 
~aximă primită la cele mai grele 
încercări, dar și în cadrul unor 
examene foarte severe cum au 
fost tirgurile internaționale de la 
Barcelona, Salonic, Viena sau 
Leipzig.

în discuțiile purtate pe marginea 
r. oului documentar, muncitorii par
ticipant! la vizionare au mulțumit 
cineaștilor pentru imaginea con- 
■ s5, dar plină de adevăr și fru- 
~ -sețe pe care au realizat-o des
pre uzina lor.

E. F.

mîndoi și-au imaginat un dis
pozitiv nou de verificat, i-au 
întocmit schița, i-au făcut 
descrierea și l-au prezentat la 
cabinetul tehnic. Peste două 
săptămîni prototipul dispoziti
vului circula de la un strung 
Ia altul, iar la un alt interval 
de timp fusese multiplicat în 
aîte zeci de exemplare. Veri
ficarea corectă, care nu per
mitea nici o abatere a dus la 
înlăturarea definitivă a defi
ciențelor la axul cotit. O dată 
cu îmbunătățirea calității, a 
crescut și productivitatea 
muncii.

Fără egal a fost satisfacția 
lui Nicolae Busuioc, dar abia 
de acum începea să-1 pasio
neze mai mult munca de 
creație.

O comandă urgentă pentru 
Fabrica textilă din Sibiu a 
putut fi executată înainte de 
termen și datorită faptului că 
el și-a imaginat și a creat un 
nou dispozitiv de găurit ex
centrice. Ce-i drept, acest dis
pozitiv se folosește numai la

GEORGE MIHĂESCU
(Continuare în pag. a Ul-a)
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SECERIȘUL
Tineri colectiviști 
și mecanizatori!
Participați cu însuflețire la 

recoltarea la timp și fără 
pierderi a cerealelor, la 
transportul și depozitatul grî- 
nelor, la eliberarea terenului 
de paie și pregătirea lui pen
tru executarea arăturilor a-
dînci de vară, la strîngerea și 
depozitarea cu grijă a tutu
ror rezervelor de furaje, la 
însămînțarea culturilor duble 
pe suprafețe cît mai mari.

Desfășurînd larg întrece
rea socialistă, folosiți fiecare 
oră, fiecare zi bună de lucru

z
L 
E

I

I n nici un alt anotimp, ritmul muncii pe ogoare nu 
cunoaște atîta intensitate ca în timpul verii, în zilele 
dnd se dă bătălia pentru strîngerea recoltei. Bobul de 
grîu se coace la repezeală și dacă nu-1 strîngi la 
timp îl pierzi. Iată de ce pentru colectiviști, pentru 
mecanizatori zilele acestea sînt zile febrile. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît vremea ploioasă din ultima

perioadă, nu este prielnică strîngerii recoltei. De aceea, oamenii 
muncii de pe ogoare căută să folosească fiecare oră bună de lucru. 
Ei intră în lanurile mai coapte și mai zvîntate de pe terenurile ridi
cate cu soluri ușoare. în felul acesta procedează colectiviștii și me
canizatorii din raionul Urziceni. Din cele 37 de gospodării colective 
din raion câre au de recoltat grîtil de pe 28 447 de hectare, 27 au 
început secerișul. Pînă acum două-trei zile, cînd au început să cadă 
ploi abundente, se strînsese deja grîul de pe o suprafață de aproape 
3 000 de hectare. Gospodăriile colective din Armășești, Alexeni, 
Eliza Stoenești, Jilavele și Fierbinți, folosind bine timpul prielnic de 
lucru, reușesc să recolteze suprafețe însemnate. Bunăoară, 
viștii și mecanizatorii din Armășești, Dridu, Movilița au 
cîte 250—300 de hectare. O atenție deosebită 
acordă colectiviștii transportării grînelor la ba
zele de recepție în contul contractelor încheiate 
cu statul ori la magaziile proprii. Pentru ca trans* 
portul să se desfășoare în bune condiții, numai 
pentru această lucrare au fost repartizate 107 au
tocamioane și 1100 de atelaje deservite de echipe 
speciale. G.A.C. Armășești a transportat deja la 
baza de recepție, în contul contractului încheiat cu 
titate de peste 50000 kg grîu situîndu-se prima pe

Pretutindeni oamenii de pe ogoare au aceeași 
cerișul.

colecti- 
recoltat

o can-statul, 
raion, 
preocupare: se-

In trei jumătăți de zi...

asigurînd utilizarea la întrea
ga capacitate a tractoarelor, 
combinelor și a celorlalte ma
șini agricole pentru executa
rea în timpul optim și la un
nivel agrotehnic corespunză
tor a tuturor lucrărilor din
campanie.

TIMPUL

PRIELNIC

FOLOSIT

DIN PLIN
a plouat. A 
o zi de... 

toamnă. Dar sîm
bătă cerul s-a 
limpezit, soarele a 
îmbrățișat din 
nou întinderile CU 

lanuri aurii. Multe gospodării 
colective din raionul Ploiești 
printre care cele din Puchenii- 
Moșneni, Puchenii-Mari, Mun
tenești, Gorgota și altele, au 
căutat să folosească cît mai 
bine timpul prielnic începînd 
recoltatul în lanurile unde 
grîinele s-ău copt.

Colectiviștii și mecanizatorii 
din Gorgota au intrat în lan 
sîmbătă, pe la cumpăna amie
zii. Ei au continuat să recol
teze și duminică toată ziua. 
Prima duminică din luna lui 
cuptor au transformat-o în zi 
de lucru. Este și firesc, deoa
rece grînele de pe unele su
prafețe au trecut de faza do 
coacere în pîrgă și pentru a 
strînge recolta fără pierderi 
este necesar să fie fructificată 
fiecare oră bună de lucru. Se
cerișul e o acțiune de ore, de 
zile. Cine așteaptă, pierde.

Pe ogoarele gospodăriei din

In dimineața aceea de iulie, după ce soarele sorbise rouă și în- 
câlzize lanurile. 29 de combine „atacaseră*1 holdele aurite ale gos
podăriei de stat din Borânești care se întind pe o suprafață de 1 350 
de hectare. Mecanizatorii din cele 4 brigăzi, care participau la a- 
ceastâ „premieră", respectînd o veche tradiție. încă din primele 
clipe s-au angajat într-o pasionantă întrecere. Obiectivul principal: 
strîngerea grinelor de pe suprafețele repartizate într-un timp scurt 
și fără pierderi. Dar, la dteva ore a început ploaia. Firește lucrul 
s-a întrerupt. Tinerii mecanizatori nu și-au părăsit tarlalele. Gîn- 
dmdu-se la ploaia care Ie dă de furcă ei socoteau de fapt sporul 
pe care îl aduce producției de porumb și „pindeau" momentul dnd 
vremea se ra îmbunătăți și «oarele va încălzi iar lanurile ca să 
poată să-și cuntnraie kjcrul- A doua zi, a fost Intr-adevăr, iar 
«oare. HoUde, piaâ către cumpăna amiezii, s-au zvintat. Combinele 
au început din nou recoltatul. Lucrul a continuat intens pînâ seara.

Noaptea și a doua zi dimineață vremea s-a schimbat iar. Și deabia 
în ziua următoare, după amiază, mecanizatorii au mai putut intra 
în lan. Deci în 4—5 zile au fructificat trei jumătăți de zi.

— în felul acesta, am reușit să prindem multe ore bune de lucru — 
ne declară tovarășul Vadim Rusu, inginerul șef al gospodăriei. Am 
intrat pe tarlalele cu grîu din soiurile mai precoce și în numai trei 
jumătăți de zi am strîns recolta de pe aproape 300 de hectare. în 
același timp și cele 10 prese de balotat paie au lucrat din plin. 
Baloții au fost strînși și transportați cu remorcile. întreaga canti
tate de grîu a fost dusă la baza de recepție Urziceni. Dacă timpul 
ne îngăduie, brigăzile noastre, cu forța mecanică de care dispun, 
termină secerișul în 4—5 zile. Pentru transport am angajat de la 
baza I.R.T.A. un număr de 30 de autocamioane. Am asigurat astfel 
pentru fiecare combină cîte un camion, 100 de saci pentru grîu 
și cîte 7 saltele pentru strînsul plevei.

Cu toate că în aceste zile timpul a fost în general nefavorabil ti
nerii Ion Dumbravă, Baciu Savin și Ștefan Drăghici din brigada lui 
Ion Bardaș, au recoltat cîte 15 000 de kg grîu pe zi, în loc de 
12 000 kg cît e planificat pe combină. S-au evidențiat, de asemenea,

terenului de paie și strîngfrea întregii cantități de pleavă, execu
tarea ar. .urilor și însămînțarea culturilor duble. Organizațiile 
U.T.M. din cele 4 brigăzi de cîmp urmăresc îndeaproape munca ti
nerilor care au fost recomandați să lucreze pe combine, la trans
portul grînelor, la strîngerea plevei și a paielor. Munca organizată 
în acest fel a dat posibilitatea mecanizatorilor Sotir Marinache, 
Costică Constantin, Călin Răducanu și alții de la S.M.T. Urziceni 
să depășească viteza de lucru cuei—2 hectare pe zi. în urma com
binelor vin echipele care string paiele. Fiecare brigadă de cîmp a 
repartizat cîte 20—25 de atelaje pentru transportul urgent al paie
lor în șire. Concomitent s-au strîns peste 20 de tone de pleavă, 
deoarece pentru fiecare combină s-au confecționat cîte patru saltele. 
Deși au lucrat cu întreruperi din cauza ploilor, colectiviștii din 
Alexeni .au reușit să recolteze grîul de. pe aproape 300 de hectare, 
în același timp s-au însămînțat iod de hectare cu culturi duble, 
pentru baza furajeră.

Interviu intre ••• lanuri
Interlocutorul nostru este 

tractoare nr. 6 de la S.M.T. 
Muncii Socialiste. Discuția a 
cîmp, între lanurile de grîu. 
orizont, numai holdele aurii.

— Ați început secerișul ?
— Abia am început și ploaia ne-a oprit.

o veche cunoștință : șeful brigăzii de 
Balaciu, tovarășul Gh. Ene, Erou al 
avut loc la sediul brigăzii, situat în 
Dacă-ți rotești privirile vezi, pînă la

strînsul grinelor, în Bărăgan
$i tinerii mecanizatori Ștefan Vlăsceanu, Marin Sorică și Ion 
Gospodin din brigada lui Chirica Dragnea.

Combine pe... șosea
Pe șosea, între Manasia și Alexeni am întîlnit un convoi de 

combine. Tinerii tractoriști, cu fețele bronzate de soare, s-au arătat 
bucuroși să ne vorbească.

— Mergem în raionul Giurgiu, să dăm ajutor mecanizatorilor de 
acolo, ne-axspus șeful brigăzii, tînărul Dumitru Muscalu. La ei grî- 
nele s-au copt mai devreme, au suprafețe întinse și e nevoie de 
tractoare și combine.

Cînd conducerea S.M.T. Gîrbovi a anunțat că trebuie formată o 
brigadă care urmează să plece în raionul Giurgiu, 10 mecanizatori 
tineri printre care utemiștii Gh. Vasile, Dumitru Maxim au cerut să 
facă parte din brigada de întrajutorare

Popas la Alexeni
Și în gospodăria colectivă Alexeni orele bune de lucru au fost 

folosite din plin. Principalele obiective ale întrecerii socialiste, la 
care organizația de bază U.T.M. i-a antrenat pe toți tinerii sînt : 
terminarea secerișului în cel mult zece zile, eliberarea urgentă a

— Cît va dura recoltatul ?
— 4—5 zile bune de lucru. Brigada noastră dispune de 15 trac

toare, 6 combine, 4 prese de balotat paie și alte agregate pentru 
arături și însămînțări în cultură dublă. Pentru executarea arăturilor 
avem asigurat pe 7 tractoare schimbul doi. Vor lucra zi și noapte. 
Faptul ca prin măsurile luate scurtăm timpul de lucru, ne da po
sibilitatea să răspundem cererii gospodăriei de stat Balaciu.

— Despre ce cerere e vorba ?
— Gospodăria are aici, la secția Ionescu, lanurile chiar lîngă peri

metrul gospodăriei colective Sărățeni, pe ogoarele căreia lucrează 
brigada noastră. Uitați, în partea asta de sud se întind holdele 
gostatului. Ne-au cerut cîteva tractoare care să lucreze cu combinele 
lor. Pentru că, încă n-avem o suprafață așa mare pregătită pentru 
arături, am repartizat 7 mecanizatori tineri cu tractoarele lor. Toți 
sînt utemiși. Și... băieți harnici. Să vi-i spun pe nume : Nicolae Di- 
voiu, Constantin Cîțu, Constantin Ioniță, Stan Ioniță, Dumitru Ignat, 
Ion Nițu și Vasile Oprea. Gospodăria de stat, cu ajutorul nostru va 
spori viteza zilnică de recoltat cu cel puțin 50—60 de hectare pe 
zi iar mașinile noastre vor fi folosite la întreaga capacitate.

VASILE CĂBULEA 
NICOLAE BARBU

Gorgota lucrează tinerii me
canizatori din brigada nr. 11 

Bărcănești 
Pană. In 
președin- 
inginerul

de la S.M.T. 
condusă de Marin 
momentul în care 
fele gospodăriei și 
agronom au dat semnalul in
trării în lanul de orz, com
binele pe care lucrează meca
nizatorii Constantin Mîrțan și 
Marin Gh. Ion erau „gata de 
atac". (în fotografia nr.l îi ve
deți în plină acțiune). Pînă 
duminică, către seară, cele 10 
hectare cu orz erau deja re
coltate. S-a obținut o produc
ție bună: 2 700 kg. orz la

hectar. în urma lor tractoris
tul Nicolaie Mitroi, ajutat de 
utemistul Vasile Neagu, strîn- 
geau în baloturi cu presa pa
iele în urma combinelor (fo
tografia nr. 2). Concomitent de 
la combine se transportau cu 
autocamionul și atelajele, sa
cii și saltelele cu pleavă.

Duminica au fost mobilizați 
la lucru un număr mare de 
colectiviști care, cu secerile, 
au pregătit drumurile pentru 
combine. Ei „au luat margi
nile" iar în urma lor au apă
rut combinele. La operațiile

principale cum ar fi transpor
tul cerealelor și al paielor, 
manevrarea sacilor sus pe 
platforma combinelor, organi
zația U.T.M. i-a repartizat pe 
cei mai buni și harnici tineri 
colectiviști. Iată numele cîtor- 
va dintre ei: Gheorghe Necu- 
lai, Victor Sandu, Dumitru 
Sandu, Floarea Petre și Ana 
Lazăr. Colectiviști tineri și 
vîrstnici sînt hotărîți ca pînă 
la terminarea secerișului fie
care clipă bună de lucru să 
fie folosită din plin.

C. VASILE Foto : ION CUCU

GKUPAILTJI.

DE
TRACTOARE- 
//V CAMPANIE

RECOLTATUL FURAJELOR

Bistrița

I

• In raionul
A

• In raionul

I■
n gospodăriile co
lective din raionul 
Bistrița în aceste 
zile se desfășoară 
cu intensitate pra- 
șila a II-a la po
rumb. Este lucra

rea cea mai importantă căreia 
i se repartizează cele mai 
multe forțe. De curînd a înce
put și recoltatul furajelor și 
însilozările timpurii. în raion 
fînețele naturale cuprind o su
prafață de 10 386 hectare, iar 
cele cultivate peste 5 000 de 
hectare. Este ilevoie de acțiuni 
operative bine organizate pen
tru ca strînsul fînurilor să se 
facă la timp.

La gospodăria colectivă din 
Salații Bistriței echipele de 
cosași lucrează zilnic. Alți co
lectiviști string fînul în căpițe, 
îl transportă în preajma graj
durilor și-l depozitează în 
șire mari. La această lucrare 
organizația U.T.M. a mobili
zat cîte 100—190 de tineri din 
totalul de 300 de brațe de 
muncă cît a repartizat condu
cerea gospodăriei la această 
acțiune. Atelajele sînt folosite 
cu chibzuință. Fiecare condu
cător știe precis de la ce echi
pă încarcă, cu cine și la care 
dintre șire trebuie să trans
porte fînul. Astfel organizată 
munca a dat roade bune. Din 
cele 200 de hectare cu finețe 
au fost cosite 100 de hectare, 
iar trifoiul de pe alte 180 de 
hectare a și fost depozitat. în 
total s-au strîns aproximativ 
20 de vagoane de iîfiUri.

Printre fruntașii la această 
lucrare se numără și tinerii 
Costin Sinea, Pop Ilie, Raita 
Mihai, Cosma Susana și mulți 
alții.

ia iarnă animalele vor mînca cu poită nutrețurile pe care colectiviștii din G.A.C. ,.Drumul lui Lenin" Snagov-sat, regiu
nea București, le recoltează și depozitează acum cu multă atenție

Paralel cu recoltatul fînețe- 
lor se desfășoară și însijoză- 
rile din epoca întîi. Din pla
nul de 800 de tone s-a însilozat 
pînă acum mai mult de ju
mătate, urmînd ca în maxi
mum 2—3 zile să fie însilozată 
întreaga cantitate prevăzută 
pentru această perioadă.

O situație asemănătoare 
există și la gospodăria colec
tivă din Herirîa. Colectiviștii 
de aici au și adunat în clăi 
furajele de pe 123 de hectare 
cultivate și au cosit fînurile 
naturale de pe 90 de hectare 
din 147 existente. Un calcul 
arată că s-au depozitat în 
bune condiții 50 de vagoa
ne de fînuri bogate în unități 
nutritive deoarece cositul s-a 
făcut în timpul îmbobocirii.

Dat fiind că recolta e mult 
mai mare ca anul trecut a fost 
nevoie de noi spații de depo
zitare. Treaba s-a soluționat 
repede și bine. Din 4 stâlpi și 
un acoperiș s-a amenajat în 
apropierea grajdurilor încă 4 
fînare. Materialul lemnos a 
fost procurat prin defrișarea 
unor arbori răzleți din pășune. 
Ridicarea fînarelor s-a efec
tuat prin muncă patriotică de 
către tineri.

La Sintereag, în apropierea 
șirelor înalte de fibroase, l-am 
întîlnit pe Ilie Hornicar, pre
ședintele gospodăriei. Dînsul 
ne-a spus:

— Treaba merge bine. Tri
foiul s-a cosit și într-o însem
nată măsură s-a depozitat. 
Producția e bună: aproape

4 000 de kg fin la hectar. Am 
început și recoltatul fînețelor 
pe cele 381 de hectare. Pentru 
ca să prindem recolta cînd 
ierburile îmbobocesc, am re
partizat la coasă 250—300 de 
colectiviști pe zi, iar la strîns 
vom folosi și cele două greble 
mecanice. în maxim o săptă
mână și această lucrare va fi 
terminată.

Și în gospodăriile colective 
din Jeica, Teaca, Viișoara, și 
altele recoltatul furajelor se 
află într-un stadiu avansat. 
In unele locuri însă această 
lucrare se face anevoie. La 
Arhiud, Sieuț, Pîntic, Taga și 
Unirea, ierburile stau nerecol
tate pe mari suprafețe. La 
Teaca, de exemplu, se re

coltează cam 10—15 hec
tare pe zi deși sînt posibi
lități ca să se cosească 30—40 
de hectare. De altfel aici nu 
există o planificare amănun
țită a desfășurării lucrării, pe 
operațiuni. La Viișoara pe 
sute de hectare fibroasele au 
înflorit deja, dar ritmul recol
tării e încă lent. Se pierd mari 
cantități de unități nutritive. 
Se impun deci măsuri eficien
te. Să fie formate și mai 
multe echipe de cosași, de în
cărcători, atelajele mai judi
cios folosite. Tinerii au dato
ria să participe în număr 
mare la încadrarea acestei lu
crări în epoca optimă.

I. RUS 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Cluj

1 ntre suprafețele 
j de finețe ale 
‘ G.A.C. Lunca Ba- 
I nului din raionul 
I Huși (200 de hec

tare) și baza fu
rajeră, există în 

aceste zile un neîntrerupt du- 
te-vino. Recoltatul finului este 
în toi. Utemistul Alexandru 
Darie cu alți doi colectiviști 
mai în vîrstă mînuiesc cu di
băcie cositoarele mecanice. Ti
nerii Gheorghe Florea, Costică 
Nica și încă 23 de colectiviști 
cosesc din zori și pînă seara 
tîrziu. în urmă, pe brazdele 
uscate, mecanizatorul Mihai 
Cozma trece cu balotiera. 
iar 25 de atelaje și 3 autoca
mioane transportă baloții de- 
fin și îi așează în stoguri.

Munca este organizată bine. 
Peste 80 de oameni, din care 
foarte mulți tineri, string fî
nul și-l așează în stoguri. 
Se lucrează în trei puncte. 
Brigăzile sînt în întrecere. în 
prima săptămână de lucru a 
fost recoltat și depozitat fînul 
de pe 60 de hectare. în frun
tea întrecerii socialiste se află 
brigada din satul Broscăsești. 
Aici s-a 
gadierul 
nu însă, 
sa de 15 
la Lunca.
II-a care din cauza umezelii 
a început mai tîrziu această 
lucrare.

trebuie să mai

iarba este mare. 
Răducăneni, Gor-

strîns tot fînul. Bri- 
Gheorghe Bordocea- 
împreună cu echipa 
cosași a trecui acum

Ajută brigada a

Comuna Stănilești este așe
zată la numai 2 km depărtare 
de Lunca Banului. Fînețele 
acestor două gospodării se în
vecinează. Și totuși cîtă deo
sebire între operativitatea 
unora și altora ! G.A.C. Stăni
lești are vreo 300 de hectare 
fînuri naturale.

— Nu am început încă re
coltatul pentru că iarba nu e 
coaptă și 
crească.

în luncă, 
La Brezeni,
lan, aceeași situație. Recolta
tul fînurilor nu a început pen
tru că nu a sosit „momentul". 
Este vorba însă de altceva. 
Iată ce ne spune tov. Stanciu, 
președintele Consiliului agri
col raional Huși. „Acțiunea de 
recoltare a finului trebuia să 
se desfășoare acum din plin în 
tot raionul. G.A.C.-urile pe 
care le-ați amintit nu și-au 
organizat bine munca și nu 
acordă fiecărei lucrări impor
tanța cuvenită. Ritmul în care 
se lucrează este scăzut. Este 
de datoria fiecărui tehnician și 
inginer al fiecărui consiliu de 
conducere al G.A.C. să acorde 
și acestei lucrări atenția cuve
nită. Căci secerișul bate la 
ușă. Lucrările se aglomerează 
și va fi foarte greu să le exe
cute pe toate deodată în epoca 
optimă. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să antreneze majori
tatea tinerilor la cosit, la în
tors brazdele, la adunat și 
transport, în așa fel ca recol
tatul fînurilor naturale să se 
termine în raionul Huși, re
pede și fără pierderi. Posibili
tăți sînt.

C. SLAVIC

înd am ajuns la 
brigada zecea de 
la S.M.T.-Roșiorii 
de Vede, care lu
crează pe tarlalele 
gospodăriei agri
cole colective din

comuna Mălădeni, abia se lu
minase de ziuă. De departe 
i-am zărit pe cei 11 mecaniza
tori. Verificau motoarele.

— Azi începe recoltatul or
zului îmi spunea Nicu Petcu — 
șeful brigăzii. O asemenea lu
crare nu suferă nici o amînare.

Din discuțiile avute cu orga
nizatorul grupei U.T.M. (briga
da are 7 utemiști) și cu șeful 
brigăzii, am aflat că brigada a 
zecea are o bogată și puternică 
viață colectivă.

Sufletul acestei activități 
este grupa U.T.M. In centrul 
atenției grupei U.T.M. se află 
acum mobilizarea tuturor for
țelor brigăzii la recoltare și la 
celelalte lucrări de campania.

Intr-una din ședințele ținute 
Ia începutul primăverii, ute
miștii grupei s-au angajat să 
execute numai lucrări de cali
tate și la timpul optim. Dar, 
pentru aceasta, și-au spus ei, 
nu e suficient să cunoști bine 
tractorul, ci trebuie să ai în 
același timp și bogate cunoș
tințe agrotehnice. In acest 
scop, pe cîmp, în pauza de 
prînz sau seara, invitați de or
ganizatorul U.T.M., inginerul 
gospodăriei, brigadierii și une
ori numai șeful brigăzii de 
tractoare, le explică tinerilor 
cum trebuie executată o lu
crare sau alta. Organizatorul 
grupei U-T-M. se îngrijește de 
asemenea, de participarea tu
turor tinerilor mecanizatori la 
adunările generale ale organi-

........... ... ' din gospodăria 
se dezbat

zației U.T.M.
colectivă în care 
deseori probleme legate de 
munca în campaniile agricole.

Cu numai o seară în urmă, me
canizatorii participaseră la o 
adunare generală U.T.M. des
chisă, în care se dezbătuseră 
probleme legate de participa- 

| rea tinerilor la recoltarea pă- 
ioaselor. In discuțiile purtate, 
mecanizatorii au propus, de 
exemplu, să se organizeze mai 
judicios schimburile pe combi
nă, și să se asigure necesarul 
de saci și mijloacele de trans
port a cerealelor.

Acum 
membrii 

j asumat 
ajuta pe 

I practica 
vețe temeinic meseria. Aproa
pe în fiecare zi, organizatorul 
grupei U.T.M. se interesează 
cum au muncit „bobocii", ce au 
învățat nou.

Despre atenția cu care gru
pa U.T.M. se preocupă ca fie
care tînăr să citească cărți de 
specialitate și literatură, des
pre priceperea cu care este or
ganizată activitatea culturală 
în clipele de răgaz se pot spu
ne, de asemenea, multe lu
cruri. Pe prim plan însă, în ac
tivitatea grupei U.T.M., se află 
problemele producției, ale exe- 
cutarii la timp și fără pierderi 
a recoltatului. Brigada a zecea 
cuprinde o mînă de tineri care 
chiar dacă sînt în mijlocul 
cîmpului, departe de stațiune, 
de sat, constituie totuși un co
lectiv puternic care desfășoară 
o bogată și rodnică activitate 
și aceasta și datorită activită
ții grupei U-T.M.

P. JIANU

cîteva săptămîni, 
grupei U.T.M. și-au 

răspunderea de a-i 
cei 3 elevi care fac 

în brigada lor să în-



Materiale didactice
pentru noul an școlar

In pregătirile ce s-au făcut pen
tru asigurarea bunei desfășurări a 
învățămîntului în noul an școlar 
sînt cuprinse și cele pentru asigu
rarea materialelor didactice.

Spre a afla mai amănunțit pre
gătirile ce se fac în acest dome
niu, ne-am adresat tovarășului 
Teodor Mucica, șeful serviciului 
de material didactic din Ministe
rul învățămîntului, cu care am 
avut o convorbire :

— Zeci de milioane de lei sînt 
alocate anual pentru aproviziona
rea școlilor din întreaga țară cu 
materiale didactice noi, moderne 
— ne-a spus, printre altele, inter
locutorul nostru. Una din grijile 
principale ale Ministerului Invăță- 
mîntului o constituie lărgirea ga
mei de sortimente de material di
dactic în scopul de a acoperi, trep
tat, toate cerințele programelor 
școlare. Aceasta grijă este servită 
din plin și de contribuția substan
țială pe care o aduce concursul de 
material didactic, organizat în fie
care an de ministerul nostru. Cu 
sprijinul cadrelor didactice, al in
ginerilor și tehnicienilor din între
prinderile de specialitate se urmă
rește perseverent, o dată cu lărgi
rea gamei de sortimente, și îmbu
nătățirea calității materialelor pro
duse.

Căutînd să ținem pasul cu noile 
cuceriri ale științei și tehnicii, în 
măsura în care acestea sînt pre
văzute în programele școlare pen
tru a fi predate elevilor, o pon
dere tot mai mare capătă, pen
tru anii viitori, producția de mij
loace moderne audio-vizuale. Ast
fel a fost introdus în fabricație un 
nou tip de diaproiector cu carac
teristici de proiecție superioare. 
Numeroase școli au fost și vor fi 
dotate în continuare cu aparate de 
proiecție cinematografică și cu 
magnetofoane. De aceea, ne în
dreptăm atenția spre lărgirea sor
timentelor de discuri, benzi, filme 
și diafilme, precum și spre mo
dernizarea întregului material di
dactic.

In acest sens putem aminti cî- 
teva exemple de materiale noi 
care vor sta la îndemîna profeso
rilor și elevilor în anul de învi-

țămînt 1964—r.965. Printre aces
tea : două discuri-bandă cuprin- 
zînd aspecte din viața și opera 
Luceafărului poeziei romînești — 
Mihail Eminescu — și a marelui său 
înaintaș Vasile Alecsandri. Sperăm 
să le putem multiplica și pe benzi 
de magnetofon, spre a fi folosite 
de școlile care au asemenea apa
rate. De asemenea, pentru a con
tribui la modernizarea predării 
matematicii în școli, anul acesta 
s-au pregătit două filme didactice 
despre : „Locuri geometrice comu
ne" și „Egalitatea triunghiurilor". 
In vederea predării cu mai multă 
eficiență a geografiei regiunilor 
(în clasa a IlI-a a școlilor de 8 
ani) s-au realizat diapozitive noi 
despre regiunile Iași, Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară și 
Suceava, iar altele au fost reedi
tate.

Printre materialele didactice noi, 
care se pregătesc pentru viitorul 
an școlar, mai amintim : pentru 
predarea geografiei — un atlas 
geografic pentru clasele 1—IV, cu 
harta fiecărei regiuni și cu ilus
trații, o serie de planșe noi (circa 
49) pentru predarea botanicii și a 
biologiei generale; de asemenea 
au fost scoase planșe noi ilustrînd 
realizări ale poporului nostru în 
anii puterii populare, ca de exem
plu : despre Pabrica de îngrășă
minte chimice de la Năvodari, 
Pabrica de zahăr de la Bucecea, 
Piața Palatului cu noua sală etc. 
Pentru preșcolari au fost pregătite 
planșe noi în vederea dezvoltării 
vorbirii și jocuri didactice.

Odată cu pregătirea materialu
lui didactic ne îndreptăm atenția 
spre ajutarea cadrelor didactice in 
vederea folosirii in cele mai bune 
condiții a acestor materiale. Multe 
observații făcute în legătură cu 
greutățile intimpînate in folosirea 
materialelor didactice (mai ales a 
aparatelor mai complicate) ar fi 
fost înlăturate dacă învățătorii 
sau profesorii ar fi fost instruifi 
în acest sens. De aceea. Ministe
rul învățămîntului elaborează in
strucțiuni metodice cu privire U 
folosirea fi păstrarea materialelor 
didactice. Pini acum au apărut 
doui volume din aceste instruc-

țiuni și se află în curs de apariție 
volumul al III-lea. Dacă în pri
mele două volume instrucțiunile 
se refereau mai ales la folosirea 
aparatelor din laboratoarele de fi
zică și chimie, volumul al III-lea 
cuprinde instrucțiuni privind folo
sirea diapozitivelor, diafilmelor și 
filmelor didactice.

Este deosebit de important ca 
materialele didactice să ajungă la 
timp în școli și să fie folosite și 
păstrate cu toată grija de cadrele 
didactice. In general secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare 
raionale se ocupă cu atenție de 
achiziționarea acelor aparate, mu
laje, preparate etc., care sînt mai 
necesare școlilor respective, chel
tuind cu chibzuială fondurile alo
cate în acest scop. Răspunzînd 
unor observații, pentru a înlesni 
comandarea materialelor, s-a ela
borat un normativ de material di
dactic pentru înzestrarea labora
toarelor școlilor de 8 ani. Soco
tim că este necesar ca secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor popu
lare raionale să acorde o mai 
mare atenție întocmirii necesaru
lui de material didactic, în prea
labil cunoscihd în amănunt ce 
materiale există în școli și cum 
sînt ele utilizate, precum și lan
sării în timp a comenzilor, pe 
baza temeinicei cunoașteri a sor
timentului produs de întreprinde
rile de specialitate, și repartizării 
lui în școli.

Sperăm că în noul an școlile 
vor fi mai bine aprovizionate cu 
materiale didactice, că învățătorii 
și profesorii vor fi mai temeinic 
tnstruiți în vederea folosirii și 
păstrării acestor materiale, contri- 
buindu-se astfel la creșterea cali
tății procesului de tnvățămîrO.
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La acțiunile cultural-educative

TOTI TINERII
9

PREZENTI
9

oseaua ce trece pe 
JTfn lingă impunătoarea 
il „Coloană a iftfiilitu- 
B|| lui* opera sculpto- 
■ I rului Brincufi, a cu- 
Hllll noscut în aceste zile 

o animație deosebită. 
Grupuri mari de tineri de la în
treprinderile și instituțiile din ora
șul Tg. Jiu se îndreptau spre mar
ginea orașului, unde se aflau lagă
rele, locuri de tristă amintire ale 
vechiului regim. Aici, învățătorul 
emerit Constantin Chiată, a poves
tit despre chinurile îndurate de 
cei mai buni fii ai poporului, în
temnițați în lagăr sau în alte în
chisori din țară. Cuvintele povesti
torului au fost ascultate cu mare 
atenție de cei peste o mie de ti
neri de Ia Fabrica de confecții, de 
la Școala de șoferi și de la școli
le medii nr. i și 2.

Muncitorii de la Fabrica de pla
caj din cadrul Complexului de in
dustrializare a lemnului l-au invi
tat în mijlocul lor pe comunistul 
Ion Paicu. Scopul: să cunoască 
mai bine unele momente din lupta 
partidului, dusă în anii grei ai 
orînduirii burghezo-moșierești.

La simpozionul cu tema „P.CJt. 
— organizatorul și conducătorul 
insurecției armate de la 13 Au
gust 1944* organizat la I.T.A.B.T. 
și la Fabrica de confecții au par
ticipat peste 500 de tineri.

Teme ca „23 August oglindiți® 
literatură", „Realizări și perspecti
ve în dezvoltarea economiei 
R.P.R." au fost ținute și laCJ.L 
Tg. Jiu, cooperativa „Drum nou", 
școlile medii, în fața a peste 2 000 
tineri. Au urmat frumoase pro
grame artistice. Ia care și-au a- 
dus contribuția coruri, formații de 
amatori din localitate.

Tradiționalele „Joi ale tineretu
lui" organizate recent la Fabrica 
de țigarete și C.I.L. au cuprins 
expuneri despre lupta partidului 
dusă în condițiile ilegalității, ilus. 
trate cu documente și relatări in
teresante. Au urmat apoi progra
me artistice, la care tinerii au re
citat poezii despre patrie și 
partid.

Intr-una din seri, sala de spec
tacole „23 August' a fost arhi
plină: aplauze la scenă deschisă au 
cules formațiile artistice din oraș. 
A impresionat în mod deosebit 
montajul literar-muzical „Patriei, 
Partidului'; (s-au recitat poeziile: 
„Partidului", „Patria' de M. Be- 
niuc, „Stema țării” de M. Banuș, 
cîntecul „Părinte drag, partid 
iubit').

Un profund caracter instructiv- 
educativ au avut și concursurile 
pe tema „20 ani de mărețe rea
lizări în patria noastră dragă', or
ganizate la școlile medii, precum și 
„Realizări și perspective în dez
voltarea economică a regiunii Ol
tenia", la care au fost antrenați 
majoritatea elevilor. Cunoașterea 
„pe viu" a acestor realizări s-a fă
cut și prin numeroasele excursii 
organizate la Complexul de in
dustrializare a lemnului, la Com
binatul de ciment de la Bîrsești, cel 
mai mare de acest fel din țară, la 
exploatarea minieră Rovinari, unde 
anul acesta a fost dată în func
țiune cea mai modernă galerie de 
exploatare.

Excursiile sînt un bun prilej 
pentru cunoașterea raionului, re
giunii, a țării. Peste 200 de elevi 
au vizitat Muzeul de istorie din 
Craiova, în care a avut loc pro
cesul ceferiștilor din 1933, Muzeul

de istorie a partidului din orașul 
București, Muzeul Doftana, obiecti
ve industriale din Valea Jiului, re
giunea Hunedoara etc. 100 elevi 
sînt în drumeție pe plaiurile mol
dovene, unde alături de mărețe 
monumente ale naturii — Cheile 
Bicazului, Lacul Roșu — vor cu
noaște măreția monumentelor
muncii și iscusinței oamenilor
muncii: tînarul oraș Onești, com
binatul de la Săvinești, hidrocen
trala de la Bicaz, întregul sistem 
energetic de pe Valea Bistriței. De j 
pe zidurile bătrinei cetăți suceve- . 
ne, în fața ochilor li se Va des- ‘ 
chide panorama noii cetăți a lem- i 
nului și hirtiei — marele combi- j 
nat sucevean de prelucrare a lem
nului...

Peste 3 000 muncitori de la j 
C.I.L vor vizita Valea Jiului, 
Valea Prahovei, litoralul Mării 
Negre, Dunărea la Cazane, unde se 
va înălța un nou monument al 
muncii umane: Hidrocentrala de 
la Porțile de Fier.

Luna iulie e bogată în activități ' 
instructiv-educative ale tinerera- | 
lui: întâlniri a peste 2 000 tineri 
din 29 organizații de bază, cu ac
tiviști de partid și de stat, care vor 
vorbi despre activitatea partiduhu . 
și guvernului nostru in munca de 
construire a sodalismzdai in . 
R.P.R. La 15 iulie va avea loc pr>- : 
ma etapă — pe iatrrprinden — 1 
concursului „Realizări obținute de 
poporul nostru în cei 20 de ani de I 
la Eliberare" — care se va desfă- ' 
șura în trei etape, cu o faza fi- I 
nală pe oraș.

ION BISTREANT

Chinriștii brașoveni 
iși respectă 
cuvîntd dat

Realizarea de noi produse 
ne-a fost ușurata, firește, de a- 
plicarea măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice referitoare la îm
bunătățirea indicilor de calita
te la unele produse de bază.

în acest an s-au făcut probe
le tehnologice și s-a introdus 
în fabricație acidul ecarlat in
termediar, valoros pentru fa
bricarea coloranților rezistenți 
ia lumină precum și un alt 
produs cu o mare importanță 
în fabricarea pigmenților orga
nici. Pentru noi este important 
să realizăm acele produse care 
folosite la fabricarea fibrelor 
sintetice cit și la cele naturale, 
să corespundă gustului și ce
rințelor publicului consumator.

De aceea activitatea pen
tru realizarea de noi produse 
este intensificată. In faza de 
laborator s-au obținut o serie 
de pigmenți organici pentru in
dustria maselor plastice, a po
ligrafiei și a cauciucului. In 
prezent, în stația pilot s-a ob
ținut un nou colorant rezistent 
la lumină — albastru de tip 
Sirius. De aici la faza de pro
ducție nu mai este mult. Mai 
putem aminti, tot în această 
direcție, obținerea de 5 sorti-

BOXF O T B As
Itinerare turistice: Peștera Me ziaș din raionul Beiuș 
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au desfășurat 
• două meciuri 

ale campionatului cat. 
A de fotbal. La Iași, 

lă C.S.M.S. 
un joc

nutul 80 de Mițaru. 
în urma acestor re
zultate ultimele două 
locuri în clasament

Comunicat
Sesiunea Comisiei mixte de colaborare 

tehnico-țtiințifică intre Republica Populară 
Romînâ ți Republica Populară Chineză
între 25 iunie și 5 iulie 1964, 

la București s-au desfășurat 
lucrările Sesiunii a IX-a a 
Comisiei mixte de colaborare 
tehnico-științifică între R. P. 
Romînă și R. P. Chineză.

în cadrul lucrărilor sesiunii 
au fost examinate problemele 
privind executarea hotărîrilor 
adoptate la sesiunea preceden
tă, problemele privitoare la 
lărgirea pe mai departe a co
laborării și a fost semnat Pro
tocolul privind acordare de 
asistența tehnico-științifică re
ciprocă.

In conformitate cu Protoco
lul semnat, părțile vor face 
schimb de documentații tehni
ce și înlesniri de vizite de stu
diu în probleme tehnico-știin- 
țifice din domeniul industriei 
petrolului și chimiei, industri
ei alimentare, din agricultură 
și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea chineză de U Hen, vice
președintele Comitetului teh- 
nico-științific, conducătorul 
delegației chineze, iar din par
tea romînă de Cioroiu Rădu- 
canu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimi

ei, conducătorul delegației ro
mîne.

La semnarea Protocolului au 
fost de față membrii și exper- 
ții celor două delegații.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă — Liu Fan.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și de înțelegere re
ciprocă.

Delegația chineză a vizitat 
întreprinderi industriale și in
stituții de cercetări științifice 
din R. P. Romînă.

★
Marți după-amiază, a pără

sit Capitala delegația chineză 
condusă de U Hen, vicepre
ședintele Comitetului tehnico- 
științific al R. P. Chineze.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de Cioroiu Ră- 
ducanu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimi
ei, și de alte persoane oficiale.

A fost de față Liu Fan, am
basadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

echipa loca 
practicînd 
foarte bun a învins 
cu scorul
(3—0) pe U.T. Arad. 
Au marcat Voica, 
Matei, Deleanu, Vor- 
nicu (din 11 m) și 
Pop. respectiv Țîr- 
lea. La Galați, Știin
ța Timișoara a dis
pus cu 1—0 (0—0) de 
Siderurgistul prin 
punctul înscris în mi-

de 5—1

13.

• Astăzi pe stadio
nul Republicii din 
Capitală, începînd de 
la ora 18, se dispută, 
în cadrul turneului 
balcanic de fotbal, 
meciul dintre echipele 
Rapid București 
Levski Sofia.

Repriza a doua a 
acestei partide se va 
transmite la radio pe 
programul I (ora 
18,55).

sînt ocupate de: 
Știința Timișoara 
22 puncte; 14. Side- 
rurgistul Galați — 
16 puncte. (Agerpres)

Aseară în sala spor
turilor din Constanța 
s-a disputat meciul in
ternațional de box din
tre echipa secundă a 
R. P. Romîne și selec
ționata R. F. Germane. 
Pugiliștii romîni au ter
minat învingători cu 
scorul de 12—8. Au ob
ținut victorii pentru e- 
chipa noastră C. Pop, 
P. Vanea, N. Moldovea- 
nu, I. Mihalik, M. Ni- 
colau și V. Mariuțan. 

\Schultz I-a învins la 
puncte pe M. Mariuțan, 
iar H. Loew a fost în
vins în întîlnirea cu P. 
Hogh. Din echipa noas
tră au mai pierdut D. 
Răgălie și Gh. Vlad.

(Agerpres)

Informații

Festivitatea de deschidere a Întrecerilor etapei raionale

cu 
re- 
ve-

Spartachiada republicană

în sala de conferințe a Lec
toratului central din Capitală 
a avut loc, marți, plenara Con
siliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă care a analizat 
activitatea Universității popu
lare București pe anul de în
vățămînt 1963—1964 și progra
mul ei pentru viitorul an de 
învățămînt.

Referatul privind activitatea 
Universității populare a fost 
prezentat de prof. univ. Mi
hail Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul
tural-științifice. între cele 338 
universități populare și mun
citorești care au funcționat în 
țară în anul 1963—1964 activi
tatea Universității populare 
București a ocupat un loc de 
frunte. Cele 20 cursuri au fost 
frecventate de aproape 8 000 
de persoane. Circa 700 lectori, 
personalități de frunte ale 
științei, culturii și artei din 
țara noastră și-au dat con
cursul la buna desfășurare a 
acestei activități.

★
Marți au început, în Capitală, 

lucrările unei sesiuni de comuni
cări tehnico-științifice organizate 
de Ministerul Industriei Ușoare și 
Institutul de cercetări textile în 
colaborare cu Consiliul national al 
inginerilor și tehnicienilor din 
R. P. Romînă. Sesiunea dezbate

teme privind introducerea tehnicii 
noi în industria ușoară, valorifi
carea superioară a materiei prime 
textile și folosirea de noi materii 
prime în acest sector economic, 
utilizarea rațională a fibrelor și 
firelor sintetice, crearea de noi 
sortimente și îmbunătățirea calită
ții produselor.

★
La Tîrgu-Jiu s-au desfășu

rat lucrările sesiunii științifice 
și consfătuirii republicane de 
producție privind mecanizarea 
exploatărilor și transporturi
lor forestiere. Au participat 
specialiști din Ministerul Eco
nomiei Forestiere, Institutul 
de cercetări forestiere și uni
tăți productive.

★
In cadrul Sesiunii de comu

nicări științifice a Institutului 
de cercetări juridice al Acade
miei R. P. Romîne. care s-a 
încheiat marți au fost prezen
tate următoarele comunicări : 
Familia de tip nou în dreptul 
socialist (Virgil Ecoinomu); 
Dreptul internațional privat 
romîn al coexistenței pașnice 
(Ion Nestor) ; Influențarea ob
ștească în cazul situațiilor pre- 
infracționale (Nicoleta Ilies
cu); Natura juridică a nor
melor de recomandare (Sal
vator Brădeanu și Lucian Stîn- 
gu); Rolul transferării an- 
gajaților în etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste (Leonid 
Miller).

(Agerpres)
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In turneul de handbal formația Știința Drăgășani (în maieuri albe) a cucerit 

locul I.

în raionul
Drdgdșani

— Am fost în raionul Drăgășani, 
prilejul fazei a doua a Spartachiadei 
publicane. Ne-am dus de sîmbătă, să
dem cum merg pregătirile pentru întrece
rile sportive. Activiștii U.C.F.S.-ului 
participau la pregătirea terenurilor.

— Așadar, diseară veniți la box ? ! ne 
întreabă tov. Stoican, președintele consi
liului raional U.C.F.S.

— Box la Drăgășani ? De cînd ?
— De anul acesta, o dată cu Spartachia

da republicană !
Si seara, în „nocturnă", pe un ring au 

evoluat vreo 10 perechi de boxeri, toți 
tineri. Și dacă n-am fi 
știut că e prima „gală ofi
cială" din oraș și raion, 
puteam crede că avem în 
față pugiliști consacrați : 
Iordăchescu, Proorocu, Bîr-

liba, Moțoc, Bobocel, Oaidă și Bădilă — 
iată nume de care vom mai auzi cu sigu
ranță, nu numai la faza regională...

— Nu uitați, mtine dimineață, la moto...
— Motociclism la Drăgășani! De cînd?
— De cînd cu Spartachiada republi

cană...
Și a doua zi, pe un circuit interesant, 

am asistat la dispute pasionante, la „cla
sele" Carpați, la 125, 150 și 250 cmc.
Cîștigătorii? Mulți, pentru prima dată in
tr-un „concurs oficial", dar puteai să pui 
rămășag că unii sînt vechi alergători. 
Voicu, Zamfir, Popa, Radalon — iată 
nume despre care se va mai vorbi.

Ce să mai spunem de întrecerile de fot
bal, handbal, volei...? Echipele asociațiilor 
sportive Strejești, Știința Drăgășani, Vo
ința Orlești — campioane raionale — s-au 
calificat pentru faza pe regiunea Argeș a 
Spartachiadei republicane.

Fotoreportaj : M. COSMA

c
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DE 7.ÎLF — cine—<Sc:p (ambe> 
cerii) nLeuî la Republica, orele 
930; 13; ÎS 30; 20.15, Bocurești 
orele BJ0; 11; 15J0i 19.15, Fero
viar orele 10; 1X30■ 17, 20J0. Gri- 
viu orele 9; 1230; 16; 19J0 — 
MADAME SANS-GtNE £ka pertrj 
ecran panoramic rr’eazâ la Patria 
orele MS; 12; 14,15; 16,30; 19;
21.15 — KOZAllA rulează la Car- 
păți orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
Aurora orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
Modera orele 10; 12.30; 15;
17.30; 20 — LUMEA MARE A CE
LOR MICI rulează la Capitol orele 
10. 12; 14; 16; 18.30; 21. El-
celsior orele 10; 12,15; 15,®;
18; 20,®. Flamura orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20 — ȘEHEREZADA —

I N E M A TOGRAF
cinemascop rulează la Festival o- 
rele 8; 11; 14; 17; 20 — AM A- 
JUNS ȘI REGE rulează la Central 
orele 10J0; 12,®; 14,®; 16,®;
18^0; Arta orele 16; 18-, 20
— DOMNIȘOARA... BARBĂ AL
BASTRĂ rulează la Lumina orele 
10; 12; 14; 16; 18,®; 20,® —
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează la Union, orele 15; 17; 19; 
21, Cringași orele 16; 18,15; 20.®
— SLUJNICA rulează la Victoria
orele 10; 12t 14; 16; 18,15; 20,®, 
la Miorița orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,® — CULISELE 'VARIE- 
TEULUI rulează la Doina orele 
11,®; 13,45; 16; 18,15; 20,®, pro
gram pentru copii la ora 10 — 
DOI COLONEI rulează la Giulești 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15,

Volga orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,® — ÎNDRĂGOSTITUL rulează 
la Cultural orele 15; 17; 19; 21 — 
IMBLINZITORII DE BICICLETE, 
cinemascop rulează la Dacia, orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — ASA
SINUL DIN CARTEA DE TELE
FON rulează la Buzești orele 15,15;
17.15, * 19,15; 21,15, Melodia orele 
9; 11; 15; 17; 19; 21,15, Floreasca 
orele 10.®; 16; 18,15; 20,®, CE
RUL ȘI MOCIRLA rulează la Bu- 
cegi orele 10; 12; 16; 18,15* Vii
torul orele 16; 18,15; 20,30, Dru
mul Sării orele 16; 18; 20 — FRA
ȚII CORSICANI — cinemascop 
rulează la Unirea orele 11; 16;
18.15, înfrățirea între popoare 
orele 10; 15; 17,15; 19,® — FATA 
DIN CASA ROȘIE rulează la To-

E
mis orele 10; 12; 14; 16,®; 18,®
— CUBA 58 rulează la Flacăra, 
orele 16,®; 18,30; 20,® — FERI
GA DE AUR — cinemascop ru
lează la Cosmos orele 16; 18; 20
— ROSITA rulează la Vitan orele
16; 18; 20 — LUMEA COMICĂ A 
LUI HAROLD LLOYD rulează la 
Munca orele 16; 18,15; 20,30, Co- 
lentina orele 15,30; 17,45; 20 — 
FRUMOASA AMERICANĂ rulează 
la Moșilor orele 15; 17; 19 — TO
TUL DESPRE EVA rulează la Pro
gresul orele 15; 17; 19; 21, APAR
TAMENTUL rulează la Lira orele 
15; 17; 19 — ANACONDA rulează 
la Ferentari orele 16,30; 18,30;
20,® — DEZRĂDĂCINAȚII rulea
ză la Cotroceni orele 16; 18; 20

„Bunicuța"

Foto : V. BOGDĂNEȚ

URMĂRI DIN PAGINA l
mente de coloranțf bazici nece. 
sari fibrelor sintetice — a că
ror fabricație va Începe în 
cursul acestui semestru".

ION GRĂDINARE
directorul Fabricii 

de hfrtie 
cretată — Ghimbav

„In acest an, colectivul nos
tru de muncă și-a sporit efor
turile pentru reducerea conti
nuă a prețului de cost precum 
și pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. Planul de pro
ducție este de 20 de ori mal 
mare față de 1956 — primul an 
de funcționare al fabricii. In a- 
ceste condiții ne-am luat anga
jamentul de a realiza pînă la 
sfîrșitul anului economii supli
mentate la prețul de cost In 
valoare de 500 000 lei.

Ne-am îndreptat în primul 
find atenția spre mai buna fo
losire a mașinii de cretat. Or
ganizarea funcționării acesteia 
în fltiX continuii (fnăsură apli
cată în primul trimestru) asi
gură un spor de producție de 
200 de tone- Numai această

măsură are un efect economic 
anual de aproape 390 000 lei. 
In același timp, a sporit grija 
oamenilor pentru mai buna gos
podărire a materiei prime și a 
materialelor. Printre cei mai 
buni gospodari se numără tî- 
nărul Romulus Vegheș — 
maistru în secția de hîrtie cre
tată, care urmărind în perma
nență consumul de hîrtie su
port, manifestînd o deosebită 
atenție pentru a nu lovi balo
turile și pentru a le feri de în
țepături și rupere la margini, 
a contribuit la reducerea con
sumului, pînă în prezent, cu 
cca. 4 500 kg. Tinerii din echipa 
condusă de Mihai Bartisch din 
secția confecții din carton on
dulat, au obținut, de asemenea, 
numeroase economii la materia 
primă. Și exemplele pot conti
nua. Consumul de carton ondu
lat a fost redus pînă acum cu 
peste 10 tone. Economiile rea
lizate pînă la 31 mai se cifrea
ză la 150 000 lei.

Un ro] important în obținerea 
unui preț de cost mai mic îl 
are calitatea produselor noas
tre. Tinerii tehnicieni Helmuth 
Stamm și Ute Pleyer — con
trolori tehnici de calitate — 
și alții s-au ocupat de ridica
rea calificării operatorilor de

la instalația de ere tare. Ei au 
stat lîngă operatori, dublîndu- 
le schimbul, vreme de trei săp- 
tămîni. In acest timp, le-au 
arătat muncitorilor cum trebuie 
dirijat procesul de încleiere cu 
latexuri din mase plastice — 
metodă relativ nou introdusă 
la noi — cum se verifică uni
formitatea straiului depus etc. 

întrecerea socialistă și-a a- 
rătat roadele și pe altă cale. 
Materialele pe care le primim 
de la alte întreprinderi sînt din 
ce în ce mai bune. în mod 
deosebit, mulțumim colective
lor de la Fabrica de hîrtie — 
Petrești Alba și Uzinei chimi
ce „9 Mai" din Capitală, pen
tru calitatea hîrtiei suport și a 
sulfatului de bariu cu grad de 
alb din ce în ce mai ridicat.

Colectivul nostru a îndepli
nit planul de producție pe pri
mul semestru înainte de termen 
obtinînd o depășire de 2,1 la 
sută la producția globală, și 
de 1,3 la sută la producția mar
fă. Sîntem hotărîțf să sporim 
eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilot izvorîte din recenta 
Hotărîre a partidului și guver
nului, să întîmpinăm cu noi 
succese cea de-a XX-a aniver
sare a Eliberării patriei".

Pasiunea — 

tovarăș de muncă 
anumite lucrări, pentru care 
șantierul primește destul de 
rar comenzi, dar în alte uzine 
ar avea un efect deosebit.

Tot în noua funcție pe care 
o avea, observase că la u- 
nele repere care se executau, 
strungul trebuia oprit pentru 
retezarea piulițelor hexago
nale. Oprirea aceasta putea fi 
evitată și se putea cîștiga 
timp. Soluția pentru găsirea 
unui dispozitiv care să fie 
montat la strung a găsit-o tot 
împreună cu Teleanu. Și de 
acum încolo, între ei s-a le
gat o prietenie frățească. Ceea 
ce gîndea unul, se verifica în 
doi și treburile ieșeau de mi
nune.

Patru inovații în mai puțin 
de un an de zile, acesta e ul
timul rezultat al activității 
creatoare, al frămîntărilor, al 
căutărilor care nu-i dau pace 
lui Nicolae Busuioc și care

l-au dus în același timp la 
concluzia că lucrul cel mai 
esențial nu e unde lucrezi, ci 
cum lucrezi, să arzi pentru 
munca pe care o faci, să fii 
mereu în rîndul celor care 
caută noi căi, noi posibilități 
de a spori productivitatea 
muncii, de a da produse de 
cea mai bună calitate, să nu 
te mulțumești niciodată nu
mai cu ce ai făcut tu sau cu 
ce au făcut alții.

Iată de ce, cu toate că nu 
face parte din sarcinile sale 
de serviciu, și-a propus să 
găsească o altă rezolvare : un 
dispozitiv de rectificat batiu- 
rile de strung. în prezent, la 
repararea strungurilor, 5—6 
oameni pierd cîte 2 săptămîni 
pînă reglează corect un batiu 
(masa strungului). Un dispo
zitiv al cărui profil a început 
să se contureze în mintea lui 
ar reduce substanțial și volu
mul de muncă, și timpul de 
lucru la această operație. La 
cît? Nicolae Busuioc e mai 
scump la vorbă, dar mai re
pede și mai îndemînatic la 
fapte, așa că nu face nici o 
declarație care să semene a 
laudă. Dar e sigur că într-un 
timp foarte scurt, ne va putea

O nouă presă 
hidraulică 

cu ciclu automat
Un colectiv de ingineri de la 

Uzina „Tractorul" din Brașov 
a conceput și realizat recent o 
presă hidraulică orizontală cu 
ciclu automat pentru presat 
așchii metalice la rece, în bri
chete de formă cilindrică.

Vechile tipuri de prese uti
lizate în acest scop aveau un 
randament scăzut, iar forța de 
presare nu asigura o densita
te corespunzătoare a așchiilor 
brichetate. Noua presă con
struită înlătură aceste deza
vantaje; Ea constituie o reali
zare însemnată care permite 
reutilizarea șpanului rămas de 
la prelucrarea pieselor de că
tre oțelăriile și turnătoriile 
proprii ale uzinelor construc
toare de mașini, cu pierderi 
minimale la topire, cît și me
canizarea alimentării cuptoa
relor și cubilourilor.

convinge pe concret. (Agerpres)



în Comitetul celor 18 cipriote
Conferința mesei-> Delegația parlamentară Vizita tov. Gheorghe Apostol

GENEVA. •— La Palatul 
Națiunilor din Geneva a avut 
loc la 7 lulia o nouă ședință 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Ședința a 
fost consacrată examinării 
problemei privind lichidarea 
mijloacelor de transportare a 
armei nucleare. La dezbateri 
au luat cuvîntul reprezentanți 
ai Mexicului, R. P. Romîne, 
R. P. Polone, S.U.A., Italiei și 
Canadei.

în cuvintarea sa, reprezen
tantul R. P. Romîne, Vasile 
Dumitrescu a spus că delega
ția romină a urmărit cu deo
sebită atenție discuțiile în le
gătură cu eliminarea mijloa
celor de transportare la țintă a 
armei nucleare. Faptul că cei 
doi copreședinți au căzut de 
acord să consacre primele 
noastre ședințe tocmai acestei 
probleme — a subliniat el — 
reprezintă, după părerea noas
tră, încă o recunoaștere a 
unui adevăr care s-a impus 
deja de mult — că oricum 
am aborda problema dezar
mării. vom fi nevoiți să reve
nim la ceea ce este elementul 
esențial, sîmburele întregii 
probleme — dezarmarea nu
cleară. Pornind de la aceste 
considerații, delegația noastră 
s-a pronunțat pentru elimina
rea cît mai grabnică a însăși 
posibilității de a dezlănțui și 
duce un război nuclear. De
sigur, soluția radicală ar fi 
eliminarea, încă de la începu
tul procesului de dezarmare 
generală și totală a tuturor 
vehiculelor de transportare la 
țintă a armei nucleare chiar 
distrugerea tuturor armelor 
nucleare încă din prima eta
pă, dacă și puterile occidenta
le s-ar declara de acord 
aceasta.

După ce a subliniat că 
cea și dezarmarea pot fi
temeiate numai pe asigura
rea securității tuturor părților, 
V. Dumitrescu a spus că toc
mai de aceea delegația R. P. 
Romîne — ca de altfel toate 
celelalte delegații socialiste

și multe alte delegații — se 
pronunță în favoarea princi
piului care stă la baza propu
nerii Gromîko, principiu care, 
reprezintă un efort depus în 
spiritul negocierii, pentru a 
înlesni un acord. Lichidarea 
tuturor mijloacelor de trans
portare la țintă a armei nu
cleare încă de la începutul 
procesului de dezarmare ge
nerală și totală, în afara ace
lora prevăzute în propunerea 
sovietică — a continuat vor
bitorul — chiar dacă nu ar 
înlătura cu totul primejdia 
unui război nuclear ar reduce 
substanțial pericolul pe care 
îl reprezintă pentru pacea și 
securitatea internațională po
sibilitatea izbucnirii unui răz
boi datorită unei greșeli de 
calcul ar putea pune capăt 
cursei înarmărilor nucleare.

V. Dumitrescu a arătat în 
continuare că în ședința de 
marțea trecută, reprezentantul 
Uniunii Sovietice a introdus 
noi elemente în legătură 
cu propunerea guvernului 
U.R.S.S., elemente care au fost 
apreciate ca o nouă dovadă a 
spiritului de colaborare al de
legației sovietice. Credem, a 
spus el. că ar fi foarte de do
rit ca la rândul ei partea cea
laltă să dea dovadă de același 
spirit. S-ar crea astfel con
diții favorabile pentru a se 
trece la o analiză detailată a 
problemei eliminării mijloa
celor de transportare la tintă a 
armei nucleare.

în încheiere vorbitorul a de
clarat că delegația romină 
sprijină ideea unei organizări 
mai sistematice a activității 
conferinței, în așa fel îneît să 
se poată întreprinde un stu
diu eficace al problemelor cu 
care este confruntat comitetul. 
Ceea ce este necesar pentru a 
asigura progresul negocierilor 
noastre este un acord bazat 
pe ideea eliminării cît mai 
rapide a tuturor armelor nu
cleare, a oricăror alte arme de 
distrugere în masă și a mij
loacelor de transportare a a- 
cestora la tintă.

• Sosirea noului comandant 
al trupelor O.N.U.

• Mesajul premierului 
Papandreu

NICOSIA 7 (Agerpres). — Luni 
seara a sosit Id Nicosia generalul 
indian Subayya Thimaya, noul 
comandant al forțelor internațio
nale O.N.U. din Cipru, numit in 
locul generalului Gyani, al cărui 
mandat expiră la 9'iulie.

In același timp, din Nicosia se 
anunță că ministrul de interne 
cipriot a dat dispoziție ca toți ti
nerii născuți în anul 1944 să fie 
chemați sub arme la 10 iulie, în 
conformitate cu noua lege adop
tată de Camera Reprezentanților 
din Cipru privind crearea gărzii 
naționale. Săptămîna trecută, 
după cum se știe, toți tinerii năs
cuți în anul 1943 au fost che
mați sub arme.

★
ATENA. — Un purtător de cu- 

vînt al guvernului grec a anunțat 
luni seara că primul ministru Pa
pandreu, a trimis președintelui 
Johnson un răspuns la mesajul pe 
care i l-a adresat acesta săptă
mîna trecută. In răspuns se arată 
că Grecia respinge propunerea 
americană privind tratativele bila
terale dintre Grecia și Turcia în 
problema cipriotă.

După cum transmite agenția 
Associated Press, textul răspun
sului lui Papandreu la mesajul lui 
Johnson nu a fost dat publicității, 
dar purtătorul de cuvînt a subli
niat că Papandreu îi face cunoscut 
lui Johnson că trativele directe 
greco-turce în problema Ciprului 
sînt excluse în prezent și că nu
mai autodeterminarea poporului 
cipriot este singura soluție pe care 
o acceptă guvernul grec.

In legătură cu măsurile între
prinse de guvernul turc împotriva 
cetățenilor greci din Turcia, mi
nistrul Afacerilor Externe al Gre
ciei. Stavros Costopoulos, a decla
rat luni că „guvernul grec denun
ță aceste măsuri care violează tra
tatele internaționale, principiile 
privind protecția minorităților, le
gile umanității șl ale civilitațlel"< 
Subliniind că guvernul turc a ex
pulzat în ultima vreme 400 de ce
tățeni greci ce locuiau în Turcia, 
el a arătat că guvernul grec bc 
are intenția să exercite represalii 
împotriva turcilor care locuiesc 
in Grecia.

rotunde Est-Vest
Intervenția reprezentantului

R. P. Romîne
FLORENȚA 7 (Agerpres). —
In cursul zilei de luni, cea de-a 

4-a zi a Conferinței mesei rotun
de Est-Vest, dezbaterile au conti
nuat pe comisii. In dezbaterile 
primei comisii au intervenit 15 
vorbitori, printre care reprezen
tanții Angliei, Franței, Belgiei, 
Uniunii Sovietice și Finlandei.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
reprezentantul romîn acad. prof. 
Athanase Joja, care a scos în evi
dență necesitatea ca rezoluția fi
nală a conferinței mesei rotunde 
Est-Vest să consemneze însemnă
tatea creării zonelor denucleariza- 
te. Vorbitorul a propus în această 
privință ca în rezoluție, alături de 
alte inițiative privind crearea unor 
zone fără arme nucleare, să fie 
menționată și inițiativa romînă 
privind transformarea Balcanilor 
într-o regiune a păcii, fără arme 
nucleare.

Pierre Cot, președintele comi
siei și alți delegați au primit fa
vorabil propunerea romînă și s-au 
pronunțat pentru includerea ei in 
rezoluția finală.

La sfîrșitul ședinței de luni 
după-amiază a comisiei economi
ce, membrii acestei comisii au 
căzut de acord asupra redactării 
proiectului de rezoluție. Acest do
cument afirmă necesitatea dezvol-

tării comerțului internațional, pre. 
cum și a colaborării economice în
tre toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială.

Congresul Uniunii
Tineretului Comunist

din China
PEKIN 7 (Agerpres). —
După cum anunță China 

Nouă, intre 11 și 29 iunie s-au 
desfășurat la Pekin lucrările 
Congresului al IX-lea al U- 
niunii Tineretului Comunist 
din China.

La deschiderea lucrărilor au 
participat președintele Mao 
Tze-dun și alți conducători ai 
Partidului Comunist Chinez.

Participanții la congres au 
adoptat în unanimitate o rezo
luție cu privire la raportul de 
activitate al Comitetului Cen
tral și la noul statut al Uniu
nii și au ales cel de-al IX-lea 
Comitet Central al Uniunii 
Tineretului Comunist 
China.

romină in R. P. Bulgaria

a făcut o vizită la 
popular regional, 

după care a vizitat 
din apropierea ora- 

stațiunea balneară

SOFIA 7. — Coresponden
tul Agerpres, C. Linte, trans
mite :

Continuîndu-și vizitele în 
R. P. Bulgaria, delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne 
Consiliul 
Burgas, 
rafinăria 
șului,
„Slîncev Breag" de pe malul 
Mării Negre și orășelul Nese- 
băc.

După-amiază, delegația a 
plecat spre Varna, unde a 
fost întâmpinată de Hristo 
Trendafilov, președintele Con
siliului popular regional, 
Nikolai Boiadjiev, președinte
le Consiliului popular al ora
șului Varna, de deputați. 
Delegația a făcut o vizită la 
Consiliul popular regional.

Seara, parlamentarii romîni 
au participat la un spectacol 
din cadrul Concursului inter
național de balet, care se, 
desfășoară la Varna.

în Austria
VIENA 7. — Coresponden

tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite :

După o ședere de o zi la 
Viena, prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Gheorghe Apostol, 
împreună cu Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și alte persoane 
oficiale care îl însoțesc, și-a 
început programul de vizitare 
a unor obiective industriale 
din Austria. Marți dimineață, 
a foșt vizitată Uzina de stat 
,.Elin Union" din Waiz, care 
produce utilaj electrotehnic — 
transformatoare de mare pu
tere, generatoare, utilaje pen
tru centrale electrice.

La prînz, conducerea între
prinderii a oferit o masă în 
cinstea oaspeților romîni.

După-amiază, delegația și-a 
continuat călătoria la Kapfen
berg, unde a vizitat uzinele 
de stat „Bohler". Directorul 
general, dr. Mayer Mallenau, 
a prezentat specificul acestei 
mari întreprinderi, situată în- 
tr-un vechi centru siderurgic 
din Austria. Produsele uzinei 
— oțeluri speciale — se bucu
ră de o bună apreciere în lu
mea întreagă.

în numele șefului guvernu
lui landului Stiria, Josef Krai- 
ner, delegația a fost salutată 
de Sepp Gruber, membru al 
guvernului landului Stiria.

După vizitarea întreprinde
rii, conducerea uzinei „Boh
ler" a oferit o masă în cin
stea oaspeților romîni, la care 
a participat și dr. Bruno Pit- 
termann, vicecancelarul Aus
triei,

Cuvintarea lui IV. S. Hrușciov
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

Vorbind la posturile de radio și 
televiziune despre vizita în țările 
scandinave, N. S. Hrușciov a 
spus : în Danemarca, Suedia și 
Norvegia au avut loc „convor
biri utile". Ele au oferit posibi
litatea „de a se cunoaște mai 
bine pozițiile reciproce, vizita 
ne-a permis să simțim în mod 
nemijlocit cît de mare este nă
zuința danezilor, norvegienilor și 
suedezilor la menținerea păcii, la 
transformarea nordului Europei 
într-o zonă a păcii".

Vorbitorul a apreciat ca o 
contribuție serioasă la cauza 
consolidării păcii declarațiile gu
vernelor Danemarcei și Norve
giei cu privire la nedeseminarea 
armelor nucleare pe teritoriile ță
rilor lor și renunțarea guvernelor 
Danemarcei și Norvegiei de a 
participa la forțele nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

„Uniunea Sovietică, a declarat 
el, aplică cu fermitate principiul 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state, luînd ca premisă 
faptul că fiecare popor trebuie să 
stabilească el însuși care anume 
orfnduire socială îi convine mai 
bine".

Referindu-se la problema con
tactelor cu partidele social-de- 
mocrate, șeful guvernului sovie
tic a «pus că „în lupta pentru 
pace se cer unite eforturile co
muniștilor, social-democraților, 
ale tuturor oamenilor de bună- 
credință'.

După ce a relevat marele inte
re» manifestat de guvernele și de 
cercurile de afaceri din Dane
marca, Suedia și Norvegia față 
de dezvoltarea continuă a colabo-

rării economice și a comerțului cu 
Uniunea Sovietică, N. S. Hrușciov 
a declarat că „dispunem de 
mari posibilități pentru lărgirea 
legăturilor economice: avem ce 
să livrăm țărilor scandinave, pe 
de altă parte, și țările scandinave 
dispun de un șir de mărfuri care 
prezintă interes pentru noi". 
„Este firesc^ că toate relațiile 
economice, comerciale să se înte
meieze pe avantajul reciproc".

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că tratativele și con
vorbirile asupra unei largi sfere 
de probleme cu guvernele Dane
marcei, Suediei și Norvegiei „au 
avut un caracter sincer și au de
curs într-o atmosferă de lucru". 
„Noi am declarat că chezășia 
cea mai sigură a securității po
poarelor acestor țări ar fi o politi- 
tică de neutralitate”.

pa- 
în-

cu

• Transmisiile

U țară in punde la Olimpiadă

5. U.A.: înaintea desemnării
candidatului republican

Agenției ro- 
presă „Ager- 

Talpă și I.

este un factor independent care 
poate fi considerat ca o bontă a 
bătrîneții, evoluînâ, in general, 
cu rapiditate spre o pneumonie, 
după care poate apare cancerul.

avînt“

DE TOATE
• Norii lui Magelan

Âstrofizicienii de la Academia 
de științe din Kazahstan au 
emis ipoteza potrivit că

reia norii lui Magelan (sisteme 
astrale) au apărut ca urmare a 
ciocnirii între două galaxii.

Savanții presupun că în timpul 
unei catastrofe cosmice, sistemul 
nostru astral a fost, probabil, ne
voit să arunce în spațiu o parte 
din masa sa sub forma unor nori 
astrali cu contururi neregulate.

Norii lui Magelan au multe la
turi comune cu galaxia noastră. Ei 
conțin aceleași tipuri de aștri. No
rii lui Magelan, afirmă astrofizi
cienii din Kazahstan, sînt legați 
între ei printr-o materie difuză, 
iar norul cel mare este legat și de 
galaxia noastră. Acești doi nori 
astrali sînt sateliți 
noastre.

Oamenii de știință 
caracteristicile fizice 
care, într-un trecut
s-a ciocnit cu galaxia

ai galaxiei

au calculat 
ale galaxiei 

îndepărtat, 
noastră

Aceasta le-a permis să stabilească 
actuala ei poziție în Univers.

• Originea cancerului 
pulmonar
ercetătoarea olandeză, 

de Wal, In teza sa de doc
torat a arătat că cancerul 

pulmonar este provocat nu numai 
de fumat, ci mai ales de bronșita 
cronică. Aceste concluzii sînt 
date pe cercetarea a 150 de 
zuri de cancer pulmonar din 
talul din Groningen. In 144 
cazuri pacienții sufereau de mul ți 
ani de bronșită cronică. Această 
bronșită nu este provocată tot
deauna de consumul de tutun, ci

Retransmisia Jocurilor Olimpi
ce de la Tokio în Europa 
prin televiziune continuă să 

fie în atenția specialiștilor. Redac
ția postului de televiziune din 
nordul Republicii Federale Ger
mane a anunțat că va avea loc în 
august o nouă încercare pentru a 
stabili dacă este posibil să se sin
cronizeze imaginile cu sunetele re
transmise prin sateliții releu. Dacă 
această încercare va eșua, atunci 
imaginile filmate vor fi aduse prin

unoscula clntărettfă aserEce- 
nâ Connie Francis a tout 
surprinsă de cutremurul oe 

pămînt din Mexic fa cJteva ore
după sosirea ei 1n capitala mexi
cană. Cuprinsă de panici ea a pă
răsi/ capitala Mexicului cu priaal 
avion, nevoind să mai tini oeona 
de contractul Încheiat cu un r-ere 
local, care In prealabil virat»* 
artistei suma de 10 000 dolari. Di
recția cabaretului a cerut cfaM- 
reței să se înapoieze imediat ,’a 
Ciudad de Mexico, declarlnd că 
In caz contrar li va intenta proces, 
reclamind 40 000 dolari darme in
terese pentru ruperea contructaiuL

fiAUSTRIA: La grădina zoologică din Schdnbrunr.. o căruli 
puiul ei sînt punctul de atracție atît pentru tine:.. viz:ta:o 
cit și pentru cei mai în vîrstă. In iotograiie: cămila ca p 

, iul ei.

Fîl mul „Străinul" 
prezentat la Karlovy Vary

PRAGA. — în seara zilei 
de 6 iulie, în cadrul Festiva
lului internațional al filmu
lui de la Karlovy Vary a fost 
prezentat filmul romînesc „Străi
nul". A asistat prof. Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul R. P. Romî
ne la Praga. Din partea delegației 
romîne, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinemato
grafiei din Comitetul de stat pen
tru cultură și artă, a salutat pe 
cei prezenți la festival.

Filmul „Străinul" a fost primit 
cu interes de spectatori.

diferitelor puncte de vedere față 
de programul noului guvern de 
centru-stînga. Potrivit agenției 
Reuter, Aldo Moro a declarat că 
noul guvern trebuie să fie spriji
nit pe deplin de toți partenerii 
coaliției pentru a putea face față 
dificultăților.

Naționalizarea 
terenurilor agricole 

în Zanzibar

GENEVA. — Secretar, «re.: 
G.A.T.T. (Acordul general pentrz 
tarife și comerț) a anunțat hnu ci 
Franța, R.F.G și Austria <u între
prins o serie de acțiuni în vederea 
liberalizării importurilor din țările 
în curs de dezvoltare. Ceie trei 
țări au procedat la liberalizarea 
importurilor privind o sene de 
produse de bază provenind c.r 
țările în curs de dezvoltare- Prin
tre aceste produse se afli : ule
iuri vegetale, fructe conservate 
produse de pielărie, anumite me
tale.

ROMA. — Marți seara a avut 
loc prima întrunire cvadripartită 
în vederea constituirii noului gu
vern italian de coaliție sub condu
cerea fostului prim-ministru Aldo 
Moro, la care au participat dele
gați din partea partidelor democrat- 
creștin, socialist, social-democrat 
si republican. După cum transmite 
agenția A.N.S.A., această întrunire 
a avut drept scop o confruntare a

DAR-ES-SALAM. — Intr-o cu- 
vîntare ținută la Nazi Moja, vice
președintele Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar, Sheikh Ka- 
rume, a anunțat că toate terenu
rile agricole din insula Zanzibar 
au fost naționalizate. Proprietarii 
terenurilor vor primi o compensa
ție, acestea devenind proprietate
de stat. Karume a expus, de ase- nunță agenția TASS. au 
menea, planul de dezvoltare a 
Zanzibarului pentru următorii trei 
ani. Guvernul va aloca 25 mili
oane lire, avînd ca obiective prin
cipale dezvoltarea serviciilor sa
nitare și a sistemului de învăță- 
mînt.

MOSCOVA. — Mihail Suslov 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și Boris Po- 
nomariov, secretar al C.C., au avut 
convorbiri cu membrii deleg «ti e: 
Partidului socialist italian al uni
tății proletare, care, după cum e- 

sosit
în Uniunea Sovietică pentru resta
bilirea relațiilor tradiționale dintre darea de credite pentru 
socialiștii italieni și P.C.U.S.

uesfație a populației în 
trec, la Pretoria, a patrioti- 

strâ înfățișează un aspect din 
zJestației.

In tabăra acestuia cm urmă se 
«firmă convingerea că campania 
lui Scranton nu mai are șanse. 
Numărul delegați’.or care îi sînt 
favorabili Iui Goldwater depășește 
700, în timp ce îi sînt necesare 
doar 655 de voturi. Partizanii lui 
Scranton contestă aceste cifre și 
afirma că, de la începutul campa
niei sale, Scranton a realizat 
„străpungeri' în masa delegațiior 
favorabili adversarului său. Un 
sprijin puternic l-ar putea consti
tui pentru Scranton aportul fostu
lui președinte Eisenhower, care 
are o mare influență în rindurile 
partidului, dar acesta preferă să se 
mențină în rezervă.

A început să se vorbească și 
despre diferite nume în legătură 
cu desemnarea candidaților repu
blicani la postul de vicepreședinte. 
Printre aceștia se numără William 
Miller din New York, președintele 
Comitetului național republican, 
senatorul Thruston Morton, fost 
președinte al acestui comitet, gu
vernatorul James Rhodes din Ari
zona și Melvin Laird.

Timp de o săptămină 
delegați de peste hota
re, care au participat la 
sesiunile Consiliului e- 
xecutiv și Consiliului e- 
ditorial al Federației 
mondiale a oamenilor de 
știință, au făcut o ex
cursie prin țara noastră.

înainte de plecare, 
unii dintre oaspeți și-au 
împărtășit impresiile 
despre aceste vizite re
dactorilor 
mine de 
preș . L.
Lungu.

specialist în istorie mo- 
" demă și contemporană, a spus 
Idr. G. P. NOBEGAARD (Da

nemarca), vicepreședinte al 
F.M.OS, am fost interesat să

I

Misiune economică 
cehoslovacă in Italia

ROMA. — După cum anunță 
agenția C.T.K., între 25 iunie și 
7 iulie «-a aflat în Italia o mi
siune economică cehoslovacă con
dusă de J. Horn, președintele 
Camerei de comerț a Cehoslova
ciei. Delegația a vizitat o serie de 
importanta întreprinderi italiene și 
a fost primită de Mattarella, mi
nistrul comerțului exterior al Ita
liei, și a purtat convorbiri cu re
prezentanții cercurilor Industriala 
și comerciale italiene.

Impresiile despre R. P. Romină 
ale unor oameni de știință 

de peste hotare

WA5HDJGTON. — Jacqueline 
Kennedy. văduva președintelui 
John Kennedy, a hotărit să se 
stabilească definitiv la New York, 
—preenâ cu cei doi copii ai săi. 

Intr-or'. comunicat publicat de 
secretariatul de presă al văduvei 
::«sru2u: președinte se spune că 
ucuehr.e Kennedy consideră că 

această schimbare, care o va în
depărta de Washington „și de 
-umercasele ei «nintiri, îi va fi 
de folos aut ei dt și copiilor". 
Casa din Washington a d-nei 
Kennedy va fi pusă în vînzare.

poiate ale S.U.A. și permite gu
vernului federal să desfășoare un 
program de asistență cu caracter 
social. împotriva proiectului de 
lege au votat senatorul Barry 
Goldwater, care intenționează să 
candideze din partea partidului 
republican la alegerile preziden
țiale din toamna acestui an, și se
natorul John G. Tower.

văd marile construcții indus
triale pe care !e aveți. Cred 
că nu multe țări construiesc 

I uzine atit de impunătoare și.
după cite am putut vedea, aici 
se lucrează bine: mulți străini 

Ise interesează de produsele 
‘romineștt

I

Votul din Comisia pentru 
problemele muncii 
a Senatului S.U.A.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru problemele muncii a Se
natului S.U-A. a aprobat cu 13 
voturi contra două proiectul de 
lege prezentat de președintele 
Johnson cu privire Ia lupta împo
triva sârădă. Legea autoriză acor- 

_ . proiecte
de dezvoltare în regiunile mai îna-

Rezultatul alegerilor 
din Mexic

CIUDAD DE MEXICO. — In
tr-un comunicat dat publicității de 
secretariatul partidului de gu- 
vernămînt revoluționar institu- 
țional, se arată că Gustavo Diaz 
Ordaz, candidat din partea aces
tui partid în alegerile pentru pos
tul de președinte desfășurate du
minică în Mexic a obținut peste 
90 la sută din voturi. Aceste re
zultate sînt parțiale și se referă la 
21 de state ale Mexicului. Restul 
voturilor au revenit lui Jose 
Gonzales Torres, candidat din 
partea partidului socialist de opo-

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I

Am văzut în multe locuri 
din țară construcții moderne. 
Am admirat recoltele de ce
reale și culturile frumoase de 
viță de vie. Cred că aveți con
diții naturale bune pentru 
dezvoltarea agriculturi i.

România are o serie de o- 
biective turistice frumoase, o 
natură incintâtoare cu munți 
impunători și un litoral de in
vidiat, ceea ce oferă posibili
tăți largi de dezvoltare a tu
rismului. La acestea se adau
gă locuri istorice deosebit dc 
interesante. Oamenii din țara 
dv. vizitează muzee și îi preo
cupă descoperirile arheologice, 
formindu-și astfel o bază soli
dă pentru cunoașterea istoriei 
patriei lcr.

Ultima oară am fost în Ro
minia în anul 1959. a declarat 
prof. S. LISÎCIKIN (UJLSS). 
Timpul care a trecut de a- 
tunct nu este mare, dar 
schimbările petrecute în țară 
în acest scurt interval sînt 
deosebit de însemnate. Aceasta 
se vede și în întreprinderile 
industriale pe care le-am vi
zitat

Succesele voastre ne bucură 
pe noi, oamenii de știință so
vietici, ca și pe întregul popor 
sovietic.

Ca specialist în petrol și ca 
autor al unei monografii în a- 
cest domeniu, știu că industria 
petroliferă romînă a realizat 
în ultimul timp nu puține 
succese. A mărit în mod sub
stanțial producția de petrol, 
capacitatea de prelucrare și 
exportul de petrol.

O asemenea uzină, cum este 
combinatul petrochimic de la 
Onești, nu poate să nu tre
zească un sentiment de plăce
re oricărui specialist. Uzina 
este utilată după ultimul cu
vînt al tehnicii. Socotesc că 
un combinat de asemenea 
proporții — un oraș de tip 
modern — este o mare reali
zare. Se simte că țara dv. este 
în avânt.

Plecînd din Romînia, duc cu 
mine cele mai bune amintiri 
și exprim o călduroasă mul
țumire pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat la fiecare 
pas.

Prof. W. A. WOOSTER, de 
la Universitatea Cambridge 
(Anglia), trezorierul FJd.O.S. 
s-a referit la cadrele de tineri 
specialiști care conduc marile 
uzine vizitate. Vreau să men
ționez în primul rind — a 
spus el — că directorii uzine
lor pe care le-am vizitat, deși 
tineri, sînt foarte bine pregă
tiți și foarte entuziaști. Cred 
că țara dv. va face mari pro
grese avînd asemenea oameni 
capabili la conducerea unor 
mari întreprinderi industriale. 
M-a impresionat, de aseme
nea. automatizarea acestor fa
brici. precum și maniera mo
dernă de organizare a lor. Hi
drocentrala Bicaz vădește un 
enorm efort întreaga concep
ție a realizării ei s-a bazat, 
desigur, pe un proiect foarte 
interesant Construcția sa Și 
manipularea instalațiilor sînt 
modeme, iar lacul de acumu
lare prezintă mult interes și 
din punct de vedere turistic. 
Cred că utilizarea energiei 
electrice se face la dv într-un 
mod ingenios. Nu am mai vă
zut un asemenea complex de

utilizare a energiei, cu insta
lații montate în lanț.

Cîmpurile sînt bine cultiva
te. Numeroasele stațiuni de 
tractoare pe care le-am întîl- 
nit sînt o dovadă a mecani
zării agriculturii dv, pe care o 
consider bine organizată.

Am fost deosebit de impre
sionat atît de volumul pro
ducției întreprinderilor chi
mice pe care le-am văzut, cît 
și de înzestrarea lor tehnică, 
care se găsește într-adevăr la 
nivel mondial, dispunînd de 
cel mai modern utilaj din cîte 
am văzut — a spus dr. H. 
BUDZISLAWSKI din R. D. 
Germană. Avem convingerea 
că aici s-a depus o muncă ex
celentă. Ne-a impresionat pro
fund volumul automatizării 
la producerea cauciucului sin
tetic, a materialelor de con
strucții, (ce se disting prin 
greutatea mică și capacitatea 
mare de izolare), sau a țesu
turilor din materiale sintetice. 
Marea bogăție a țării dv, pe
trolul și gazele, se prelucrea
ză la un înalt grad de produc
tivitate. în amplasarea fabri
cilor s-au urmărit atît consi
derente tehnico-economice, cît 
și considerente foarte impor
tante de ordin social — întă
rirea economică a regiunilor 
mai puțin dezvoltate în trecut 
prin crearea de unități indus
triale deosebit de moderne, cu 
muncitori de înaltă calificare, 
capabile să dea acestor re
giuni un mare avînt.

în fabrici am văzut și ame
najările destinate muncii de 
cercetare științifică, care ser
vesc scopurilor nemijlocite ale 
producției. Am aflat totodată 
că cercetarea științifică se 
desfășoară la diferite niveluri, 
în cadrul Academiei, la uni- 
versitatăți și ministere, că 
există, așadar, o întreagă re
țea de unități de cercetare, și 
am înțeles că-această organi
zare rațională a muncii de 
cercetare este strîns legată de 
înaltul nivel tehnic 
prinderilor pe care 
zitat.

Pretutindeni ne-a 
nat amabilitatea și 
prietenesc cu care 
primiți.

al între- 
le-am vi-

impresio- 
spiritul 

am fost
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