
»

r

marile

trasee
Organ Central al

ale

CU ACEIH I UTILAJE ■ți realizează

Proletari din toate țările, unifi-vă! Cu privire Ia tratativele

Datorită calității sudurilor pe 
care le execută, tînăni! Gheor
ghe Cozma, din secția de con
strucții metalice a Uzinei me
canice Timișoara, a ciștigat 
— o dată cu titlul de evidențiat 
în întrecerea socialistă — în
credere și respect din partea 

tovarășilor săi de muncă

Vă prezentăm încă 
miile de tineri timișoreni evi- 
dențîați în întrecere: bobina
torul Ștefan Nicolae, din secția 
nr. 10 a Uzinei „Electromotor".. 
Cu toate că lucrul său cere mi
gală și atenție, datorită bunei 
sale pregătiri reușește să-și de
pășească în fiecare lună sarci

nile de plan

Foto: N. STE LORI AN
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și C. C. al P. C.U. S.

Întrecerii socialiste
Forestierii

angajamentele

Din experiența colectivului de la 
întreprinderea „Steaua roșieM- Bacău

as din la

între 6—14 iulie a.c. o delegație a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn compusă din Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnăraș, membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R., s-a aflat în Uniunea Sovie
tică într-o vizită prietenească.

în timpul șederii la Moscova, delegația a avut o serie de în- 
tîlniri cu delegația Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice compusă din N. V. Podgornîi, A. N. Kosî- 
ghin, membri ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S., I. V. Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., M. A. Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S.

în cursul acestor întîlniri a avut loc un schimb de păreri în 
probleme care interesează ambele părți. Au fost discutate pro
bleme ale relațiilor romîno-sovietice, ale dezvoltării legăturilor 
cmtre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, probleme actuale ale colaborării dintre țările 
socialiste, ale situației din mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională, ale luptei pentru pace.

Schimbul de păreri a fost util și s-a desfășurat într-o atmo
sferă tovărășească, sinceră, contribuind la o mai bună înțele
gere rec.procă, la întărirea prieteniei și colaborării între Repu
blica Populară Romînă și Uniunea Sovietică, între Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.

La 13 iulie 1964, delegația C.C. al P.M.R., compusă din tova
răși: Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru 
BLclădeanu Leonte Râutu, a avut o întîlnire îndelungată cu to
varăș”’. N. S. Hmșciov, prim-secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S. Din partea sovietică, la întîlnire au luat parte to
varăș.: A. N. Kislghin, A. I. Mikoian, N. V. Podgornîi, membri 
ai Prezidiului C C. al P.C.US^ I. V. Andropov, secretar al C.C. 
al P.C.U-S, M. A. Leseciko. membru al C.C. al P.C.U.S.

întîlnirca a decurs într-o atmosferă caldă, prietenească.ață de angajamen
tul nostru de a 
depăși sarcina de 
creștere a pro
ductivității mun
cii cu 2 la sută, 
după cinci luni am 

obținut o creștere cu 10 la suta 
fată de plan. Aceasta a con
dus, după cum era $i firesc, la 
îndeplinirea planului producției 
globale pe șase luni cu 13 zile 
înainte de termen și al pro
ducției marfă cu 10 zile.

Căile prin care colectivul 
nostru a ajuns la aceste rezul
tate sînt multiple și variate. 
Am dori să vorbim despre cîte- 
va dintre măsurile preconizate 
și aplicate în producție.

Lucrări importante au fost 
executate la mașina nr. 6, de 
fabricat hîrtie, una din mașini
le de bază ale fabricii. Acestea 
au constat în lungirea sitei cu 
circa 2 metri, în îmbunătățirea 
vibrării și schimbarea circui
telor de „apă grasă" și vid a 
părții corespunzătoare sitei, 
care duc în primul rînd la îm
bunătățirea calității hîrtiei. Se 
obține astfel o transparentă 
mai bună, se uniformizează 
gramajul. La rîndul lor, aceste

Il-lea Concurs și Festival 
muzică ușoară rominească

SUB SEMNUL
UNUI LARG INTERES

condiții de calitate fac să se 
rec a că opririle cin caoza rupe
rii hiri-e: (bracul tehnici sub B- 
mita admisă. Această lucrare 
face parte dmtr-un ansamblu de 
măscri. care, completat co 
montarea in plus a unui grup 
de cilindri uscături (executați 
pentru prima dată in tara noa
stră de Uzina „Independența*-  
Sibiu) permite creșterea ran
damentului mașinii nr. 6 cu 
aproape 10 la sută.

Toate măsurile prevăzute 
pentru prunul semestru au și 
fost aplicate. De asemenea și 
unele care aveau termen de a- 
plicare în cea de a doua parte 
a anului. De pildă, mon
tarea tamburului înfășurător 
la mașina nr. 7 (fostul tam
bur era ovalizat și crea greu
tăți la schimbarea valurilor de 
hîrtie, care se rupeau ; se pier
dea timp și material). Terme
nul prevăzut în plan era 1 iu
lie. Dar lucrarea a fost execu
tată încă d,e la 14 aprilie.

Paralel cu aplicarea măsuri
lor prevăzute, inițiativele oa
menilor au contribuit din plin 
la creșterea productivității 
muncii. Un exemplu. Au fost 
modificate și înlocuite carcase
le si șnecurile la instalațiile 

holenderelor pentru albirea ce
lulozei. Prin aceasta s-a mărit 
consistența celulozei, într-un 
mc de apă, de la 4,5 la sută la 
6—7 la sută. La fierbătoria 
de celuloză, unde anul trecut 
a fost montat 
pentru 
inițiale 
pînă la

hxi de utiiizzre a E22sei 
lenrsoaae. fost date 
peste plan 
cantități de pnxhrse 
printre care : 29 731 me
tri cobi bușteni de ră- 
șinoase și de fag. 5 368 
meai cubi lemn de mi
nă, 13 891 metri cubi 
lemn pentru celuloză, 
peste 5 000 m c bile ma
nele. De asemenea, s-au 
dat peste plan 8 000 m c 
lemn de construcții, des
tinat șantierelor și peste 
25 000 tone lemn de foc.

In aceeași perioadă, 
fabricile de cherestea 
din regiune au dat peste 
plan importante canti
tăți de produse indus
triale, printre care 3 235 
metri cubi binale și 
7 300 m c cherestea de 
rușinoase și de fag. Ca 
urmare a realizărilor 
obținute, întreprinderile 
forestiere din regiunea 
Suceava, au obținut de 
la începutul anului pînă 
în prezent, beneficii 
peste plan de peste 7 
milioane lei.

Un raid anchetă
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CRONICA ACTUALITĂȚII
Lucrări

de extindere

rețelei de apă

TELEVIZORUL „V. S. 59“

un calorizator 
ridicarea temperaturii 
a soluției de fierbere 

65—70°C și a fost asi-

După cum era de așteptat, fes
tivalul a stîmit un larg interes 
în rîndurile atît de numeroase ale 
iubitorilor muzicii ușoare.

Festivalul a fost deschis de 
maestrul emerit al artei Gherase 
Dendrino, secretar al Uniunii 
compozitorilor și președintele ju
riului de concurs.

...Și iată-ne în plin festival. 
Concertul de deschidere a prezen
tat spectatorilor și juriului, în in
terpretarea Orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii (dirijată de 
Sile Dinicu) și a orchestrei Tea
trului satirîc-muzical „C. TSnase" 
(dirijată de Gelu Solomonescu), 
primele -zj melodii din cele 24. 
ale concursului. Cintecele au fost 
ascultate în prima din cele două 
interpretări diferite (atît solistice 
cit și orchestrale) în care vor fi 
prezentate. Spectatorii au ascultat 
cintecele: „Valsul amintirilor" de 
V. Timiș, pe versuri de Ion Ho
rea (în interpretarea solistei Gigi 
Marga), „Marea Neagră e albas
tră*  de Temistocle Popa, pe ver
suri de Eugen Mir ea (interpret 
Nicolae Nițescu), „Tu" de V. Ve- 
selovschi, pe versuri de Tiberiu 
Ut'an (interpretă Doina Badea), 
„Două rîndunici" de Radu Șer- 
ban, pe versuri de C. Cîrjan (in
terpret f- 
„Ffumoasă-i visarea' . ........
tocle Popa, pe versuri de Teodor 
Baîș (interpret Luigi Idriescu), „E 
miraculos" de Ellp Roman, pe 
versuri de Eugen Mirea (interpre
tă Margareta Pîslaru), „Dacă nu 
ești Ungă mine" de V. Veselov- 
schi, pe versuri de M. Maximilian 
(interpret Constantin Drăghici), 
„Diseară mergem să dansăm" de 
H. Mălineanu, pe versuri de Jack 
Fulga și H. Negrin (interpreți 
Ilinca Cerbacev și Ovid Teodo- 
rescu), „Cîntec dobrogean" de 
Ehy Roman, pe versuri de Ion 
Serebreanu (interpret Nicolae Ni
țescu), „Ochii tăi" de Gelu Solo
monescu, pe versuri de Teodor 
Balș (interpret Aurelian Andre
escu), „Nimeni", muzică și text 
de H. Mălineanu (interpretă 
Doina Badea), „Hai diri dam" de 
Sile Dinicu pe versuri de A. Gri- 
goriu și R. Iorgulescu (interpret 
Ovid Teodorescu) și „Da" de A. 
Mandy, pe versuri de M. Fortu- 
ncscu (interpretă Margareta Pîs
laru).

Comperajul lui Mircea Crișan 
a adăugat concertului nota de 
umor subtil și inteligent cu care 
ne-a obșinuit valorosul actor.

Desigur este încă preadevreme 
pentru comparații și aprecieri

Cohsfantin Drăghici), 
de Temis-

definitive. Publicul a și început 
să-și spună părerea prin interme
diul fișelor de aprecieri, acest util 
sondaj al opiniei publice. Am 
vrut să aflăm însă și părerea cî- 
torva din cei direct interesați în 
succesul melodiilor festivalului: 
interpreții.

Ne-am adresat mai intii cuno
scutului cântăreț de muzici ușoa
ră, LUIGI 1ONESCU.

— Știm că în actualul festival 
interpretați 4 melodii. Care din 
ele vi se par mai izbutite ?

— Este greu de răspuns. Toate 
îmi oferă satisfacții frumoase. Aș 
sublinia țn sensul acesta mai ales 
textele care conțin poezie și au
tenticitate. Dacă mă întrebați insă 
de care din cele patru cintece 
sînt mai legat, vă voi numi cinte- 
cul lui Temistocle Popa „Fru- 
moasă-i ' “. ___
mult cu autorul acestui cîntec și 
i-am interpretat toate melodiile 
de succes: „Turturele", „Lalele", 
și „Zorile", care a obținut un 
premiu la festivalul de anul tre
cut. Am lucrat împreuna încă din 
prima fază de creație a noului 
cîntec. Indiferent de rezultatul 
concursului eu voi face tot ce de
pinde' de mine pentru ca cele pa
tru cintece pe care le interpretez 
aici să aibă o viață cît mai lungă 
și să fie cît mai îndrăgite de pu
blic.

CONSTANTIN DRĂGHICI și 
AURELIAN ANDREESCU se nu
mără printre cei mai tineri inter
pret ai festivalului. După cum 
ne-au declarat, cele 8 și respectiv 
7 melodii pe care le interpretează 
în festival au constituit și pentru 
ei prilejul unei munci pasionante.

-- Cel de al II-lea concurs și 
festival al muzicii ușoare romî- 
nești, ne-a spus Constantin Dră
ghici, este o dovadă a importan
ței care se acordă acestui gen atît 
de popular. Mai bogat, mai divers 
și mai bine organizat decît anul 
trecut, festivalul este un adevărat 
eveniment pentru muzica noastră 
ușoară rominească.

— Ceea ce contează aici, a a- 
dăugat Aurelian Andreescu, este, 
pe lingă stimularea compozitori
lor noștri, educarea gustului este
tic al tineretului. Și pe această 
linie atît eu cît și Constantin Dră
ghici am încercat să ne pregătim 
și să ne prezentăm auditoriului.

In numărul viitor vom reveni cu 
amănunte de la cel de al doilea 
concert al festivalului care are loc 
astă seară.

GEORGE MIHĂESCU 
SEBASTIAN COSTIN

visarea''. Colaborez de

IULILS WENGERIng.
director al Întreprinderii 

de hîrtie și celuloză 
„Steaua roșie" din Bacău
CONSTANTIN CRĂCIUN 

secretar al comitetului U.T.M.

(Continuare în pag. a 111-a)

Un grup de studenți din a- 
nul II al Facultății de meca
nică — Institutul politehnic 
București, aii ați Ia practică 
in secția mecanică grea a 
Uzinelor „23 August*,  urmă
resc explicațiile ing. Musta
fa R. Mustafa privitoare la 
strunjirea unei piese mari 

la un strung Carusel-

Foto: N. STELORIAN

STUDENȚII
In fiecare vară, studenții din a- 

proape toate centrele universitare 
vin in regiunea Brașov să învețe 
la universitatea producției tainele 
profesiunii pentru care se pregă
tesc. în vara aceasta au sosit...

2 522 de studenți 
practicant!

deAceștia fac practică în 53 
întreprinderi industriale din Bra
șov, Sibiu, Mediaș, Făgăraș, Vic
toria, Săcele, Codlea etc. In toate 
întreprinderile muncitorii și ingi
nerii i-au înconjurat cu dragoste, 
cu căldură.

La Uzinele „Steagul Roșu“ din 
Brașov fac practică studenți de la 
mai multe facultăți din cadrul in
stitutelor politehnice din București, 
Cluj și Brașov, de la Facultatea de 
matematică, mecanică a Universi
tății din București și Facultatea de 
fizică a Universității din Iași. încă 
din primele zile s-a vădit intere
sul acestora pentru dobîndirca 
unor cunoștințe practice cit mai 
bogate. Entuziasmului tineresc al 
studenților, specialiștii din uzină 
i-au răspuns printr-o îndrumare 
permanentă, acordată în toate sec
țiile de fabricație. încă din prime
le zile s-a statornicit o rodnică 
colaborare între studenții practi- 
canți și întreprindere. Tovarășii in-

Uzinele „Electroni
ca" din Capitală au în
ceput să producă un 
nou tip ce televizor 
„V.S.-59*.  Diagonala 
ecranului este de 59 
cnu fiind cel mai mare 
enan în comparație cu 
toate televizoarele ro
mîn ești și străine care 
au fost puse în vîn- 
zare pînă acum în 
unitățile 
socialist 
noastră.

Construit după me- 
moderne, la ui-

velal tehnicii actuale, 
noul televizor are o 
sensibilitate mărită și 
poate recepționa pe 
12 canale. De ase
menea, i se poate a- 
dapta antenă pentru 
recepții U mare dis
tanță, permițînd ast
fel recepționarea pro
gramelor din țările 
vecine.

Televizorul „V.S.- 
59“ are o casetă lus
truită în diferite nu
anțe, cu ornamentații 
din mase plastice. E

ușor de manevrat, da
torită faptului că bu
toanele cele mai des 
întrebuințate și comu
tatorul de canale sînt 
dispuse în partea din 
față a aparatului, iar 
reglajul se face foarte 
ușor.

Primele 2 000 de 
astfel de televizoare 
au fost livrate unități
lor comerțului socialist 
din țară încă în cursul 
lunii iunie 1964.

Pe mai multe ar.ere din 
Capitală se execută noi lu
crări de extindere a rețelei 
de apă și canalizare. Printre
acestea se numără o conduc
tă de mare capacitate, în lun
gime de 10 km — artera II 
Sud — care va asigura ali
mentarea cu apă potabilă a 
cartierelor Sergent Nițu Va- 
sile, Berceni, Șos. Olteniței și 
a noului ansamblu de locuin
țe Balta Albă. Lucrările sînt 
avansate, creîndu-se astfel 
condiții ca ea să fie dată în 
exploatare înainte de terme
nul prevăzut.

(Agerpres)

tode

comerțului
din țara

(Agcrpres)

Ion 
cu 

s-a

la

gineri Boamfa Ion și Josan 
au fost numiți responsabili 
practica: Dar întreg colectivul 
considerat responsabil.

Și la „Tractorul"-Brașov,
Combinatul chimic din orașul Vic
toria — în ce privește îndrumarea 
permanentă și controlul studenți
lor — există această grijă din 
partea conducerii uzinelor, a co-

• SECERIȘ • ARA
TURI • 1NSAMÎNȚARI

Deschiderea taberelor internaționale 
ale pionierilor 
ceste țari vor petrece 
pe rînd la munte și pe 
litoralul romînesc o 
lună din vacanța lor 
de vară, în timp ce 6o 
de pionieri romîni se 
vor afla în această pe
rioadă în taberele in
ternaționale organiza
te în țările prietene, 

în taberele de la Si-

La 1 
nești 
aerele .
ale pionierilor, orga
nizate în cadrul schim
bului reciproc dintre 
tara noastră și R. P. 
Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. 
Pionierii sosiți din a-

Sinaia și Costi- 
s-au deschis ta- 

! internaționale

naia și Costinești își 
mai petrec vacanța co
pii din Franța, R. F. 
Germană și Italia, fii 
ai unor foști luptători 
antifasciști, sosiți în 
țara noastră la invita
ția Comitetului foști
lor deținuți antifasciști 
din R. P. Romînă.

(Agcrpres)

TELEGRAMĂ

Excelentei Sale 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stut 
al Republicii Populare Romine

Penniteți-mi, Excelență, să vă exprim, în numele poporului 
și guvernului algerian. ca și in numele meu personal, sincere 
mulțumiri pentru felicitările călduroase pe care mi le-ați adre
sat cu prilejul celei de a doua aniversări a proclamării inde
pendenței și să vă adresez cele mai bune urări de fericire și 
prosperitate.

Sînt convins că legăturile de prietenie care unesc cele două 
țări ale noastre se vor dezvolta în interesul celor două țări și 
vor contribui la salvgardarea păcii în lume.

Cu înaltă considerațiune,

AHMED BEN BELLA 
președinte al Republicii 
Algeriene Democratice 

și Populare

— sx se ocxpi îndeaproape de 
studenți. Și <r fi necesar.

îndrumare.

treprinderi .am întîlnit și foarte fie, sector și atelier si existe 
mulțt studenți din anul IV care 
studiau teme pentru proiectul de 
diplomă sau teme-pe care să le 
prezinte apoi în facultate, în ca
drul cercurilor științifice studen
țești. Chiar și în întreprinderi (la 
„Steagul Roșu", la „Tractorul” etc), 
vor fi organizate sesiuni tehnico- 
științifice sau simpozioane științi-

specialist din partea întreprinde
rii care să se ocupe îndeaproape 
de studenți, sâ-i îndmme, sâ-i 
controleze am intilnit-o în andte 
din locurile de practică. Asistenții, 
singuri, nu pot acoperi toate locu
rile de practică unde sin! reperti- 
zați studenții. In multe urine. cd- 
juncții șefilor de secție, șefii ie

îs fiecare întreprindere studen
ții sin» însoțiți de asistenți — in- 
dram&ori de practici. în cele mai 
multe locuri au fost stabiliți din 
vreme asistenții care îndrumi per
manent, zi de ri, activitatea stu
denților. Acești îndrumători de 
r-zcticâ au hiat încă din timpul 
anului legatu^ ca uzinele in sco
pul cunoașterii prealabile a probie-

IN AMFITEA TRELE
PRODUCȚIEI

Cluj și cea din Brașov la „Steagul 
Roșu". Toți acești îndrumători de 
practică sînt în permanență în 
mijlocul studenților, urmăresc re
partizarea lor conform graficelor, 
le dau explicații teoretice și prac
tice, iar acolo unde lucrurile sînt 
mai complicate, ii solicită pe spe- 
daliști. Tov. ing. Bogdan Constan
tin, de pildă, este îndrumător al 
unei grupe de studenți din anul II 
r-.ecanică de la Institutul politeh
nic din Brașov (care face practică 
la Uzinele „Steagul Roșu"), l-am 
vizitat pe cei 39 studenți din gru
pa sa în secția de sculerie. Impăr- 
țiți pe subgrupe, aceștia se aflau 
repartizați în mai multe ateliere : 
tratamente termice, scule și verifi
catoare, stanțe, dispozitive și ma
trițe etc. Tov. ing. Dumitru San
du, adjunctul șefului secției scu
lerie, ne-a spus că tov. asistent 
Bogdan se află în permanență 
printre studenți, le dă numeroase 
explicații teoretice (abia în anul 
III aceștia vor face tehnologie) și 
îl solicită foarte des pe el pentru 
chestiunile practice mai complexe.

lectivelor de muncitori. Progra
mele de practică sînt respectate 
întocmai. Conducerile uzinelor, de 
comun acord cu îndrumătorii de 
practică din partea institutelor, au 
concretizat aceste programe în 
grafice (planuri calendaristice), pe 
baza cărora studenții sînt reparti
zați — prin rotație — în toate 
secțiile de fabricație. în aceste în-

fice la care studenții vor prezenta 
comunicări. Este pozitiv faptul câ 
întreprinderile stimulează pasiunea 
studenților pentru munca științifi
că punîndu-le la dispoziție docu
mentație, biblioteci tehnice, din- 
du-le explicații și îndrumări prin 
cei mai buni ingineri și cercetă
tori științifici.

...Preocuparea ca în fiecare sec-

sectoare și ateliere au primit in
dicații să răspundă direct de în
drumarea studenților care fac 
practică în secțiile, sectoarele sau 
atelierele pe care le conduc. La 
„Electroprecizia" Săcele și „Hidro
mecanică" Brașov, însă, în afara 
inginerilor responsabili cu practi
ca din partea celor două întreprin
deri, nimeni — dintre specialiști

melor ce se pun în diferite sectoa
re de producție. Facultatea de e- 
lectrotehnică din București a tri
mis la „Electroprecizia" Săcele a- 
sistenți care, la rîndul lor, cînd au 
fost studenți, au făcut practică în 
această uzină. De asemenea, Fa
cultatea de mecanică din Brașov 
a trimis asistenți la „Hidromeca
nică", Facultatea de mecanică din

...nu control prin 
sondaje

Nu toate facultățile, însă, au 
trimis îndrumători cu studenții în 
practică. Unele facultăți s-au mul
țumit să trimită „controlori". Stu-
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Mijloacele mecanice - 
folosite cu maximum 

de randament
Fără îndoială holărîto: pentru grăbirea 

recoltatului este buna organizare a smu
cii în fiecare unitate agricolă ostiei ca 
iorța mecanică și celelalte mijloace ha 
muncă să fie repartizate 0 tologij* * cit stai 
iafional-

Prr -ra « teai la spniaul indepiirârit o- 
rejc—■ o jrfanrr-*. orgenaoția U.T-M. din 
pncraăi'-e a saci recomandat eonsilmlui 
de canPaxe iscă ua aaaMr de 30 de b - 
wr. pasai Pe de 'începerea campaniei erau 
3Pf cane ai ajgâe 3a desebeemi și încăr- 
saacri saedor. la mcr..2-iarea saltelelor cu 
pfeavd și a coiectcarelor de paie.

trebuiau executate în pas cu 
tecer^mA Fresa de balotat nu reușea insă 
U i.: zgă poB'e din urma celor 6 com- 
soae. Peztmz a asigura totuși eliberarea Ia
• a sesaaunîor pentru arăluri, condu
cerea gospodăriei a suplimentai* mijloa
cele de frupnrf repartimte pentru aceas- 
k cperzix cu încă 15 atelaje. $i la acea- 
■- -ă tc^xzse c cossiliukri de conducere or- 
gsaumtm C.TX. « răspuns imediat; din 
âeoMa M*adi de timp au mai fost repar- 
l-uC. 'aed M—15 tiaeh la această lucrare. 
Dnr jEd cc. Ja recomandările inginerului 
cgnmoar. s-a Jad iccâ o măsură: să se 

pe miriște cite 2CO de kg de su- 
perMsJat inmate de a intra tioctooiele în 
brssdA. Cele II vagoane de îngrășăminte 
•rebujau aduse iasă de la Năvodari» Mem
bra comitetahii U.T-M. discutind ca cei 
trei tiseri taieri de pe autocamioanele 
gospodărie: au hotar it ca dimineața, îna- 
-~.:e oe Girarea combinelor în lan, să iacă 
:.u:zre :.:e 1—2 iransporluri de îngrășă
minte. Alți 15 tineri au lost repartizați să 
ajute la încărcat i. descărcat și astiel 
mușina de împrăștiat superiosiat a 
putut lucia din plin. Scurtele consfătuiri 
zr lucru ale membrilor comitetului U.T.M., 
din GJLC. cu utemiștii din brigada de 
tractoare, s-au soldat cu alte inițiative 
valoroase. De exemplu, producția fiind 
mare, pe platformele combinelor sacii se 
umpleau repede si cei doi tineri reparti-

Prin speciiicul ei, campania de recoltase 
cere din partea consiliilor de conducere 
ale G.AC., a inginerilor agronomi, cc 
fiecare zi să se ia măsuri operative «fce- 
tate de situația existentă in hecose u.--- 
tale, pentru ca'togte mașinile fă luhcpo- 
neze din plin. O experiența ba^fl la acc*»-  
tă privință am întîlnit in gospodina co
lectivă din comuna MHnfanhrforrtn.. tab
uul Slobozia, regiunea Bpcgrafh, Ata, ia- 
dată ce griul se zvîntă de rocă, meceari- 
zatorii intră în lan cu toate cele 19 com
bine. Secerișul a început pe pezzele.e 
undff grlult din sgiuji fm; precoee »- = 
copt mai repede. Drumul CGBtbtr.ri^: e:. 
deșqhiș din vreme, jp ian, de Q&re cofec- 
tiviști. Pînă la siirșitul săptănmui trteute. 
din cele 1 520 de hectare de gr iu. huo^/c 
recoltate peste 1 000 de hectare. Viteze 
zilnică de recoltare plqnjșicgtâ inipai 3 
lost depășită cu aproape 50 de neetare

De ciad intră in lan, șină seara. dau 
cade roug, cele 19 conjhjce reear.cujc 
fără nici a întrerupere. De la .z££z :̂.. 
ccynpgpjei, pînă in prezent, n-a iest sxz © 
defecțiune mecanică. Tinerii nze:- 
din cele 2 bFigăzi de treetoe-e ©e ■< 
S.M.T. Andrășești iși înt/tim ca grtfe jk- 
șinile, le verifică cu cieație ia ne-
care henri după lăsarea

Un alt factor care a contribuit la spor 
rea ritmului de lucru este buna htgsar- 
zare a muncii ia cadrul brigăzilor âe c.--z 
ale gospodăriei, Fiecgie brigade de c.-.t 
arp repartizate cite 4 combine. 10 cc.e::.- 
viști lucrează la fiecare coarbind fa 2
schimburi. Alți 30 de colectiviști, ca f 
^lejajțt asigură transportul griului ia au 
gâzi He gospodăriei, a paietot și a pievu 
colecțață jn saltele, Ia iermeie zootehnice. 
Cu autocamioanele, transportă griul con
tractat cu statul, de pe cîmp, direct .•« 
baza de recepție Căzănești.

în geeste zile hotăritoare pentru strin
ger ea recoltei, comitetul U.TJ4. din go 
podărie, organizațiile de bază din brigă
zile de cîmp, i-au mobilizat pe toți ce. 
peste 200 de utemiști și pe ceilalți tineri 
colectiviști, zilnic, la lucru. Prezența lor 
activă se iace simțită pretutindeni. însă 
în mod deosebit ei aduc o însemnată coa- 
tribuție la manevrarea sacilor cu grîu. sus 
pe platformele combinelor, la transportul 
Cu atelajele și depozitatul lor în magazii, 
la uscatul și lopătatul griului din grămez:. 
la eliberarea terenului de paie. Dacă între 
mecanizatori locul fruntaș îl deține Ion 
Stanciu, care a reușit să recolteze cite 12 
hectare pe zi, în rîndul tinerilor colecti
viști avem un număr mai mare de nun
tași. Printre ei se numără Ion Badea, se
cretarul comitetului U.T.M., Debre Bor- 
cea, Gh. Fulgeanu, Maria Dorobanțu și 
multi alții.

...Și tinerii mecanizatori din gospodăriile 
de stat Pecineaga, Crucea, Baia — regiu
nea Dobrogea, au avut de spus un cuvint 
greu în stringer ea recoltei m aceste uni
tăți. Organizarea bună a muncii în brigăzi 
a făcut ca lucrul să se desfășoare de-aiun- 
gul întregii zile, fără întrerupere. Ca ur
mare, viteza zilnică de lucru în gospodă
ria de stat Pecineaga a sporit de la 150, 
Ia 200 hectare pe zi, iar unii tinert meca
nizatori printre care Ion Paraschiv și Ște
fan David recoltează cite 3 vagoane de 
grîu pe zi. Asigurînd un randament sporit 
celor 33 de combine de la G.A.S. Baia, ti
nerii mecanizatori au reușit să termine, 
luni, secerișul scurtînd ostiei perioada de 
recoltare a celor aproape 2 000 de hectare 
cu păioase, cu 3 zile.

Nu peste tot însă capacitatea de pro
ducție a mașinilor și în special a combi
nelor este folosită din plin. La G.A.C- 
Traianu, raionul Brăila, de exemplu, s-au 
pierdut zilnic cite 2—3 ore bune de iueru 
din cauză că fieeare din cele 10 combine 
din brigada lui Ion Drăgan, de ia S34.T. 
Traianu, au avut „mici deiecțiuni" : axe 
rupte, cuțite defecte, șuruburi lipsă. îr. 
timpul irosit pentru remedierea acestor 
mici defecțiuni se putea stringe recolta 
de pe aproximativ 50—60 de hectare. Iată 
de altfel o statistică concludentă ca su
prafețele recoltate în zilele bune de lucru: 
în prima zi viteza de lucru a lost de 63 de 
hectare, în a doua 89 de hectare, apoi c." 
nou a scăzut la 59 de hectare, continuin'! 
cu 55, 62, 58, 79, 70, 54, 59 hectare.

Asemenea neajunsuri om întilnil și la 
G.A.C. Monteem, teiomri Buzău, G.A-C. 
Peștera din raionul Medgidia, Fintes: . 
raionul Mirii și altele. în alte părți com
binele nu lucrează ritmic, continuu. Bună
oară, la G.A.C. Tariverde, raionul Istria, 
din cauză că nu s-au asigurai, intr-ur. nu
măr suiicienl, sacii necesari pentru gria 
și saltelele pentru pleavă, mecanizatorii dtc 
brigada lui Coariantin Enciu încep hiena 
la orele 11, 12 și chiar nuu tiniu, pms- 
zînd timp prețios. în loc să se recolteze 
zilnic cile 60 de hectare, cit este pianuz- 
cat, deabia se reușește ca ă a uirxx 
griul de pe 35—40 de Ăecto/e.

Pin situația existentă Ja CoasiM agr. 
col regional Dobrogea, de pildă, rezzri:: 
că pînă la 12 iulie se recoltase griul de 
pe mai bine de jumătate din suprcrz:: 
ocupată cu această cultură. Puse iste. in 
iață, cifrele arată câ între uneie jcxxze 
deși au avut aceleași condiții, exisră lo
tuși diierențe în ceea ce privește r.^r 
secerișului. Pînă la aceiași dată, in raioa- 
nele Măcin și Istria se recoltase cu 15 ia 
sută mai puțin decit in raionul Hlrrcvz 
iar în raionul Negru Vodă cu 13 la toii 
mai puffy. Fără îndoială aceste diiefeafe 
provin din modul di ieri t în care sini h>- 
losite mijloacele de muncă. Iată deci cc 
și în regiunea Dobrogea (care de ai trei se 
ailă intr-un stadiu avansat cu această lu- 
crare) mai sînt încă multe posibilități de 
sporire a ritmului de lucru.

în urma combinelor - 
plugurile șl semănatorile

Ne aflăm pe șoseaua ce duce de la 
Constanța la Tulcea. E în puterea nopții. 
Pe cîmp, în dreapta șoselei, străpungeau 
întunericul, încrucișindu-și razele, farurile 
a cinci tractoare.

Am făcut un scurt popas să aflăm cîte 
ceva despre munca în campanie a acestor 
tineri mecanizatori care au făcut din 
noapte, zi. E vorba de 5 tineri entuziaști 
din brigada lui Ion Trandafir de la G.A.S. 
Baia, raionul Istria. Aici, la secția Mihai 
Viteazu a gospodăriei, recoltarea celor 
450 de hectare s-a terminat. Paiele au fost 
balotate și transportate; pe teren s-au 
împrăștiat îngrășăminte minerale, iar 
cei 10 tractoriști, care lucrează în două 
schimburi, au cîmp liber de lucru și ară 
zi și noapte, fără oprire. în numai două 
zile ei au reușit să brăzdeze o suprafață 
de 100 de hectare, depășind norma cu 24 
de hectare.

— Reușim să arăm mai mult, ne spune

Belșugul holdelor a fost s-trîns. Un ultim 
popas la cîntar și sacii încărcați cu grîu 

vor lua drumul hambarelor.Agenda lucrărilor agricole este în această perioadă toarte în
cărcată. De aceea, iiecare acțiune trebuie pregătită și organizată 
cu utinațiozitate, pentru ca, prin folosirea cu randament maxim a 
tractoarelor, combinelor și a celorlalte mijloace de muncă, să se 
asigure eiecluarea în timpul optim a fiecărei lucrări.

Ziarul nostru a organizat în aceste zile un rflidranchetă in re- 
g.unile Bueurești, Dobrogea, Galați și Ploiești. Relatăm mai jos 
constatările făcute cu acest prilej.

COlîCIIIIȘII
Șl

Df voi depinde 
realizarea 

in tel mai scurt 
timp a lucrărilor 
tare se desfășoară

acum
în agricultură

Baa «aa daaeaK or aqpanMi

aeosaami aaeeo» ar—~n eșerti-

Of de
go oh» .Miroii 
m âau postau

om inlilnil p fa G-AC. ru aarr
Negru VodA uade s-au exeaoet crt-’ 
adinei de vară pe 320 de bettese Mai aa- 
praiața de 936 hectare cczspete o cr - - * 
același timp a-eu ■wiâriafai 
pentru baza inre'erd pe ‘30 de 
Desiășuraiea rțtmică a rofcaar .aertedov 
din campanie se daiureșSe d^țadas câ 
munca pentru transportul cereae.zr ?. r*  
berarea terenului de pene este bine ctge 
nizată și pentru că un mrarfr de 6 _Wac- 
toare, din cele 12 de cile dupune teigaae 
condusă de Gh. Munteanu de Jc SM-.
Cogealac, au asigurat schimbul de noapte-

Acolo unde nu există pasrbii; taica asi 
gurării schimbului doi pe tractoare, coș
ește cazul G.A.S. Hirșova, meca-jratcri: 
repartizați la arături lucrează in schimbur: 
prelungite.

Am întîlnit cazuri cind unele gospoaa- 
rii nu acordă însă toată atenția și celor
lalte lucrări din campanie. Așa, spre exem
plu, G.A.S. Traianu a terminat recoltatul 
griului de pe cele 660 de hectare, însă nu 
a reușit să execute arături decît pe numai 
125 de hectare, iar însămînțări pe mai pu
țin de 100 de hectare. Decalajul între o lu
crare și alta este evident prea mare- Cau
za principală constă în aceea că nu s-a

. SECERIȘUL
• ARATURILE
• ÎNSAMINȚARILE

«B
cta a

adr - ■ nrai emu h
Aa^ .*a&c<  zaoc. prx^zri de pe ce-f 

3DK: de oeckL-e g>tg>ndA :iIe cote-: 
five se de sărut taele unitări
~»s. cr H G-AC. Hitps de Jos. Aasaru. 
Boidesri >r efe^e eu serzuesf secerișul 
încă de aruT 4—5 j_se. azai nu
s-OB rirrfaaT ariacr. decif pe supraie?e 
:oarte arici. De aiisef. ds -Jtec.ja «xi<te.-- 
lă ia coaritkri apucai ruoncl. reiese, lim
pede că pînă la 12 taiie arăturile s-au 
eiectuat doar pe 1140 de hectare. Din 
capul locului se vede că intre recoltat 
și executarea arăturilor e*te  un decalai 
mult prea mare. Si aici anua principală 
constă in raptul câ cete peste 300 de trac
toare nu au iost repartizate judicios ia 
efectuarea diferitelor lucrări (recoltat, 
treierat, arat și semănat), iar schimbul doi 
nu este asigurat decît numai pentru un 
număr de 40 de tractoare. De asemenea și 
strînsul paielor Intirrie. Cîmpurile sînt 
pline cu brazde și croite rămase în urma

dirt i«av 1 draaftr pasârimtârn ca

: zCfliaf r.sd fO snmsre m a» a»e 
rzarOfeăe ^nafBttae jafcig 'i Hifț si zread

sat hrm «se es arie znu sr- 
e cSr psaaedkrxne ocesne «He.

c aesăe J J5 âe ie^r» ca

luiiiaiivfle lintriloc
Maze, rearzses bocrogec. se fccreaa» os 

ganizată ax cit reeoiîeâe s_x? snatfi 
mari decit oaie pcercase. S-be rtatuat 
producții mari: 4 M kg on ia hectar fi 
3 000 kg la gr i^

Sub indrumereo organ m^ier oe pertad. 
consiliul de cooăixere ai gaptxiâ^ea a 
luat o serie ce aaâsuri men: te sc csjyure 
un ritm susțiaut Ja toate iucrănie dm 
campanie. Coauletui UJT^L <nr. G-A.Q. 
la rîndul său a urițiat acțiuni interescrue 
care au asigurat o coiaborare rodnică cu 
grupa U.TJA ă.a brigada de tractoare si 
participarea olnică a tinerilor colectiviști 
la seceriș-

Bunăoară, tinerii mecarâzator: din bri
gada condusă de Ion Costea, de la 8M.T. 
Valul-Traian, s-au angajai să Jxită- zil
nic cu combineie cite 18 000—20 000 de 
kg de grîu în Ioc de 12 000 cit e planul- 

zați inițial nu reușeau să-i mînuiască cu 
viteza necesară. Pentru a înlătura aeest 
neajuns, la propunerea mecanizatorilor, 
organizația U.T.M. a mai repartizat încă 
un tînăr la fiecare combină. în felul 
acesta viteza de lucru a sporit în 
raport cu capacitatea de lucru a mașinii. 
Această colaborare strînsă dintre tinerii 
colectiviști și mecanizatori a dus la rezul
tate rodnice, apreciate de conducerea gos
podăriei. Ea a contribuit la urgentarea 
lucrărilor al căror prim bilanț arată că 
recolta a fost strînsă de pe 40 de hectare 
cu orz și 250 cu grîu (din 370). Pe miriște 
s-au. transportat 4 vagoane de superfosfat 
care a fost împrăștiat pe 200 de hectare. 
Această suprafață a fost arată, iar 50 de 
hectare au fost însămînțate cu porumb.

Președintele gospodăriei, tovarășul An
ton Tincu, ne spunea că aceste lucrări 
vor fi terminate cu 4—5 zile mai devreme, 
în acest succes se oglindește și rodul co
laborării dintre organizația U.T.M. din 
G.A.C. și grupa U.T.M. de la brigada dd 
tractoare.

în hambare - 
tot belșugul holdelor

în drumul nostru prin cele 4 regiuni, 
am întîlnit mereu convoaie de autocami
oane, de remorci și căruțe, vîrfuite cu 
saci, îndreptîndu-se spre bazele de recep
ție ori spre magaziile gospodăriilor colec
tive și de stat.

Colectiviștii din Cătrunești, raionul Ur- 
ziceni, de pildă, transportau griul con- 
tractat cu statul la baza de recepție și în 
același timp un număr de 33 căruțe 
transportau griul la propriile magazii. Mij» 
loacele de transport erau deservite de un 
număr mare de oameni pentru a evita sta
ționările prea mari ale acestora și pentru 
ca transportul să se efectueze cit mai ope
rativ.

Pretutindeni se acordă mare atenție 
Inmagazinării în bune condiții a cereale
lor. La G.A.S. Smeeni, raionul Buzău, ma
gaziile au fost compartimentate pe soiuri 
de grîu iar cantitatea de sămînță necesa
ră pentru toamnă s-a depozitat într-o ma
gazie special amenajată cu aerisire conti
nuă. Cițiva oameni lopătează mereu griul 
din toate magaziile pînă la uscarea iul 
completă pentru a se păstra cît mai bine. 
S=a organizat bine transportul griului și 
în G.A.C. Traianu, raionul Brăila. Nu s-a 
înmagazinat nici un sac de grîu fără a fi 
dat la selector.

Dar folosirea cu un randament maxim a 
mijloacelor de transport depinde și de 
modul cum e organizată munca de preda
re și preluare a cerealelor la bazele de 
recepție. Un exemplu bun, în această pri*  
vință, ni-1 oferă baza de recepție lunca, 
raionul Făurei.

— La noi, un autovehicul nu stă mai 
mult de 10 pînă la 30 minute — ne spune 
Tudor Corbu, șeful bazei. Operațiile, for
mele de preluare a cerealelor se fac ope
rativ, Baza noastră dispune de 10 guri 
de descărcare, toațe prevăzute cu cîntare 
automate, iar cele 3 magazii — de alte 6 
guri. Pentru cîntărirea cerealelor pe care 
le depozităm în magazii avem o basculă. 
Personalul nostru, utilajele și aparatura 
de laborator permit preluarea zilnică a 
circa 1000 tone cereale și descărcarea 
unui număr de 250 de autovehicule» Tre- 
buie menționat pozitiv faptul că în actua
la campanie cele 12 gospodării colective 
și cele 4 gospodării de stat care predau 
cerealele la baza noastră ne-au ajutat 
mult în asigurarea acestei operativități 
prin respectarea cu strictețe a graficului 
de predări, și-au organizat bine transpor
tul, au asigurat un număr suficient de oa
meni pentru manevrarea sacilor, ceea ce 
a dus la reducerea timpului de staționare 
a mijloacelor de transport în bază, evi- 
tind astfel aglomerația.

în discuția avută cu șeful bazei am a- 
Hat că unele gospodării colective printre 
care cele din Ianca, Oprișenești, Bordei- 
Verde și Gabrielescu și-au achitat în în
tregime obligațiile contractuale iar unele 
din ele, ca urmare a obținerii unor recol
te mari, și-au suplimentat contractările. 
Așa, bunăoară, G.A.C. Bordei-Verde a pre
dat peste pian cantitatea de 150 tone de 
grîu.

★

Raidul-anchetă întreprins în cele patru 
regiuni din sudul țării ne-a dat prilejul 
să constatăm că în ultima săptămînă, în 
marea majoritate a unităților agricole 
socialiste, ritmul de recoltare s-a intensi
ficat, a crescut viteza zilnică de execu
tare a tuturor lucrărilor din campanie. 
Acesta este rezultatul direct al preocu
pării colectiviștilor, mecanizatorilor și al 
lucrătorilor din gospodăriile de stat, pen
tru folosirea cu un randament sporit a 
combinelor, tractoarelor, preselor de ba
lotat paie și a celorlalte mașini și utilaje 
agricole.

Se constată însă că în unele unități (cî- 
teva din ele citate mai sus) nu s-a acor
dat aceeași atenție executării și desfășu
rării ritmice a tuturor lucrărilor ce țin dp 
această campanie. în general sînt rămî- 
neri în urmă la eliberarea terenului de 
paie, efectuarea arăturilor și însămînța- 
rea culturilor duble. Mai evidente aces
te rămîneri în urmă sînt în raioanele 
Fetești — regiunea București, Tulcea, 
Adamclisi — regiunea Dobrogea, Făurei 
— regiunea Galați, Mizil și Buzău — re
giunea Ploiești.

Întîrzierile pot fi recuperate în zilele 
care urmează, printr-o mai bună organi
zare a muncii la transportul cerealelor 
șl ai paielor, printr-o mai rațională re
partizare a forței mecanice în efectuarea 
diferitelor lucrări.

Organizațiile U.T.M. de la sate, în a- 
ceste zile hotăritoare pentru strîngerea 
recoltei anului acestuia și pregătirea ce
lei din anul viitor, pot să aducă o contri
buție însemnată în efectuarea Ia timp a 
întregului complex de lucrări mobilizînd 
la lucru, toți tinerii din unitățile agricole 
socialiste.

VASILE CĂBULEA 
NICOLAE BARBU



CORESPONDENȚII ACTIVITĂȚI
NOȘTRI TRANSMIT ESTIVALE

Șesul din centrul satului Cor- 
nești s-a transformat duminică 
într-un amfiteatru vast : estra- 
dă, piulțirnea ^gulefelg, ingi- 
rate pe ghirlande aeriene, um
blări. Și oaspeții au sosit, De 
la^Bîrnova, de la Qjurea, pigr 
trărie, Todirel, Horpaz. in vre
me ce aici începeau prograpiele 
duminicii cuiturabsportive, la 
școală, plenara comitetului co
munal de partid analiza stadiul 
în care se găsesc lucrările agri
cole. Calificativul; Bine. Între
ținerea este la zi, șțrîngereg 
păioaselor va începe mîine-poi- 
miine. In răgazul acesta de cî
teva zile tinerii colectiviști or
ganizează manifestări artistice. 
Brigada artistică urcă pe scenă. 
Brigada din Cernești prezintă 
al 27-lea spectacol. Ecaterina 
Olaru, Luca Păduraru, Mihai 
Olaru, Petru Lupu — utemișți 
harnici ■— sînt doar cîțiva din 
cei mai pasionați membri ai 
echipei. Dar iată pe seenă apa
re talentata cîntăreață Viorica 
Manolache, deținătoarea loc^ 
iui 11 la faza orășenească a ce
lui de-al 7-lea concurs al for
mațiilor de amatori. Qîpțecgj 
„Frunzuliță iasomie", a fost 
compus în satul ei natal, Pie^ 
trărie. Textul aparține poetului 
anonim. Muzica, învățătorului 
Gheorghe Azoiței, Cîntecul 
vorbește despre gospodăria co
lectivă gare înflorește o dată 
cu dragostea dintre o fată și un 
băiat. Urmează gpoj gn alt grup

de artiști amatori, cu totul deo
sebit. Comunistul Gheorghe O- 
laru este cunoscut la Cor naști 
ca ujiul dintre cei mai harnici 
șefi de echipă. Aceasta, în zile
le de lucru. Pentru că sărbătoa
rea iei își ja feciorii, fata și urcă 
cu toții treptele scenei. Ca și a- 
cum bunăoară. Vpaarq, acor
deonul, muzicuța și cuvintele 
cînteculuf popular, culeg ropo
te meritate de aplauze. Și acum 
-r- brigada artistică de agitație, 
dansatori, soliști, recitatori de 
la Ciureq. „Mulțumim din ini
mă partidului", „Am o țară ca 
o floare" și „Sună codrule din

Oaspeții pleacă. Nu insă îna
inte de a stabili cu gazdele că 
peste două săptămîni, tot dumi
nică, să se reîntîlnească la Ciu- 
rea,

C. SLAVIC
de

excursie cu tinerii

la Uzina mecanică

•Serbări
cîmpenești

ca și de pe sce- 
și Împrejurimilor

terenul de lotbal,

• Duminică, de la amiază 
pînă seara tîrziu, parcul Ghe- 
răești din apropierea orașului 
Bacău a răsunat de jocuri și 
cîntece tinerești. Serbarea cîm- 
penească organizată în odihni
torul decor al parcului, a oierii 
celor peste 4 000 de tineri și 
vîrstnici, veniți să se recreeze, 
un program plăcut și variat. 
Era greu să te decizi unde să 
fii prezent mai întîi. In fața 
scenelor, unde echipa artistică 
a Întreprinderii regionale de 
electricitate smulgea ropote 
de aplauze spectatorilor ? La 
jocurile în aer liber, pline de 
fantezie, pe care le organizau 
tinerii de la Fabrica de hîrtie 
și celuloză „Steaua Roșie” ? 
Sau pe nisipul plajei de pe 
malul Bistriței, sub mîngîierea 
valurilor vestitului nu al Mol
dovei ? De altfel, printre pârti
ei panții la serbarea câmpeneas
că se aflau
struclori 
ce se va 
de parc, 
prietenii
vechi. Mul ți și-au dat întîlnire 
tot aici, în pitoreasca vecină
tate a Bistriței și a pădurii, ia 
viitoarea serbare cîmpeneașcă.

și numeroși con- 
de la Hidrocentrala 
construi nu departe 
Aici s-au legat noi 

și s-au întărit cele

unei ex-Proiectul 
cursii duminicale a 
tinerilor timișoreni 
este dificil de sta
bilit. Din simplul 
motiv că traseele 
sînt foarte nume
roase. în împrejuri
mile Reșiței și la 
Văliug, ori la Anina, 
unde prin apropiere 
poate fi vizitat Iacul 
Bohui, spre Porțile 
de fier, Herculane 
ori spre culmile 
Muntelui Mic. 130 
tiner; de la Uzina 
mecanică, s-au ho- 
tărit să facă o ex
cursie la munte, și 
anume spre Poiana 
Ruscă (după ce, săp- 
tămîna trecută, vi
zitaseră stațiunea 
balneară Buziaș).

Iată-ne, deci, la 
drum. Pe șoseaua 
ce duce spre Lugoj, 
4 camioane cu ti-

neri și vîrstnici se 
îndreptau spre Nă
drag. Era multă ve
selie, iar ca ghizi 
s-au oferit cei care 
cunoșteau mai bine 
aceste locuri. Pină 
la Lugoj, traseul era 
mai cunoscut, dar in 
continuare, intri nd 
încetul cu încetul in 
Poiana Rusca, ghizii 
au început să dea 
explicații. Comunele 
sint lăsate in urmă, 
dar fiecare 
ele spunea 
Tapia — 
dintre daci 
mani 
centrul muncitoresc 
Nădrag, cu blocuri 
noi și magazine mo
derne. Șoseaua, in 
multe locuri săpată 
in st încă, șerpuiește 
pe o vale îngustă, 
iar in dreapta, para
lel CU O

dintre 
ceva : 

luptele 
și ro- 

Măgura,

linie ferată

o EXPOZIȚII VOLANTE
frunză" sînt cîntece pe care le 
interpretează Silvia Buema — 
nelipsită de pe panoul de onoa
re al G.A.C.
neie lașului 
sale.

Alături, pe
tinerii din echipa gazdă își dis
pută întâietatea cu cei din co
muna Birnova.

Cade seara. Satul încă mai 
răsună de cjntece și voie burtă-

• Un număr de 28 de repro
duceri după lucrările de pic
tura grafică, sculptură, aparți- 
nînd Iui Alexandra Ciucuren- 
cu, H Catargi, Ion Jalea, Boris 
Caragea și aijii. organizată in 

6 expoziții volante circulă in 
prezent prin întreprinderile și 
satele orașului și raionului 
Piatra Neamț. Cele 6 expoz;ț:

L BRINDESCU
Vcimotii instrumentelor

Mc riiiiirtrc a Uvrdulul

«c (elaborare culturală

reffiint-Oeloidn

M e m o r i a...
Zile de tebdrd la Costinești

naționale a Franței
La 14 iulie — sărbătoarea na- 

țională a Franței, — ambasadorul 
Franței în R. P- Romină, Jean 
Louis Pons, a oferit o recepție.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Comeliu Mă-*  
nescu, ministrul afacerilor externe# 
Victor Ionescu, ministrul comer*  
țului exterior, loan Constant Ma*  
noliu, ministrul justiției, acad. Ște
fan S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, preșe
dintele grupului parlamentar ro- 
mîn pentru relații de prietenie 
Romînia-Franța, deputați în Ma*  
rea Adunare Națipnală, conducă
tori ai unor instituții centrale, a*  
cademicieni și alți oameni d« 
știință și cultură.

Au fost prezenți șefi ai misîu*  
nilor diplomatice acreditați în R.R. 
Romînă și alți membri ai corpylui 
diplomatic.

★
Cu același prilej Jean Louis 

Pons, ambasadorul Franței în R.P« 
Romînă, a rostiț marți seara o cu*  
vîntare la posturile noastre d< 
radio și televiziune.

(Agerpres)

Foto: Agerpres

h* • » ii1 m 1 ca
oamenilor și a bolilor provocat! 
de climă (climatopatologie).

Unii oameni suportă foarte 
bine asemenea schimbări de cli
mă, se „aclimatizează" rapid. Al
ții, însă, nu se adaptează, se îm
bolnăvesc sau fac diferite tulbu
rări. Pentru ce ? Cum ar putea fi 
evitate ? Urmărind, cu ajutorul 
noilor aparate, dinamica pulsului, 
a tensiunii arteriale, a tempera
turii corpului etc., se vor putea 
trage concluzii prețioase.

Ca să nu mai punem la socp-t 
teală ajutorul evident pe care „în*  
registratorul electrochimie" îl va 
aduce în cazul bolilor obișnuite# 
de inimă, plămîni etc. Trebuie 
subliniat că un asemenea aparat 
care să poată urmări diferite 
funcțiuni ale corpului în mod 
continuu, în condiții de activitate 
complet liberă, nu a existat încă*

Dar nu numai in 
medicină...

Aparatul a fost conceput îrt 
mod special

(Agerpres)

în vacanță, elevi! participă 
la acțiunile de muncă pa
triotică. în fotografiei un 

grup de elevi orădeni.

C. XANCU

•SPORT»SPORT«SPOR
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• I. Ardclcdnii. noul purtător ui tricoului yulDen

campio- 
masculin

competi-
„Cursa

CURSA SCÎNTEII“

înapoierea din R. P. Bulgaria
a delegației M.A.N.

Marți, 
poifit ța 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, care, la invitația 
Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, a făcut o vizita in 
această țară.

Din delegație au făcut parte 
deputății Ion Cosma, președin
tele Sfatului Popular al Capi
talei, conducătorul delegației, 
Ene Țurcanu, prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R. 
Suceava, membru al Comisiei 
de politică externă a M.A.N., 
Dumitru Dej eu, președintele 
Sfatului Popular regional Hu
nedoara, acad. Andrei Oțetea, 
vicepreședintele Comisiei pen
tru cultură și învățămînt din 
M.A.N., Roman Morar, secre
tar al M.A.N., Marin Radules
cu, ~ membru îjț Comisia juri
dică a M.A.N., secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R. 
Pitești, Florea Tiță, director 
adjunct al Direcției pentru or
ganele locale ale Administra
ției de Stat de pe lingă Con
siliul de Miniștri, Eroul Mun
cii Socialiste, Gheorghe Goina, 
membru în Comisia de politi
că externă a M.A.N., președin
tele Q.A.C. Sîntana, regiunea 
Crișana, țTorea Golescu, strun
gar la Uzinele „Electroputere“ 
din Craiova.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa,^ membrii delegației au 
fost întîmpinați de Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. P. Bulgaria în 
R. P. Romină.

la amiază, s-a îna- 
Capitală delegația

La plecarea din Sofia, la 
aeroport, delegația a fost con
dusă de Ekaterina Avramova, 
vicepreședinta Biroului Adu
nării Populare, Mincio Mincev, 
secretar al Prezidiului Adună
rii Populare, D. Dicev și S. 
Dîlbokov, șefi de secție la 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar. L. Anghelov, locțiitor 
al ministrului afacerilor exter
ne, Gh. Petkov, președintele 
Sfatului popular orășenesc din 
Sofia, acad. Sava Ganovski, 
președintele Comitetului bul
gar pentru înțelegere și cola
borare balcanică, membri ai 
Prezidiului Adunării Populare, 
deputați. A fost de fată, de 
asemenea, loan Beldean, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne la 
Sofia.

E. Avramova și Ion Cosma 
au rostit cuvînțări.

(Agerpres)

A
►

Marți 14 iulie 19&4 a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne schimbul instrumentelor 
de ratificare a Acordului de 
colaborare culturală intre Re
publica Populară Romină și 
Regatul Belgiei, semnat la 
Bruxelles la 13 noiembrie 1963.

Schimbul a fost efectuat din 
partea romină de Pompiliu 
MacoveL adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și din 
partea belgiană de Honore 
Cambier, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Bel
giei în Republica Populară 
Romină.

La semnare au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului 
Invătămintului, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
precum și colaboratori ai Am
basadei Belgiei la București.

Conform prevederilor, A- 
cordul intră în vigoare în ziua 
schimbului Instrumentelor de 
ratificare.

osibilitățile aproape 
nelimitate ale ci
berneticii au deve
nit cunoscute tu
turor.

„Memoria chimi
că' despre care

amintește titlul acestui articol nu 
se referă însă la cibernetică. O 
scurtă notă dintr-o publicație 
științifică a atras atenția asupra 
unei deosebit de interesante rea
lizări foarte recente, care reunește 
(deocamdată) chimia, medicina și 
electricitatea. „Deocamdată-, pen
tru că perspectivele sînt mult mai 
largi deât ar părea la prima ve
dere.

Să vedem, însă, despre ce este 
vorba.

Un „magnetofon**  
chimic ?

In cadrul Institutului național 
de cercetări medicale din Anglia, 
a fost construit un aparat auto- 
inscriitor electrochimie. Cu alte 
cuvinte, acest a- 
parat poate în
scrie diferite da
te, bazîndu-se 
pe procese elec- 
trochimice.

După., cum a- 
rată oamenii de 
știință, flcest aparat

Pe teme
științifice

Cinematografe
MADAME SANS-GENE : rulează 

la Patria (9.45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 20,15); OCOLUL PĂMÎNTULUI 
ÎN 80 DE ZILE : rulează la Repu
blica (9,30; 13; 16,30; 20,15); Bucu
rești (8,30; 12; 15,30; 19,15); Au
rora (8,45; 12; 15,30; 19); Melodia 
(9,30; 13; 16,30; 20); DOMNUL
TOPAZE : rulează la Carpați (10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22), Excelsior 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20); 
COMISARUL : rulează Ia Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15); 
Flacăra (14; 16,30; 18,30; 20,30); 
Modern (9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
21); ȘEHERAZADA : rulează la 
Festival (8; 10,15; 13,30; 15; 17,30;
20) ; CEI TREI MUȘCHETARI: rulea
ză la Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15) • 
CERUL ȘI MOCIRLA : rulează la 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30); Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30); KOZARA : rulează 
la Lumina (10; 12,30; 15; 17,30;
20.15) ; Feroviar (10; 12,30; 15;
17,45; ?O,30); Adesgo (15,30j 18; 
20,30 — de joi); CEI PATRU CĂ
LUGĂRI : rulează la Union (16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (16; 
13,15; 20,30); PROGRAM PENTRU 
COPII: rulează la Doina (10); KA- 
LOIAN : rulează la Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); LUMEA
MARE A CELOR MICI : rulează 
Ia Giulești (10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) ; GALINA ULANOVA — 
FABRICA „FARUL" — ORAȘUL 
N’FUMA — SPORT Nr. 3/1964: ru
lează Ia Timpuri Noi (10—21) ; 
ASASINUL DIN CARTEA DE TE
LEFON : rulează Ia înfrățirea între 
popoare (|0; 16,30; 18,30; 20,3Q); 
Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30) DAR- 
CLEE : rulează la Cultural (15; 17; 
19; 21); ANACONDA : rulează la 
Dacia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
21) ; PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Mî- 
NIE : rulează la Buzești (15; 17,15;
19.15) ; LUMEA COMICĂ A LUI
HAROLD LLOYD : rulează la Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30); Pacea (16; 
18,15; 20,30); SLUJNICA: rulează 
la Grivita (10; 12; 16; 18; 20);
DEZRĂDĂCINATII : rulează la 
Bucegi (10; 12; 15,15; 20,30 (grădi
nă) ; GOLFUL ELENA : rulează la 
Unirea (16; 18,15; 20,30); TOTUL 
DESPRE EVA: rulează la Vitan (16— 
19); FRAȚII CORSICANI: rulează la 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; Viitorul (15,30; 18; 20,30);
DOUĂSPREZECE SCAUNE : rulea
ză Ia Munca (16; 18,15; 20,30);
FOTO HABER : rulează Ia Popu
lar (16; 18,15; 20,30); DOI COLO
NEI : rulează la Arta (16; 18; 20)» 
Lira (15; 17; 19);

• Campionatul re
publican de handbal 
va începe la 6 septem
brie. Atît campionatul 
masculin cît și cel fe
minin reunesc în lupta 
pentru titlu cîte 20 de 
formații, împărțite în 
două serii a cîte 10 e- 
chipe. Cu mari șanse 
la titlu candidează și 
în acest an echipele 
masculine Dinamo 
București, Steaua, Ști
ința Timișoara, iar la 
feminin campioana 
tării. Știința Timișoara, 
Rapid București și al
tele. în competiția 
masculină „Cupa cam
pionilor europeni', 
țara noastră va fi re
prezentată de Dinamo 
București, campioana 
țării.

• In cursul acestei 
săptămîni, amatorii de 
fotbal din Capitală vor

avea prilejul să asiste 
la două întîlniri im
portante. Astăzi, de 
ia ora 18, pe stadionul 
Republicii, echipa Ra
pid București va întîlni 
pe Dinamo Tirana în
tr-un joc contind pen
tru turneul balcanic. 
I

In primul meci dispu
tat la Tirana, rezulta
tul a fost egal: 1—1. 
Echipa oaspete a so
sit de duminică in Ca
pitală.

Duminică, de Ia ora 
17,15, pe stadionul „23 
August" se va disputa 
finala popularei com
petiții „Cupa R.P.R." 
în care se întîlnesc

pentru prima oară e- 
chipele Dinamo Bucu
rești, campiona țării, 
și Steaua. In deschide
re, Ia ora 15 se va 
disputa finala campio
natului republican de 
juniori între C.S.M. 
Cluj și Știința Galați, 
fn jurul orei 16,45 va 
avea loc sosirea în ul
tima etapă a 
ției cicliste 
Scînteiiu.

• Viitorul 
nat mondial 
de baschet se va des
fășura în 1965 la Mos
cova. Sînt calificate 
din oficiu primele 6 
clasate la campionatul 
european de la Wro
claw (U.R.S.S., R. P. 
Polonă, Iugoslavia, 
R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria și R. D. Ger
mană).

(Agerpres)

Ciclistul Ion Ardeleanu (Steaua), 
este noul purtător al tricoului gal
ben în „Cursa Scînteii", după eta
pa a 3-a, care a purtat caravana 
ciclistă peste munți, de la Onești 
la Miercurea Ciuc, de-a lungul a 
190 km. A fost o etapă viu dispu
tată, cu multe momente interesan
te și un final spectaculos cîștigat 
do dinamovistul Gabriel Moiceanu.

Acțiunea decisivă a etapei se 
produce la km 140. Aici, se des
prind trei cicliști : Ardeleanu, G. 
Moiceanu și Zanoni. Liderul clasa
mentului, Gheorghe Bădără, con
traatacă însă fără succes. La Tuș- 
nad, Ardeleanu sosește primul. în
tre timp, din grosul plutonului 
s-au detașat Constantin Dumitrescu

și Nicolae Ciumeti care vor reuși 
la km 157 să facă joncțiunea cu 
micul pluton din față. Cei cinci 
cicliști se prezintă împreună la 
sprintul final. Constantin Dumi
trescu demarează puternic dar îi 
sare cauciucul de pe roată și Ga
briel Moiceanu, bine plasat, trec® 
primul linia de sosire în fața mii
lor de spectatori din Miercurea 
Ciuc, veniți să aplaude pe partici- 
panții la „Cursa Scînteii". Clasa
mentul etapei: 1. Moiceanu a par
curs 190 km în 5hl0'00 » 2. Arde
leanu j 3. Zanoni ; 4. Dumitrescu ; 
5. Ciumeti, toți același timp j 6. 
Rusu 51111'07’* f 7. Cosma 5hll'O9'' 
etc.

Clasamentul general individual: 
I. Ion Ardeleanu (Steaua) 12h58’

G. Moiceanu (Dinamo) la 
L. Zanoni (Dinamo) la 
C. Dumitrescu (Olimpia) 
5. N. Ciumeti (Dinamo) la

46” i 2.
12” | 3.
30” ; 4. 
la 42” ;
42”. Astăzi se dispută etapa a 4-a. 
Miercurea Ciuc • Tg. Mureș 
(170 lan).

știință, acest aparat va fi de un 
folos neprețuit pentru a 6tudia 
cauzele unor anumite îmbolnăviri. 
El este atît de ușor și de mic, în- 
cît un om îl poate purta mai 
multe zile asupra sa, fără nici un 
inconvenient: încape, fără nici o 
greutate, 5n buzunarul vestei.

Acest „contabil electrochimie" 
înregistrează conștiincios; fără în
trerupere, în tot timpul cît omul 
îl poartă asupra sa, modul cum 
funcționează un anumit organ al 
corpului care-1 interesează pe 
medic. De pildă, aparatul poate 
să înregistreze mersul pulsului pe 
o perioadă de cîteva zile, sau va
riațiile tensiunii arteriale.

Evident — după cum se poate 
ușor remarca — orice medic poa
te să măsoare aceste date, în orice 
clipă. Dar niciodată cercetătorii 
sănătății nu au putut să afle cum 
evoluează, pas cu pas, secundă cu 
secundă, timp de mai multe 
în șir, funcțiunile diverselor 
gane, sănătoase sau bolnave.

Am fi ispitiți să spunem 
aparatul este un fel de „magne
tofon" chimic, care înmagazinează 
informații despre funcționarea 
diferitelor organe ale omului. A- 
ceste informații vor putea fi ci
tite ulterior de specialist.

Există însă în afară de medi
cină numeroase alte domenii ale 
biologiei în care aparatul se va 
dovedi deosebit de util.

Să luăm, astfel, problema deo
sebit de discutată a aclimatizării

zile 
or-

că

pentru cercetarea 
funcțiilor 
nismului. 
utilizările
nu sînt limitate 
doar la medici*  
nă. Asemenea în.« 
registratori 
vor 

viitor
Datorită

în

fini 
cunoaște de- 
întrebuințărl 

faptului 
și de di*  

ei vor pu*

sigur 
largi. ____
sînt foarte ușori 
mensiuni reduse, 
tea fi introduși în mecanisme fi
ne, unde vor rămîne în cursul 
mișcării acestora ; vor putea în*  
registra modificări de funcționarei 
în avioane, rachete, vase cosmjce*  
Vor putea eventual să lămurească 
definitiv misterele migrației ani
malelor, păsărilor, peștilor și 
multe alte probleme care-i frămîn*  
tă pe oamenii de știință.

Mai rămîne de lămurit un Iu*  
cru : cum funcționează, de fapt, 
un asemenea înregistrator ?

Principiul „memoriei" electro- 
chimice din acest aparat pare Ia 
prima vedere simplu, și reprezintă 
unul din aspectele „integralelor 
electrochimice“. Informația este 
înscrisă sub forma unui metal de
pus pe electrod. Grosimea stratu
lui de metal variază, proporțio
nal cu schimbările acelei mărimi 
care ne interesează (puls, tensiu
ne etc.). De exemplu, cînd 
pulsul crește, stratul de metal 
depus e mai gros.

Pe o jumătate de metru de sîr- 
mă se poate aduna o cantitate 
fantastică de informații I

Noul „înregistrator" va duce 
fără îndoială la rezolvarea multor 
probleme care se pun în diversa 
domenii ale științei contem
porane.

DR. LEONID PETRESCU

că

URMĂRI DIN PAGINA I
Studenții 

în amfiteatrele 
producției

dențij anului II — metalurgie, de 
la Institutul politehnic București, 
de pildă, sint însoțiți în practică 
la Uzinele „Steagul Roșu” de 
o tovarășă asistentă de pro
fesie inginer geolog. Firește, 
fiind de altă specialitate, nu le 
poate da studenților îndru
mările competente cu privire la 
procesul de producție din uzină. 
Activitatea pe care o desfășoară ? 
Urmărește frecvența! Desigur, 
vina este a institutului, care n-a 
asigurat cadre îndrumătoare din 
specialitatea respectivă, care să-i 
poată ajuta mai mult pe stu
denții aflați la practică. De aseme
nea, asistenții Brăgaru și Ștefăni- 
ță, de la Facultatea de tehnologia 
construcțiilor de mașini din Bucu
rești, avind sub îndrumare — /ie- 
care — mai multe grupe (unele la 
Uzinele „Tractorul" și altele la 
Uzinele „Steagul Roșu") reduc 
(datorită aglomerării cu respon
sabilități în locuri diferite) 
îndrumarea la un control prin 
sondaje : cînd la „Tractorul", tind 
la „Steagul Roșu".

Un alt aspect. La Uzinele „Stea
gul Roșu" au fost repartizați în 
practică 60 de studenți de la Fa
cultatea de transporturi din Bucu
rești. Îndrumător : tov. asistent N. 
Ghiță. Dar acesta, făcînd parte din

comisia pentru examenul de stat, 
nu s-a putut prezenta la Brașov 
detit în ziua de 3 iulie. A avut 
surpriza să găsească prezenți la 
practică numai 8 studenți. Restul ? 
40 dintre ei absentau justificat: 
erau plecați în excursie de studii 
(credem, totuși, că nu perioada 
practicii era cel mai potrivit mo
ment pentru organizarea excursiei 
de studii). 16 studenți, însă, aflînd 
probabil că asistentul — fiind o- 
cupat cu examenul de stat — va 
sosi mai tirziu la Brașov, au în- 
tirziat și ei : an venit la practică 
unii abia in ziua de 7 iulie 
(practica a început în ziua de 1 
iulie).

Aspectele relatate mai sus do
vedesc că acolo unde facultățile 
nu acordă o atenție deosebită sta
bilirii și pregătirii îndrumătorilor 
de practică (aceștia trebuie aleși 
dintre cadrele didactice care nu 
mai au și alte sarcini și, totoda
tă, sint de specialitate) și în des
fășurarea acesteia sint de întîm- 
pinat numeroase dificultăți.

După ora 15..

țnCind studenții se aflau încă 
plină sesiune de examene — ne-a 
spus tov. Cornel Șandru, prim se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Brașov — a fost organiza
tă o ședință la care au participat 
secretarii U.T.M. din marile între
prinderi, primii secretari ai comi
tetelor raionale și orășenești 
U.T.M., activiști ai Comitetului 
regional U.T.M. Pe ordinea de zi 
a ședinței — un singur punct:

practica în producție a studenți
lor. Printre alte probleme privind 
practica în producție, s-a discutat 
mult despre modul în care să fie 
ajutați studenții pentru a-și petre
ce în mod plăcut și instructiv 
timpul liber. S-a stabilit întocmi
rea de către fiecare întreprindere, 
unde studenții fac practică, a unui 
plan comun de activitate și s-au 
dat îndrumări precise în acest 
sens.

...La Uzinele „Steagul Roșu" 
planul comun întocmit de către 
comitetul U.T.M., în colaborare cu 
reprezentanții studenților, consti
tuie un ghid foarte exact al 
timpului liber. Extragem din el : 
acțiuni închinate celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării (concursu
rile • „Realizările economice și so
ciale ale regimului democrat-popu
lar" ; „20 de ani în cinematografia 
romînească"), excursii (stabilite în 
mod concret — ziua, cine răspun
de, mijloace de transport), între
ceri sportive între studenți și ti
nerii muncitori, acțiuni de muncă 
patriotică, reuniuni, un carnaval. 
Considerăm însă că și conducerea 
clubului uzinei trebuia să țină sea
ma de faptul că în uzină sînt stu
denți la practică și să nu închidă 
clubul pentru reparații tocmai în 
această perioadă.

Și în alte întreprinderi s-au or
ganizat pentru studenți activități 
dintre cele mai interesante; aceș
tia au fost atrași în activitatea 
organizațiilor U.T.M. Se mai or
ganizează vizionări de filme și 
spectacole în comun cu tinerii 
muncitori, pregătirea unor progra-

me artistice, carnavaluri. Uzina 
„Electroprecizia"-Sacele însă dove
dește o slabă preocupare pentru 
activitatea studenților practicanți. 
l-am vizitat pe aceștia (aici fac 
practică 126 de studenți de la fa
cultățile de electrotehnică din lași 
și București) în după-amiaza zilei 
de 9 iulie. Pentru seară li se dă
duse hrană rece, Am bănuit că 
datorită organizării unei excursii. 
Dar nu era așa. De asemenea, stu
denții nu au participat încă la nici 
o acțiune cultural-artistică sau 
sportivă organizată de uzină, și 
nici nu există preocupări pentru 
organizarea unor asemenea acțiuni 
în viitor. Comitetul U.T.M. al uzi
nei trebuie să aibă în vedere că 
în perioada practicii se impune 
organizarea unor interesante ac
țiuni educative la care să partici
pe, deopotrivă, studenții și tinerii 
muncitori.

Studenții care fac practică în 
orașul Brașov doresc să participe 
și la acțiunile organizate la Casa 
de cultura a studenților. Dar aici, 
pînă în ultima zi a raidului nos
tru (10 iulie), în afara unui spec
tacol prezentat de formațiile pre
miate la cel de-al VII-lea concurs 
al formațiilor artistice de amatori 
— nu s-au organizat acțiuni spe
cifice de vacanță, îndrăgite de 
studenți. Notăm însă că, începînd 
cu data de 11 iulie sînt prevăzute 
și aici activități interesante : multe 
excursii și drumeții, audiții muzi
cale, conferințe (două dintre ele 
foarte interesante). Programul va 
trebui însă să prevadă mai multe 
acțiuni tinerești : reuniuni, carna-

valuri, concursuri — la care 
fie antrenați toți studenții.

st

Cu aceleași 
utilaje— 

producție sporită
gurată alimentarea acestei sec
ții cu abur supraîncălzit, aces
te avantaje nu erau valorifi
cate la maximum. Pentru folo
sirea deplină a îmbunătățirilor 
tehnologice aduse, tînărul 
maistru Gheorghe Boca, se
cretarul organizației de partid 
din secție, a mobilizat oame
nii pentru reducerea turnusului 
(durata de fierbere). Ei au 
reușit să reducă durata de 
fierbere cu o oră și jumătate. 
Mărirea consistenței celulozei 
în holendere și scurtarea tur
nusului de fierbere au dus la 
depășirea angajamentului a- 
nual, de a da 600 de tone de 
celuloză peste plan. Din can
titatea 
astfel se poate obține hîrtie 
pentru aproape 4 milioane de 
caiete cu 48 de file.

Și se pot da multe exemple : 
despre montarea din fonduri 
de mică mecanizare a unui de- 
fibrator cu lanț pentru fabrica
rea pastei mecanice, care are 
un randament de 15—16 tone 
în 24 de ore, față de 7 tone cît 
realizam cu cel vechi; 
recăptușirea antiacidă a 
torului nr. 4 și despre 
altele.

La toate acestea au 
buit din plin tinerii din fa
brica noastră. La pregătirea

de celuloză obținută

despre 
fierbă- 
multe

contri-

suprafețelor pentru recăptuși- 
rea fierbătorului nr. 4, de pildă, 
tinerii operatori chimiști Flo- 
rică Bobeică, Emil Ganea și 
loan Săpătoru au muncit cu 
multă tragere de inimă, dînd 
un ajutor prețios lăcătușilor 
care lucrau acolo.

Trebuie subliniat faptul că 
fiecare modificare adusă mași
nilor, fiecare îmbunătățire a 
procesului de producție, sau a- 
plicarea unei noi metode de 
lucru sînt cunoscute din timp 
de toți muncitorii din secțiile 
respective. Aceste probleme 
sînt incluse imediat în temati- 
cile cursurilor de ridicare a ca
lificării.

La aceasta a contribuit și 
faptul că organizațiile U.T.M. 
au sprijinit orice acțiune în
treprinsă de conducerea fabri
cii. Săptămînal, dacă nu în 
fiecare zi, conducerea între
prinderii discută cu secretarul 
comitetului U.T.M., cu mem
brii din comitet, diferite pro
bleme legate de ajutorul pe 
care îl poate acorda organiza
ția U.T.M. conducerii tehnico- 
administrative.

Aceste întîlniri și discuții di
recte au dat rezultate foarte 
bune. într-un timp, prin luna 
februarie, am primit reclamații 
de la beneficiarii din țară 
cu privire la calitatea neco
respunzătoare a foiței pentru 
țigarete. Ce se întîmpla ? Din 
mașinile, la care lucrau mun
citori mai vîrstnici și cu mai 
multă experiență, hîrtia ieșea 
de bună calitate. în schimb, nu 
ne mulțumea calitatea finisaju
lui la secția F 5 unde sînt mai 
multi tineri. S-a discutat cu se
cretarul comitetului U.T.M. &

ceastă chestiune, invitîndu-1 și 
pe șeful secției, inginerul Con
stantin Savin, responsabil cu 
producția și calificarea în co
mitetul U.T.M. Comitetul U.T.M,- 
a organizat apoi o discuție în 
adunarea generală U.T.M. pe 
secție în care numeroși tineri, 
printre care și Genoveva Des- 
cu — fruntașă în întrecerea 
socialistă pe anul 1963 și evi
dențiată lună de lună în acest 
an — au arătat că principala 
cauză a calității necorespunză
toare a finisajului provine din. 
neatenție. De aici ruperea hâr
tiei, opriri dese ale mașinilor 
pentru executarea lipiturilor 
(care scad calitatea foiței), pro-» 
ductivitate scăzută. Atunci s-a 
hotărît ca cei mai buni munci
tori să ajute pe cei de la sec-: 
ția F-5 în cunoașterea temei* 4 
nică a modificărilor tehnolo
gice aduse procesului de fabri
cație și chiar să vegheze la 
buna funcționare a mașinilor 
alăturate.

în aceste zile și Ia noi în fa
brică muncitorii, inginerii și 
tehnicienii fac bilanțul rea
lizărilor de pînă acum, își re
văd și-și îmbunătățesc în con
tinuare angajamentele în în
trecerea socialistă, răspunzînd 
astfel sarcinilor izvorîte din 
recenta Hotărîre a partidului 
și guvernului. Colectivul nos
tru este hotărît să-și spo
rească eforturile pentru ca în 
cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei să pro
ducă în continuare însemnate 
cantități de hîrtie și celuloză 
peste plan, să îmbunătățească 
în permanență calitatea pro
duselor.
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In Comitetul
celor 18

GENEVA 14 (Agerpres). —
La 14 iulie a avut loc o nouă 

ședință a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare. S. K. Ța- 
rapkin, reprezentantul U.R.S.S., 
Iuînd cuvîntul la ședință a rele
vat că pînă în prezent nu s-a a- 
juns la un acord privind baza ac
tivității grupului de lucru care ar 
urma să se ocupe de examinarea 
în detaliu a planului privind li
chidarea mijloacelor de transpor
tare a armelor nucleare la țintă. 
El a relevat că „majoritatea dele
gațiilor la Comitetul celor 18 
sprijină propunerea sovietică cu 
privire la „umbrela racheto-nu- 
cleară" ca bază pentru soluționa
rea problemei lichidării mijloace
lor de transportare a armei nu
cleare la țintă, propunere care 
întîmpină însă opoziție din partea 
partenerilor noștri americani".

Delegații R. S. Cehoslovace și 
R.P. Bulgaria au arătat în cuvîn- 
tările lor că planul american de 
lichidare a mijloacelor de trans
portare a armei nucleare nu înlă
tură primejdia unui atac nuclear. 
Delegații Nigeriei și R.A.U. au 
subliniat în intervențiile lor nece
sitatea înlăturării primejdiei unui 
război nuclear pe calea lichidării . 
armelor nucleare și, în primul * 
rînd, pe calea lichidării mijloace
lor de transportare a bombelor 
nucleare.

Planul american a fost sprijinit 
de delegații Angliei și Canadei . 
care au afirmat că acesta ar solu
ționa problema lichidării mijloa- I 
celor de transportare a armei nu- I 
cleare și ar asigura securitatea. ‘

Lucrările Consiliului economic

și social al ft III. II.

GENEVA 14 (Agerpres). — 
Consiliul economic și social al 
O.N.U. care s-a întrunit la 13 
iulie la Geneva a trecut la 
examinarea rapoartelor Comi
siilor economice regionale 
pentru Africa, America Lati
nă, Asia — Extremul Orient 
și Europa.

Raportul Comisiei pentru 
Europa a fost prezentat de 
Vladimir Velebit, secretarul 
executiv al Comisiei, care a 
subliniat că în cursul anului 
1963 venitul național al țărilor 
europene a sporit cu 4 la sută. 
El a arătat că obiectivele prin
cipale ale Comisiei pentru 
Europa vor continua să fie 
intensificarea cooperării eco
nomice, tehnice și comerciale 
între membri săi, precum și 
contribuția eficientă Ia pro
gramul O.N.U., vizind accele
rarea dezvoltării economice a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Raportul Comisiei econo
mice pentru Asia și Extremul

Orient, care a fost prezentat 
de către secretarul executiv 
U Nyun, subliniază faptul că 
progresul realizat de această 
regiune în domeniul economic 
continuă să rămînă modest în 
raport cu scopurile propuse.

Situația economică a Ame
rica Latine a făcut obiectul 
raportului prezentat de către 
Jose Antonio Maiobre, secre
tarul executiv al Comisiei 
economice pentru America 
Latină, care a subliniat nece
sitatea fundamentală a spori
rii producției și diversificării 
economiei acestei regiuni

Raportul Comisiei econo
mice pentru Africa a fost pre
zentat de Robert Gardiner, 
care a subliniat că Comisia a

: _i eu; 2 = = 
tivitâții ei in vederea dezvol
tării economice a acestei re
giuni. In prezent — a arătat 
el — s-a depășit faza cercetă
rilor generale și s-a trecut la 
aceea a executării proiectelor.

Tratativele 0. P. E.C. ao luat sfirșit
GENEVA 14 (Agerpras) — 

La 14 iulie s-au încheie: l*  
Geneva lucrările celei de-c 
șasea conferințe a Orgnaa- 
ției țârilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.). Aeezrtâ or
ganizație, din cate fae part? 
Arabia Saudită. hadeetezâe. 
Irak, Iran. Qatar Kuweit. Li
bia și Venezuela, a fost creezi 
cu scopul de a apărz inlertse-

Sărbătorirea zilei de 14 iulie 
în Franța

PARIS 14 — Corespondentul 
Agerpres, T. Vornicu trans
mite :

Sărbătorirea zilei de 14 iu
lie, Ziua națională a Franței, 
a început de fapt în seara zi
lei de 13 iulie. Deși capitala și 
marile orașe franceze s-au go
lit de o bună parte a popu
lației lor, avidă de mare sau 
munte, a rămas suficientă 
lume în marile centre și în 
special la Paris pentru a da 
zilelor de 13 și 14 iulie un as
pect plin de pitoresc și vese
lie. Aceasta în special prin 
cele 200 de baluri popu
lare, care în noaptea de 13 
spre 14 iulie au grupat în Pa
ris mii și mii de oameni, care 
au dansat în acordurile or
chestrelor instalate pe estrade

ridicate în principalele piețe, 
acoperite de ghirlande.

Ziua de 14 iulie a început 
printr-o ceremonie oficială. 
care a avut loc pe bulevardul 
Champs Elysees.

După tradiționalele 21 lovi
turi de tun, generalul de 
Gaulle a trecut în revistă tru
pele masate în jurul Arculu. 
de Triumf. Apoi, el a ascultat 
tradiționalul concert, e currul 
căruia marea orchestră a găr
zii republicane și carurrie Ba- 
dioteleviziunîi au executat: 
Imnul Republicii, Imnul Li
bertății și Marseilleza, in ver
siunea lui Hector Berii az. A 
urmat apoi o paradă militară.

Serbările populare au conti
nuat apoi în tot cursul zilei de 
14

se ci irur-e epoci hreiriteare
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Karlovy-Vary: La jumătatea
competiției cinematografice

Intensificarea ce a caracteri
zat activitatea acestui sfîrșit de 
săptămînă a pus probleme par- 
ticipantilor la festival care au 
trebuit să facă adevărate tururi 
de forță ca să reușească să 
vadă, să urmărească și să audă 
tot. Dar să vedem ce spune a- 
genda festivalului.

Participînd pentru prima oară 
la competiția de la Karlovy- 
Vary, Spania a adus in concurs 
filmul tinărului regizor Jorge 
Grau, unul din promotorii cu
rentului novator progresist ce 
se manifestă în prezent în cine
matografia hispanică. El Espon- 
taneo este povestea simplă șl 
tragică a unui adolescent care 
atras de mirajul unei vieți facile 
caută să cîștige bani mulți fără 
prea mari eforturi. Dar, rînd pe 
rînd, toate porțile i se închid 
înainte și realitatea-i strivește 
cu brutalitate ambițiile împin- 
gîndu-l spre un ultim gest dis
perat, acela de a sări în arenă, 
oferindu-se coarnelor taurului. 
Poziția curajoasă a regizorului, 
cit și realele calități ale peli
culei, au produs o impresie fa
vorabilă în rîndurile publicu
lui.

O îndreptățită mirare a sus
citat filmul „Ședință într-o 
după amiază ploioasă" ce a re
prezentat la festival (din feri
cire în afara concursului) stu
diourile britanice. Plasată un
deva la limita dintre genul po
lițist și cel psihologic, intenția 
autorilor rămîne neclară iar 
spectatorul pleacă de la acest 
film bizar cu ședințe de spiri
tism, crize de isterie, mai mult 
decît nedumerit.

S-ar putea spune că zilele a- 
cestea competiția a fost domi
nată de prezența cinematogra
fiilor socialiste. R. D. Germană, 
Cehoslovacia și Polonia au 
adus în concurs filme tratînd 
piobleme ale zilelor noastre a 
căror finalitate comună este 
continua întărire și ridicare a 
eticii conștiinței omului socia
list.

In filmul german „Cerul sfî- 
șiat' sînt aduse în prim plan 
probleme de o stringentă actua
litate. Din păcate însă regizo
rul Konrad Wolf nu a izbutit

să oglindească cu suficientă 
forță dramatică ideea pe care 
și-a propus-o.

Pelicula cehoslovaca „Acuza
tul" prezintă opiniei publice o 
problemă interesantă, cu impli
cații etice și practice, condam- 
nînd unele măsuri administra
tive din producție aplicate In 
mod birocratic. Acțiunea filmu
lui petreeîndu-se aproape în 
exclusivitate în sala tribunalu
lui sau în celulă, realizatorii au 
trebuit să dea dovadă de multă 
ingeniozitate pentru a reuși să 
creeze atmosfera dramatică ne
cesară avînd în vedere carac
terul discursiv al scenariului.

In sfîrșit, producția poloneză 
„Ecoul' prezentîndu-ne un

Prin telefon

pentru „Scinteia tineretului"

crîmpei de viață din zilele noa
stre, are însă, rădăcinile intri
gii legate de perioada ocupa
ției fasciste invitînd la medita
ție asupra aceleeași probleme a 
responsabilității individului față 
de actele sale. Filmul nu oferă 
o soluție destinului eroului cen
tral, lăsînd-o la latitudinea 
spectatorului. Folosind mijloace 
interesante și moderne de in
vestigație psihologică, regizorul 
Rozevicz nu s-a putut însă feri 
de unele lungimi care duc la 
diminuarea încordării atenției.

Cu un deosebit interes a fost 
primit filmul „Viii și morții' ol 
regizorului sovietic Alexandr 
Stolper. La baza scenariului se 
află cunoscutul roman al lui 
Constantin Simonov. Ecraniza
rea este de dimensiuni epo
peice. Concentrată în jurul fi
gurii lui Sințov, țesătura dra
matică a filmului aduce în fața 
ochilor noștri momente de 
lupte crîncene în care, cu tot 
eroismul ostașilor sovietici, (ac
țiunea se desfășoară în 1941) 
au loc pierderi grele. Stolper 
aduce pe ecran mase de sol
dați și scene impresionante și

carorterrTiadu a» prla ixcerca- 
res de a cupgiaăe orx mx mx-e 
parte da acsencfcrf epâr of •-

scruTonxhri Saaoaov is peea&e- 
ra cir » aJer*  esrie ha
fa coerent» de presă s= co®- 
tribaâf la atleresc?
țUor iată de ffîanf sovietic.

Cil»—fcpoaerf « 
lost reprexe^aLi șk la Kxrisar- 
Vary ce o epari

ailor aoarlei cere o 'fwtr*

continua si trcjGscâ js si se 
iupte cu vic*e  pezîrz o-ri cres
te fiul. $i aa va ccz..-x.c sud 
cind aceste va zzzri izri-aa ac
cident stupid pesdra că i-a cci 
rămas o ființă czce ere neroce 
ae ea. r.epotetul. Este o poves
te simplă dor izspregzefd de ca 
umanism profund ri eczorio- 
nanL Regizorul Mikio Narxse 
și-a realizai frhmzl cn o sobrie
tate cure r.u excrixie patetis
mul fi cu o siguranță fi atenție 
a detaliilor ce conieză un deo
sebit realism și azrienricJtde 
locurilor fi oamenilor prezen
tați. Desigur că fa impresia 
profundă pe care ți-o Iasă fil
mul contribuie si inlerpreții în 
frunte cu Hrdeko Takamine. 
actriță de o naturalețe ferme
cătoare. Ea creează cu brio di
ficilul rol al unei femei care pe 
parcursul filmului imbătrinește 
cu 25 de ani.

Proiectat aseară. în afara con
cursului, Ulmul celebrului regi
zor suedez Ingmar Bergman. 
..Tăcerea' a produs stupoare. 
Timp de două ore pe ecran 
s-au perindat imagini de un 
patologism violent.

După cum se vede, pînă în 
prezent s-au vizionat mai mult 
de jumătate din filmele compe
titive. Este însă prematur să fa
cem de pe acum pronosticuri 
cu atît mai mult cu cît juriul 
continuă să-și păstreze o dis
creție impenetrabilă.

MANUELA GHEORGHIU

Karlovy-Vary, 14 iulie 1964

UJLS.S.: Vedere i de pe strada 
Frunze din Moscova

Foto: TASS

La catafalcul 
lui M. Thorez

PARIS 14 (Ag^pres). —
Secrizi cz corpol neînsuflețit al 

kz '•(zsrkr Thorez • £os: depus 
in iicirei prinU-riei din suburbia 
“mrrtcmsri a Parisuhd, Iviy.

In -uzul aafakuhn îndoliat 
drznz: ci suagiri trico'-cre și 
roșa, tac de zzrdi xcririșâ ai 
P CT. ji £■ Paris.

Iz trieie de 15 și 16 iafie ri-

tamri Ceeoi ai Parodzlm

rxacxriSe ver area loc la 16 
WU-
_ Pseaeâsrie Fvzri .. kbciîsI 
âe GaaZr a adresa: Ic: ’ exz Tbo- 
xx £o£ iri Tbcrez. o
săecami 5a ace îcui ce expri
mi âzxrirE Krxere
=x r-bncesfcx en ria^ a 
ixt Msxcxe Thccec scrie:

PtnEix Fsibiul. Ț-resec steâe Mau- 
ucr .urm La zpesai =ea și in
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Ședința Comitetului Executiv 
al C. A. E. R.

MOSCOVA 14 (Agerpres). —
La 14 iulie s-a deschis la 

Moscova cea de-a 13-a ședin
ță a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La lucrările Comitetului 
Executiv participă : S. Todo
rov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia, O. Simunek, vicepreșe
dinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, B. Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
D. Molomjamț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Mini
ștri al R. P. Mongole, P. Jaro-

szewlcz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, A. Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
A. Apro vicepreședinte al gu
vernului revoluționar munci
toresc țărănesc ungar, M. A. 
Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

' Ședința în cadrul căreia vor 
fi discutate importante pro
bleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice este 
prezidată de O. Simunek, re
prezentantul R. S. Ceho
slovace.

GENEVA: Lucrările Comitetului negocierilor tarifare

Conferința primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealtli-uliii

LONDRA 14. (Agerpres). — 
Dezbaterile în legătură cu situa
ția din Rhodesia de sud au dus la 
stabilirea următoarelor două pozi
ții la Conferința primilor miniștri 
ai țărilor membre ale Common- 
•xealth-ului : țările africane cer 
e'.iberarea imediată a deținuților 
^clitid întemnițați de guvernul 
d:n Salisbury, convocarea unei 
noi conferințe constituționale la 
care să participe reprezentanții 
populației sud-rhodesiene pe baza 
principiidm „un om — un votu, 
ceea ce ar transfera puterea în 

majorității africane, tri- 
miierea zmei comisii a Common- 
•xealth-uhri în Rhodesia de sud 
potire a pune la punct programul 
de proclamare a independenței.

■ ez^eze susțin, însă,
că ra cu dreptul să se amestece 
in trdntrile interne ale Rohdesiei 
ie sud fi în consecință nu pot 
aeriana pentru eliberarea deținuți- 
krr T-c'dticL Ele iau în considera
re posibilitaiea convocării unei 
•ci conferințe constituționale, 
zz- m orice coz aceasta nu poate 
orez lo: derit după întrevederea 
rrimuhri ministru Douglas Home 
ca primai ministru sud-rhodesian 
las Serifh, preuîzafâ pentru luna 
septembrie.

In jarul celor două puncte de 
vedere aonireroersate se așteaptă 
ca si se des. Jyâtâlia comunica- 
tuiui“, arm se exprimi corespon
denții de presă, in legătură cu 
înririsrea conferinței prevăzute 
pentru mierari. Intervenția pre- 
vtierukii canzdizn, Lester Pearson, 
2 urmărit o apropiere a poziții
lor, ea cnprinzind o serie de pro
puneri, printre care: convocarea 
unei conferințe constituționale,

eliberarea a 2 000 de deținuți po
litici, trimiterea unui avertisment 
solemn guvernului de la Salisbury 
împotriva proclamării unilaterale 
a independenței și înscrierea unei 
prevederi referitoare la egalitatea 
rasială în cadrul Common- 
wealth-ului.

In legătură cu problema cola
borării economice între țările 
membre ale Commonwealth-ului, 
primul ministru Douglas Home a 
propus dezvoltarea proiectelor de 
asistență tehnică în cadrul 
Commonwealth-ului, o acțiune 
comună pentru sporirea eficienței 
învățămîntului superior, o colabo
rare mai strînsă în domeniul 
medicinei etc. Aceste probleme, 
împreună cu propunerile privi
toare la constituirea unui secreta
riat permanent, urmează să fie 
discutate în amănunțime pentru 
traducerea lor în viață, după în
cheierea conferinței.

GENEVA 14 (Agerpres). - 
Comitetul negocierilor tarifare 
însărcinat cu pregătirea tra
tativelor din cadrul „rundei 
Kennedy" a ținut la 13 iulie 
ultima sa ședință, după care 
și-a suspendat lucrările pînă 
în septembrie a.c.

După cum transmite agen
ția France Presse, comitetul a 
examinat în această ședință 
stabilirea listelor de excepții 
care trebuie să fie înaintate 
Comitetului G.A.T.T. pînă la 16 
noiembrie 1964.

In ce privește problema 
produselor agricole, se rela
tează că delegații care au par
ticipat la ședință și-au expri
mat îngrijorarea în legătură 
cu lipsa oricărui progres în 
stabilirea unor regulamente 
privind includerea produselor 
agrare în tratativele referitoa
re la reducerea generală cu 
50 la sută a tarifelor vamale. 
Agenția U.P.I., citind un pur
tător de cuvînt al comitetului, 
subliniază că ședința s-a în
cheiat fără a se lua vreo ho- 
tărîre în această chestiune și 
că problema urmează să fie 
din nou discutată la întruni
rea din septembrie a comite
tului.

După cum se știe, S.U.A. 
insistă pentru includerea pro
duselor agrare în tratativele

„rundei Kennedy" în timp ce 
țările membre ale Pieței co
mune se opun tratării acestei 
probleme pînă cind membrii 
săi vor cădea de acord asu
pra stabilirii unei politici co
mune în domeniul prețurilor 
acestor produse.

---- ------•------

Hotăriri 
ale guvernului 

congolez
LEOPOLDVILLE lt (Ager- 

pres). — întrunit la Leopold- 
vile, sub președinția lui Moise 
Chombe, Consiliul de Miniștri 
congolez a hotărît crearea u- 
nui „consiliu de pacificare" 
pe lîngă primul ministru, din 
care vor face parte diferite 
personalități politice influente, 
precum și șefi de triburi. în 
comunicatul dat publicității 
se arată că Consiliul de Mi
niștri a hotărît, de asemenea, 
să recheme la Leopoldville 
familia lui Patrice Lumumba, 
care se află în prezent la 
Cairo, guvernul urmînd să 
preia toate sarcinile privind 
educația copiilor lui Lu
mumba.

CE TOATE
• Epidemic necunoscută

» utoritățile sanitare din Peru 
/I au anunțat că, pînă în pre- 

zent nu au putut fi determi
nate cauzele unei epidemii care 
bîntuie în rîndurile copiilor în de
partamentul Ancash, situat în nor
dul țării. Pînă în prezent, 60 de 
copii au încetat din viață și alți 
90 au fost internați în spitale. Au
toritățile au anunțat că se iau mă
suri pentru ca epidemia să nu se 
răspîndească în alte regiuni ale 
țării.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
diferite organizații populare din 
Peru au declarat că situația în a- 
ceastă regiune este „disperată" și 
au criticat autoritățile guverna
mentale pentru „neglijență?.

• Ravagiile unul uragan

Asupra coastei de sud și 
sud-est a Australiei s-a 
abătut un puternic ura

gan, care a atins viteza de 147 
km pe oră. In Peninsula Eyre,

ITALIA: Cunoscut peisaj venețian

pe scurt • pe scurt
CIUDAD DE MEXICO, -r- 

David AMaro Siqueiros, cu- 
noscutul pictor mexican, am
nistiat de către președintele 
Lopez Mateos, a părăsit luni 
dupâ-amiazâ închisoarea, 
după trei ani și 10 luni de de
tențiune. La ieșirea din închi
soare, pictorul mexican a fost 
întimpinat de numeroși repre
zentanți ai opiniei publice 
care i-au oferit flori și l-au 
purtat în triumf pe brațe pe 
străzile orașului.

Siqueiros a mulțumit căldu
ros tuturor celor care au lup
tat pentru eliberarea ltii, sub
liniind că grațierea sa repre
zintă un triumf al dreptății. 
Totodată, el a arătat că nu a 
încetat nici un moment să lu
creze și aflîndu-se în celulă 
el și-a continuat munca. El a 
declarat că în viitorul apro
piat va expune 250 de lucrări 
realizate în închisoare.

VARȘOVIA. — După cum anun
ță, agenția P.A.P., U invitațja gu
vernului R. P. Polone/ luni seara 
a sosit la Varșovia Beyle Edward,

membru al Cabinetului englez și 
ministru al educației.

CAIRO. — Postul de radio Cairo 
a anunțat că Gamal Abdel Nasser, 
președintele. R.A.U., și Al Sallal, 
președintele Republicii Arabe Ye
men, au . semnat un acord privind 
coordonarea politicii celor două 
'state. Acordul prevede crearea u- 
nui Consiliu unit de coordonare, 
similar celui dintre R.A.U. și Irak, 
creat în urma acordului din luna 
mai. Din noul consiliu fac parte 
șefii celor două state, precum și 
șase membri. Consiliul unit, subli
niază acordul, va coordona politi
ca celor două state în domeniul 
politic, economic, militar, social, 
cultural și al informațiilor.

SAIGON. — Misiunea Con
siliului de Securitate însărci
nată să cerceteze incidentele 
de la frontiera cambodgiano- 
sud-vietnameză și-a încheiat 
marți activitatea, plecînd spre 
New York.

în declarația făcută, preșe
dintele misiunii (reprezentan
tul'Marocului) și-a exprimat 
speranța că problema inci
dentelor de frontieră dintre

Cambodgia și Vietnamul de 
sud va putea fi rezolvată. El 
a menționat că Misiunea va 
prezenta Consiliului de Secu
ritate, la 19 iulie, un raport 
asupra activității sale.

LONDRA. — La Londra și-a în
ceput lucrările cel de-al 4-lea Con
gres mondial pentru prevenirea 
accidentelor de muncă și a mala
diilor profesionale. La congres 
participă 750 de delegați din 60 
de țări. Ministrul muncii al Angli
ei, Joseph Godber, a deschis dez
baterile.

Lucrările congresului vor dura 
o săptămînă.

GENEVA. — Consiliul de admi
nistrație al Biroului Internațional 
al Muncii'a adoptat luni două mă
suri în vederea aplicării declarației 
adoptate la 8 iulie de Conferința 
Organizației Internaționale a Mun
cii, carq condamnă politica de 
apartheid dusă de guvernul R.S.A,

Consiliul a hotărît să ceară gu
vernului R.S.A. „să furnizeze ra

poarte anuale asupra stării legisla
ției sale și asupra practicilor sale 
în legătură cu convențiile și reco
mandările O.I.M. referitoare la li
bertatea sindicală, sancțiunile po- 
nale, abolirea muncii forțate și e- 
liminarea discriminării în materie 
de angajare și profesiuni". Consi
liul cere, de asemenea, directoru
lui general al Biroului Internațional 
al Muncii să supună viitoarelor 
sesiuni ale Conferinței O.I.M. un 
raport special asupra aplicării de
clarației, incluzînd toate recoman
dările utile referitoare la măsurile 
necesare în vederea înlăturării po
liticii de apartheid din R.S.A.

ALGER. — Agenția Algerie 
Presse Service a transmis un 
comunicat în care se arată că 
Ahmed Ben Bella, președin
tele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, a ac
ceptat demisia ministrului 
afacerilor interne al Algeriei 
Ahmed Medeghri.

Totodată, agenția anunță 
arestarea la Oran a lui Ah
med Moussa fost conducător 
al mișcării dizidente din ves
tul Algeriei. Acesta, după cum

comunicațiile feroviare și auto 
au fost perturbate. în locali
tatea Adelaide mai multe clă
diri au fost distruse, iar firele 
telefonice și telegrafice au fost 
rupte. în urma ploilor toren
țiale și a revărsării rîurilor, 
casele a peste 4 000 de locui
tori din localitatea Lunceston 
sînt amenințate de inundație. 
De asemenea, au fost avariate 
o serie de vase ancorate în 
porturi. în regiunile de mun
te au căzut mari cantități de 
zăpadă.

Pagubele materiale provoca
te de uragan se ridică la peste 
un milion de dolari.

© Sistem

de tclccomunicaiic 

in Africa

Ia Accra s-a făcut cunoscut că 
oxperți economici și de tele- 

■" comunicații vor începe în 
luna octombrie un studiu în vede

rea realizării unui sistem perma
nent de telecomunicație pan-afri- 
cană, care va fi finanțat din fondul 
special al O.N.U.

După cum a declarat la Accra 
un reprezentant al Biroului special 
al Națiunilor Unite, realizarea și 
deservirea acestui sistem de tele
comunicație va necesita pregăti- 
raa unui număr de aproximativ 
7 C00 — 8 000 de tehnicieni spe
cialiști.

Această rețea de telecomunicație 
va lega Accra, Addis Abeba, Abid
jan, Cairo, Brazzaville, Bamako, 
Dakar, Nairobi, Lagos și alte capi
tale africane.

s-a mai anunțat, a fost exclus 
cu cîtva timp în urmă din 
rîndurile F.L.N.-ului. El este 
acuzat de organizarea de ac
țiuni subversive în regiunea 
muntoasă dintre Alger și 
Oran.

în același timp, secretaria
tul Frontului de eliberare na
țională, a dat publicității un 
comunicat „cu privire la crea
rea miliției populare pentru 
apărarea revoluției".

WASHINGTON. - In urma 
unui sondaj făcut în diferite
le pături ale populației S.LJ.A., 
renumitul specialist L. Harris 
a anunțat că principalul pre
tendent al partidului republi
can la postul de președinte al 
S.U.A., Goldwater, nu se 
bucură de sprijinul marii ma
jorități a alegătorilor ameri
cani. în urma sondajului s-a 
constatat că alegătorii nu sînt 
de acord cu 8 din cele 10 
puncte ale politicii interne și 
externe din planul lui Gold- | 
water.
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