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ctivitatea colectivu
lui nostru în pri
mele șase luni din 
acest an a fost rod
nică. Angajamentele 
luate în cinstea ce
lei de-a XX-a ani

versări a Eliberării patriei au fost 
îndeplinite aproape în întregime. 
Planul producției globale a fost 
depășit cu 3,9 la sută iar cel al 
producției marfă cu 6,9 la sută. 
La sfîrșitul semestrului I, la în
treprinderea forestieră Nehoiu au 
fo9t îndepliniți și depășiți, pe sor
timente, toți indicatorii de utili
zare a masei lemnoase, iar valoa
rea diferitelor produse date peste 
plan depășește suma de 40 000 
lei. Odată cu aceasta, sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost îndeplinită în proporție de 
100,4 la sută, cu 8,5 la sută mai 
mult față de aceeași perioadă a 
anului trecut. La obținerea aces
tor rezultate o contribuție impor
tantă a fost adusă și de tinerii 
din întreprinderea noastră, care 
reprezintă majoritatea salariaților. 

Valorificarea cît mai completă 
a masei lemnoase începe chiar din 
sectoarele de exploatare. Numai 
brigăzile complexe, în acord glo
bal, au exploatat pînă acum peste 
65 la sută din întreaga masă lem
noasă realizată de întreprindere. 
Aceste brigăzi au căpătat o bo
gată experiență în obținerea unei 
cît mai mari cantități de lemn de 
lucru.

Rezultate deosebite au obținut 
muncitorii de la gura de exploa
tare Paltinu.

în acest sector — ca și în 
celelalte șase cîte are întreprin
derea — doborîrea copacilor se 
face „de la sol“. Nici un ciot nu 
mai rămîne în parchet să străju
iască locurile. Tapa (scobitura 
care se face în arbore ca să ușu
reze lucrul drujbiștilor) și șpron
țul (rotunjirea Ia capete a buște
nilor pentru a înlesni tîrîrea) se 
fac acum cît mai mici, proporțio
nale cu diametrul arborelui. La 
propunerea tinerilor din acest sec
tor, conducerea întreprinderii a 
hotărît ca la buștenii cu diametre

mici și lungime pînă la 7 m să 
se execute șpronțul numai la un 
capăt, fapt care contribuie la redu
cerea substanțială a consumului 
specific.

O atenție deosebită acordă 
colectivul de aici valorificării cren
gilor. Din cele cu diametrul mai 
mare de 10 cm se realizează acum 
o mare cantitate de lobde pentru 
celuloză și P.F.L., iar cele mai sub
țiri sînt strînse în snopi și folo
site ca lemn de foc. Așa se face

tau să doboare arborii cei mai 
groși și de jos în sus, pe pantă, 
deoarece era mai ușor să se apro
pie lemnul de platformele de în
cărcare. Aceasta înseamnă o în- 
greunare a culturii raționale a 
parchetelor, o exploatare dezavan
tajoasă. Astăzi aplicăm metoda de 
tăiere în rînd, de sus în jos și la 
timpul optim. Silvicultorii vin în 
sprijinul muncitorilor de la ex
ploatare. indică ce arbori 
tăiați. Aceasta este o met

Proletari din toate țările, uniți-vă!La întocmirea modelelor de tăiere, 
se are în vedere ca prin debitare 
să se piardă cît mai puțină masă 
lemnoasă. Un rol deosebit revine 
gateriștilor și desenatorilor de 
cherestea. Ca și comunistul Nico- 
Iae Chirică de la sectorul Pal
tinu, șeful sectorului gatere, 
tehnologul Francisc Noel este 
un bun sfătuitor al tinerilor. Cînd 
este necesară rezolvarea unor pro
bleme privind buna gospodărire a 
lemnului aici se obișnuiește ca șe
ful de sector să stea de vorbă cu 
cei mai buni muncitori, vîrstnici 
și tineri, stabilind împreună mă
surile cele mai potrivite. Așa s-a 
ajuns, bunăoară, la folosirea pîn-

cu grosime 1.8 mm în locul 8 
de 2-2 mm. Reducerea cu 04 
grosimii pare la început cu 

neînsemnată. Un calcul su
la 1 000 de 
de circa 40 
5 m se pot 
nc de lemn. 
Pentru debi- 

de calitate
trecut me-

cînteia 
tinerelului

Muncitor

r Latretot
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ci, Ia Paltinu, mănătorii au obți
nut ce la începutul anului și pini 
în prezent, un plus ce masă lem
noasă care echivalează cu circa 
250 tone de lemn de foc. Indicele 
de valorificare a lemnului este cu 
mult superior celui obținut în alte 
sectoare : el reprezintă aproape 99 
la sută la rășinoase și 75 la sută 
la fag, față de 88 și respectiv 58 
la sută cît prevede planuL

Inainte vreme, tăierea copacilor 
se făcea „din ochi'. Oamenii câu-
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de 23 August, toate uzinele producătoare 
aje chimice, energetice și metalurgice, 
ealizat sarcinile de plan prevăzute pe 
semestru al anului. Pe întreaga Direc- 

:e generală s-a obținut o producție suplimen- 
cră a cărei valoare depășește cu peste 44 mi

lioane lei și este cu 21,8 la sută mai mare față 
de realizările din perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Importante succese au obținut în perioada 
amintită și colectivele uzinelor producătoare 
de utilaj petrolier și minier. Planul producției 
globale în această ramură de producție a fost 
depășit cu 2,7 la sută. Cea mai mare parte a 
sporurilor de producție înregistrate s-a obținut 
pe seama creșterii productivității muncii 
1,8 la sută față de indicele planificat.

LA PREȚUL DE COST

EL
Moto încărcătoare 

de trei tone

Printre cei mai buni lucra
tori din secția montaj iinal 
a Uzinei de autobuze din 
Capitală se numără și tinerii 
lăcătuși din fotografie 
Dobre Iordache, Mihai 
mu și Ion Sorici — . 
prinși in plină activitate.

Peisaj ploieștean: 
( fotograf ia repre
zintă o parte din 
noile blocuri de 
locuințe din zona 
Ploiești-Sud, 
vecinătatea 
dului ce
peste calea ferată 

UzineleDRAGI

BAIA MARE. — Colectivele din exploatările 
Trustului minier Baia Mare întîmpină cea de-a 
20-a aniversare a Eliberării patriei cu rezultate 
deosebite în muncă. In primul semestru al anu
lui, minerii exploatării Săsar — Baia Mare au 
realizat economii suplimentare în valoare de 
5 776 000 lei, iar cei de la exploatarea din Baia 
Borșa economii a căror valoare se cifrează la 
2 718 000 lei.

Rezultate asemănătoare au obținut și minerii 
de la exploatările Herja și Cavnic.

La uzina mecanică din Ti
mișoara a început să se fa
brice moto-încărcătoare des
tinate mecanizării operațiilor 
de încărcare, descărcare și 
manipularea materialelor în 
uzine, depozite, magazii, etc. 
Capacitatea de încărcare a 1 
acestor utilaje este de 3 tone, 
iar înălțimea maximă de ridi
care a sarcinii de 3,4 metri. 
Moto-încărcăloarele sînt dotate 
cu instalații hidraulice echipa
te cu motoare Diesel de 65 CP, 
au două viteze de deplasare — 
înainte și înapoi — viteza cu 
sarcină'fiind de 20 km pe oră.

(Agerpres)

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone' i f

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA

a eliberării Poloniei, în 
Muncitoresc Romîn, al

In gospodăriile agricole de 
stat din regiunea Crișana cu
lesul fructelor este în toi. Nu
mai în ultimele trei săptămîni 
au fost strînse și livrate uni
tăților „Aprozar" peste 200 to
ne fructe. Cea mai mare can
titate se obține din livezile 
noi, plantate în ultimii ani pe 
terenurile improprii altor cul
turi agricole. Numai în acest 
an au intrat pe rod în regiune 
peste 100 de ha. plantate 
piersici, caiși și meri, iar 
anul viitor vor mai intra 
rod alte aproape 200 ha
pomi de mare valoare econo
mică.

Ca urmare a dezvoltării sec
torului pomicol gospodăriile 
de stat din regiunea Crișana. 
livrează statului în acest an, 
de 3 ori mai multe fructe de- 
cît în 1960.

(Agerpres)

Cu schitul pe Bcga
Foto: N. STELORIAN

îți oameni fru
moși (și fizic, 
dar mai ales 
moral) intere- 
sanți. pasionați, 
cu idealuri pre
cise și limpezi,

am cunoscut? Grea întreba
re pentru un reporter, a- 
ilat mereu la drum și, deci, 
mereu în contact cu oame
nii. Am cunoscut mii, și 
dacă timpul n-ar ii, ome
nește vorbind, limitat, — 
precis aș putea spune: zeci 
de mii, milioane. E greu să-i 
categorisești, să dai întiie- 
tate unuia sau altuia- Si to
tuși, dacă aș ii pus să citez, 
fie și la întîmplare. cîțiva 
dintre cei ce mi-au rămas 
cei mai dragi în urma dru
murilor prin șantiere și uzi
ne, iăcute in ultimii ani, pe 
doi dintre ei i-aș cita în pri
mul rînd.

Ei între ei nu se cunosc, 
probabil nici nu știu unul 
de altul (Să-și fi întîlnit, 
cumva, prin ziare numele 
și fotograiiile ? — fiindcă 
despre ei s-a mai scris. Sau 
să se fi întîlnit unul cu al
tul în jurnalele de actuali
tăți ale 
semănat 
cu altul 
gricios, 
blond), nici meseriile nu li-s 
la fel (unul e montor, con
struiește uzine chimice; ce
lălalt e inginer într-o uzină 
metalurgică, construiește 
autocamioane). Și totuși a- 
cești doi tineri, apropiați în 
primul rînd prin vîrstă (au 
în jurul a 30 de ani) au o 
trăsătură foarte comună: le 
place să muncească, mun
cesc și știu să muncească 
într-un stil admirabil.

Constantin Enache lucrea
ză la Brazi, pe șantierul 
viitorului Combinat petro
chimic. Este un tip delicat 
deși, ca om, pare — ceea ce

filmelor?) Nici de 
nu seamănă unul 

(unul e brunet, ne- 
celălalt aproape

se cheamă un om „moale". 
La prima vedere pare și ti
mid. Vorbește ca o fată sfi
oasă și umblă cu un calm 
care pare neverosimil in
tr-un șantier unde totul tre
pidează- L-am urmărit pe a- 
cest tinăr de mai multe ori. 
odată chiar o zi întreagă. în 
munca lui și, de dimineață 
pînă seara, nu l-am vâzul 
stind o clipă. Mi-am dat 
seama că nu e omul care 
„aleargă" în sensul strict 
al cuvîntuIaL E insă omul 
care se tine de treabă cu o 
remarcabilă tenacitate, cu 
un puls egal, ca al marilor 
maeștri, care merg în cursă 
lungă. Deși, altfel, mult 
mai calm, Enache mi-a adus 
in minte imaginea hochei;- 
Iilor care conduc cu artă 
puc-ul pînă la plasa de 
țintă-

$ef de echipă, Enache 
conduce vreo 10 oameni 
care — cu o singură excep
ție — sînt tineri ca și el, 
sau mai tineri. Oamenii sînt. 
sub comanda lui, împărțiți 
in două grupe: 1. cei de la 
baracă, 2. cei din instalație, 
— rolul iiecărui grup iiind 
ioarte precis — primul: să 
pregătească materialul ne
cesar, iar celălalt să mon
teze conform schemei, pie
sele pregătite. Intre acești 
doi poli principali intervine 
Enache ca un dirijor, dar 
mai mult decît atît, ca un 
om care — și într-o parte și 
în alta — pune mina pe 
unealtă și „trage la șaibă", 
ca oricare. Dincolo de toți, 
el are însă alte o mie de 
sarcini, principala fiind
ceea de a dirija tehnic lu
crarea (nu se pune nicăieri 
nici o piesă fără să știe, fără 
să vadă el), la care se adau
gă răspunderea ca echipa

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
numele Comitetului Central al Partidului
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare
Romîne, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dv, 
și prin dumneavoastră poporului polonez, un cald salut tovărășesc 
și cele mai cordiale felicitări.

Poporul romîn împărtășește din toată inima bucuria poporului 
frate polonez, care, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, întîmpină această glorioasă aniversare cu noi și importante 
succese în dezvoltarea multilaterală a patriei sale.

Avem convingerea că relațiile de colaborare rodnică, statornicite 
între țările noastre socialiste se vor dezvolta necontenit, spre binele 
popoarelor romîn și polonez, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii sărbători naționale a R.P. Polone, vă urăm dragi 
tovarăși, dumneavoastră și întregului popor polonez noi succese 
pe drumul prosperității și înfloririi continue a Poloniei socialiste.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii 
Populare Romîne
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UN NOU STUDIOU
CINEMATOGRAFIC
De curînd a luat ființă Stu

dioul cinematografic „Anima- 
film-Bucureștr4 cu sediul în 
Capitală. Studioul este desti
nat producerii de filme artisti
ce de animație, filme de pu
blicitate și diafilme. Filmele 
realizate aici vor fi puse și la 
dispoziția Studioului de tele
viziune.

Noul studlou va oferi cine
aștilor din acest domeniu po
sibilitatea de a ridica în con
tinuare calitatea producției 
noastre cinematografice de a- 
nimație, care se bucură în 
prezent de o bună apreciere 
atît în țară, cît și peste ho
tare.

(Agerpres)

RITM INTENS LA RECOLTARE „Parada

In aceste zile în 
gospodăriile de stat 
din țară recoltatul 
griului se desfășoară 
intr-un ritm tot mai 
intens. După datele 
existente Ia Trustul 
central Gostat, re
zultă că pînă la 20 
iulie grîul de toamnă 
a fost recoltat de pe

o suprafață de peste 
440 000 hectare. Au 
terminat complet re
coltatul griului gos
podăriile de stat din 
zece trusturi printre 
care cele din 
tanța, Tulcea, 
ila, București, 
tești, Călărași, 
nicolau

Cons- 
Bră- 

Fe- 
Sîn- 

Mare, Cra-

iova și altele. De a- 
semenea, în alte nu
meroase gospodării 
de stat cum sînt cele 
din trusturile Argeș, 
Timișoara și Tr. Se
verin, această lucrare 
se apropie de sfîrșit.

Concomitent cu re
coltarea cerealelor

păioase, mecanizato
rii din gospodăriile 
agricole de stat acor
dă o atenție tot mai 
mare executării ară
turilor de vară și în- 
sămînțării culturilor 
furajere.

(Agerpres)

litoral 1964“

ZIL DE VACANTA
Cei peste 1 000 de elevi ai 

grupurilor școlare de petrol- 
chimie din Ploiești, Tîrgoviște 
și Cîmpina, rămași pe timpul 
verii în aceste localități, își 
petrec vacanța în mod plăcut 
și folositor.

Un grup de 120 de elevi s-au 
înapoiat recent dintr-o excursie

văile Prahovei, Tro- 
Oltului. Alte grupuri

făcută pe 
tușului și 
vizitează în prezent diferite lo
calități din țară, îndeosebi șan
tierele petroliere din Moldova 
și Oltenia. Numeroși elevi care 
fac practică în schele, rafinării 
și uzinele chimice din regiune 
vizitează în timpul liber dife
rite monumente istorice, așeză-

minte de artă. De asemenea, ei 
urmăresc cu interes conferințe 
pe diferite teme, participă la 
șezători literare, seri muzicale 
și alte manifestări consacrate 
zilei de 23 August. La bazele 
sportive au loc întreceri în ca
drul Spartachiadei republicane.

în Sala sporturilor din Con
stanța a avut loc marți seara 
„Parada modei - litoral 1964", 
organizată de întreprinderea 
comerțului cu ridicata pentru 
textile, încălțăminte — Con
stanța. Fabrica de confecții și 
tricotaje „București" a prezen
tat peste 200 din cele mai noi 
și practice modele de vară 
pentru femei și bărbați. în 
zilele următoare parada mo
dei va fi prezentată și oame
nilor muncii 
în stațiunile 
Mamaia.

aflați la odihnă 
Eforie Nord și

(Ageipres) (Agerpres)



I Pentru septului gospodăriei -
furaje din abundentă

Hospodăria colectivă Petrești, 
din raionul Cărei, a dobîndit 
o experiență bună în dezvol
tarea creșterii animalelor. 
In acest an, sectorul zooteh
nic al G.A.C. va număra 
peste 600 de bovine, din care 

aproxrn tativ 300 de tăurași sînt îngrășați 
pentru < -arne, 2 500 oi, 1 300 porci și un 
mare deu năr de păsări. Firește, creșterea 
efectivulix i de animale presupune și spo
rirea bazei furajere.

Consiliat de conducere al gospodăriei 
noastre, au sprijinul inginerilor, briga
dierilor șf colectiviștilor fruntași, a în
tocmit din- vreme balanța furajeră în 
care s-au .prevăzut cantitățile necesare 
de concentrate, fîn, masă verde, nutreț 
însilozat, grosiere etc.

Gospodăria fiind situată într-o zonă de 
șes, prima grnjă a consiliului de condu
cere a fost să creeze cele mai bune con
diții pentru htănirea. animalelor pe în
treaga durată a anului. Pentru a se asi
gura animalelor nutiuețuri din abunden
ță pe timpul verii, s-a dat o mare atenție 
sporirii producției die iarbă pe pășune. 
S-au executat lucrări de îngrășare și cu
rățire a pășunii pe mai bine de 110 hec
tare. Izlazul a fost repartizat pe specii și 
categorii de animale. Alte 48 hectare 
s-au reînsămînțat în primăvara acestui 
an cu ierburi perene în amestec cu tri- 
foliene. Astfel, de pe anumite suprafețe, 
unde înainte 
s e realizau 
producții foar
te mici, anul 
acesta s-au ob
ținut cîte 10 000 
—12 000 kg de 
iarbă la hec
tar.

Suprafața nu 
prea întinsă de 
pășune nu pu
tea însă să asigure întreaga cantita
te de hrană a animalelor, pe timp de va
ră. De aceea, s-a dat o atenție deosebită 
organizării conveierului verde. încă 
din luna august a anului trecut s-a în- 
sămînțat suprafața de 60 de hectare cu 
secară pentru masă verde. Secara a în
frățit și s-a dezvoltat bine, ajungînd în 
prima jumătate a lunii aprilie la 25 cm 
înălțime. încă de la acea dată, a început 
furajarea animalelor cu masă verde. Pe 
alte 30 de hectare s-au cultivat în ames
tec : borceag, mazăre și ovăz. De mențio
nat că însămînțatul s-a făcut în 3 etape, 
pe cîte 10 hectare,. la interval de 8—10 
zile, asigurînd astfel animalelor hrană de 
calitate pe o durată mai mare. Sorturile 
de furaje s-au îmbunătățit prin cultiva
rea a 20 hectare cu iarbă de Sudan, 20 
hectare porumb furajer în amestec cu 
soia și floarea-soarelui, 50 hectare cu 
trifoi și 10 hectare cu lucernă.

Preocuparea pentru a asigura furaje 
din belșug nu scade nici o clipă din in
tensitate. Imediat după strîngerea cerea
lelor păioase, pe 100 hectare s-a însămîn- 
țat în cultură dublă porumb în amestec 
cu floarea-soarelui și mei.

Asigurarea unor cantități îndestulă
toare de furaje pentru perioada de iarnă 
este o acțiune de o deosebită însemnăta
te. De curînd, am analizat din nou în 
consiliu necesarul de furaje. Din canti
tatea de 610 tone de fînuri necesare, 
s-au asigurat deja 600 tone; există toate 
condițiile de a se strînge și depozita 
4 300 tone suculente, 1 000 tone concen
trate, 1 500 tone grosiere etc. De subli
niat că deși se cer cantități mari de nu
trețuri, suprafața destinată furajelor nu 
s-a extins. Cele 4 300 tone furaje sucu
lente, de pildă, se asigură de pe cele 30

hectare porumb-siloz în cultură pură. 
100 hectare cu porumb s-au cultivat în 
cultură dublă, după cartofi timpurii, 100 
hectare sfeclă furajeră intercalată în 
cultura de cartofi, 200 hectare dovleci 
prin porumb, 800 tone tăiței de sfeclă, 
cartofi rezultați de la sortare etc.

în aceste zile, în gospodăria noastră 
se continuă cositul fînurilor. Pentru 
strîngerea și depozitarea furajelor s-au 
format 4 echipe de colectiviști. Cei mai 
mulți sînt tineri, recomandați de organi
zația U.T.M. Unii lucrează la cosit, o 
parte la strîns și transportat și alții la 
însilozat. Pentru a se obține furaje de 
calitate superioară, bogate în substanțe 
nutritive, se practică cu bune rezultate 
uscarea nutrețurilor verzi pe suporți de 
lemn. Prin acest procedeu, lucerna se 
poate strînge în șire atunci cînd are o 
umiditate mai mare, iar pierderile de 
substanțe nutritive sînt minime. Șirele 
sînt controlate zilnic de 2—3 ori pentru 
a cunoaște cum se desfășoară procesul 
de uscare, iar cînd procentul de umidi
tate a ajuns la 18—20 la sută, se trece la 
acoperirea lor cu paie.

Anul acesta se dă o mai mare atenție 
însilozării furajelor. Se verifică starea 
gropilor, care se dezinfectează cu lapte 
de var. Au fost construite un număr de 
5 gropi căptușite cu ciment. S-au repa
rat tocătorile existente și s-au mai procu
rat încă două. Din cadrul brigăzii zoo

tehnice s-a or
ganizat o echi
pă care a fost 
instruită d e 
inginerul agro
nom privind 
însilozarea în 
bune condiții 
a porumbului. 
Munca a fost 
astfel organi
zata, ca însilo

zarea porumbului să se facă neîn
trerupt. Pentru ca întreaga cantitate de 
porumb pentru siloz să fie recoltată și 
depozitată în momentul optim, pe baza 
experienței din anii trecuți, recoltatul 
va începe pe unele parcele cu circa 10 
zile mai înainte ca porumbul să ajungă 
în faza de coacere lapte-ceară, pentru ca 
cea mai mare parte din cantitate să fie 
recoltată în cele mai bune condiții, adică 
în nici un caz să nu se depășească faza 
cînd porumbul are cel mai mare procent 
de unități nutritive.

O atenție deosebită acordăm și folo
sirii în hrana animalelor a grosierelor, 
în gospodăria noastră, paiele se foloseau 
pînă nu de mult mai mult pentru așter
nut la vite, iar cocenii de porumb se ad
ministrau așa cum se luau din clăi. De 
anul trecut, grosierele se dau vitelor în 
diferite amestecuri, bine pregătite, și ele 
completează cu rezultate bune rațiile 
de hrană. Atît paiele cit și cocenii, înain
te de a fi date la iesle, sînt tocate mă
runt, se amestecă v cu sfeclă tocată și cu 
tăiței de sfeclă, apoi se lasă o zi la fer
mentare. Astfel preparate, aceste furaje 
sînt consumate cu plăcere. Iată de ce în
treaga cantitate de paie rezultată în 
acest an a fost bine depozitată. Cu 
aceeași grijă se va face strîngerea și 
depozitarea cocenilor și a altor resturi 
vegetale.

Noi sîntem hotărîți să facem tot ce ne 
stă în putință ca în această \Teme, cînd 
cîmpul este plin cu nutrețuri de tot felul, 
să se asigure animalelor hrană din bel
șug și de bună calitate și rezervele de 
furaje necesare pentru perioada de 
iarnă.

Ștefan Silaghi, 
președintele G.A.C- Petrești 

ne împărtășește din experienfa 
gospodăriei în asigurarea bazei 

furajere

Spre măiestrie

DISCURI NOI
Berlioz: „ROMEO SI JLLIETA"

La încrucișarea veacurilor 
18 și 19, Berlioz este primul 
dintre marii creatori ai artei 
sunetelor care găsește în Sha
kespeare o inepuizabilă sursă 
de inspirație. După „Simfonia 
fantastică" închinată unei 
mari interprete shakespeari
ene, Berlioz se dedică capo
doperei ce zugrăvește mistui- 
toarea dragoste a celor doi ti
neri veronezi.

De la premiera din septem
brie 1839, originala „simfonie 
dramatică cu cor, solo de can
to și prolog în formă de reci
tativ coral compusă după tra
gedia lui Shakespeare" — 
cum o denumea Berlioz — a 
cucerit sufragiile a zeci de

generații de iubitori ai mu
zicii.

Cinstind manifestările le
gate de aniversarea marelui 
dramaturg englez, Casa de 
discuri „Electrecord" a difuzat 
de curînd două discuri cuprin- 
zînd înregistrarea întregii lu
crări berlioziene.

O echipă formată din muzi
cieni de prestigiu — orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii 
sub conducerea lui Em. Ele- 
nescu, mezzosoprana Zenaida 
Pally și tenorul Valentin Teo- 
dorian, — tălmăcesc cu dă
ruire emoționantele pagini 
ale acestei epopei.

I. S.

EXCURSIE
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru). —
Ieri, un grup de 117 stu

denți de la Institutul agrono
mic din Timișoara, însoțit de 
cadre didactice, a plecat în
tr-o excursie științifică de 14 
zile în țară. Pe baza temati
cii practicii de producție, s-a 
întocmit un itinerariu care 
cuprinde orașele : Sibiu, Bra-

ȘTIINȚIFICĂ
șov, București, Roman, Onești, 
Piatra Neamț, Vatra Dornei, 
Cluj, Oradea ; s-a stabilit vi
zitarea și urmărirea muncii 
în cîteva unități agricole 
fruntașe, precum și a stațiu
nilor experimentale de la Po- 
du Iloaie, Ștefămești, Stu
pim, Fundulea; cu prilejul a- 
cestei excursii, studenții vor 
dobîndi cunoștințe practice.

„Insulă de verdeață", în Piața Mi hal 
Viteazu din Cluj

Foto: O. ARC ADIE

Montaj literar 
„Poezia Eliberării"
BACĂU (de la cores

pondentul nostru).
La Teatrul popular 

„Vasile Alecsandri" din 
Roman, a avut loc re
cent o interesantă ma
nifestare cultural-artisti- 
că la care au participat 
numeroși elevi și stu
denți aflați în vacanță, 
sau care fac practică ia 
întreprinderile din oraș. 
Organizatorii manifes
tării au fost tot ei. Clu
bul elevilor și studen
ților, cu sediul în Bule
vardul Republicii, a 
pregătit montajul liric 
intitulat: „Poezia Elibe
rării". Eleva Botezatu 
Dana, studenții Radu 
Popa, Constantin Crețu 
și alții au recitat 
poezii despre mărețul 
eveniment istoric de 
acum 20 de ani. ver
suri ale poeților Mi
hai Beniuc, Eugen Je- 
beleanu, Maria Banuș.

Multe aplauze au cu
cerit și membrii orches
trei de muzică populară 
a Uzinei de țevi care a 
completat programul.

Această manifestarea 
fost precedată de altele 
Ia fel de atractive, or
ganizate de clubul ele
vilor și studenților din 
Roman în întîmpinarea 
zilei Eliberării. Astfel, 
au avut loc pînă în pre
zent o călătorie pe 
harta industrială a re
giunii, un simpozion 
„Regiunea Bacău de-a 
lungul celor 20 de ani", 
concursul ghicitoare „Pe 
harta anilor noștri" 
etc. Peste cîteva zile, va 
începe prima excursie 
pe traseu mai mare 
avînd ca obiectiv cu
noașterea frumuseților 
naturale ale patriei și a 
marilor cetăți ale in
dustriei făurite în anii 
noștri.

Activități ciiltiiral-artistice 
pe vasele comerciale romineșli

In călătoriile peste 
mări și oceane, marina
rii rornîni folosesc în 
mod plăcut, instructiv 
și recreativ timpul li
ber. Cluburile navelor 
sînt înzestrate în acest 
scop cu aparate de pro
iecție cinematografică, 
biblioteci cu sute de 
cărți împrospătate la 
fiecare înapoiere din că
lătorie, instrumente mu
zicale, picup-uri, mag- 
netofoane, jocuri de șah 
etc. Pe fiecare navă ac
tivează cîte o formație 
artistică: orchestră, so
liști, brigadă artistică

de agitație etc. înzes
trarea navelor cu echi
pament sportiv dă posi
bilitate echipajelor ro- 
mînești ca, în porturile 
străine în care poposesc, 
să organizeze diferite 
întîlniri sportive ami
cale cu echipajele altor 
nave.

Pe multe nave, cum 
sînt „Mamaia", „Olte
nia", „Dobrogea" și 
„Transilvania", funcțio
nează cercuri ale foto
grafului amator.

(Agerpres)

UNDE
MERGEM 

SÂ 
ÎNVĂȚĂM ?

a te fiecare ar, <:

mfi ce tteen $. 
tinere se vor în
drept* spre inci
tatele de teră;â- 
mînt superior din

patria noastră.
Institutul agronomic ^Dr. 

Petru Groza" din Cluj are un 
rol important în formarea de 
cadre cu înaltă calificare 
pentru agricultură. Anual, 
zeci de absolvenți ies pe poar
ta bătrînului și veșnic tînă- 
rului institut, pentru a se în
rola în rîndul acelora care, 
prin strădania lor, contribuie 
la înflorirea agriculturii noas
tre socialiste.

Institutul nostru, cu cele 
două facultăți ale sale — Fa
cultatea de agricultură și Fa
cultatea de medicină veteri
nară - a cunoscut o vertigi
noasă dezvoltare în anii re
gimului de democrație popu
lară. Paralel cu creșterea nu
mărului studenților — care în 
anul universitar 1963—1964 a 
fost de peste 1 000, s-a mărit 
spațiul de învățămînt și s-au 
investit însemnate fonduri 
pentru înzestrarea cu mijloa
cele necesare desfășurării u- 
nui învățămînt pe baze mo
derne. Laboratoarele și clini- 
cile veterinare, dotate cu uti
laj și aparatură de înaltă teh
nicitate, muzeele, cîmpurile 
experimentale, sectorul zoo
tehnic, ferma didactică expe
rimentală contribuie la buna 
desfășurare a procesului de 
învățămînt, Ia îmbinarea ar
monioasă a cunoștințelor teo
retice.

Răspunzînd mărețelor obiec
tive ale construcției socialiste

care șaretei te>
poru^le pecma cadrele teâ- 
mee dm procesul
de *Fiî dte ms^txszfsl

esse te a$a tei cr®am- 
za: oda'â cu presăurea
teoreexă peseraX fe

se poată speeatea te doseam! 
ales. Accesa oe rra'-Trară prte 
pârtie: parea acteră la cursuri.

Institutul 
agronomic
din Cluj

seminarii, lucrăr: practice, 
excursii didactico-șființifice 
etc. Pentru a realiza o orga
nică legătură cu producția, în 
procesul de invățămînt se in
clude și practica in unitățile 
agricole de producție care 
contribuie la familiarizarea 
studenților cu muncile agri
cole, cu activitatea de organi
zare și conducere a producției 
agricole.

Partidul și statal nostru 
manifestă o grijă continuă 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de stadiu și trai ale stu
denților. Studenții institutului 
nostru, marea lor majoritate 
bursieri, locuiesc în căminele 
complexului studențesc, un

Se dezvolta mișcarea 
de inovații

Din datele cen
tralizate la minis- 

l ter, reiese că în 
primul semestru al 
anului, mișcarea de 
inovații în indus
tria constructoare 
de mașini a cunos
cut o nouă dezvol
tare, stimulată fi- 

! ind și de întrecerea 
1 în cinstea sărbăto- 
I rii de la 23 August. 

Astfel, au fost fă- 
cute 11646 propu
neri de inovații, cu 
16 la sută mai mul
te decît în aceeași 
perioadă din anul 
trecut. Din acestea, 
aproape jumătate 
au și fost aplicate

in producție, adu- 
cînd economii post- 
calculate de peste 
61 milioane lei.

Marea majoritate 
a inovațiilor se re
feră Ia moderniza
rea unor mașini și 
utilaje, la perfec
ționarea procesului 
tehnologic și îm
bunătățirea calității 
produselor.

Rezultatele bune 
obținute anul aces
ta în creșterea miș
cării de inovații și 
a eficacității aces
tora se datoresc și 
măsurilor luate din 
timp de către cabi

netele tehnice ale 
unor uzine, pentru 
stimularea inovato
rilor și orientarea 
lor spre nevoile i- 
mediate ale pro
cesului de produc
ție. Printre altele, 
au fost organizate 
consfătuiri cu ino
vatorii, concursuri 
interne și interuzi- 
nale, brigăzi com
plexe de inovatori, 
schimburi de expe
riență, cu care pri
lej s-a explicat e- 
ficiența a numeroa
se inovații etc.

(Agerpres)

IN TABĂRA VOIOȘIEI
a intrarea în tabăra 
de pionieri și școlari 
din Pădurea Pustni
cul am fost opriți de 
„ofițerul" de servi
ciu. După ce ne-a 
„interogat" cu serio

zitate, a dispus unde să fie par
cată mașina și a luat legătura te
lefonică cu alte „oficialități" din 
tabără, anunțîndu-he sosirea. Așa 
ne-am trezit înconjurați de un 
grup de puști bronzați și foarte 
curioși. S-au prezentat : Ștefan — 
de serviciu la club, Mihăiță — de 
serviciu în curte, Alexandru — a- 
gent de legătură (de unde se vede 
treaba că n-au destulă încredere în 
telefonul instalat de ei și la dispo
ziția totală a lor, dublîndu-l cu 
picioarele iuți ale lui Alexandru), 
Ionel, Mihaela, Costel — de servi
ciu la bucătărie și încă alții.

— în afara noastră Î11 tabără 
nu se mai află nimeni — ne-a asi
gurat detașamentul de serviciu. 
(Trecem peste faptul că se găsea 
la ora aceea întregul personal al 
bucătăriei care pregătea masa, pe 
măsura exigențelor recunoscute 
ale consumatorilor, că la câbirie- 
tul medical se plictisea tovarășa 
doctor, pentru că nici unul dintre 
copii n-a venit aici să se îmbol
năvească, că tovarășul Ion Milea 
— directorul — era ocupat pînă 
peste cap cu rezolvarea unui nu
măr interminabil de probleme pe 
care le pune pretutindeni o tabă
ră cu un asemenea profil tineresc. 
Acestea erau persoanele mari și 
oricum ei, copiii se referiseră doar 
la... copii).

In tabără vin copii din raioa
nele 23 August și 30 Decembrie 
pentru o săptămîna. Fiecare zi are 
un program bogat, dar bine echili
brat, în care jocurile alternează cu 
odihna. Luni : cunosc împrejuri
mile ; pădurea, care este și o rezer
vați^ naturală de căprioare, comu
nele Cozieni și Brănești, gospodă
riile agricole colective, punctele de 
cale ferată. Marți : fiecare detașa
ment iși depistează poienițele de

joc, se face plajă și baie în lacul 
din apropiere. Joi ; are loc finala 
spartachiadei taberei, cînd se întrec 
detașamentele cîștigătoare la în
trecerile de miercuri. Vineri ; co
piii participă la jocul de orientare 
turistică și învață semnalizarea cu 
fanioanele, iar seara și-o petrec în 
jurul focului de tabără. Pentru a- 
ceastă ultimă seară de tabără, se 
pregătesc cîntece și recitări, glumh 
și ghicitori, care capătă un plus 
de farmec la lumina dată de flă
cările crengilor. Și săptămîna a 
zburat. La revedere corturi și ste
jari, poienițe și căprioar • ! Ne vom 
revedea anul viitor l

...Cînd pregătirile pentru des
chiderea unei noi serii erau în toi 
la „Tabăra voioșiei" din Pădurea 
Snagov (organizată pentru copiii 
din raionul N. Bălcescu) a fost 
descoperit un băiețel de 8 ani care 
plîngea amarnic. S-au adunat în 
juru-i tovarășul director și instruc- 
toarea superioară, profesori și co
pii. Cu greu am putut afla neca
zul lui Gheorghiță.

— Cum — susținea el printre 
hohotele de plîns — eu nu sînt 
băiat ? Dacă da, de ce mi s-a spus 
să dorm în cabană! Cabana-i 
pentru fete... La urma urmei, chiar 
dacă se cheamă cabană, tot sea
mănă a casă... Și eu vreau să 
dorm în cort...

Festivitatea a fost puțin amîna- 
tă pentru rezolvarea „litigiului". 
Vorba lui Gheorghiță : la urma, 
urmei e și el băiat, chiar dacă e 
cel mai mic din tabără și nu poate 
fi „jignit" să locuiască într-o ca
bană care „seamănă a casă". Deci. 
Gheorghiță s-a mutat în cort. To
varășul director Nicolae Predescu 
rezolvă cu tontă seriozitatea ase
menea „probleme". Iși cunoaște 
oaspeții și știe că sub nici un mo
tiv băieții n-ar accepta să locuias
că în cabana „Harnicul a" ori „Al- 
binița". La corturi e altceva l Stai 
numai cu încă un băiat. Intri de 
afară direct în pat (fără pantofi 
că așa este regulamentul). Iar 
noaptea, e deajuns să dai puțin

la o parte foaia de cort cu preten
ție de fereastră și vezi luna, co
coțată sus deasupra catargului pe 
care ziua fîlfîie steagul. Greierii 
îi . auzi și fără această osteneală, 
și nu numai greierii, ci (cu toate 
că s-a sunat stingerea) și șoaptele 
celorlalți băieți care locuiesc în 
corturile aliniate frumos...

Așa dar. după ce băieții s-au 
instalat în corturi și fetele în ca
bane. festivitatea a început. Tobo
șarii și gorniștii au dat semnalul, 
garda a înălțat drapelul și 230 de 
eonii „s-au angajat" să petreacă 
frumos o săptămîna din această 
vacanță. Cum? De asta vor avea 
ei grijă. Lacul e aproape, pădurea 
îi îmbie, în tabără sînt mingi și 
jocuri destule. Timp de o săptă- 
mînă, vor participa la concursuri 
de cîntece și poezii, de cunoaște
re a regulilor de circulație, de 
înot, de ghicitori, de orientare 
turistică și la multe altele „inven
tate" chiar de ei. Și toți sînt în- 
cîntați de întrecerile sportive care 
se organizează cu locatarii tabe
rei vecine, pionieri și școlari din 
raionul „1 Mai", de plimbările cu 
vaporașul pe lac, și, în general, de 
tot ce se petrece în tabără. Aceas
tă îneîntare răzbate din fiecare 
filă a jurnalelor de vacanță.

Să le răsfoim puțin :
„Ce frumoase sînt micile noas

tre locuințe". Parcă sîntem într-o 
țară din povești l Acum știu. La 
amenajarea taberei a lucrat și tata 
atunci cînd nu voia să-mi spună 
unde se duce după ce pleca de la 
uzină împreună cu tatăl lui Costel 

,și al lui Ileana... „Azi am rnîncat 
bătqje la fotbal. dar mîine ne 
vom lua revanșa. Băieții $6 antre
nează acum hr poieniță).:datce 
bine ne-ar fi prins sfaturile unor 
sportivi fruntași. Oare nu-i putem 
invita în tabără ?" „Pentru focul 
de tabără pregătim o surpriză : 
vom povesti despre copilăria noas
tră fericită, sub forma unui basm. 
Am făcut repetiții seara „în se
cret" și fiecare își cunoaște rolul". 
„Ura ! Detașamentul nostru a ie-

șit primul la jocul de orientare tu
ristică. Tortul l-am împărțit însă 
cu detașamentul 3, care a fost ul 
doilea, cu o diferență mică de 
puncte.. “ „Ne-am gîndit să o che
măm și pe Silvia Chicoș la noi la 
serbarea de închidere. O să-l ru
găm ve tovarășul director să ne 
ajute s-o găsim...". „îmi place 
foarte mult cum e luminată curtea 
taberei. Am aflat că tabăra a fost 
ridicată de muncitori de la Uzi
nele din raion. Ce-ar fi să-i invi
tăm să vadă cum ne distrăm 
noi ?"

După cum se vede cele cîteva 
mii de școlari bucureșteni. care-si 
vor petrece o parte din vacanța 
anului acesta în taberele din ju
rul Capitalei, vor înscrie unul din 
cele mai frumoase capitole din 
marea carte a vacanței — edific 
1964.

MARIETA VIDRAȘCU

teo orele lastitniuhti agronomic din Cluj.

Premiile acordate 
la cel de-al Il-iea 

concurs și festival 
de muzică ușoară 

rominească
Așa după cum s-a mai 

anunțat, duminică sera, Tea
trul de vară din Mamaia a 
găzduit, manifestarea finală a 
celui de-al II-lea concurs și 
festival de muzică ușoară ro- 
mînească.

Au fost atribuite următoa
rele premii:

Marele premiu al concursu
lui : melodia „Tu" de Vasile 
Veselovschi, pe versuri de Ti- 
beriu Utan.

Premiul Uniunii Compozi
torilor : melodia „Ca-n prima 
zi" de Elly Roman, pe versuri 
de Eugen Mirea.

Premiul Uniunii Scriitorilor: 
melodia „Clipa de atunci" de 
Noru Demetriad, pe versuri 
de Nina Cassian.

Premiul Radioteleviziunii: 
melodia „Frumoasă-i visarea" 
de Tomistocle Popa, pe ver
suri de Teodor Balș.

Premiul Uniunii Tineretului 
Muncitor : melodia „Două rîn- 
dunici" de Radu Șerban, pe 
versuri de Constantin Cirj an.

Premiul Litoralului, oferit 
de Sfatul popular al orașului 
Constanța : melodia „Nimeni" 
de H. Mălineanu, pe versurile 
compozitorului.

A mai fost atribuită o men
țiune melodiei „Ochii tăi" de 
Gelu Solomonescu, pe versuri 
de Teodor Balș.

Juriul a acordat, de aseme
nea, premii pentru interpre
tare cîntăreților Doina Badea, 
Constantin Drăghici și dirijo
rilor Sile Dinicu și Alexandru 
Imre. S-au atribuit mențiuni 
interpreților Margareta Pîsla- 
ru, Hinca Cerbacev, Luigi Io- 
nescu, Aurelian Andreescu și 
Nicolae Nițescu.

(Agerpres)

de asLFun'U rnecjrx'J gs tetei, 
iar cei terras La tentei mrâ 
stat trter-fi ta țmprfi raeao- 
țekr te ahere de odterd as 
:z szzzzzz —mizare
In ttepci Loer aa posăx- 
litstes si • _Lz
și să <Xâcșrare o pSexă 
activitate etetural-sporteriL

Indrâgatiți de =ae seria pen
tru care s-a_ pregâte. fctem- 
pteați eu dragate și încredere 
la locul de murei. absolvenții 
institutului au te iată perspec
tive deosebi: de frumoase- In
ginerii agrermte. specia’, ișu cu 
o înaltă calificare. contribuie 
la organizarea texeeului pro
ces de producție pe baze știin
țifice, la ridicarea producției 
și productivității —unei: te a- 
gricultară. Medicii veterinari
- -țcNJBMH se
lecția. alimentația șâ apărarea 
sănătății animaleltr domesti
ce, își acuc contribuția la dez
voltarea uneia din ramurile 
de producție care constituie o 
mare bogăție a țării noastre
— creșterea animalelor.

Institutul agronomic ..Dr. 
Petru Groza" din Cluj, care 
are o frumoasă tradiție în 
pregătirea de specialiști pen
tru agricultura țării noastre, 
așteaptă cu porțile deschise 
noii studenți, dornici de a-și 
consacra elanul și talentul 
muncii mărețe de dezvoltare a 
agriculturii socialiste.
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ționa c* o nxșvi -sesterte.

: ti cjvapee riâdxres esre-« fa- 
sese efeetatd. De-s ««
decent* n jrstâaie de exu- 

ten;ă huâ. aau-
rersitar di* Timișoara s-s 
dezvoltai eoaristv* ajasgtsd 
astăzi U 3 fecultdți e* 7 sec
ții de specialitate care ca
prină peste 1 30? de statenp. 
De aceea — prut grija stata
lul nostra — uwxreryj^teo 5 
fost dotată ea aa local aoa. 
modern. amplasat tnîr-mui 
din cele mai pitorești locuri 
ale orașului — pe bulevardul 
V. Ptrran. Clădirea lammoa- 
să, cu holuri largi și spațioa
se, oferă ttudenților cele mai 
bune condiții de învățătură: 
9 amfiteatre meri, 41 sdli de 
seminar, 17 laboratoare, 66 
cabinete de consultații, biblio
teca arind o zertre de peste 
120 000 cărți și reviste de spe
cialitate și 4 săli de lectură. 
Constructorii pregătesc stu
denților pentru noul an uni
versitar o surpriză: ei vor 
putea beneficia de încă un 
amfiteatru mare și le va fi

dată K folosință aula care va 
«rea 1500 locuri.

Oaspeții din acea zi, pasio- 
motemaîiceni, s-au inte- 

resex ndeosetn de facultățile 
de fizici și mazemaîici-me- 
miri Xi s-a părui firesc, 
pentru câ wndți dxatre ei r* 
sn.xci. îneâ elevi ta clasa a 
XI-a — se pregăteau să de-

Universitatea 
din Timisoara »

vini, de U toamad. s^uxenp 
ai aceste* facultăți, raculla- 
tea de fizici are pini ia pre
zent o singuri secție: elec- 
trorudiofizici. Fcculiaîea de 
rzatematicâ-mecanicâ are două 
secții: analiză matematici și 
geometrie. Le-ant arâtet cele 
7 laboratoare modeme ale 
Facultății de fizică, stația 
seismografici, plaaexariul Fa
cultății de matematid-meca- 
nică, primul din țară, obser
vatorul astronomic. Catedrele 
acestor facultăți tint conduse 
de profesori de specialitate, 
pasionați cercetători științifici, 
avind o bogată experiență pe
dagogică. Ei sint ajutați în
deaproape de cadre didactice 
tinere, la care distingem de pe 
acum un deosebit interes pen
tru activitatea de cercetare 
științifică, dorința de a-și adu
ce o cit mai mare contribuție 
la instruirea și educarea fie
cărei generații de studenți

In universitate mai funcțio

nează și Facultatea de filolo
gie cu cele 4 secții: limba și 
'. .teratura romînă; limba și 
literatura romînă — secundar 
limba și literatura germană; 
limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura 
romînă; limba și literatura 
rusă — secundar limba și li
teratura romînă.

Toate facultățile noastre 
pregătesc profesori pentru în
vățământul mediu, cercetători 
științifici, specialiști pentru 
uzine.

Pe viitorii noștri studenți 
îi așteaptă, așadar, condiții 
optime pentru a-și însuși o 
calificare superioară în pro
fesiunea îndrăgită. Dar, în 
:.mpul celor 5 ani de studen
ție, universitatea le asigură 
și coadiții minunate de trai, 
în and universitar trecut, 
peste 60 la sută din studenții 
noștri au fost bursieri, Majo- 
r-.tatea dintre ei locuiesc în 
ctatac modeme și conforta
bile, servesc masa la can
tină.

Deși tinără, universitatea 
și-a creat de pe acum o fru
moasă tradiție in activitatea 
cultural-artistica șt sportivă.

In acest cadru, așteptăm 
noua promoție de tineri care 
va păși pe porțile universită
ții. ti asigurăm că au toate 
condițiile să-și însușească pro
fesia dorită la nivelul cerin
țelor actuale, pe care apoi s-o 
slujească cu pricepere și de
votament.

Prof. univ. dr. ION CUREA 
rectorul Universității 

Timișoara



Cuouitul dat
devine fapta

(Urmare din pag. I)

exem- 
capa- 

che-

troducerea bușteanului de două 
ori la gater. Din prima trecere se 
scot porțiunile de calitate infe
rioară. Apoi se execută tăierea 
părților sănătoase așezîndu-se lem
nul în poziția culcat. Scîndurile 
obținute sînt numai de calitate 
superioară,, redueîndu-se în ace
lași timp consumul specific cu a- 
proape 15 la sută. în plus, cu 
toate că se execută mai multe 
faze, prețul de cost pe mc a scă
zut cu 17 lei,

Și în sectorul nostru de indus
trializare au fost instalate mașini 
noi : gatere de mare capacitate, 
mașini prelucrătoare, fierăstraie- 
panglică etc. Mobilizați de către 
organizațiile U.T.M. de aici tine
rii se preocupă în permanență de 
folosirea la maximum a capacită
ții acestora. în ultima adunare 
generală U.T.M., tînărul Gheorghe 
Petrișor a propus o mai justă re
partizare a muncitorilor în proce
sul de producție. El, împreună cu 
alți doi tineri, Ion Fodosu și Ion 
Bencheș, au studiat mai mult timp 
această problemă. Comitetul U.T.M. 
a înaintat această propunere con
ducerii care a aplicat-o fără întîr- 
ziere. în acest fel a fost evitată 
aglomerarea cu material a plat
formelor de lucru. Iată un 
piu : Gaterele de mare 
citate dau o cantitate de
restea care nu poate fi prelucrată 
de circularul și „pendula"- aflate 
în același flux tehnologic cu ga
terul, creîndu-se „locuri înguste- 
în procesul de producție. Secreta
rul organizației U.T.M. din schim
bul I, Crăciun Beteringhe, a ajuns 
la concluzia că lucrul ar merge 
mult mai bine dacă în fluxul teh
nologic al gaterelor mari s-ar in
troduce încă un circular și o pen
dulă. In prezent propunerea, care 
a fost apreciată de conducere, se 
află în studiu. Toate măsurile a- 
mintite au contribuit Ia obținerea, 
numai în trimestrul II, a unei eco
nomii de aproape 900 mc bușteni 
de fag și a unor însemnate canti
tăți de lemn de brad, stejar etc.

Desigur, exemplele pe care le-am 
dat aici, priceperea tinerilor în 
căutarea celor mai noi metode de 
prelucrare și exploatare nu ar fi 
fost posibile dacă organizația 
U.T.M. nu ar fi acordat sprijin 
conducerii întreprinderii pentru 
mai buna pregătire profesională 
a muncitorilor. în acest sens, co
mitetul U.T.M., cu sprijinul tine
rilor specialiști din întreprindere, 
a analizat amănunțit fazele proce
sului de producție, ce anume cu
noștințe noi sînt necesare tineri
lor. A propus conducerii chiar cî- 
teva teme pentru cele 15 cercuri 
de ridicarea calificării profesiona
le organizate pe meserii, la care 
participă și 350 de tineri. La hala 
de gatere, cadrele tehnice au fost 
solicitate să explice tinerilor unele 
amănunte absolut necesare pentru 
mai buna gospodărire a masei - 
lemnoase. De pildă, la secția fag, 
maistrul Dumitru Stoicheci și șe
fii de brigadă, Dumitru Bărzoiu și 
Crăciun Beteringhe au explicat ce
lor 50 de tineri care lucrează aici, 
toate operațiile de prelucrare a 
cherestelei de fag. Muncitorii din 
sectorul industrializare au invitat 
pe cei din sectoarele de exploatare 
la o discuție colectivă, o „masă 
rotundă".

Alături de vîrstnici, cei peste 
2000 de tineri din întreprinderea 
noastră aduc o contribuție prețioasă 
la realizarea sarcinilor de plan. 
Dovada acestei participări active 
la valorificarea superioară a ma
sei lemnoase este și faptul că în 
primul semestru peste 370 de ti
neri și-au menținut lună de lună 
stegulețul de „Evidențiat în în
trecerea socialistă".

IN PAS CU CERINȚELE
PRODUCȚIEI

Pricepere, precizie, pasiune... 
trei condiții obligatorii pentru 
lucrătorii de la I.O.R. Bucu
rești. Și, după cum se vede și în 
fotografie, ele sînt îndeplinite.

Foto: O. ARCAD1E

Peste 85 la sută, din munci
torii secției oțelărie din între
prinderea noastră sînt. tineri. 
Mulți dintre ei sînt absolvenți 
ai Școlii profesionale. Atît 
pentru ei cît și pentru ceilalți 
tineri ridicarea continuă a ni
velului profesional, înarmarea 
lor cu cunoștințe tehnice a- 
vansate, sînt o cerință perma
nentă.

Principala formă de creștere 
a nivelului profesional o con
stituie cursurile de ridicare a 
calificării. Toți cei 62 de tineri 
turnători, topi tori și forma
tori, urmează cu regularitate 
aceste cursuri, care sînt orga
nizate pe schimburi și meserii.

La alcătuirea tematicii s-a 
ținut samă de gradul de pre
gătire a fiecărui muncitor, 
precum și de unele propun er. 
făcute de maistrul și munci
torii cu înaltă calificare din 
secție — tematici, care sâ ai
bă o strinsă legătură cu nevo
ile producției. De fapt lecțiile 
se împart în două categorii : 
lecții generale despre anumite 
procedee tehnologice, cuno
ștințe tehnice generale din 
meseria respectivă — legate 
de problemele secției și iecții 
privind numai turnarea co
rectă a unor repere.

Pentru rumarea xzcac piese 
unde ce intinxpia ca miezurile 
să nu fie bine preparate, sâ 
aibă un aspect urit. s-a orga
nizat recent o asemenea lec
ție. Ingineml Sefer Dogar — 
imul dintre lectorii cursurilor 
— a adus mai multe miezuri 
din turnătorie, le-a explicat

cei 
de

Marți, 21 iulie, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență de prezentare 
pe noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Fran
ței, Jean Louis Pons.

Au participat Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

(Agerpres)

dat turnătorii 
Anefil Tahl.
me te.

Din experiența organizației 
de la secția oțelărie a I.M.U, 

calificării tinerilorprivind ridicarea

Ir același urrp planul crește
rii productivității muncii a 
test realizat în proporție de 
105,41 la sută.

O ailă formă de ridicarea 
ealifkârri sînt $î schimburile 
de exper.ențâ. în afară de 
cele organizate la locul de 
producție. 6 tineri din secția 
noastră au fost intr-un schimb 
de exper.ențâ la uzinele „23 
August*, „Vulcan". ,5emă- 
nătoarea*. Fabrica de băi și 
radiatoare. Cu acest prilej ti
nerii au avut posibilitatea să 
cunoască cele mai noi proce
dee de turnare utilizate la a- 
ceste uzine cu bogată expe
riență practică.

Tot în scopul îmbogățirii

•SPORTtSPORT*PE SC U
• In cadrai campio

natelor de natație ale 
R. D Germane înotă
torul Frank Wiegand 
a stabilit ua nou re
cord al țării sale in 
proba de 400 m mixt 
cu timpul de 5'03*2 10. 
in iinala probei femi
nine a aceleeasi probe 
Veronica Holletz s-a 
clasat pe primul loc 
cu 5 39“8/10.

ediție a Olimpiadei de 
șah, care va avea loc 

noiembrie ia 
federația

R T Cupa Galea 
la tenis

U.T.M.
Medgidia

Cunoștințele dobindîte in 
cadrul diferitelor forme de 
ridicare a calificării sînt com
pletate de unele expuneri teo
retice. In ultima vreme mun
citorii din secția oțelărie au 
urmărit conferințele tehnice: 
„Turnarea înclinată a pieselor 
circulare*. ..Turnarea cu mo
dele ușor fuzibile- și „Sisteme 
noi de încălzire a pieselor 
matrițate".

Toate aceste forme au ca 
scop ajutorarea tinerilor pen-

firu îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale. Și rezultatele 
n-au intirziat să se arate. 
Peste 20 de tineri dintre 
care au urma: cursurile 
r.djcare a calificării au
incadrap la categorii superi
oare de salarizare, iar 5 au 
obținut certificate de inova
tori. Inovațiile tinerilor Dumi
tru Tatu și Nicolae Mitea care 
constau in modificarea tehno- 
lofiei de turnare U ur.de re
pere aduc economi; întreprin
derii de peste 70 000 let La 
obținerea rezultatelor din sec
ția oțelărie merite deosebite 
revin și tinerilor. Grăitoare 
«int cifrele de plan obținute 
in semestrul L Secția oțelă
rie și-a îndeplinit planul la 
producția marfă în proporție 
de 10OJ2 la sută.

în secția noastră, munca de 
ridicare a calificării tineretu
lui »e desfășoară in mod per
manent in strinsă legătură cu 
nevoile producției.

ion mr
secretar al comitetului 
U.TJd. secția oțelărie

ANTON PAVEL
maistru.

ION IORGU 
turnător, din postul de 
corespondenți voluntari 
ai „Seinteii tinerelului" 
de la I.M.U. Medgidia

Vizita lui Edward Du Cann,
ministru de stat la Ministerul Comerțului

al Marii Britanii

pa Mexiculoi a obținut 
victoria cu 3—1. Ul
tima partidă Mayo — 
Gerrard 6—4; 6—4;
1—6; 3—6; 3—3 a fost 

. ■" din cauza 
ploii și de comun a- 

------* la

întreruptă

cord s-a renunțat 
continuarea ei.

9 Meciurile dispu
tate în cea de-a 15-a 
etapă a campionatului 
unional de fotbal s-au 
încheiat cu următoare
le rezultate : Dinamo 
Tbilisi — Dinamo Kiev 
2—1 ; T.S.K.A. — Sin- 
nik Iaroslav 10—2; 
Torpedo Kutaisi — 
Dinamo Moscova 1—0; 
Șahtior Donoțk — 
Rostov pe Don 1—2 ; 
Spartak Moscova — 
Dinamo Minsk 0—0 ; 
Zenith Leningrad — 
Torpedo Moscova 
0—4 ; Volga Gorki — 
Aripile Sovietelor Kui- 
bișev 1—1.

• In vederea parti
cipării la cea de-a 16-a

al-
urmâtoarea e-

unională do sah a 
cătuit 
chipă : Botvinnik, Pe
trosian. Keres, Smîs- 
lov, Spasski și Stein. 
Rezerve vor fi Tal și 
Bronstein, iar condu
cător marele maestru 
Kotov.

Ministrul Comerțului Exte
rior al R. P. Romîne, Victor 
Ionescu, a primit marți dimi
neață pe Edward Du Cann, 
ministru de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii.

La întrevedere au partici
pat Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, precum și funcționari 
superiori din acest minister.

Au luat parte, de asemenea, 
James Dalton Murray, amba
sadorul Marii Britanii la 
București, precum și persoa
nele oficiale care îl însoțesc 
pe oaspete.

Cu ocazia discuțiilor care 
au avut loc s-a trecut în re
vistă evoluția schimburilor 
comerciale dintre cele două 
țări și perspectivele lor de 
dezvoltare.

★
în aceeași zi ambasadorul 

Marii Britanii a oferit un 
dejun în cinstea oaspetelui.

Au participat Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Victor. 
Ionescu, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
adjunct aj ministrului aface
rilor externe, Mihail 
adjunct al ministrului 
țului exterior, precum 
persoane oficiale.

★

Seara ministrul comerțului 
exterior al R. P. Romîne a 
oferit un dineu cu prilejul 
prezenței în țara noastră a 
ministrului de stat la Minis
terul Comerțului al Marii 
Britanii.

Petri, 
comer- 
și alte

★

zilei dl. Edward 
a vizitat orașul 
Uzinele de anve-

In cursul 
Du Cann 
București și 
lope „Danubiana".

Construcții noi la Brad

(Agerpres)

Marți a plecat 
o delegație a R. 
condusă 
Novacu, 
P.M.R., 
dent ai _______________
mine, care va participa la 
festivitățile prilejuite de ani
versarea insurecției naționale 
cubane.

Din delegație mai fac parte 
tov. Nicolae Cicu, secretar al 
I.R.R.C.S., Constantin Caloia- 
nu, consilier la C.S.P., Liviu 
Derban, șef adjunct al secției 
de agitație și propagandă a 
C.C. ai U.T.M.

★
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a Belgiei, ambasadorul 
Honoce Cambier a oferit 
marți după-amiază o recepție 
la sediul ambasadei.

Au participat acad. St. S.

spre Havana 
L P. Romîne, 

de tov. Valeriu 
membru al C.C. al 
membru corespon- 

Academiei R. P. Ro-

Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Dumi
tru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihail Petri, 
adjunct ai ministrului 
merțului 
Horațiu, 
trului i 
și chimiei, 
ședințele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, conducători de in
stituții centrale, oameni de 
știință și cultură și alte per
soane oficiale.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Pe terenurile clubului spor
tiv Progresul din Capitală au 
început marți întrecerile se
riei a 3-a din cadrul „Cupei 
Galea“ la tenis. In primul meci 
echipa R. P. Romîne conduce 
cu 3—0 în partida cu Monaco. 
Tinerii tenismani romîni s-au 
calificat pentru semifinalele 
competiției care începe joi. în 
jocurile de ieri au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
Ilie Năstase — Patrick Lan
dau 6—1; 6—0; Constantin Po
po viei — Allain Trutin 6—2; 
6—0; Sever Dron, Gheorghe 
Boaghe — Patrick Landau, 
Allain Trutin 6—1; 6—1; 6—1; 
(în probele de dublu se joacă 3 
din 5 seturi). Meciul R.P.R. — 
Monaco programează astăzi 
ultimele două partide de sim
plu; I. Năstase — A. Trutin 
și C. Popovici — P. Landau. 
Indiferent de rezultatele pe 
care le vor înregistra, jucăto
rii romîni vor întîlni joi și vi
neri în semifinale echipa Gre
ciei. în cea de-a doua semifi
nală U.R.S.S. va juca cu R. P. 
Bulgaria.

co- 
l exterior, Iancu 

adjunct al minis- 
industriei petrolului 

Ion Cosma, jpre- 
Comitetului

• Federația japone
ză de natație a alcă
tuit loturile de înot, 
sărituri de la trambu
lină și polo pe apă în 
vederea Jocurilor O- 
limpice. în fruntea e- 
chipelor de natație se 
află cunoscuții campi
oni Tsuyoshi Vama- 
naka, specialist în 
probele do 400 m liber 
și Satoko Tanaka, re
cordmană mondială 
Ia 200 m spate, meda
liată cu bronz la J. O. 
de la Roma. în echipa 
olimpică de polo pe 
apă au fost selecțio
nați 8 jucători. Lotul 
de înot este alcătuit 
din 29 sportivi și 13 
sportive.

(Agerpres)

CINEMA T O G R A F E® Finala zonei ame
ricane a ,.Cupei Da
vis" va avea loc în 
zilele de 1, 2 și 3 au
gust la Mexico între 
echipele de tenis ale 
Australiei și Mexicu
lui. După cum se știe, 
echipa Australiei a e- 
liminat echipa Cana
dei. In meciul 
Noua Zeelandă,

Foto: I. OSMULCH1EVIC1

Foto: EMIL COJOCARU

Așa se scurg zilele în 

băra studențească de 

Costinești.
(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

să fie aprovizionată cu tot ce-i 
trebuie.

Ziua în care l-am însoțit prin 
șantier, era, cum însuși spunea, 
una dintre cele obișnuite. Drum 
la magazie (nu-i veniseră niște 
țevi. „Ce facem tovarășe că nu 
putem sta?" A insistat, a de
monstrat, s-a certat, i s-au tri
mis țevile). Drum la baraca teh
nicienilor (lucrarea începută 
săptămîna trecută era aproape 
gata, trebuia pregătită etapa 
nouă; discuții cu tehnicienii, 
control de date și cote — „fi 
25", „fi 25"; „fi 40” — „fi 40', 
„fi 100" — „fi 115". Aici e o 
nepotrivire. Se rezolvă pe loc). 
Drum la machetă.

Macheta e o uzină 
tură, realizată — la 
unei camere — din
plastic. Fiecare țeavă, fiecare 
robinet se găsește aici, fie
care culoare indicînd cali
tatea oțelurilor — oțel car
bon, oțel aliat... El, Enache 
consultă macheta, vede în 
spațiu indicația desenului, rea
lizează pentru băieți un „mo
del* din sîrmă. Și abia atunci 
ajunge la baracă, la cei trei ti
neri care lucrează acolo, și de 
acolo la echipa care montează.

Are, între băieții de la mon
taj un om de nădejde — Con
stantin Curcă, fost coleg la 
profesională, om foarte serios, 
exigent „la finețe", fapt pentru 
care Enache ține mult la el. 
Munca lui nu e prea ușoară, 
cere și efort fizic și se desfă
șoară într-o „muzică" pe care

în minia- 
mărimea 
material

și-o face singur mbuund o or
chestră de c.ocane, dălți, pile, 
aparate de sudură autogenă și 
electrică- Deseori lucrează și 
la înălțime, plutind printre țevi 
deasupra instalației. Enache se 
viră acolo, la el, lucrează vre
me îndelungată împreună, cer
cetează. se consultă. Aici e 
punctul cel mai important al 
muncii echipei și șeful echipei 
ii acordă atenția cuvenită, așa 
ca nici radiograiia Roentgen să 
nu-i învingă. Și nu-i învinge. 
Nici vara, nici toamna. nici 
iarna; nici arșița, nici 
nici gerul nu i-a iăcut 
neatenți vreodată.

— Sîntem fruntași de 
ani, îmi spunea el în ziua cînd 
brigăzii sale, acum citeva luni, 
i se decernase diploma de bri
gadă fruntașă, pe 1963, iar lui 
i se prinsese în piept steluța 
roșie.

Băieții îl săltaseră atunci pe 
brațe, acolo, în șantier, expri- 
mîndu-și bucuria pentru succe
sul obținut. 11 mai întîlnisem 
în noaptea Anului Nou, la săr
bătoare (mi se spusese: „E 
aici și tovarășul Enache, de la 
Brazi, — cu tonul cu care vor
bești despre o personalitate), 
l-am întUnit și la Conferința 
regională U-TJ4- Ploiești. Țin 
minte că mă mirasem oarecum, 
văzîndu-1 purtînd la piept — 
pe băiatul acesta „moale“ — 
„Medalia Muncii" și nu mă mi
rasem mai puțin aflînd că fu
sese primit excepțional în par
tid și că i se decernase Diplo
ma de Onoare a C.C. al U.T.M.

ploile, 
să fie

mulți

Dar pe atunci încă nu-1 cunoș
team. Nu știam că in subsolul 
raiinăriei Brazi — unde el a 
iucrat 7 ani — există pe fiecare 
metru pătrat o rețea de conduc
te de mare capacitate și de 
mare importanță, la care, cu 
perseverența-i proverbială, a 
lucrat înaintînd zi de zi, lună 
de lună, an de an. Abia atunci 
cind el însuși mi-a iăcut — cu 
ochii minții — radiografia uria
șă a acestui teren și deci a 
muncii sale, dar mai ales atunci 
cind am văzut ce metodic adu
nă succes cu succes în realiza
re a ceea ce i se dă în sarcină, 
mi-am dat seama ce mare va
loare reprezintă un om ca el, 
care știe tot, care descurcă tot, 
care răspunde de tot ce are în 
primire — într-o fantastică 
construcție cum e un combinat 
chimic.

Cel de al doilea tinăr din 
însemnările de față — ingine
rul Octavian Căpitanu, lucrea
ză la Uzina de autocamioane 
din Brașov. E coleg de genera
ție, de visuri, de pasiuni și de 
perseverență cu Enache. L-am 
cunoscut din primii ani ai lu
crului său în uzină și primul 
lucru remarcat a fost grija sa 
deosebită pentru pregătirea 
profesională a tinerilor munci
tori. Instalase în atelierul de 
care răspundea o tablă școlă-

recscă și nu exista pauză cind 
ef Căpitanu. să na se afle aco
lo, In fața băieților, cu creta 
in adnd. Băieții tnincau, glu
meau — ca oamenii in pa~ză. 
— dor erau atenți la explica
țiile și întrebările tînăruhii in- 
giner. Noțiuni noi, necunoscute 
seu altele cunoscute se fixau, 
se odinceau. Capi tanu a orga
nizat apoi acolo un excelent 
curs de ridicare a calificării 
fin Gcea secție s-au lucrai pn- 
■de linii automate din țară, 
ca care se construiesc azi pe 
bandă rulantă motoarele auto
camioanelor și tractoarelor ro
mânești, se mai făceau încă ex
periențe și calificarea înaltă 
era prima cerință). Cittva ani 
mai tirziu s-a pns problema 
trecerii la construcția meri 
noa produs, cu caracteris
tici la nivelul tehnicii r-oz- 
diaie. In uzină a avut ioc o 
dezbatere iurtunotzsă. mcl aies 
in adunarea de partid hi cere 
comuniștii, cu toată seriozita
tea, au analizat propunerea. 
Căpitanu a iost printre cei care 
au susținut că. în ci: da ușor 
greutăți, construcția putea în
cepe imediat- El a fost printre 
primii care s-au angajat să 
iacă totul pentru noul produs 
să nu precupețească timpul, 
energia, pasiunea. Era. pe 
atunci, membra ai comitetului 
U TIM. pe uzină (răspundea de 
problemele de producție și ca
lificare) și intr-adevăr n-a pre
cupețit nimic. Ori de cite ori. 
intrînd spre dimineață sau spre

„LA STRADA" rulează Ia : 
Patria (orele: 12; 14,15.; 16,30; 
19; 21,15); Luceafărul (orele: 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30); Me
lodia (orele: 10; 12^15;
1645; 19; 21,15; „M-AM ÎN
DRĂGOSTIT LA COPENHAGA" 
rulează la Republica orele : 8;
10,30; 12,30; 14,50; 16,45; 21,15. 
Capitol (orele 9,30; 1145; 14;
16,15; 1845); Feroviar (orele : 
10; 12,15; 14/30; 17; 19,15; 21,30; 
Aurora (orele: 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 1745. „OCOLUL PĂMIN- 
TULUI IN 80 DE ZILE* cinema
scop (ambele serii) rulează Ia 
București orele: 8,30; 12; 15,30; 
19,15; Tamis (orele: 9,30; 13; 
16,50; 2045), Flamura (orele : 
9,30; 13; 16,30; 20,15). „DOM
NUL TOPAZE* dnemascop ru
lează la Cam ați (orele : 10; 12; 
14; 16; 18; 20; 22), Festival (ore- 
le: 9; 11; 15: 17; 19; 11),
Floreasca (orele: 16; 18,15; 20,30). 
Miorița (orele: 9; xi; 13), „PO
PASUL* rulează la Victoria (orele: 
10,30; îzjo; 14.30; 16,30; 18,30; 
20J0), Miorița orele: 16; 18,15; 
20.30). _4SASINLT DIN CARTEA 
DE TELEFON* rulează la Central 
(orele: 10: 12; 14; 16; 18; 20), 
Popular (creie: 10.30; 15; 17; 19; 
21). .COMIS.4RUL* zuleazâ la Lu
mina (erele 9,-11,15; 13,30; 1545; 
18; 20.30). Giulești (orele: 9; 11; 
13,30; 1545; 18; 20,15), Grivița 
(orele io; 1205; 18,15; 20,30).

„SĂPTĂMÎNA FILMULUI ROMI- 
NESC DE COMEDIE" rulează la 
Union (orele: 16; 18,15; 20,30). 
„LUMEA COMICĂ A LUI HA
ROLD LLOYD" rulează la Cultu
ral (orele: 15; 17; 19; 21), Dru
mul Sării (orele: 16; 18; 20) „FE
RIGA DE AUR" rulează la în
frățirea între popoare (orele: 10; 
16; 18,15; 20,30) „KOZARA*
rulează la Excelsior (orele: 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,jo), Bucegi 
(orele': 10; 12,30; 15,30; 18); Fe
rentari (orele: 15,30; 18,20, 20,30). 
„DOI COLONEI"' rulează la Da
cia: (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Cosmos (orele: 16; 18; 20). 
„CEI PATRU CĂLUGĂRI* rulea
ză la Buzești (orele: 16; 18,15). 
..ÎNDRĂGOSTITUL- rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15). ./CLU
BUL CAVALERILOR* rulează Ia 
Flacăra (orele 16.30; 18,30, 20,30), 
„DOMNIȘOARA... BARBA ALBA
STRA* rulează la Vitan (orele : 
16; 18; 20). „FRAȚII CORSI- 
CANI* cinemascop rulează

Munca (orele: 14,30; 16,45; 19^ 
21,15), Progresul (orele: 14,45; 
16,45; 19; 21,15); „AVENTURILE 
UNUI TÎNĂR" — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele: 15; 
18; 21) Colentina (orele: 14; 17; 
20) „CEI TREI MUȘCHETARI" 
cinemascop rulează la Arta (orele: 
x5'f I9/3°)> Volga (orele: 10; 
13,30) „LUMEA MARE A CELOR 
MICI" — rulează la Doina (orele: 
11,30; 14,30; 16,30 18,30; 20,30). 
„SLUJNICA" rulează la Volga 
(orele: 16,30; 18,30; 20,30) Raho
va (orele: 16; 18,15) „ANOTIM
PURI" rulează la Moșilor (orele ; 
15; 17,30; 20). „FATA DIN CÂ- 
SA ROȘIE" rulează la Viitorul 
(orele; 16; 18,15; 20,30). „SE- 
HERAZADA" cinemascop rulează 
la Modern (orele: 10,15; 12,3°/ 
15; 17,30; 20). „CUBA '58" ru
lează la Lira (orele: 15,30; 18). 
„CERUL $1 MOCIRLA" rulează 
la Cotroceni (orele: 16; 18; 20). 
„OMUL DIN FOTOGRAFIE" ru
lează la Pacea (orele: 16; 18; 20).

Au rit auadoirăspunderi 
ofm întregul colectiv al uzi-

Lrcsn căutat pe Căpitanu de 
rurtad Ia Brașov. Am auzit că 
e de iB&si exultă vreme membru 
cl comitetului de partid pe uzi- 
nă. ci s-a apucat de învățătu
ră (urmează ia fără frecvență 
o a doua facultate, de ingineri 
ecoDoauști) și că a devenit 
seM secției snsiu, una dintre 
secțiile importante ale uzinei- 
L-am văzut, dar n-am putut 
discuta cu el: conducea o dele
gație străină. Peste citeva mi
nute l-am revăzut însă... pe 
ecran. în sala de cinematograi 
a clubului, se prezenta un film 
despre viața uzinei. O scenă 
la grupul școlar profesional
..Steagul roșu" îl arăta ca pro- ■ 
fesor al viitorilor muncitori. I

ur.de


Expoziție de arhitectură 
romînească la New York

NEW YORK 21 (Agerpres).
La 21 iulie s-a deschis la u- 

niversitatea Columbia, din 
New York, expoziția de arhi
tectură romînească, organiza
tă în cadrul acordului privind 
schimburile culturale între 
R. P. Romînă și Statele U- 
nite.

Ocupîndu-se de această ex
poziție, ziarul „NEW YORK 
TIMES" scrie : „Nu putem 
găsi cuvinte pentru a sublinia 
îndeajuns că merită să te de
plasezi pentru a vedea expo
ziția. Programul romînesc de 
construcții este o realizare re
marcabilă'.

Pcriormanța unor elevi
britaniti

LONDRA 21 (Agerpres). — Un 
grup de zece elevi de la Colegiul 
Denstone (Anglia) a reușit să 
traverseze Canalul Mînecii, îno- 
tînd prin ștafetă în 11 ore și 27 
minute. Primul înotător a plecat 
de la capul Gris-Nez (Franța), 
iar ultimul a sosit la punctul nu
mit „Shakespeare" în apropiere 
de Dover.

la cairo s a Încheiat

Aspect din timpul lucrărilor

Conferinței șefilor de state și

guverne din Africa.

Foto: U.P.I.

Conferința africană la nivel inalt
CAIRO 21 (Agerpres). — Marți 

seara au luat sfirșit la Cairo lu
crările Conferinței șefilor de sta
te și guverne ai țărilor africane. 
In ședința de închidere a luat cu
vîntul Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele R.A.U., care a dat citire 
rezoluțiilor adoptate în ultimele 
ședințe închise ale șefilor de sta
te și guverne, rezoluții care au 
fost pregătite de reuniunea mi
niștrilor de externe av-acestor sta
te, premergătoare Conferinței la 
nivel înalt.

Conferința a ales ca secre
tar general al Organizației Uni
tății Africane pe Diallo Telli, 
reprezentantul Guineei, care va 
fi 
de r-----  —,---- ,
tiv cîte un reprezentant din Alge
ria, Dahomey, Kenya și Nigeria.

Sediul permanent al O.U.A. va 
fi la Addis Abeba, capitala Etio
piei..

Conferința africană la nivel 
înalt a luat o serie dc hotărîri în 
vederea realizării unității africa
ne.

în problema atitudinii față de 
Republica Sud-Africană și Portu
galia, s-a hotărît crearea unui or
ganism special care să coordoneze 
măsurile de boicot economic împo
triva acestor două țări.

Cu privire la situația din Rho-

ajutat în activitatea 
patru adjuncți,

sa 
respec-

desia de sud, șefii de state și gu
verne ai țărilor participante la 
Conferință au hotărît să întreprin
dă măsuri energice imediate în 
cazul unei proclamări unilaterale 
a independenței acestei țări, de 
către un guvern minoritar, subli
niind totodată că în acest caz sta
tele lor ar recunoaște și ar spri
jini un guvern african sud-rhode- 
sian în exil.

Conferința șefilor de state și gu
verne ai țărilor africane a reînnoit 
rezoluțiile adoptate ia conferința 
precedentă de la Addis Abeba, ca 
Africa să fie declarată zonă de- 
nuclearizată, de a se opune ori
căror experiențe nucleare pe teri
toriul african și de a obține lichi
darea tuturor bazelor militare 
străine de pe continent.

Următoarea conferință africană 
la nivel înalt va avea loc în sep
tembrie 1965 la Accra, capitala 
Republicii Ghana.

în Comitetul celor 18
(Agerpres). — La 

loc marți cca de-a
GENEVA 21

Geneva a avut ...
200-a ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. Prin
cipala problemă discutată a fost 
crearea unui grup de lucru caic 
să discute posibilitatea distrugerii 
mijloacelor de transport la țintă 
a armei nucleare.

Reprezentanții S.U.A., Angliei 
$i Italiei au susținut în ședința 
de marți ca grupul de lucru să ia 
în discuție și așa-numita „redu
cere procentuală" a acestor mij
loace ceea ce ar face ca grupul

să abordeze de fapt cercul de pro
bleme care revine conferințe:. 
Reprezentantul U.R.S.S. a arătat 
că în propunerile prezentate spre 
a fi discutate de grupul de lucru 
în legătură cu distrugerea mijloa
celor de transport la țintă a ținu: 
seama de sugestiile țărilor neutre 
membre ale conferinței.

Cei doi copreședinți ai conferin
ței, reprezentantul sovietic, Ța- 
rapkin și reprezentantul american 
Timberlake vor. continua să aibă 
întrevederi în cursul acestei ssr- 
tămîni în legătură cu atribuțiile 
grupului.

Problema cipriotă

marea sărbajoare a poporului polonez

Tratativele 
pentru formarea 

noului guvern itaiian
ROMA 21 (Agerpres). — 

Tratativele în vederea solu
ționării crizei de guvern din 
Italia declanșată la 26 iunie au 
intrat într-o nouă fază : pre
mierul desemnat Aldo Moro 
a început convorbirile în ve
derea distribuirii portofoli
ilor.

Pe lista preliminară a viito
rului guvern sînt înscrise nu
mele ministrului de externe 
G. Saragat, de interne, P. 
Taviani, apărării, G. An
dreotti, justiției, O. Reale. 
Agenția France Presse anun
ță că A. Giolitti (socialist) a 
refuzat pînă acum să accepte 
să rămînă în fruntea Ministe
rului Bugetului, ceea ce ridi
că problema spinoasă a găsirii 
unui înlocuitor.

NICOSIA 21 (Agerpres). — 
Luni seara, președintele 

Makarios a adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
o telegramă de răspuns la me
sajul acestuia din 17 iulie, în 
care se exprima neliniștea 
O.N.U. în legătură cu acumu
larea de arme în Cipru. In te
legramă, președintele Maka
rios declară că el împărtă
șește neliniștea lui U Thant,

CONGO: Succese ale mișcării

de partizani

precizînd însă că „atita timp 
cît va exista amenințarea u- 
nei invazii turce, guvemnl 
său va avea răspunderea și 
sarcina întăririi apărării, in 
vederea protejării integritățn 
teritoriale a țării".

Președintele Republicii ci
priote a acuzat Turcia că in
troduce în insulă arme și per
sonal militar, subliniind că a- 
tîta timp cît ciprioții turci a- 
menință securitatea statului, 
iar Turcia iși menține inten
ția de a debarca in insulă, gu
vernul cipriot are datoria 
întreprindă măsuri pentru 
parare.

In legătură cu situația
insulă, agenția U.P.I. transmi
te că luni s-au produs în lo
calitatea Kalavakia incidente 
între cele două comunități. 
Trupe finlandeze din cadrul 
forțelor internaționale 
O.N.U. s-au deplasat la fața 
locului pentru a preveni ex
tinderea incidentului. Se rela
tează că schimburile de focuri 
au încetat și că nu s-au înre
gistrat victime omenești.

din

(A-ELISABETHVILLE 21 
gerpres). —

Din surse militare s-a 
că detașamentele de răsculați, 
conduse de Gaston Soumialot, 
au ocupat orașul Kindun din 
provincia Kivu, situat la 600 
km nord-est de Baudouinvil- 
le, aflat și el sub controlul 
forțelor răsculate.

Lupte serioase continuă să 
aibă loc într-o serie de orașe 
ale provinciei, inchisiv în a- 
propierea capitalei ei, Bu
kavu.

Potrivit unui anunț oficial, 
primul ministru, Chombe, va 
pleca la Bukavu, iar apoi la 
Elisabethville pentru a cerce
ta situația.

aflat

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). —

La Leopoldville a fost dat 
publicității un comunicat în 
care se anunță că Moise Chom- 
be, primul ministru congolez, 
a luat „importante măsuri de 
securitate în vederea normali
zării situației din Katanga de 
nord'. Se anunță, îndeosebi, 
hotărîrea privind crearea unui 
comitet național de securitate.

alcăluit din reprezentanți ai 
Ministerului de Interne, sigu
ranței și armatei naționale 
congoleze. Aceste hotărîri, pre
cizează comunicatul, au fost 
luate la întîlnirea de luni seara 
dintre primul ministru, gene
ralul Mobutu, comandant-șei 
al armatei naționale, generalul 
Bobozo, comandantul armatei 
a patra, Munongo, ministru de 
interne, și Mendaka, șeful si
guranței. Nu au fost date, deo
camdată, precizări amănunțite 
asupra rolului noului comitet.

Corespondentul agenției 
France Presse relevă că Chom- 
be continuă să desfășoare o 
campanie activă de „reconci
liere națională', primind zilnic 
personalitățile cele mai diverse 
din țară. Luni el a avut o în
trevedere îndelungată cu An
toine Gizenga. Nu a fost dat 
publicității nici un comunicat 
in legătură cu întrevederea. 
S-a anunțat, de asemenea, că 
vizita lui Chombe în capitala 
provinciei Kivu, Bukavu, a fost 
stabilită pentru miercuri, dată 
Hind amploarea pe care a 
luat-o în ultimele ore mișcarea 
iorțelor răsculate.

ale

I
I
I
I
I
I
I
I
li

IKăl

ls
Idioc ■ mul ■ est
|S

geoi

1“
Bsau 
I Con 
" 1951

Ighi.
acu\

P€ 1
12.

GEORGETOWN 21 (Ager
pres). —

Agenția UT.L informează 
că guvernatorul Richard Luyt 
și primul ministru al guver
nului Guyanei britanice, Ched- 
di Jagar.. vor discuta in ur
mătoarele zile problemele ..re
concilierii'* situației din Guya
na britanică.

Totodată se anunța că poli
ția locală și trupe britanice 
au întreprins cercetări pentru 
depistarea teroriștilor care au 
acționat în ultimul timp în 
regiunile Demerara și Enmo- 
re (Guyana britanică). In ace-

p e scurt •:P e scurt
ISTANBUL. — La 21 iulie au 

început la Istanbul lucrările Con
ferinței șefilor de state ai Iranu
lui, Pakistanului și Turciei. La 
conferință participă șahul Iranu
lui, Mohammed Reza Pahlevi, 
președintele Pakistanului, Ayub 
Khan și președintele Turciei, ge
neralul Cemal Giirsel, precum și 
prim-miniștrii și miniștrii de ex
terne ai celor trei țări.

Deschiderea oficială a confe
rinței a fost precedată de o întîl- 
nire a primilor miniștri ai celor 
trei țări pentru a pregăti lucrările 
conferinței, urmînd să prezinte 
în fața participanților un raport 
asupra tratativelor desfășurate 
pînă în prezent la Ankara în pro
blemele referitoare la dezvoltarea 
colaborării economice, tehnice și 
culturale 
Pakistan 
din care

vorbește deâeori despre unitatea 
partidului, nu a făcut nimic pen
tru a unifica partidul sau de a 
concilia pe republicanii moderați'.

GENEVA. — în cadrul unei con
ferințe de presă, Whitney Young, 
directorul „Ligii naționale pentru 
drepturile civile", organizație a 
populației de culoare din Statele 
Unite, a declarat că majoritatea 
negrilor americani vor vota pentru 
președintele Johnson la alegerile 
din noiembrie.

a părăsit și ședința Consiliului 
N.A.T.O., deoarece Stikher si dele
gatul amencan Finletter au spriji
nit afirmațiile turcești că Grecia 
trimite armament în Cipru.

LONDRA. — La 21 iulie Dun- 
car. Sandys, ministrul pentru re
ia pile cu Commonwealth-ul și 
pentru colonii, a anunțat în Ca
mera Comunelor că a fost elabo
rată o nouă constituție a Maltei 
care va intra în vigoare la data 
dnd această colonie engleză din 
Marea Mediterană va deveni 
independentă. Potrivit agenției 
Associated Press, Duncan Sandys 
și-a exprimat speranța că Camera 
Comunelor va aproba acordarea 
independenței insulei Malta înain
te de începerea vacanței parla- 
mentare.

între Turcia, Iran și 
și Ia pactul C.E.N.T.O. 
fac parte cele trei țări.

1 
SenatorulYORK.NEW

Jacob Javits a anunțat că inten
ționează sa retragă sprijinul față 
de platforma republicană națio
nală și că va chema pe fruntașii 
republicani din statul New York 
să i se alăture în proclamarea 
unei platforme republicane a a- 
cestui stat. Potrivit declarațiilor 
sale el a luat această hotărîre în- 
trucît candidatul republican' la 
alegerile prezidențiale, senatorul 
Barry Goldwater „nu a făcut nici 
un efort de a clarifica filozofia 
și strategia sa electorală și, deși

LONDRA. — Miercuri se deschi
de la Londra o conferință, la care 
vor participa reprezentanți ai Ma
rii Britanii și reprezentanți ai gu
vernului și partidelor politice din 
Gambia. Agenția France Presse a- 
preciază că, după toate probabili
tățile, cele două părți vor hotărî 
acordarea independenței Gambiei 
la începutul anului viitor. Colo
nie britanică din 1765, Gambia este 
una dintre cele mai vechi posesi
uni engleze în Africa occidentală. 
Ea a devenit autonomă în octom
brie anul trecut.

ATENA. — După cum relatează 
ziarul „Ta Nea", reprezentantul 
permanent al Greciei în Consiliul 
permanent al N.A.T.O., Palamas, 
a primit dispoziții din partea gu
vernului grec să părăsească Con
siliul din cauza atitudinii protur- 
cești a secretarului general al 
N.A.T.O., Stikker. Palamas va fi 
înlocuit de un funcționar al dele
gației grecești. Săptămîna trecută 
Palamas l-a vizitat pe Stikker, că
ruia i-a anunțat hotărîrea guvernu
lui grec. Ziarul adaugă că Palamas

ROMA. — Agenția de presă ita
liană A.N.S.A. anunță că Riccardo 
Lombardi, directorul organului cen
trai al Partidului Socialist Itaiian 
„Avântă, și-a dat demisia din func
ția sa. In numărul de marți ei a 
publicat o declarație, in care spune 
intre altele: „lncepînd de azi — și 
aceasta este pentru a doua oară în 
timpul activității mele în partid — 
părăsesc conducerea ziarului „A- 
vanti". Dezacordul maniiestat în 
sinul conducerii în legătură cu 
programul noului guvern oieră o 
motivare logică a acțiunii mele, 
asupra căreia, de fapt, conducerea 
partidului a fost anunțată. In 
cursul celor șase luni, timp în 
care am fost director, ziarul nostru 
a fost obiectul unui atac fără pre
cedent din partea presei conserva
toare. Din neiericire această cam- la mișcările de protest împotriva 

politicii regimului lui Pak 
Cijan Hi.

Luni a început Ia un tribunal 
militar din Seul procesul intentat 
unui număr de șase ziariști sud- 
coreeni, acuzați de participare 
la manifestațiile antiguverna
mentale ce au avut loc în Jară, 
în 
ce 
competența 
de a judeca acest proces,

TOKIO. — Compania japoneză 
„Sanyo Electric* a anunțat că a 
căzut de acord cu guvernul Repu
blicii Ghana, pentru construirea 
în apropiere de Accra a unei 
brici de televizoare și aparate 
radio cu tranzistori.

fa
de

deSEUL — în capitala Coreei 
sud continuă să se desfășoare 
procesele intentate participanților

panie a găsit ecouri și chiar spri
jin în interiorul partidului, unde 
nu toți au înțeles că, „izolînd zia
rul «Avânți», se dădea o lovitură 
partidului".

ANKARA. — După 425 de zile, 
anunță agenția France Presse, în 
provinciile Ankara și Istanbul a 
fost ridicată starea de asediu, care 
a fost decretată în urma tentativei 
de lovitură de stat din 20—21 mai 
1963.

primăvara acestui an. 
avocatul apărării a 

tribun aiului

După 
recuzat 
militar 
Curtea

20 de ani s-au scurs de la un eveniment de importanță 
istorică în viața poporului frate polonez : eliberarea patriei 
sale de sub jugul fascist. In ziua de 22 iulie 1944, în zona 
eliberată a țării, s-a constituit guvernul național — Comi
tetul polonez al eliberării naționale. Manifestul dat publi
cității de comitet chema poporul să lupte pentru transfor
marea radicală — atît socială, cit și politică — a țării. 22 
iulie 1944 a devenit astfel ziua de naștere a Poloniei popu
lare.

Făurirea puterii populare în Polonia a reprezentat un mo
ment de cotitură in viața poporului polonez prieten. Refă- 
cînd țara, lichidînd urmele lăsate de distrugătorul războL 
oamenii muncii, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, au obținut succese importante pe drumul dezvol
tării economiei și culturii, al construcției socialismului. In 
anul 1963 producția industrială globală a Poloniei a fost cu 
aproape 9 ori mai mare in raport cu nivelul i.sului 1938. 
Poporul nostru urmărește cu simpatie realizările oamenilor 
muncii din Polonia populară, eforturile lor pentru făurirea 
unei vieți noi. socialiste.

Popoarele noastre însuflețite de același țel — construirea 
socialismului și comunismului — dezvoltă colaborarea reci
procă. adineesc prietenia lor tradițională. An de an se lăr
gesc relațiile economice, schimburile culturale și științifice, 
colaborarea multilaterală in interesul ambelor popoare, pe 
baza principiilor întrajutorării frățești și a avantajului reci
proc. Succesele popoarelor romîn și polonez în înălțarea edi
ficiului socialismului creează o bază tot mai largă pentru 
dezvoltarea continuă a schimburilor reciproce, ducînd prin 
aceasta la Întărirea continuă a întregului sistem mondial 
socialist. Relațiile multilaterale dintre R. P. Polonă și R. P. 
Romînă sint consfințite prin Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală romîno-polon de la a cărui sem
nare s-au împlinit 15 ani în acest an. O contribuție de sea
mă la întărirea prieteniei romino-polone au adus-o vizitele 
reciproce ale delegațiilor guvernamentale și de partid ale 
R. P. P.omine și R. P. Polone. Membre ale familiei țărilor 
socialiste, cele două țări militează neobosit pentru pace și 
socialism, iși întemeiază politica lor externă pe principiul 
leninist al coexistenței pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite.

Cu prilejul marii sărbători a Poloniei frățești, tineretul și 
poporul nostru transmit tineretului și poporului polonez un 
cald salut și le urează noi succese în opera de construire a 
socialismului, în lupta pentru menținerea și consolidarea 
păcii.

Cetatea de foc a Poloniei
Piecind de la Varșovia, pa- 

săres argintie te lasă după 
o ori de drum la Cracovia 
— vechea cetate poloneză, 
erâfra capitala țării ■— acum 
centru cultural și industrial 
dezvoltat. Orașul străvechi
lor monumente istorice și al 
fiorilor ți se înfățișează ca 
n oraș cu clădiri secu- 

ascunse în spatele plan- 
agățătoare 

de un imens 
i, verdeață și 
e și străjuit 
m siluetele 
ne :n licnuna.

— încor- 
briu de 

fintîni ar
de orașul 

blocurilor 
Dar peisa- 

i s—a tmboga- 
cțic comhiM- 
■Lz. cdcrc: rază

1938. Peisajul industrial 
combinatului este întregit 
8 baterii de cocs, 10 cuptoare 
Martin, laminoare de profile 
diferite: de sîrmă, tablă și 
țevi.

Am vizitat recent combina
tul de la Nowa Huța. Nu este 
greu, chiar într-o vizită de 
mai scurtă durată, să desci
frezi că și aici se lucrează în 
numele unei perspective de 
viitor căreia entuziasmul și

al 
de

Prii telefei de la Cracovia

hănucia muncitorilor îi sînt 
psrenpi de împlinire.

Am cunoscut pe cîțiva din 
’.-rrâiorii acestui combinat. 
Toți mi-au vorbit despre pre- 
tc^parea colectivului de aci de 
u iutimpina cea de a XX-a 
rf ’-eTsare a eliberării Polo- 
'.:ei cu succese însemnate în 
muncă.

Inginerul Ian Nita, șeful de 
schimb la laminorul de țevi, 
-e-a vorbit, de pildă, despre 
raționalizarea introdusă de 
curînd care a făcut să creas
că lungimea de laminare 
a țevilor. Cei 08 de lucrători 
din schimbul comunistului NitaIain scnimoui comunistului ivita

lași timp, guvernatorul brita
nic, Richard Luyt, a adresat 
luni seara un ultimatum te
roriștilor pentru predarea in 
termen de șase zile a armelor I
și munițiilor pe care le dețin. I 
De asemenea, el a ordonat 
confiscarea permiselor de 
port-armâ ale civililor. Per
soanele asupra cărora vor fi 
găsite arme și muniții vor fi 
pasibile de pedeapsa cu închi
soare pe viață. Aceste măsuri 
au fost luate, a declarat I 
ca urmare a Jntensificării 
acțiunilor teroriste in ultimele 
saptămini-.

— formată cin trei ofițeri — a 
suspendat dezbaterile pe termen 
nelimitat.

La un alt tribunal militar din 
Scul, tot luni, a pronunțat sen
tința în procesul a zece tineri în 
vîrstă între 18 și 22 de ani, acu
zați de a fi luat parte la demon
strațiile studențești antiguverna
mentale din luna iunie a c. Ei au 
fost condamnați la închisoare • pe 
termene între 10 luni și 2 ani.

BAGDAD. — Președintele 
Partidului socialist popular din 
Aden, Abdullah al Asnag, a pă
răsit la 20 iulie Bagdadul după o 
vizită de prietenie făcută în Irak. 
In cursul vizitei, el a avut con
vorbiri cu președintele Abdel 
Salam Aref și cu primul ministru, 
Taher Yahia, privind lupta de eli
berare națională din Federația 
Arabici de sud.

ROMA. — După cum anunță a- 
gențiile de presă, canicula a cu
prins noi regiuni din Europa. Tem
peratura minimă înregistrată în 
Italia și Elveția a fost de 30 grade, 
în nordul Italiei, la Trieste s-a 
înregistrat cea mai înaltă tempera
tură — 40 grade, iar în alte orașe 
din apropiere a fost de 34 grade, 
în Sicilia, temperatura ridicată a 
provocat un mare incendiu, care a 
distrus mari suprafețe plantate cu 
măslini și pomi fructiferi.

respect și profundă admirație 
la „Huța Warșava", și în alte 
întreprinderi poloneze, au de
pășit planul de producție cu 7 
la sută. Schimbul său a reușit 
în această perioadă să reducă 
consumul de materie primă cu 
4—5 la suta și a obținut numai 
produse de calitatea I. Des- 

oamenii cu care lucrează, 
l Nita spunea : „Mi-e 

greu să vă spun care sint cei 
mai buni. Toți au depus efor
turi pentru obținerea rezulta
telor amintite. Să începem cu 
Boleslaw Rutkowski care este 
și elev la școala tehnică, cu 
forjorul Kazimir Swist sau cu 

l de echipă Edward Herod 
a obținut cele mai bune 

rezultate în producție, ajutînd 
și pe ceilalți muncitori să ob
țină produse de calitate. Dar

Ipre oame 
inginerul

I
Luyt, I 
ficării |

I șeful 
care

I
1
I
!
I
I
I
1
I
I
!
I
I
i
I
I

dek care a terminal de curînd 
școala de maiștri, sau Fran- 
ciszek Bartaka, proaspăt ab
solvent al Institutului politeh
nic".

Ne-am despărțit de inginerul 
Ian Nita, urîndu-i noi succese. 
Mai tîrziu aveam să aflăm de 
la conducerea combinatului că 
pentru rezultatele obținute în 
producție, în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării ță
rii, schimbul inginerului Nita, 
va primi diploma de schimb 
fruntaș în întrecerea socialistă. 
Este pentru prima oară în is
toria combinatului cînd acest 
titlu se atribuie unui întreg 
schimb.

Nu poți pleca din combinat 
fără a cunoaște și munca oțe- 
larilor de la Nowa Huța. Doar 
ei sint aceia care au adus eco
nomii combinatului de peste 1 
milion de zloți. Inginerul Ra- 
zowski, adjunct al șefului de 
secție, este mereu de cîțiva ani 
în căutarea unor noi soluții de 
elaborare a oțelurilor, de or
ganizare mai bună a locurilor 
de muncă. Vorbindu-ne despre 
factorii care au dus la înde
plinirea planului de producție 
și la obținerea unor însemnate 
economii, inginerul Razowski 
ne-a relatat cîteva din preocu
pările pentru specializarea lu
crătorilor pe operații, pentru 
creșterea răspunderii față de 
fiecare lucrare executată.

In sprijinul unor asemenea 
preocupări de mare însemnă
tate pentru continua moderni
zare a procesului de produc
ție, de perfecționare a lui, au 
venit recondiționarea forme
lor de turnare (care au adus 
economii de 1 milion de zloți), 
modificarea oalei de turnare 
(ceea ce a dus la scurtarea ci
clului de turnare cu 30 la sută) 
și alte transformări izvorîte 
din priceperea, ingeniozitatea 
și pasiunea lucrătorilor com
binatului.

Toate acestea sînt mărturii 
vii ale entuziasmului cu care 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii combinatului Nowa 
Huța întîmpină cea de a XX-a 
aniversare a eliberării- patriei 
de sub jugul fascist.

ION POPESCU

Fotografia noa

stră Înfățișează 

un aspect de 

pe șantierul naval din

Gdynia

Foto: C.AF.

Adunarea festivă 
de la Varșovia
VARȘOVIA 21. — Corespon

dentul Agerpres, GH. GHEOR- 
GHIȚĂ, transmite: In după-amia- 
za zilei de 21 iulie, în Sala Con
greselor din Palatul științei și cul
turii din Varșovia, a avut loc a- 
dunarea festivă consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Poloniei.

La tribună au luat loc Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Aleksander Za- 
wadzki, președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Po
lone, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
precum și alți conducători de 
partid și de stat din R. P. Polonă, 
în prezidiul adunării festive au 
luat loc, de asemenea, N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S,, Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. ăl 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președinte al R. S. Ceho
slovace, Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și alți invitați.

A luat cuvîntul Wlațțyslaw Go
mulka, care a prezentat un amplu 
raport cu privire la succesele ob
ținute de poporul polonez în cei 
20 dc ani de la! eliberare. Au rostit 
cuvîntări de salut N. S. Hrușciov, 
A. Novotny și W. Ulbricht.

----- •------

TELEGRAME

Cracovia, iulie 1964nu uităm pe Augustin Du-

Unul din cele mai mari instituie de învățămînt superior ale 
Poloniei: universitatea din Wroclaw

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a R.P. Polone, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ro- 
mîne, tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă de 
felicitare tovarășului Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a eliberării Polo
niei, ministrul forțelor arma
te ale R. P. Romîne, tovară
șul general de armată Leontin 
Sălăjan, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului Ma
rian Spychalski, mareșal al 
Poloniei, ministrul apărării 
naționale a R. P. Polone.

★
Au mai fost trimise . tele

grame de felicitări din partea 
Consiliului Central al Sindica
telor, Uniunii Tineretului 
Muncitor, Consiliului Național 
al Femeilor și Comitetului 
Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă către 
organizații similare din R. P. 
Polonă.

------•------

Cuvîntarea 
ambasadorului 
R. P. Polone 
Ia București

Marți seara, cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a elibe
rării Poloniei de sub jugul 
fascist, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă, Wies- 
law Sobierajski, a rostit ocu- 
vîntare la posturile noastre de 
televiziune.

(Agerpres)
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