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Uzinele „23 August". O nouă șarja de otel.
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a. Pîrîul Bordului, la v alea 
Brădesei, la Dosul Vadului, în 
toate parchetele întreprinderii 
forestiere Hunedoara, munci
torii forestieri au înscris pe 
graficele întrecerii socialiste 
cifre care depășesc cu mult

angajamentele luate în cinstea zilei de 
23 August.

Prin folosirea intensivă a fierăstraielor 
mecanice și a funicularelor, a întregii teh
nici din dotare, s-au obținut indici de uti
lizare ridicați care au dus la o importantă 
sporire a productivității muncii. De la în
ceputul anului și pînă în prezent acest in
dicator din planul întreprinderii a fost rea
lizat în procent de 100 la sută, ceea ce a 
determinat depășirea planului la producția 
globală cu 5,8 la sută.

Angajamentele luate în cinstea zilei de 
23 August au fost depășite și în ceea ce 
privește realizarea de economii suplimen
tare la prețul de cost.

în prezent, la I. F. Hunedoara se fac in
tense pregătiri pentru deschiderea, în în- 
tîmpinarea zilei de 23 August, a unui nou 
parchet, Ia Sinoșag.

Prima producție va fi dată aici încă înain
te de 1 august ceea ce constituie încă un 
succes pe care muncitorii forestieri ai I. F. 
Hunedoara îl închină celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei.
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Pregătiri 
pentru fabricația 

zahărului
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — La Fabrica 
de zahăr „Șiretul* din 
Bucecea. se fac intense pre
gătiri pentru a se începe un 
nou sezon de fabricație a za
hărului. Se lucrează în pri
mul rînd cu intensitate pen
tru terminarea campaniei de 
reparații. Odată cu aceasta se 
aduc unele îmbunătățiri me
canismelor și procesului de 
producție. Astfel a fost mo
dificat un preîncălzitcc. s-a 
montat o presă de borhot de 
mare capacitate înlăturind 
prin aceasta greutățile de 
transport al acestuia spre 
G.A.C. precum și pierderile 
de apă. Prin îmbunătățirile 
ce se aduc utilajelor și pro
cesului de producție, se creea
ză posibilitatea ca în acest 
sezon de fabricație sâ se lu
creze în 24 de ore cu 20 tone 
mai multă sfeclă de zahăr 
față de anul trecut.

I Vizita delegației guvernamentale
romîne în Franța

Zilele trecute, la Direcția gene
rală tehnică din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, am 
aflat despre un apropiat schimb 
de experiență privind turnarea 
pieselor de rezistență din fontă cu 
grafit nodular, care va fi organi
zat la Uzina ,,Steagul roșu" Bra
șov.

— Acțiunea — ne-a declarat 
tovarășul ing. Constantin Colcea, 
șeful serviciului procedee tehnolo
gice la cald din Direcția generală 
tehnică — este organizată pentru 
a cunoaște și alte uzine efica
citatea acestui procedeu. Prin mo
dificarea fontei cenușii cu magne
ziu, grafitul devine nodular, și 
fonta astfel obținută capătă pro
prietăți mecanice care, în anumi
te cazuri, au valori asemănătoare 
cu ale oțelului. In plus fonta cu 
grafit nodular are o fluiditate 
mai mare la turnare, rezistență la

uzură uscată de cîteva ori mai 
mare chiar și decît a fontei cenu
șii, preia mai bine vibrațiile, iar 

'piesele obținute sînt mai ieftine 
decît cele forjate din oțel.

— Are vreo semnificație faptul 
că schimbul de experiență va fi 
organizat la Uzina „Steagul 
roșu?".

— Da. Cu toate că, dintre uzi
nele mari, prima care a aplicat 
tqrnarea fontei modificate cu gra
fit nodular a fost Uzina rA- Mai"- 
Ploiești, la „Steagul roșu" proce
deul a fost extins mult mai re
pede.

— Care sînt prevederile planu
lui tehnic al ministerului in acest 
sens ?

— Pentru anul 1964 este pre
văzută o creștere a cantității de 
piese turnate din fontă cu grafit 
nodular cu 13 Ia sută față de a-

nul trecut. Posibilitățile sînt însă 
mult mai mari. în afară de „Stea
gul roșu*’, Uzina de tractoare, 
..Timpuri noi', U.C.M. Reșița, „1 
Mai"-Ploiești, Uzina mecanică 
Galați și „Unio" Satu Mare, 
Uzinele „23 August", „Indepcn- 
dența"-Sibiu, „Vulcan', „Grivița 
roșie", Uzina de strunguri-Arad, 
„Electroputere", „Unirea" • Cluj etc. 
acest procedeu va fi extins și la 
alte întreprinderi mari care produc 
piese ce se pretează la acest pro
cedeu.

— Vor fi multe întreprinderi 
invitate ?

— Circa 30. In plus, vor mai 
participa reprezentanți ai Centru
lui de cercetări metalurgice al A- 
cademiei R.P.R., Institutului de 
cercetări pentru procese tehnolo
gice specifice industriei construe-

țiilor de mașini (I.C.T.C.M.) — 
care vor prezenta și referate — ai 
instituțiilor și institutelor de în- 
vățâmînt superior.

Acasă, la gazdele schim
bului de experienfă

PARIS 29. Trimisul Ager
pres, Mircea Moarcăș, trans
mite :

Miercuri dimineața, membri 
ai delegației guvernamentale 
romîne in frunte cu președin
tele Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Maure r, au vizitat 
centrul de cercetări atomice de 
la Saclay. La sosire, oaspeții 
romiru au fost intimpinați de 
Pierre Taranger, administrator 
general ad-mterim al Comisa- 
nitului pentru energia atom: 
că al Franței. Jean Deb I esse, 
directorul centrului de studii 
din Saclay, si ce numeroși 
cercetători științifici. în cins
tea delegației rornine, pe clă
direa institutului, au fost ar
borate drapelele romin și 
francez.

tnaltii oaspeți romin- au vi
zitat diferite sectoare ale aces
tui important centru de cer
cetări atomice- în timpul vi
zitei, specialiști francezi au 
dat explicați’ membrilor dele
gației- Oaspeții au semna: în 
Cartea de onoare.

La amiază tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Cornelia 
Mănescu. au făcut o vizită la 
sediul UNESCO. Ia invitația 
directorului general al aces
te: organizați internaționale. 
Rene Maheu.

La sosirea în fața clădirii 
UNESCO, unde erau arborate 
drapelele O_N.U. și R_ P. Ro
mine. oaspeții romini au fort 
intimpinați de Rene Maheu și 
de colaboratorii săi.

An 
sălile 
mare 
unde 
rale ale organizației și diferi
te conferințe internaționale.

în sala Consiliului executiv,

Rene Maheu a vorbit 
lor despre activitatea 
cupările de viitor ale organi
zației. Directorul general al 
UNESCO a scos în evidență 
rolul activ al Romîniei în a- 
ceastă organizație internațio
nală, și a evocat personalita
tea remarcabilă a fostului re
prezentant permanent al R.P. 
Romine, acad. Tudor Vianu.

Tovarășul Ion Gheorghe

oaspeți- 
și preo-

Maurer a semnat în cartea de 
aur a UNESCO.

Directorul general al 
UNESCO a oferit apoi un de
jun în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne.

în cursul după-amiezii, 
membri ai delegației guver
namentale romîne au vizitat 
Castelul Versailles și parcul 
său.

fost destule, mai ales la adoptarea 
tehnologiei de formare și turnare.

Ne-a arătat, spre comparație, un 
arbore motor turnat din fontă cu 
grafit nodular și altul din oțel 
forjat. Primul avea forme carac
teristice arborelui motor și-ți lăsa 
impresia că va mai trebui prelu
crat doar pe ici pe colo, iar al 
doilea era ca un tăvălug, aproape 
dublu în greutate.

Ne-am adresat apoi tovarășei 
inginer Melania Schiller, metalurg- 
șef adjunct, care a participat la 
stabilirea tehnologiei de formare.

— La aplicarea lui, ne-a spus 
ing. Schiller, am pornit de la mai 
multe considerente : fonta cu gra
fit nodular conferă pieselor carac
teristici mecanice similare cu ale 
oțelului. Obținîndu-se mai ușor

fost vizitate unele din 
de lucru $i amfiteatrul 
al sediului UNESCO 

au loc adunările gene-O vizită în secția turnătorie a 
Uzinei „Steagul roșu"-Brașov ne-a 
dat prilejul să cunoaștem în. amă
nunt condițiile în care se elabo
rează și sc toarnă* piesele de mare 
rezistență din fontă cu grafit no
dular — unul dintre cele mai 
moderne procedee tehnice. Am 
văzut, cuptorul electric cu căptu
șeală specială, recipientul în care, 
sub presiune, se face nodulizarea 
fontei lichide etc. Tovarășul Va- 
sile Hanu, inginer tehnolog, care 
nc-a condus, ne mărturisea că in
troducerea turnării pieselor din 
fontă cu grafit nodular a creat po
sibilitatea realizării unei producții 
sporite și de calitate superioară. La 
început n-au lipsit greutățile și au

Ing. ARTUR IOAN 
VICTOR CONSTANTINESCU 

IORDACHE BODEA

1
Și regiunea Crisana

a terminat recoltarea

La centrul de cercetări atomice de la Saclay
Telefoto: 'A.FP.

vacantăZile deIn regiunea Crișana $—a termi
nat recoltarea psioaseior de pe în
treaga suprafață cultiv a& în r-?- 
zent se lucrează din plin Iz treie- 
riș — lucrare efectuată pînă acura 
în proporție de 60 la sută.

Totodată, mecanizatorii ax in
tensificat arăturile de vară. Mzi 
mult de 60 la sută din numind 
tractoarelor sînt folosite Ia lucru 
în două schimburi. Toate aceste 
măsuri au făcut ca prnă acum să 
se efectueze arături pe rr. 
de 4.0000 hectare.

In Piața Unirii din Iași (Continuare în pag. a Il-a)
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BACĂU (de la corespondentul nostru). — 
După ce au încheiat primele două trimestre 
ale anului cu importante succese în producție, 
textiliștii din Buhuși și-au sporit eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea angajamente
lor pe care și le-au luat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării patriei. Este sem
nificativă în acest sens însuflețirea cu care 
se desfășoară întrecerea socialistă în secția 
țesătorie bumbac, unde lucrează peste 1 000 
de muncitori. Unul din angajamentele acestui 
colectiv în cinstea zilei de 23 August se refe
ră la îndeplinirea planului de producție pe 8 
luni cu 3 zile înainte de termen. Acest angaja
ment a fost depășit încă de pe acum, realizîn- 
du-se aproape 100 000 de metri pătrați țesături 
de bumbac peste plan.

O atenție deosebită se acordă aici calității 
produselor. Cifrele care se referă la realizarea 
planului de calitate sînt în continuă creștere. 
Astfel, dacă în prima decadă a lunii planul de 
calitate a fost îndeplinit în proporție de 135 
la sută, în a doua decadă s-a ajuns la 137 la 
sută. Aproape 350 de muncitori din această 
secție, dintre care mulți tineri, au primit 
luna trecută premii pentru calitate.

IAȘI (de la corespondentul nos
tru).

La Muzeul de artă plastică cir. 
Iași au fost achiziționate noi 
piese de valoare. Printre acestea 
se numără „Portret de femeie* de 
Ștefan Luchian, „Vas cu fior.-, 
de D. Ghiață, „Portret de țigan
că" de Camil Ressu, „Peisaj ro- 
mînesc din Vlaid" de N. Dărăscx, 
„Femeie cu mandolină*4, sculptura 
în bronz de Boris Caragea. Noile 
achiziții vor fi expuse in curind 
în sălile muzeului.

zierz-z- dsi Galați 
pionierii ș: școlarii 

F load crior mai va- 
!£.*: adtxraLertistice 

Pentru ei a fost

? rrro-îKoâeZe pe lacul 
vizită -n orașul Brăila, 
prezentate figurile unor 
revoluționari din țara

noastră, frumuseți și bogății ale 
patriei și regiunii Galați, noutăți 
literare. S-au organizat concursuri 
de cîntece și poezii închinate ce
lei de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei. In cinstea marii săr
bători, pionierii gălățeni pregă
tesc un program 
„Cintăm Romînia

festiv intitulat 
socialistă1'.

(Agerpres)

Pe litoralul Mării Negre
Litoralul Mirii Negre cunoaște o 

mare afluență de oaspeți din țară 
și de peste hotare. Stațiunea Efo- 
rie-Sud a primit zilele acestea cea 
de-a 4-a serie de peste 11000 oa
meni ai muncii din țară, iar Ma
maia a găzduit pînă acum peste 
s8 000 persoane, dintre care mai 
mult de jumătate sînt turiști de 
peste hotare. în total, stațiunile de 
pe litoral au găzduit de la începu
tul sezonului aproape 150000 oa
meni ai muncii din țară și turiști 
de peste hotare.

în actualul sezon, stațiunile de 
pe litoral asigură oaspeților con
diții din cele mai bune de confort 
fi deservire, de odihnă, recreiere și 
distracție. Stațiunea Mamaia s-o 
mănt pnn darea în folosință a unei

noi tabere camping cu 2 000 locuri, 
un restaurant cu autoservire de 
mare capacitate și mai multe ma
gazine. La Eforie-Nord au fost 
rcamenajate și dotate cu mobilier 
nou cele 6 hoteluri ale complexu
lui Perla și a fost modernizat res
taurantul cu același nume. Pe lis
ta noutăților se mai înscriu: a- 
menajarea noii tabere de corturi 
pentru studenți la Costinești, da
rea în folosință a cazinoului-bar 
„Melody" și extinderea capacității 
hotelurilor „Select", „Perla" și 
„Pelican" din Mamaia, darea in 
folosință a restaurantului cu auto
servire „Zorile" cu cjoo locuri pe 
malul mării etc.

(Agerpres)

întru cele 8 săptă- 
mîni, cît va dura 
practica în producție, 
asemenea multor 
întreprinderi, Com
binatul siderurgic și 
Uzina constructoa

re de mașini din Reșița sînt pen
tru studenți un al doilea institut 
de învățămînt superior.

Aici, sălile de cursuri și semi- 
narii nu mai sînt numerotate ca 
Ia institut. Aici, fiecare din ele 
poartă un nume, care le precizea
ză importanța, locul în viața uzi
nei. Studenților — viitori ingi
neri — le-au și devenit familia
re. Iată-le : „oțelărie, furnale, la
minoare" etc., la C.S.R. „mecanică 
grea, mecanică mijlocie și ușoară, 
sculerie, motoare Diesel" etc., la 
U.C.M.R.

în secția sculerie fac practică 
studenții anului IV, tehnologia 
construcțiilor de mașini, de la 
Facultatea de mecanică din Timi
șoara: Păulescu Gheorghe, Doczin 
Alexandru și Orzari Ervin, ajută 
la montarea unui strung de deta- 
lonat, căruia i s-a făcut o mică 
revizie. In jurul lor s-au strîns și 
colegii care lucraseră la alte ma
șini. Este doar un prilej destul de 
rar, și nici într-un fel nu poți cu
noaște mai bine, mai în amănunt 
complicatele mecanisme ale mași

nii decît la montaj. Cartea tehni
că e la îndemînă, dar pentru mai 
multă siguranță se adresează și 
tovarășului Erik Feit, maistrul 
principal al secției care e de 
față...

...Pe Ionescu Ion îl găsim Ia o 
masă, lingă o mașină de rectificat 
filete. In cei 7 ani cît a muncit 
în uzină, înainte de a veni la fa
cultate, Ionescu a lucrat la multe 
mașini de filetat. Aceasta este 
însă o mașină nouă, modernă. 
N-a mai întîlnit-o. Dar o va cu
noaște.

La „mecanică mijlocie și ușoa
ră", cea mai mare secție a uzi
nei, am întâlnit peste o sută de 
studenți — din București, Timi
șoara și din Iași. Sînt organizați 
pe grupe, pe ani, pe specialități. 
„Termiștii" sînt repartizați la 
locurile unde se execută piese 
pentru viitoarele locomotive, cei 
de la hidraulică, la mașinile care 
lucrează turbine, mecanicii din 
anul II urmăresc operațiile de 
prelucrare, iar cei din anul IV, 
(bucureștenii) sînt la montaj etc.

Și, alături, la combinat, unde 
fac practică peste 150 de studenți, 
în majoritate de Ia Institutul po
litehnic din București, întîlnim a- 
ceeași imagine. Furnalele, oțelă- 
ria, unde se pregătește elabora
rea unor „șarje studențești", la-

niinoarele și celelalte secții, soli
citate să-și aducă contribuția la 
pregătirea viitorilor ingineri, par 
niște uriașe amfiteatre în care 
studenții răsfoiesc cu interes și 
cîștig. un manual — bogat, ine
puizabil în învățăminte: PRO
DUCȚIA .

★

Două poziții, două atitudini, 
două moduri de a înțelege prac
tica. Iată-le înfruntîndu-se:

CAZUL APARTE: „Mă plicti
sesc, n-am ce face, e mult timp 
etc., etc".

COLEGII (reprezentați prin Io
nescu Ion): „Poate are dreptate. 
La facultate, la curs, nimeni nu-ți 
spune să stai în prima bancă. 
Poți să-ți alegi orice loc din am
fiteatru, chiar și unul din acele

care te ascund de ochii profesoru
lui. Riști însă să nu mai auzi des
pre ce se vorbește, să nu vezi ce 
se scrie pe tablă. Or, asta înseam
nă că ai stat la curs degeaba. Lu
crul acesta e cu atît mai adevă
rat în uzină. Fugind de preocu
pări, de sarcini, tot tu ești în pa
gubă. Pierzi timpul, pierzi atîtea 
lucruri pe care le-ai fi putut în
văța. Și-apoi, nu trebuie nici să 

•aștepți ca toată ziua să fii între
bat. Trebuie să dovedim interes, 
curiozitate, să avem în perma
nență dorința de a ști, de a cu
noaște cît mai mult. Să facem și 
în practică un studiu individual 
temeinic".

„Cazul aparte" sări ca ars. Și, 
prin intermediul lui Marius Știru, 
din anul IV — Facultatea de Me

canică din Timișoara, descoperi 
cu surprindere și mirare :

— Cum, și aici, la practică, tot 
studiu...

Da, firește. E singura cale prin 
care se pot dobîndi cunoștințe 
temeinice.

★
Marius Știru nu e singurul „caz 

aparte". Printre cei 600 de stu
denți am mai întîlnit și alte cî
teva excepții care folosesc timpul 
de practică în alt mod decît co
legii lor. Cauzele unor astfel de 
atitudini se află într-o înțelegere 
greșită a rolului practicii, și înlă
turarea lor se poate face prin 
discuții care să-i facă pe acești 
studenți să înțeleagă rostul și 
importanța activității în uzină. 
Sînt însă și unele aspecte ținînd

de organizarea și desfășurarea 
practicii care se cer rezolvate de
oarece și ele pot determina un in
teres mai scăzut, o participare 
mai puțin activă a studenților și 
deci diminuează eficacitatea prac
ticii. Redăm cîteva :

• Uneori cerințele programei 
sînt insuficient satisfăcute din 
cauza unor greșeli de planificare 
a zilelor de practică pe secții 
(„studenții anului IV mașini hi
draulice stau în secția noastră 
vreo 10—12 zile. In acest timp 
însă ei nu vor putea vedea ope
rațiile de montare a turbinei, lu
cru care-i interesează îndeosebi. 
Și se știa doar că aceste operații 
se fac deobicei Ia sfîrșitul lunii" 
ing. Henz Carol).

• Sînt situații cînd în între
prindere se întîmplă evenimente 
deosebite, care nu pot fi planifi
cate, dar care pentru studenți ar 
prezenta o mare importanță („Am 
început de cîteva zile omologarea 
unei turbine. Lucrarea se face la 
Centrala electrotehnică, la furna
le. Este o ocazie rară, de vreo 
zece ani n-am mai făcut lucrul 
acesta la Reșița, din care stu
denții anului IV de la mașini ter
mice au de învățat extraordinar 
de mult. în program n-au fost 
însă prevăzute zile pentru asta" 
— inginer Wanis loan, șeful 
secției mecanică mijlocie și ușoa
ră). In aceste cazairi planificarea 
întocmită inițial poate suferi unele 
corecturi. Ea trebuie schimbată în 
funcție de condiții, adaptată la si
tuația existentă. („Am propus to
varășilor asistenți, dar n-au fost

de acord, motivînd: noi stăm 
doar 15 zile, poate se va face în 
perioada care urmează").

• Controlul efectuat de asis
tenții aflați în întreprindere este 
uneori insuficient, (Caietele de 
practică sînt vizate în bloc, iar 
uneori vizele — cazul anului IV 
T.C.M. de la Institutul politehnic 
Timișoara — se fac în alb) sau 
se reduce la un simplu control al 
prezenței. Or, sarcina principală 
este aceea de a îndruma perma
nent și cu competență practica 
(deși s-a discutat deseori, totuși 
se mai întîlnesc cazuri — exem-

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag a 11-a)



Orașul e tînăr,
Acum încearcă ușor adolescența în ani, 
Dar a făptuit multe eroisme și depășiri de plan.

Diminețile aici se trezesc presimțind ziua, 
Ca o mare fermecată de călătorii temerare. 
Toate nopțile sînt feerice,
Ca-ntotdeauna cînd sînt mulți care nu dorm.

Apoi după schimbul de noapte,

E V O L
Ani și ani m-am uitat 
în ochii cerului... 
seninul mă îndeamnă 
să caut stelele, 
fulgerul, 
curcubeul, 
și noaptea — 
soarele.

încep U le a)un0 
pînă la urechi
VOA LUNGU

(Urmare din pag. I)

pentru

MARLA VANCEA

Ștafeta culturală
Orchestra Casei de cultura

N. Bălcescu din Capitală

Foto: O. PLECAN

Deschid ferestrele să pătrundă geruL aburind 
caloriierele.

Casele preling zăpezile, 
Ca niște nave, depărtările.

Poeții orașului au mai scris cîteva poeme. 
Despre primii treizeci care au venit aid: 
Ei le spun locuitori ‘ “ “*
Copiilor care abia

Eliberării patriei, o ștafetă culturală a tinere
tului, sub formă de concurs la care participă 
formațiile artistice de amatori din satele și 
comunele raionului".

23 AUGUST 1964
Din orașul de la poalele Pietncicai am pri

mit, nu de mult, o scrisoare prin care ni se 
comunica :

„Comitetul raional U.T.M. în colaborare cu 
comitetul raional pentru cultură și artă a ini
țiat în cinstea celei de-a XX-a aniversări a

WffTl

| osiți la Piatra 
' Neamț, aflăm că 
pînă acum a avut 
loc în centrele 
Pîngărați și Bica- 
Zul Ardelean faza 
intercomunală la 
participat forma- 
comunele Viișoa-

la un schimb

experiență

Momești
ei 400 de specta
tori din Bucșești 
— raionul Moinești 
—- îi cunoșteau pe 
vecinii lor din Po
duri, gospodăria 
colectivă de acolo.

Numai că, de astă dată, reali
zările acestora, stîccesele lor 
le erau prezentate într-un ta
blou „la zi“ aici, pe scena că
minului cultural din comună, 
de înșiși realizatorii lor. Pre
ședintele sfatului popular co
munal din Poduri, ton Bordeia- 
nu, deschide seara celor care 
iau parte la acest prețios 
schimb de experiență desfășu
rat, pe etape, în tot cuprinsul 
raionului Moinești.

Treptat, evocarea învie mo
mente semnificative din viața 
satului: construirea celor patru 
școli, a cinematografului să
tesc, a bibliotecii, drumul celor 
peste 8 000 de volume, înfiin
țarea a două grădinițe de copii, 
a dispensarului. Apoi, electri
ficarea întregii comune. „Iată, 
a spus el, condiții în care e fi
resc să se dezvolte dragostea 
fjentru cultură, pentru frumos, 
n satele comunei noastre 

există în prezent 3 coruri, 4 
brigăzi artistice de agitație, 
două formații de teatru de 
amatori, o echipă de dansuri, 
aproape 1 000 de cititori per
manent ai bibliotecii comuna
le, nenumărat iubitori ai filmu
lui".

Iată, pe scenă, o hartă a iz
voarelor bucuriilor de care toți 
vorbesc, o ilustrare grafică a 
acestora : întinderea gospodă
riei agricole colective, pămîn- 
turile gospodăriei cu lanuri de 
grîu, porumb, cu livezi și pă
șuni.

După terminarea programu
lui oaspeții sînt invitați să cu-

noască mai bine satul și pe co
lectiviștii care i-au aplaudat.

Și au mers să viziteze gos
podăria. La sectorul zootehnic, 
o mare parte din cele cîteva 
sute de taurine se aflau la păs
cut, în taberele de vară. în 
schimb, au ascultat cele spuse 
de îngrijitoarea mulgătoare 
Aurica Oancea, ca și de cres- 
cătoarea de păsări Stana An
drei. Gospodăria livrase în a- 
ceeași zi cîteva sute de păsări.

Plină de învățăminte este și 
întîlnirea cu sericicultorii.

Bilanțul impresiilor acestei 
zile a fost foarte bogat și pen
tru oaspeți și pentru gazde. Du
minica următoare bucșeștenii 
aveau să ducă ei „ștafeta" la 
Măgirești

In aceeași zi, alte 18 sate din 
raionul Moinești primiseră oas
peți și se pregăteau la rîndul 
lor să meargă în satele vecine,

pentru a duce mai departe „șta
feta" preluată. La această ma
nifestare cultural-artistică de 
masă, desfășurată în raionul 
Moinești în cinstea zilei de 23 
August, au participat pînă acum 
peste 100 de sate. „Ștafeta cul
turală — 23 August 1964", ini
țiată de comitetul raional pen
tru cultură și artă în colabora
re cu comitetul raional U.T.M. 
și consiliul local al sindicate
lor va avea punctul de sosire 
în orașul Moinești, în ziua de 
23 August.

Sutele de artiști amatori vor 
aduce mesajul oamenilor mun- 

din raionul Moinești, mesaj 
dragoste și recunoștință fața 
partid.

care au 
țiile din __ ...__
ra, Tarcău, Pîngărați și, ce
le de pe Valea Bicazului. Lă
săm în urmă Perla Moldovei, 
și ne îndreptăm spre comuna 
Dochia, unul din centrele/ în 
care va a.vea loc etapa a Il-a 
a acestui con
curs. In deco
rul montan, 
sub soarele li
nei 
șl 
se 
doină 
la fluier de un 
plutaș ori un 
cîntec al cărui 
solist te face 
să crezi că pe 
undeva 
apropiere e deschis un aparat 
de radio. Avanpremiera din 
curtea
Concursul este deschis de bri
gada artistică de agitație din 
Mărgineni, cu programul: 
„Viață nouă în gospodărie1-.

Programul, dedicat marii 
sărbători a Eliberării, este sau- 
ținut de toate generațiile, de 
la pionierul ce rostește cu 
emo;ie versuri din Ratria" de 
Mihai Beniuc, la Moș Ilie Cop
tură, unul din animatorii for
mației de dansuri. Apoi, scena 
se umple de mișcările ritmice

ale dansatorilor care dau via
ță „Horei bătrînești".

Și în timp ce aici, pe scena 
căminului cultural din Dochia, 
una din noile brigăzi de agi
tație, înființate în ultimele 
două luni cu ocazia concursu
lui își desfășoară programul 
intitulat „Mîndră ești gospo
dărie^, la centrul Șerb ești, din 
comuna Ștefan cel Mare, cei 
peste 500 de colectiviști pre- 
zenți în sala căminului asistă 
la întrecerea a cinci formații 
artistice de amatori: două for-

DIN POȘTA
IERI

veri senine 
călduroase 

aude ori o 
cîntată

prin

Premieră 
de păpuși

la Teatrul 
din Pitești

Piatra Neamț
Avanpremiera din 

căminului se termină.

decît acesta, fonta cu grafit nodu
lar are și un preț de cost mai scă
zut. Față de greutatea semifabri
catului de la care se pornea for
jarea — 65 kg — consumul total 
de metal la turnarea arborelui 
cotit este de numai 38 kg. Tot
odată, prelucrarea se face mai 
ușor. Adică se folosesc scule și 
regimuri de tăiere ca pentru fonta 
obișnuită. Și, bine înțeles, am avut 
în vedere că noul tip de arbore 
cotit nu mai putea fi realizat prin 
forjare, ci turnat; de aceea pro
cedeul cel mai avantajos este cel 
pe care l-am ales — un procedeu 
aplicat pe scară mondială în in
dustria automobilelor.

— Vă rugăm să împărtășiți ci- 
titorilor noștri din experiența uzi
nei dumneavoastră.

— Cu ajutorul Centrului da 
cercetări metalurgice al Acade
miei, studiind experiența altor țări 
în acest domeniu, am stabilit teh
nologia de elaborare și turnare a 
fontei cu grafit nodular. După ce, 
la început, am obținut fonta nodu- 
lizată într-o oală tambur (în care 
se introduce magneziul) am turnat 
primii arbori cotiți după metodele 
clasice de formare. Experiența co
lectivului de muncă din turnăto* 
rie și îmbunătățirea generală a 
fabricației autocamionului au con
stituit apoi factori ce au permis 
să perfecționăm atît procesul de 
elaborare al fontei cît și formarea 
și turnarea propriu-zisă. Astfel, 
cuptorul electric de elaborare a 
fost supus unor transformări : în
locuirea căptușelii acide cu una 
bazică în scopul ușurării procesu
lui de purificare a fontei. Apoi s-a 
perfecționat sistemul de noduliza- 
re : locul oalei tambur a fost luat 
de o instalație specială".

„Sigur că îmbunătățirea elabo
rării a cerut modificări pe întreg 
parcursul procesului tehnologic, a 
continuat interlocutoarea noastră. 
De la metodele clasice de formare 
am trecut la turnarea în forme 
coji, cu lianți de tip bachelită. 
Pentru culbutori am folosit de la 
început turnarea în modele ușor 
fuzibile. Aceste procedee de for
mare au asigurat o precizie di
mensională ridicată și o economie 
importantă de metal. Bineînțeles 
se mai poate vorbi și de alte îm
bunătățiri tehnologice menite să 
asigure precizia la turnare, despre 
respectarea cu strictețe a normelor 
care conduc la obținerea unor pie
se de rezistență cu indici calita
tivi ridicați".

lată cîteva însemnări tocmai 
despre această problemă a exigen
ței și răspunderii pentru calitate : 
procesul tehnologic este urmărit 
cu atenție de fiecare om în parte» 
Am văzut turnători care contro
lau curățenia și închiderea facă* 
rei forme : am văzut la formare
— aici lucrează numeroase tinere
— cum fiecare miez era așezat cu 
grijă pe rama de uscare. Echipele 
care au realizat turnarea arborelui 
înfig la maselota incandescentă a 
fiecărei piese o tăbliță pe care e 
poansonat un număr. Din acel mo
ment ea devine însoțitoare perma
nentă a arborelui la toate fazele 
de prelucrare și rămîne înscrisă 
chiar și după ce acesta a fost 
montat. Este semnătura pe care 
muncitorii din turnătorie o pun 
garanție pentru calitatea muncii 
lor.

— Pînă acum, ne spunea tova
rășul Vasile Hanu, n-am avut nici 
o reclamație privind funcționarea 
în exploatare a tuturor arborilor 
turnați aici. Grija noastră se în
dreaptă acum spre continua redu
cere a rebutului intern sub limita 
admisă. Totodată, trebuie subli
niat faptul că tehnologia de ela
borare a fontei cu grafit nodular 
este destul de complicată și cere 
numeroase cunoștințe profesiona
le. De aceea în ce privește pe ti
nerii din secția noastră, datoria 
lor este de a se perfecționa conti
nuu Ia cursurile de ridicare a cali
ficării.

Este o remarcă justă și am a- 
dăuga: aplicarea noului procedeu 
tehnic cere și întărirea activității 
desfășurată de organizația U.T.M. 
pe linia îmbunătățirii disciplinei 
de muncă, a respectării procesului 
tehnologic stabilit.

In continuare, să revenim la 
discuția cu metalurgul șef adjunct.

— Pe linia reducerii posibilită
ților de rebut și a prețului de 
cost — ne-a spus tovarășa ing. 
Melania Schiller — definitivăm 
acum cîteva măsuri de îmbunătă
țire a tehnologiei. Astfel, se exe
cută SDV-uri pentru turnarea ver
ticală a arborilor. Vom obține 
aceleași rezultate ca la turnarea 
de precizie și ușurința de la for
marea clasică.

Arborele cotit turnat din fontă 
cu grafit nodular l-am întîlnit la 
mașinile de prelucrat, l-am văzut 
la montaj înainte de a fi închis 
privirilor. La schimbul de expe
riență, arborele cotit care funcțio
nează cu siguranță în inima fie
cărui motor al autocamionului, va 
constitui un argument în favoarea 
introducerii tehnicii noi, moderne. 
Cele relatate aici nu sînt decît o 
prefață a discuțiilor ce se vor pur
ta atunci.

»
Zilele trecute, pe scena sec

ției de păpuși a Teatrului de 
stat „Al. Davilla" ” 
a fost prezentat în 
pe țară spectacolul 
zboară în lună" de 
leiss.

Scenografia noii 
aparține Cleliei Ottone, iar re-

din Pitești 
premieră 

„Buratino 
V. Uno-

gia este semnată de Aurel An- 
chidin.

In prezent colectivul secției 
de păpuși prezintă cîteva spec
tacole în taberele de pionieri 

școlari de pe Valea Oltului 
în localitățile din regiune.și

premiere M. ENESCU
corespondent voluntar

mâții de dansuri, două tara
furi, o brigadă artistică de 
agitație cărora li se adaugă 
trei soliști instrumentiști și 
șase vocali. Amatorii din Ma- 
stacăn, Hlăpești și Soci au 
venit aici pentru a face cunos
cută viața colectiviștilor din 
aceste sate, folclorul de la 
munte, bogat in dansuri și cin- 
tece mai puși» cunoscute de 
cei de ia șes.

La Girâna. ai treilea centru 
in care se desfășoară această 
fază a concursului, programul 
a început cu Cmtecul Repu
blica, măreață vatră", in inter
pretarea corului căminului cul
tural din comună. Deși corul 
este înființat de numai șapte 
luni» cei li de membri ai săi 
formează un colectiv închegat, 
unitar, calitățile artistice cres- 
ciud din zi in zi. Cităm din 
repertoriu: Rărinte drag, 
partid iubit", „Mereu înain- 

e*, selecțiuni din opereta 
Crai nou".
$*-• tot acest timp, cînd in 

centrele amintite s-a desfășu
rat faza intercomunală a șta
fetei culturala, in toate cele
lalte sete și comune de pe cu
prinsul raionului Piatra 
Neamț formațiile artistice de 
amatori au susținut progra
me pe scenele căminelor cul
turale sau pe estradele ame
najate fa aer liber. Ștafeta 
culturală urmărește cîteva 
obiective: popularizarea rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru în cei 20 de ani de la 
Eliberare, permanentizarea 
activității culturale, cuprinde
rea unui număr tot mai mare 
de tineri in mișcarea artisti
că de amatori.

patriei
De la începutul anului și pînă în prezent tinerii din orașul 

Baia Mare au strîns și predat la I.C.M. peste 1 700 tone de 
fier vechi. Zilnic, zeci de băieți și fete, participă la acțiunea 
de colectare a metalelor vechi. Din vechile galerii de mină, 
din deșeurile de la prelucrarea produselor la fabricile și uzi
nele băimărene, din resturile de la morile de sfărîmat mi
nereu. din vagoneții și cablurile uzate etc., ei au adunat pen
tru oțelăriile patriei importante cantități de metale vechi. 
Pînă la 23 August, tinerii din orașul Baia Mare s-au anga
jat să colecteze încă 300 de tone de fier vechi. Primele 150 
de tone vor fi expediate oțelăriilor pînă la sfîrșitul acestei 
luni. In mod deosebit s-au evidențiat în această acțiune ti
nerii de la Flotația centrală, 
și exploatările miniere de la

Se schimbă fața

Foto: F. DOBRESCU
NICOLAE ADAM

din co- 
raionul

C. NANCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău

Combinatul chimico-metalurgic 
Baia Sprie și Săsar.

ION COVACI
corespondent voluntar

ION GHEORGHESU 
N. FLOREA

satului

mai este încă de

comitetul

la 
?»

la 
te-

celei de a XX-a 
Eliberării patriei, 
orașele regiunii

Colectiviștii 
muna Petra, 
Vinju Mare au obți
nut in această perioa
dă rezultate deosebite 
in acțiunea de amena
jare și înfrumusețarea 
satului.

S-a dat în folosință 
localul unei noi școli, 
precum

moară. Prin muncă 
patriotică, în satul 
Podul-Grosului a fost 
amenajat un frumos 
parc pe o suprafață de 
un ha. Zilele acestea a 
fost terminat și un pod 
în locul celui vechi, 
care îngreuna mult 
circulația. S-au evi
dențiat în mod deose-

bit colectiviștii Du
mitru Cioringan, Se
ver Doroiman, Pamfil 
lonașcu, Mircea Lun
gii și Dumitru Vasi- 
leanu.

Clopoțelul poate vesti înce
perea cursurilor la noua 
școală cu 24 de clase

Galati

Răspunzînd invitației noas
tre, tovarășa IOANA STAN- 
COVEANU. vicepreședinte al 
Comitetului executiv al sfa
tului popular regional, ne-a 
vorbit despre stadiul în care 
se află realizarea construcții
lor pentru noul an școlar :

— Din cele 304 săli de clasă, 
la data de 15 iulie mai mult 
de 30 erau gata pentru inau
gurare. Școlile cu 8 săli de 
clasă de la Moțăței (raion Ca
lafat), de la Izbiceni și Tia 
Mare (raion Corabia) și din 
alte localități au fost termina
te, și se trecuse la montarea 
băncilor, a mobilierului. Alte 
214 săli de clasă se aflau în 
stadiu de finisaj, la ultimele 
operații, iar la alte 24 se lu
cra la acoperiș. De la această 
dată, cînd s-a făcut ultima 
situație globală, au trecut 
însă mai multe zile. Cu sigu
ranță, între timp, alte zeci de 
săli sînt gata pentru primirea 
elevilor.

Pînă la 23 August, ziua ma
rii sărbători a poporului nos
tru, vor fi date în folosință 
281 săli de clasă din cele 304. 
Este un angajament care în
suflețește pe constructori, ca 
și pe locuitorii comunelor, 
care participă în număr mare 
la realizarea acestor obiective. 
Datorită acestui fapt, cît și 
măsurilor ce s-au luat privind 
aprovizionarea cu materialele 
necesare, pe șantierele celor 
mai multe dintre noile con
strucții școlare se muncește

într-un ritm foarte rapid. Sînt 
însă și localități în care lucră
rile se desfășoară într-un mod 
necorespunzător din care cau
ză în unele raioane (Turnu 
Severin, Filiași), noile con
strucții sînt rămase în urmă. 
Așa, de pildă, la cele două 
școli cu 4 săli de clasă din 
Cernătești și Argetoaia, (raio
nul Filiași), se lucrează tot la 
zidărie, deși construcția a în
ceput de foar
te mult timp. 
Un exemplu 
din același ra
ion dovedește 
că au existat și 
există condiții 
ca și aceste 
construcții să 
fie terminate la 
timp. Mă refer 
la școala cu 4 
săli de clasă 
din Butoiești. 
Și aici lucrări
le începuseră 
tot din anul trecut, dar efec- 
tuîndu-se într-un ritm scăzut 
nici în acest an, la începutul 
lunii iulie, zidăria nu era ter
minată. A fost de-ajuns însă ca 
sfatul popular comunal să do
vedească mai mult interes, să 
solicite sprijinul locuitorilor și 
ritmul de lucru s-a intensificat 
într-atît îneît după 15 zile a 
fost gata și finisajul noii școli.

O situație ne satisfăcătoare 
se întîlnește pe șantierele 
obiectivelor ce se construiesc 
din fonduri centrale, ale șco-

Iilor medii din Vinju Mare și 
Sisești. Trustul regional de 
construcții, executantul aces
tor obiective, n-a luat masuri 
pentru a începe lucrările la 
timp, pentru a aproviziona 
șantierele cu materialele ne
cesare in vederea asigurării 
unui ritm de lucru ridicat.

Analizind situația existentă 
pe fiecare șantier, 
executiv al sfatului popular

Pe tot cuprinsul regiunii Oltenia se desfășoară o activitate 
bogată în vederea deschiderii noului an de învățămînt. Rit
mul intens al pregătirilor se face simțit îndeosebi pe șan
tierele noilor construcții școlare. In fiecare an, în numeroase 
localități, anul școlar începe în „casă nouă". E un fapt obiș
nuit. De data aceasta insă, el va fi consemnat la proporții 
sporite, deoarece pentru anul școlar 1964 1965, anul generali
zării învățămîntului de 8 ani, și în regiunea Oltenia s-a pre
văzut un volum mare de construcții : 62 de școli noi și nume
roase extinderi la școlile existente. In total 304 noi săli de 
clasă.

regional a luat măsuri menite 
să grăbească lucrările și la 
cele 22 de săli care se află 
încă la zidărie, astfel ca la 15 
septembrie toate cele 304 săli 
de clasă să-și primească elevii.

— Ați remarcat că la ridi
carea noilor construcții școla
re participă și tineretul. Cum 
apreciați contribuția pe care 
o aduc tinerii ?

— Am participat, în nume
roase comune, la adunările în 
care s-a hotărît construirea 
noilor școli, sau săli de clasă.

Aproape peste tot, printre cei 
care au luat cuvintul se aflau 
și secretari ai organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile co
lective, din comună, expri- 
mind angajamentul tinerilor 
de a participa la traducerea în 
viață a celor hotărîte. Vizitînd 
apoi șantierele, m-am convins 
că tinerii își respectă cuvîniul. 
In raioanele Corabia, Baia 
de Aramă tinerii, antrenați 

de organizați
ile U.T.M., au 
participat 
pregătirea 
renului pentru 
construcții, 
strîngerea 
transportul ma
terialelor șl a- 
poi la execu
tarea construc
țiilor, prestînd 
sute și mii de 
ore de muncă 
patriotică. Pe 

lîngă grăbirea lucrărilor, 
munca patriotică a tineri
lor își spune cuvîntul și în re
ducerea costului lucrărilor, în 
realizarea de economii. în 
multe localități economiile rea
lizate prin muncă patriotică 
se ridică la aproape un sfert 
din valoarea construcției.

Preocuparea. organizațiilor 
U.T.M. din aceste comune con
stituie un exemplu pe care 
pot să-l urmeze și tinerii din

localitățile unde la construc
țiile școlare 
lucru. ~~

în cinstea 
aniversări a 
în satele și
noastre se desfășoară o inte
resantă întrecere „Pentru cea 
mai frumoasă și mai bine 
gospodărită școală". Obiecti
vele acestei întreceri, care cu
prind, pe lingă terminarea 
construcțiilor noi și curățenia 
și înfrumusețarea școlilor, a- 
menajarea de spații verzi și 
de terenuri sportive, aprovi
zionarea cu combustibil, pre
gătirea mobilierului, a mate
rialului didactic etc. oferă un 
teren prielnic de afirmare a 
contribuției tinerilor, a dra
gostei lor față de muncă și 
față de școala în care au în
vățat sau în care învață. Re
zultatele obținute pînă acum 
(majoritatea școlilor din regiu
ne sînt pregătite pentru înce
perea noului an școlar) în
dreptățesc convingerea că la 
bilanțul acestei întreceri, des
pre participarea tinerilor se 
vor spune doar cuvinte de 
laudă.

A. NICOLAE

Se lucrează la fundațiile depozi tului de îngrășăminte, ale Com
binatului de îngrășăminte chimi ce-Turnu Măgurele.

Studenți în amfiteatrele... Reșiței
(Urmare din pag. I)

piu Politehnica din Timișoara — 
în care specialitatea îndrumătoru
lui nu se potrivește cu specialita
tea studenților pe care-i îndrumă).

Incontestabil, o contribuție în
semnată în îndrumarea studenților 
practicant o aduc oamenii uzi
nei, inginerii și maiștrii în deo

sebi. Considerați ca viitori tova-

răși de muncă, în majoritatea sec
țiilor, studenții sînt înconjurați cu 
dragoste, ajutați să-și însușească 
cunoștințe cît mai temeinice. Dar 
nici în această privință nu s-a 
făcut totul. A fost foarte greu de 
aflat cine răspunde de practică din 
partea uzinei. Pe hîrtie erau con
semnate mai multe nume. în rea
litate, însă, inginerii numiți să 
răspundă de practică nu-și pot în-

deplini această sarcină fiind ple
cați fie în concediu, fie pe teren. 
Așa s-a întîmplat și în anul tre
cut. Cum se va rezolva situația ? 
E oare atît de greu să alegi un 
inginer din atîtea sute? Oricum, 
e nevoie de un „rector", de un 
îndrumător de practică, la nivelul 
uzinei, care să coordoneze și să 
controleze cum se desfășoară acti
vitatea studenților în secții.



ARATURILE
DE VARĂ

raionul Brăila:

CÎMP LARQ DE LUCRU
PE MIRIȘTI!

In raionul Brăila, recolta
tul păioaselor s-a terminat. 
Colectiviștii și mecanizatorii 
își îndreaptă acum atenția 
spre executarea la timp a tre- 
ierișului și mai ales spre efec
tuarea arăturilor adînci de 
vară și însămînțarea culturi
lor duble. Ploile care au că
zut în ultimele zile și în a- 
ceastă parte a țării, favori
zează grăbirea ritmului de 
execuție ă acestor lucrări, 
existînd toate condițiile pen
tru efectuarea lor la un bun 
nivel agrotehnic. Pentru a- 
ceasta se cere, firește, ca mai 
întîi terenul să fie operativ 
eliberat de paie. La G.A.C. 

de pildă, strînge- 
(acțiune la care 
de bază U.T.M. 

contribuție însem- 
___  I„..„ antrenarea activă
a tineretului) a început ime
diat după recoltarea primelor 
suprafețe cultivate cu cereale. 
„Zilnic la această lucrare par-

„6 Martie", 
rea paielor 
organizația 
a adus o 
nată prin

ticipă 120 de tineri" — ne spu
nea tovarășul Iulian Vizirea- 
nu, secretarul comitetului 
U.T.M. de la această gospodă
rie. în acest fel, mecanizatorii 
celor două brigăzi de tractoare 
de la S.M.T, Traianu, au putut 
intra chiar de la început cu 
toate forțele la executarea a- 
răturllor adinei de vară. Cu 
plugul în agregat cu grapa ei 
au executat pînă acum cîteva 
zile în urmă, arături pe apro
ximativ 500 de hectare.

Rezultate la fel de bune ob
țin și colectiviștii de la G.A.C. 
Victoria, unde din cele 1084 
hectare ocupate pînă nu de 
mult cu păioase, pe 580 hec
tare terenul a fost eliberat de 
paie, executîndu-se arături 
adînci de vară pe aproape 
400 hectare. Avansate sînt și 
G.A.C. din comunele Valea Cî- 
nepii, Traianu și altele.

în general în întregul raion 
rezultatele obținute la arat 
pot fi considerate bune. Au

în raionul Pitești

MAI MULTE TRACTOARE
ÎN SCHIMBUL II!A.

Vremea instabilă din ulti
mele zile a impus și în raio
nul Pitești luarea unor măsuri 
care să asigure folosirea în 
continuare cu randament spo
rit a mașinilor și utilajelor. în 
multe părți dar mai ales in 
G.A.C. care au avut suprafețe 
mari de recoltat ca : Bradul de 
Jos, Oarza, Bradu de Sus, Că- 
Unești ș.a. organizațiile U.T.M. 
au mobilizat la lucru toți ti
nerii colectiviști (peste 200), 
contribuind astfel la crește
rea simțitoare a ritmului de 
desfășurare a lucrărilor. In 
felul acesta tinerii mecani
zatori Marin Ștefan Ion Gri- 
gore, Ion Gabrea și alții de la 
S.M.T. Costești au putut să a- 
sigure mașinilor un randament 
sporit. Ei au făcut arături pe 
aproape 80 de hectare.

Totuși, în raionul Pitești de
calajul dintre recoltat, elibe
rarea terenului și arături este 
foarte mare. De exemplu, pînă 
la data de 27 iulie, cele două 
gospodării colective din orașul 
Pitești recoltaseră peste 1 200 
hectare din cele l 656 cu pă
ioase. Tot pînă la aceeași dată 
era eliberat terenul doar pe 
100 hectare și numai pe 80 de 
hectare se efectuaseră arături 
adînci. La eliberarea terenu
lui de paie ca și la arături 
în raionul Pitești se reparti
zează încă insuficiente brațe 
de muncă și tractoare. A- 
ceasta reiese clar urmărind 
viteza zilnică a acestor lucrări. 
Iată situația unei zile: recol
tat — 437 hectare; din acestea 
s-au eliberat de paie doar 190 
de hectare și s-au arat — 135.

La G.A.C. Valea Mărului 
mecanizatorii puteau ara pînă

acum peste 100 hectare în 
loc de 70. Tractoarele însă 
nu au fost folosite la întreaga 
lor capacitate deoarece strîn- 
sul paielor și snopilor se face 
anevoie.
Tractoriștii sînt nevoiți sa are 
pe fîșii înguste pierzînd tim
pul cu deplasări inutile. Re
partizarea unui număr mai 
mare de atelaje și colectiviști 
la eliberarea și transportul 
paielor ar soluționa aceas
tă situație. Asemenea mă
suri se impun și la G.A.C. 
Văleni — Podgoria, Mircești, 
Dărmănești și în alte părți, 
unde arăturile sînt efectuate 
pe mici suprafețe. Există po
sibilitatea ca acum cînd sece
rișul se apropie de sfîrșit, cele 
aproape 80 de tractoare exis
tente în raion să fie mai bine 
folosite la arături și însămîn- 
țări. Pentru a spori viteza de 
lucru la arat conducerile 
S.M.T. Teiu, Valea și Costești 
pot și trebuie să organizeze pe 
un număr mai mare de trac
toare schimbul II. Mecaniza
tori de schimb sînt. Firește, 
ritmul acestor lucrări depinde, 
așa cum am văzut, în mare 
măsură șt de modul în care 
colectiviștii creează front larg 
de lucru mecanizatorilor. Iată 
de ce organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. au datoria să antrene
ze în aceste zile un număr 
sporit de tineri la strîngerea 
și depozitarea paielor. în felul 
acesta decalajul dintre lucrări 
poate fi micșorat simțitor iar 
arăturile vor putea fi execu
tate la timp și în raionul Pi
tești.

fost eliberate de paie a- 
proximativ 20 000 de hectare, 
s-au executat arături adînci 
de vară pe circa 15 000 de 
hectare și s-au însamînțat cu 
culturi duble aproape 6 000 de 
hectare. Se puteau obține însă 
realizări mai bune. Sînt G.A.C. 
în raionul Brăila unde viteza 

. zilnică de lucru la arat este 
mult prea mică față de posi
bilități. Principala cauză a 
nereallzării vitezei de lucru 
planificate, în mai toate 
G.A.C., rămîne eliberarea cu 
întîrziere a terenului de paie 
și prin aceasta, folosirea cu 
randament scăzut la arat a 
tractoarelor. Așa se prezintă 
situația la G.A.C. din comuna 
Latinu unde din 700 hectare 
au fost eliberate de paie doar 
120 și numai 107 au fost arate 
și în general la toate G.A.C. 
deservite de S.M.T. Măxineni. 
Se impune deci ca la strînge
rea paielor de pe miriști mun
ca să fie mai bine organizată 
și fiindcă perioada actuală 
permite să fie repartizate for
țe sporite, în special atelaje, 
pentru transport.

în același timp brigăzile de 
tractoare (și aici grupele 
U.T.M. pot aduce o mare con
tribuție) trebuie să asigure 
printr-o exploatare rațională, 
folosirea cu randament spo
rit a tractoarelor. Apoi din 
G.A.C. unde arăturile de vară 
sînt pe terminate, tractoarele 
pot fi dirijate spre alte uni
tăți, în special în raza S.M.T. 
Măxineni, astfel îneît viteza 
de lucru să se mențină con
stant ridicată, iar această lu
crare deosebit de importantă 
să se execute la timp în tot 
raionul.

T. OANCEA

Asemenea mă-

N. BARBU 
I. MARCOVICI

ă prezentăm pa
tru dintre campi
onii regionali că
rora fotoreporte
rul nostru le-a 
surprins zlmbetul 
fericit al învingă

torului. Au muncit mult la antrena
mente dar nici acum nu se pot 
declara pe deplin satisfăcut!, și aș
teaptă finalele...

Elevă a Școlii medii din Lehliu, 
LUCIA BOGDAN a cișligat proba 
de 100 m plat, reușind să întreacă 
pe campioana anilor precedent!, 
F.ne Ioana. A stabilit și un rezultat 
care o anunță ca o talentată sprin
teră : 11,5 sec. Colega el din Ti tu. 
MARIA DINCA, este o campioană 
aproape consacrată. Ca la atîtea 
competiții sportive de masă, și de 
data aceasta a reușit să sosească 
prima la firul alb în proba de 200 
m plat.

Muncitoarea telefonistă MARIANA
din Uniceni, a fost declarată dublă campioană : 
ea a cîștigal primul loc la greutate cu un rezultat 
de 10,60 zn, iar la disc a avut o aruncare de 29,23 m 
ccupind, de asemenea, locul întîi.

MIRCEA TAC NE este un înzestrat gimnast, dar 
în același timp un bun polisportiv. A fost declarat 
campion regional la haltere, categ. 60 kg, ocupînd 
locul doi la săritura în înălțime, iar cu echipa de 
gimnastică-avansați, a ocupat primul loc.

Ei. împreună cu ceilalfi campioni regionali se 
pregătesc, cu gîndul la finala marii întreceri — 
Spartachiada republicană.

BĂRĂSCU,

I

$

SPARTACHIADA
REPUBLICANA

PERFORMANȚE MERITORII
Și la Cluj, 

în întrecerile 
etapei regio

nale au fost remarcați sportivi cu 
performanțe promițătoare. Cîțiva
dintre aceștia ne-au fost prezentați 
de maestrul emerit al sportului Ion 
Moina.

„Atletul VALENTIN JURCĂ, din 
Bistrița, a reușit la etapa a Il-a să 
stabilească un nou record raional, 
cîștigînd proba de triplu-salt cu re
zultatul de 13,50 m. Apoi, la întrece
rile finale ale etapei a III-a, el a 
ocupat primul loc cu un rezultat mai 
bun, 14,09 m, stabilind, de data a- 
ceasta, un nou record regional. Sal
tul reușit de la o performanță la 
cealaltă într-un timp relativ scurt — 
mai puțin de o lună — confirmă un 

foarte 
viteză 
conti- 
poate

sa

ATLETISM

talent autentic, înzestrat cu 
bune calități fizice ; detentă, 
de reacție. Pregătindu-se în 
nuare cu sîrguință, Valentin 
îmbunătăți consistent și ultima 
performanță".

Eleva SANDA TĂNASE din Cluj 
a dovedit și de astă dată calități 
multiple pentru probele atletice. Ea 
practică atletismul doar de doi ani. 
Dar pregătindu-se cu perseverență, 
sub îndrumarea antrenorului Traian 
Chitul, a reușit să devină o poli
sportivă bună. Sanda Tănase a cîști-

gat detașat concursul de pentatlon 
(lungime, înălțime, 200 m, 80 m gar
duri, greutate), acumulînd 3 748 de 
puncte și realizînd un nou record 
regional. La 16 ani, Sanda se dove
dește o pentatlonistă cu reale per
spective de afirmare. In pregătirea 
viitoare o atenție deosebită trebuie 
să acorde îmbunătățirii stilului în 
probele de aruncări și înălțime.

Asemenea lor, tînărul strungar 
VASILE SZARUKAN, de la fabrica 
„Metalul roșu" din Cluj, clasat pe 
primul loc la săritura în lungime, cu 
rezultatul de 7 m, ca și tînăra mun
citoare ELISABETA KONYCSKA, de 
la Fabrica de tricotaje „Someșul" din 
Cluj, cîștigătoarea probei de arun
carea greutății cu 10,77 m — s-au 
afirmat în întrecerile etapei regio
nale. La început de drum, ei au ne
voie în primul rînd de continuitate 
în activitatea atletică, prin partici
pare la cît mai multe concursuri. în 
felul acesta vor acumula experiență, 
se vor forma ca 
manță".

atleți de perfor-

GIMNASTICĂ rile de gimnas
tică s-au 

marcat, de asemenea, elemente ti
nere, de perspectivă. Despre tinerii 
gimnaști ne-a vorbit maestrul emerit

re-

al sportului Moraru Albini, director 
al concursurilor de gimnastica.

„Printre concurenți au ieșit în evi
dență certe speranțe ale gimnasticii 
clujene. Ei au acum doar 12—13 ani: 
TIBERIU DEAC, MIRCEA SINGEOR- 
ZAN, MARIA BARNA (Bistrița), MA
RIA MĂCIȘAN, MARIA SMOLKA, 
DANIELA DUMITRESCU (Cluj) etc., 
sînt doar cîțiva dintre cei care au 
dovedit frumoase calități pentru 
gimnastica acrobatică și artistică. 
Bine formați din punct de vedere 
fizic, corpuri atletice proporțional 
dezvoltate, ei au la dispoziție optime 
condiții de pregătire și în cîțiva ani 
pot aspira la cucerirea categoriei în- 
tîi de clasificare. Un prim pas spre 
afirmare au și înfăptuit fiind selec
ționați în lotul ce va reprezenta re
giunea Cluj la finalele pe țară ale 
Spartachiadei republicane".

La stațiunea experimentală Greaca a început recoltatul strugurilor. Primele 9 000 kg struguri 
recoltate au și fost trimise pe piețele Capitalei.

Foto: AGERPRES

Cercetarea multor fenomene na
turale nu era posibilă pînă de 
curînd decît la „fața locului“.

Dar cum producerea acestor 
fenomene nu poate fi obținută 
la... comandă, oamenii de știință 
țin din ce în ce mai mult să re
producă în laborator vîntul și 
cutremurele, valurile și alte feno
mene naturale.

Sil trecem în revistă doar cî- 
teva din aceste experiențe intere
sante, efectuate în ultimul timp 
în diverse țări ale lumii.

.Codrii de aramă'
Astfel in Anglia au fost puse 

la punct o serie de dispozitive 
curioase care stimulează acțiunea 
unor false furtuni asupra unor 
falși arbori. De ce se fac aceste 
experiențe la ca^e participi o se
rie de instituții de mare prestigiu 
din aviație. fizică și industria 
forestieră ? Pentru că in ultimii 
ani furtunile au provocat pagube 
imense pădurilor de pe teritoriul 
englez. O singură furtună din ia
nuarie 1953 din Scoția, a smuls 
din vămînt 4000000 de arbori, 
în special conifere.

Pentru imitarea unei păduri, 
cercetătorul Alstair Fraser a utili
zat 256 de „arbori artificiali" 
montați pe mici socluri și fixați 
pe o platformă turnantă. Arborii

confecționați din fire de aramă 
au o înălțime de 12 cm și un 
diametru de 7—8 cm. In această 
„pădure" sînt montate din loc în 
loc mici aparate care măsoară 
„oboseala" arborilor în momentul 
cînd printr-un tunel special este 
produsă o furtună care suflă cu 
o putere de 85 km pe oră.

dure au un efect negativ asupra 
arborilor. Astfel de coridoare 
canalizează vîntul și măresc ac
țiunea sa distrugătoare. De aceea 
arborii de la marginea acestor 
drumuri trebuie să fie plantați 
foarte profund. în viitor se va 
putea calcula matematic dispozi
ția drumurilor ce se fac în păduri,

Fenomene ale naturii
imitate în laborator

Dimensiunile arborilor artifi
ciali au fost calculate pe baza 
datelor obținute de un alt cerce
tător D. E. Walshe, care a lucrat 
într-o „suflătorie" cu arbori na
turali

Primele studii efectuate au dus 
la interesante concluzii practice 
S-a demonstrat astfel că drumu
rile sau cărările făcute intr-o pă-

ceea ce va diminua efectul 
furtunilor asupra copacilor.

Valuri pe... uscat
Dar adincul mărilor poate fi 

studiat in laborator ? Oamenii de 
știință au arătat că și acest lucru 
este posibil. La principalele in
stitute hidrologice din lume exis

tă de mult „bazine maritime" în 
miniatură în care se simulează 
diferite aspecte ale mișcării mă
rilor și oceanelor.

Recent în Japonia a fost creat 
un model hidrodinamic al Mării 
Japoniei. Modelul are forma unei 
clădiri circulare semănînd cu 
două inele concentrice. Datorită 
construcției sale speciale, deși nu 
are dimensiuni prea mari în ba
zin, se pot studia un număr infi
nit de probleme marine : valurile, 
mecanismul de formare a furtuni
lor, mișcările ondulatorii ale su
prafeței mării și influența vîn- 
turilor asupra valurilor.

Cercetătorii japonezi au rezol
vat peste 500 de ecuații asupra 
mișcării lichidului în bazin. în 
urma calculelor matematice efec
tuate s-a alcătuit o hartă a cu- 
renților Oceanului Pacific. Aceas
tă hartă obținută pe baza experi
mentelor de laborator și a calcu
lelor matematice, coincide cu 
atlasul curenților oceanici alcătuit 
în urma observațiilor la fața 
locului.

Un rezultat practic imediat al 
studiilor efectuate de hidrologii 
japonezi este proiectarea unor 
dispozitive pneumatice pentru 
amortizarea furiei valurilor.

Dr. EM ROMAN

La concursul 
de haltere, un
de au partici

pat mai mulți tineri din orașele 
Cluj, Turda, Bistrița, Dej, Huedin 
etc., l-am întîlnit pe maestrul sportu
lui Tiberiu Roman, antrenor la C.S.M. 
Cluj. „Sportul halterelor — ne spu
nea dînsul — se bucură de o popu
laritate tot mai mare în rîndurile 
tinerilor din regiunea noastră. De

HALTERE

știri

sportive
• Miercuri pe stadionul din 

Constanta s-a disputat meciul in
ternațional de fotbal dintre echipe
le Farul Constanța și Aufbau 
Magdeburg (R. D. Germană). Vic
toria a revenit fotbaliștilor romîni 
cu scorul de 3—1 (0—1).

• Echipa de fotbal Chemie 
Leipzig, campioana R. D. Germane, 
și-a început turneul în țara noas
tră, jucînd ieri la Cluj cu forma
ția Știința din localitate. întîlnirea 
s-a terminat cu scorul de 2—1 
(0—1) în favoarea echipei Știința.
• Echipa iugoslavă de fotbal 

Spartak—Subotița, care întreprinde 
un turneu în fara noastră, a întil- 
nit la Sighet formația locală Fo
restiera Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (2—0). 
Astăzi fotbaliștii iugoslavi evolu
ează la Cărei.

• Sala sporturilor din Constan
ța va găzdui în zilele de 7, 8 și 9 
august întrecerile turneului inter
national feminin de baschet dotat 
cu „Cupa Mării Negre". La turneu 
participă echipele R. P. Polone, 
Iugoslaviei, R. D. Germane și R. P. 
Romîne. Turneul de la Constanta 
constituie 
a celor 4 
pionatelor 
între 6 și 
pesta.

un prilej de veriiicare 
echipe In vederea cam- 

europene programate 
13 septembrie la Buda-

ÎN LIBRĂRII:
„INTRODUCERE

IN CIBERNETICĂ**
Prin marele avînt pe care l-a 

luat cibernetica, astăzi cercuri tot 
mai largi de cititori sînt intere
sați de a cunoaște noile puncte 
de vedere, noile metode și aparate 
pe care această ștință le oferă 
oamenilor.

Recenta lucrare a prof. univ. 
Edmond Nicolau, apărută în Edi
tura tehnică, pune la îndemîna 
unor cercuri largi de cititori, o 
prezentare a acestei tinere științe.

Spre deosebire de alte lucrări 
de informare, în această carte se 
pornește de la expunerea unor no
țiuni de bază privind instrumen
tul matematic necesar înțelegerii 
mai profunde a modului în care

funcționează dispozitivele ciberne
tice.

Prin modul dar în care sînt 
prezentate problemele, cititorul 
este informat nu numai de as
pectele teoretice generale (teoria 
informației, sisteme de reglare au
tomată etc.), dar și de principiile 
de bază ale unor importante dis
pozitive cibernetice, cum ar fi 
de exemplu calculatoarele digitale.

Cartea apărută zilele acestea in 
Editura științifică umple un gol 
important in literatura de infor
mare științfiei de la noi din 
țară și este utilă cercurilor largi 
de cititori.

Ing. AL. POPOVICI

„Dr. C. I
Lună de lună, in editurile noa

stre apar noi și noi lucrări me
nite a dărui tinerilor cititori 
dimensiunile unora din marile 
personalități științifice ale țării, 
ale acelora care au contribuit de-a 
lungul deceniilor la dezvoltare* 
impunătorului edificiu al științei 
<i tehnicii romînești.

„Obîrșia și primele manifestări", 
^Medicul C. I. Istrati", ^Chimis
tul C. I. Istrati. profesor, crea
tor de școală, prieten al tinere
tului". „Animator al vieții știin
țifice din țară" — iată dteva din 
capitolele unei ample monografii.

. Istrati66
recent apărute în Editura științi
fică închinată unuia dintre promo
torii creației științifice.

Doi vechi colaboratori ai pro
fesorului — Ion Jianu și George 
Vasiliu — reușesc să recompună 
cu talent imagini ale vastei acti
vități științifice a doctorului Is
trati, autor al unor valoroase lu
crări științifice, educator a nu
meroase generații de oameni de 
știință care au dus mai departe 
moștenirea sa științifică.

TR. POTERAȘ

altfel, este edificator numărul în
semnat de concurenți la întrecerile 
de haltere — aproape 1 200 — în __ 
drul Spartachiadei republicane. Cu 
acest prilej s-au realizat unele 
zultate valoroase, ceea ce mă 
dreptățește să cred că la întrecerile 
finale de la București ne vom pre
zenta cu șanse pentru primele locuri. 
Și acum să vă prezint pe cîțiva con
curenți. SPIRIDON HERGHILIGIU, 
categoria semigrea, deținătorul unui 
nou record regional cu 340 kg. In 
evoluția sa am sesizat o remarcabilă 
forță și mobilitate în executarea ce
lor 3 stiluri : smuls, ridicat și împins. 
S-a remarcat în întrecerile etapei în
tîi și a reușit, printr-o pregătire 
sîrguincioasă, să progreseze într-un 
ritm foarte rapid. Aceasta ne con
vinge că dispune de reale calități 
pentru continua îmbunătățire a per
formanței. ANTON ZAKARIAȘ, de 
la Fabrica „Porțelanul", la categoria 
cea mai ușoară, a îndeplinit norma 
de maestru aj sportului (292,500 kg) ; 
iar GH. SÎRBU, la categoria grea, a 
stabilit un nou record regional de 
juniori. Alături de Spiridon ei sînt 
promovați în secția de performanțe 
a C.S.M. Cluj, cu convingerea că 
dispun de reale calități, care, stili
zate prin antrenamente științifice, 
vor rodi prin performanțe din cele 
mai bune".

ca-

re- 
în-

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, 

a d-Iui Raymond Firestone
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Gaston Ma
rin, a primit pe dl. Raymond 
Firestone, președintele campaniei 
„Firestone tyre and rubber" din 
Akron — S.U.A., care se află în 
vizită în țara noastră, împreună 
cu soția, la invitația sa.

La discuția care a avut loc cu 
acest prilej au luat parte Mihail 
Florescu, ministrul industriei pe
trolului și chimiei, precum și 
funcționari superiori din acest 
minister, reprezentanți ai între
prinderii de stat pentru comerțul 
exterior „Mașiniimport".

Miercuri seara, în ultima zi a 
vizitei oaspetelui, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri a oferit

• Miercuri, 29 iulie,
desfășurat în Capitală ____
rile sesiunii de comunicări a 
Academiei militare generale 
și a școlilor militare superioa
re de ofițeri, consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei noastre.

• în cadrul manifestărilor 
închinate celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei,

s-au 
lucră-

un dineu. Au luat parte dl. Ray
mond Firestone, împreună cu soția 
și John P. Shaw, însărcinat cu a- 

faceri ad-interim al S.U.A. la 
București. Din partea romînă au 
luat parte Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și chi
miei, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

★
în timpul șederii în țara noas

tră, președintele Companiei ame
ricane a vizitat unități indus
triale și a făcut o scurtă călătorie 
pe litoralul Mării Negre.

(Agerpres)

MÂȚII
miercuri după amiază, în sala 
Casei Universitarilor din Cluj, 
a avut loc conferința „Din 
trecutul de lupta al poporului 
nostru pentru libertate socială 
și independență națională".

A vorbit prof. univ. Ștefan 
Pascu, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne. 
După conferință a rulat filmul 
„Tudor".

CINEMA TOGRAFE
COMOARA DIN LACUL DE 

ARGINT — cinemascop rulează 
la: Patria (orele 9,45; 12; 14,15; 
16.30; 19; 21,15), București (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16,30; 18,45;
21), Melodia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21), Modern (orele 
10,15; 1230; 15,45; 18; 20.15). Fe
roviar orele 12,30: 15; 17,30;
20) , Excelsior (orele 8,45; 11,15;
13.45; 16,15; 18,45; 21,15). UNDE-I 
CENERALUL rulează la : Re
publica (orele 9,45; 12; 14; 17;
19; 21,15), Victoria (orele 10;
12; 14; 16; 18.15; 20,30). DOUĂ DU
MINICI rulează la : Carpati (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45), 
Grivița (orele 10; 12; 16; 18; 20). 
LA STRADA rulează la : Luceafă
rul (orele 10,30; 13; 15,30; 18;
20,30), Flacăra (orele 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Rahova (orele 15,30; 
17,45; 20) M-AM ÎNDRĂGOSTIT 
LA COPENHAGA — rulează la : 
Capitol (orele 9,30; 11.45; 14;
16,15; 18,45; 21,15), Tomis (orele 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30). DRA
CUL ȘI CELE ZECE PORUNCI — 
cinemascop rulează la: Central 
(orele 10.15; 12 45; 15.15; 17.45; 
20.15). NĂZDRĂVĂNIILE LUI 
KOJA rulează Ia : Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Dacia 
(orele 9: 11; 13) CASCADA DIA
VOLULUI rulează la : Dacia (orele 
15; 17; 19; 21). DOMNUL TOPAZE 
— cinemascop rulează la : Festi
val (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19;
21) . Volga (orele 10; 12; 14,30;
16.30; 18,30; 20,30). ZILE DE FIOR 
ȘI RÎS rulează la : Union (orele 
16; 18,15 , 20,30), PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața — Doina. 
LUMEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD — rulează la : Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
CERUL ȘI MOCIRLA - rulează la 
Cosmos (orele 16; 18; 20). CEI
TREI MUȘCHETARI — cinema
scop (ambele serii) rulează la : 
Giulești (orele 9: 12,30; 16,15; 20). 
OCOLUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii)

rulează la : înfrățirea între po
poare (orele 11; 15; 18,45), Miorița 
(orele 10; 13; 16,30; 20,15), Bu-
cegi (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
POPASUL rulează la : Buzești (o- 
rele 15; 17,15; 19,30), Cotroceni 
(orele 16; 18; 20), Adesgo (orele 
15,30; 18; 20,30). COMEDIANȚII 
rulează la : Cultural (orele 15; 17;

21). KOZARA rulează la : 
Crrngași (orele 15.30; 18; 20,30). 
ASASINUL DIN CARTEA DE TE
LEFON rulează la : Unirea (orele 
15; 17,15; 19,30), Vitan (orele 16; 
18: 20), Ferentari (orele 15; 17- 19- 
21). ANOTIMPURI, rulează’ la 
Munca (orele 16; 18,30; 20,30). ȘE- 
HERAZADA — cinemascop rulea
ză la : Popular (orele 11; 16), Au
rora (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
20). KALOIAN rulează la : Popu

lar (orele 18,15; 20,30). COMISA- 
17 h la : Ar,a (Ore,e 15>
i?'l5in?9^30)' Mos’lor (orele 15;

(orele IO; 12,15- 
^'3?; 20'3°L Drumul Sării
nPFD-rJ6’ 18115’ 20*30)' CAUZE 
DREPTE — cinemascop rulează la : 
viitorul (orele 15,30; 18- 20 30) 
DOMNI$Oara.., BARBĂ Al.BAS-

,a Colentina (orele 
15,30,- 17.30; 19.30) CĂLĂTORIE 
SPRE CENTRUL PĂMÎNTULUI ™ 
cinemascop (ambele serii) rulează 
Ia Floreasca (orele 10,30; 15, 18- 
2i). ,.CUBA 58“ rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15) DOI 
COLONEI rulează la Pacea (orele 
16: 18. 20), FRAȚII CORSICANI 
- cinemascop rulează la Lira (o- 
rele 10,30; 14,30; 16,45; 19f 21).



fVizita delegației guvernamentale ATENA: întrevederile 
lui Makarios

și M. M. Bokanowski
PARIS 29 — De la trimisul 

Agerpres :
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu, a avut 
miercuri o întrevedere cu Mi
chel Maurice Bokanowski, 
ministrul industriei al Franței.

La sfîrșitul întrevederii, 
Alexandru Bîrlădeanu a de
clarat :

întrevederea pe care am a- 
vut-o cu domnul ministru al 
industriei, Maurice Bokanow
ski, a fost deosebit <le utilă.

Așa cum știți, Romînia cu
noaște un avînt multilateral 
în toate sectoarele economiei 
sale. Industria noastră a în
registrat în acești ultimi ani o 
dezvoltare rapidă, care creea-

ză în permanență noi premise 
de colaborare rodnică pe plan 
economic, sporind în fiecare 
an atit nevoile de import ale 
Romîniei cit și posibilitățile 
sale de export.

Am constatat cu satisfacție 
sporirea în ultimii ani a volu
mului de schimburi comercia
le între Romînia și Franța ale 
cărei realizări științifice și 
tehnice sînt cunoscute și apre
ciate în țara noastră. Sîntem 
în același timp convinși că 
posibilitățile de dezvoltare a 
acestor schimburi sînt depar
te de a fi epuizate.

Schimbul de vederi cu dom
nul ministru al industriei 
franceze ne-a întărit această 
convingere.

Sînt sigur că schimbul aces
ta de vederi, pe cît de util pe 
atît de constructiv, va contri
bui la progresul cooperării re
ciproc avantajoase dintre ță
rile noastre.

Răspunzînd întrebărilor 
puse de ziariști Maurice Bo- 
kanowsky a arătat că în 
cursul discuțiilor au fost abor
date probleme privind schim
burile economice între cele 
două țări, subliniind că de la 
vizita sa în București, făcută 
cu doi ani în urmă — prima 
vizită a unui membru al gu
vernului
de după război 
registrate 
în folosul

ATENA 29. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te: în cadrul vizitei pe care o face 
la Atena Ia invitația guvernului 
grec, arhiepiscopul Makarios, pre
ședintele Ciprului, a avut miercuri 
întrevederi cu premierul Papan- 
dreu, cu Kostopoulos, ministrul a- 
facerilor externe și cu alte oficia
lități.

S-a anunțat că printre proble
mele examinate a fost și aceea a 
conținutului apelului cc urmează 
să fie adresat Adunării Generale a 
O.N.U. în care se cerc respecta
rea dreptului poporului cipriot la 
autodeterminare. Deși este 
că ’ ~ ’

sigur 
părerile Ciprului și Greciei co-

respund în ce privește conținutul 
apelului, scrie ziarul „To Vima", 
se pare că în ce privește data pre
zentării apelului există o diferență 
de păreri între cele două părți.

După întrevederea avută cu 
președintele Makarios, ministrul 
dc externe grec Kostopoulos a fă
cut o declarație în care a lăsat să 
se înțeleagă că guvernul grec este 
de părere că apelul nu trebuie pre
zentat Adunării Generale a O.N.U. 
înainte dc a se epuiza eforturile dc 
mediere ale lui Tuomioja. Pre
ședintele Makarios a declarat însă 
că guvernul cipriot consideră ine
vitabil un apel adresat O.N.U.

După înapoierea din țările socialiste vizitate

DECLARAȚIILE
I

★ ★

francez în Romînia 
au fost în- 

progrese serioase, 
ambelor țări-4.

LUI EDWARD DU CANN
U.R.S.S. Zeci de mu de oameni 
fac excursii turistice in Trans
baikal. Locul cel mai preferat 
al turiștilor sînt stîncile

★

PARIS 29 (Agerpres). 
genția France Presse 
mite o declarație făcută 
Alain Peyrefitte, ministrul in
formațiilor, după o ședință a 
Consiliului de Miniștri al 
Franței :

„Primele convorbiri franco- 
romîne s-au desfășurat în con
diții bune. Sîntem la ora ac
tuală cu totul satisfăcuți. Era 
firesc, a precizat ministrul, să 
se facă în comun un examen 
asupra relațiilor economice, 
tehnice și culturale între cele 
două țări deoarece este vorba 
de două țări pe care le-au le
gat întotdeauna geografia, is
toria, limba latină și o anumi
tă comunitate de sentimente".

Printre problemele aflate în 
centrul convorbirilor declara
ția se referă mai întîi la 
cele economice. Relațiile co
merciale franco-romîne sînt,

— A- 
trans- 

de

pentru moment, în stadiu de 
început. Ele nu au fost, de 
fapt, restabilite decît in 1954 
și, în pofida unei creșteri con
stante a schimburilor începînd 
din acea perioadă, mai rămî- 
ne mult de făcut în acest do
meniu. In 1954, comerțul între 
Franța și Romînia a fost de 
18 milioane franci. El este as
tăzi de 272 milioane, dar a- 
ceasta mai este încă o cifră 
destul de slabă care lasă Fran
ța în urma mai multor țări 
occidentale pe lista furnizori
lor și clienților Romîniei.

O parte a convorbirilor ac
tualmente în curs se referă la 
modalitățile destinate să per
mită mărirea schimburilor.

Problema creditelor, a arătat 
Alain Peyrefitte, răspunzînd 
la o întrebare, nu a făcut o- 
biectul unor convorbiri spe
ciale.

a convorbirilor esteO parte
consacrată căutării posibilită
ților participării Franței la 
dezvoltarea tehnică a Romî
niei, iar dl Bîrlădeanu a avut 
convorbiri precise cu dl Pa- 
lewski.

Al treilea subiect tratat, a 
spus ministrul în continuare, 
privește problemele culturale. 
Posibilitățile existente în acest 
domeniu vor putea fi reflec
tate printr-un acord cultural 
intre cele două țări.

Se poate spune în ansamblu, 
a arătat ministrul în încheie
re, că dezvoltarea relațiilor 
economice, tehnice și culturale 
între cele două țări este dori
ta de ambele părți. Acest lu
cru nu poate fi, în cele din 
urmă, decît în favoarea păcii 
internaționale.

LONDRA 29 
nistrul de stat 
merțului Marii 
Du Cann, s-a 
Londra, după o vizită făcută în 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, R.P. 
Ungară și R. S. Cehoslovacă. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, într-o declarație făcută pe 
aeroport reprezentanților presei, el 
a subliniat că perspectivele lărgi
rii relațiilor comerciale ale Marii 
Britanii cu cele patru țări vizitate 
sînt foarte bune, ele putînd duce 
chiar la o ameliorare a actualei 
situații a exporturilor britanice.

Intr-o declarație făcută postului 
de radio Londra, Edward Du Cann 
a arătat că vizitele făcute au avut 
drept scop examinarea, în cadrul 
unor convorbiri prietenești, a pro
blemei dezvoltării comerțului din
tre Anglia și aceste state. In ul
timii cinci ani comerțul englez cu 
statele amintite a sporit aproape 
cu 80 la sută și în primele șase 
luni ale anului curent comerțul cu

(Agerpres). — Mi
la Ministerul Co- 
Britanii, Edward 
înapoiat marți la

Cehoslovacia a sporit cu 25 la 
sută față dc aceeași perioadă a 
anului trecut.

Referindu-se Ia schimburile co
merciale dintre Anglia și țările 
socialiste vizitate, el a spus că in
dustriașii britanici au exportat 
deja uzine întregi în aceste state, 
instalații pentru fabricarea de ma- 
sini-unelte și alte produse. Minis
trul britanic a subliniat că expan
siunea comerțului urmărește o mai 
bună înțelegere, care la rîndul ei 
va contribui la menținerea păcii.

Referindu-se la convorbirile a- 
vute la București, Edward Du 
Cann a declarat că acestea au fost 
utile și i-au oferit prilejul să cu
noască mai îndeaproape planifica
rea economică a Romîniei, ceea ce 
îl face să creadă că perspectivele 
sporirii relațiilor comerciale cu 
Romînia sînt bune. Totodată mi
nistrul englez a spus că a apre
ciat amabilitatea și amiciția care 
i-au fost arătate.

„Dvorțr din împrejurimile ora
șului Cita. Aceste stinci sînt 
de natură vulcanică- In ioto- 
g ral ie : turiști pe stîncile

„Dvorțî"

în parlamentul

sud-rhodesian

I

Presa internațională despre vizita
Delegația de ziariști romini in R. P. Ungară

CONGO: Noi localități 
controlate de răsculați

PARIS 29 (Agerpres). 
delegației guvernamentale a R. P. 
Romîne în Franța continuă, să fie 
oglindită pe larg în presa fran
ceză. Atenția ziarelor se concen
trează îndeosebi asupra convor
birii dintre președintele Franței, 
Charles de Gaulle și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

Presa scoate în evidență decla
rația făcută de primul ministru 
după terminarea întrevederii cu 
generalul de Gaulle.

Sub titlul „De Gaulle a primit 
pe Maurer, primul ministru ro- 
mîn", cotidianul „L'Aurore" scrie: 
„Cea de-a doua zi a vizitei în 
Franța a șefului guvernului romîn, 
Ion Gheorghe Maurer, și a dele
gației pe care o conduce a căpă
tat o importanță deosebită : Ge
neralul de Gaulle s-a întreținut 
îndelung cu dl. Maurer". Ziarul 
publică în întregime declarația fă
cută de președintele Consiliului dc 
Miniștri rcinîn după întrevederea 
de la palatul Elysee.

Ziarul „Le Monde' într-un ar
ticol pe două coloane publicat în 
prima pagină scrie că primirea la 
„Elysee" comportă în ea însăși 
semnificația politică care nu sca
pă nici unui observator străin.

Ziarul „Le Figaro" subliniază 
acea parte a declarației președin
telui Consiliului de Miniștri ro
mîn în care se arată că „dezvol
tarea relațiilor franco-romîne con
tribuie la marea cauză a păcii. Re
dînd în întregime cuvîntarea rosti
tă de Ion Gheorghe Maurer la 
dineul oferit Ia Ambasada R. P. 
Romîne, ziarul menționează că 
„șeful guvernului romîn a rostit 
un toast deosebit de călduros".

Sub titlul „întrevederile franco- 
romîne au fost fructuoase" ziarul 
„Les Echos" relatînd despre între
vederea de la palatul Elysee, con
semnează : „în general, primele

romîne
convorbiri între delegația romină 
și interlocutorii săi francezi s-au 
desfășurat într-o atmosferă ex
celentă".

Concluzia care se poate trage, 
arată „France Presse", referindu-se 
la declarațiile șefului guvernului 
romîn, este: „posibilitatea pe care 
o au guvernele francez și romîn 
— cu toate că cele două state au 
sisteme diferite — de a dezvolta 
tot mai mult relațiile dintre ele“.

Ziarele „L'Humanite" și „Libe
ration" publică relatări ale vizi
telor făcute marți.redînd extrase 
din declarația făcută presei de 
premierul romîn.

Gheorghe Maurer de către de 
Gaulle. Ziarul „Trud" menționea
ză că in cursul convorbirii, care 
a avut loc, au fost examinate pers
pectivele dezvoltării relațiilor in
tre cele două țări.

VARȘOVIA 29 (Agerpres).
— Sub titlul „Președintele de 
Gaulle a primit pe premierul 
Maurer", ziarul „Trybuna 
Ludu“ relatează despre între
vederea de la Palatul Elysee, 
publicînd extrase din declara
ția făcută după această între
vedere de Ion Gheorghe Mau
rer.

Ziarul relatează, de aseme
nea, despre desfășurarea celei 
de-a doua zile a vizitei în 

. Franța.

BERNA 29 (Agerpres). — 
Presa elvețiană publică ample 
articole și informații consa
crate vizitei delegației romîne 
în Franța. Ziarul „Journal de 
Geneve" scrie că primirea 
primului ministru romîn de 
către președintele de Gaulle 
marchează interesul pe care 
șeful statului francez îl ma
nifestă față de această vizită. 
Ziarul subliniază că colabora
rea franco-romînă se dezvoltă 
sub semnul coexistenței paș
nice.

LONDRA 29 (Agerpres). ■— 
Intr-un amplu articol, ziarul 
„Times14 se referă la lărgirea 
relațiilor economice ale Repu
blicii Populare Romîne cu 
toate țările lumii, determinată 
de „rapida industrializare și 
modernizare" prevăzută de 
planul de șase ani. In numărul 
său din 27 iulie, „Times-4 arată 
că, după cum se spune, la Pa
ris „se întrevăd urmări promi
țătoare pentru o politică de 
coexistență cu Occidentul, în
temeiată pe egalitate și res
pect pentru suveranitatea na
țională, cu avantaje reciproce44. 
„Romînia — continuă ziarul — 
caută să dezvolte relații eco
nomice cu toate statele, indi
ferent de regimurile lor, cu 
condiția unor avantaje reci
proce, fără condiții politice, 
restricții sau discriminări".

Ziarul „Guardian44 scrie că 
„se speră că vizita se va do
vedi o importantă piatră de 
hotar14 în dezvoltarea relații
lor romîno-franceze. Vorbind 
despre posibilitatea dezvoltă
rii comerciale între Franța și 
Romînia, ziarul subliniază că 
„Franța va trebui să cumpere 
mai mult, dacă urmează să 
vîndă mai mult".

BUDAPESTA 29. — Cores
pondentul Agerpres transmi
te: Cu prilejul vizitei în R. P 
Ungară a delegației de ziariști 
romini. condusă de Constantin 
Florea, redactor-șef adjunct al 
revistei „Lumea", Mihail Ro
meo Așteleanu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne la Budapesta, a oferit 
marți seara în saloanele am
basadei un cocteil.

Au participat Dyenes

dras, adjunct al șefului Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.M.S.U» Nameny Geza. șeful 
serviciului de informații al 
Consiliului de Miniștri. Renyi 
Pal. redactor-șef adjunct al zia
rului „Nepszabadsag-*. Zador 
Tibor, directorul Direcției de 
presă din M.A.E.. reprezen
tanți ai Uniunii ziariștilor, ai 
ziarelor centrale și agenției de 
presă M.T.I., reprezentanți ai 
Ministerului de Externe.

SALISBURY 28 (Agerpres). 
— Parlamentul sud-rhodesian 
și-a reluat marți lucrările 
după o vacanță de două luni 
și jumătate. In prima zi în 
fața Parlamentului au fost 
prezentate două moțiuni de 
neîncrede în guvernul Smith.

Una din aceste moțiuni pre
zentată de Edgar Whitehead, 
fost prim-ministru, lider al 
Partidului Național de opozi
ție cere guvernului să decla
re în mod categoric că nu va 
iniția acțiuni neconstituționale 
în legătură cu problema^ acor
dării independenței. “ 
nul, se arată în 
pierdut încrederea 
tului, care regretă 
făcute în legătură 
marea unilaterală 
denței Rhodesiei de sud.

Cea de-a doua moțiune pre
zentată de deputatul indepen
dent. Palley. subliniază că gu-

Guver- 
moțiune, a 
parlamen- 

declarațiile 
cu procla- 
a indepen-

LEOPOLDVILLE. — înain
te de a părăsi orașul Elisa- 
bethville, pentru a pleca la 
Leopoldville, unde a fost re
chemat de urgență de către 
președintele Kasavubu, mini
strul de interne în guvernul 
central congolez Munongo, a 
anunțat anularea pentru Ka
tanga orientală a măsurilor 
care interzic deținerea de ar
mament pe întreg teritoriul 
Katangăi.

După cum relatează agen
țiile de presă, forțele răscula
te continuă înaintarea. Marți 
ele au ocupat orașul Kongolo, 
silind trupele guvernului cen
tral să se retragă spre Kami- 
na. Răsoulații au ocupat 
miercuri localitatea Sentery, 
un centru important al pro
ducției de bumbac din pro
vincia Lomami. în cercurile 
apropiate armatei guverna
mentale se apreciază că prin 
ocuparea orașului Sentery s-a

asigurat posibilitatea joncțiu
nii cu celălalt mare grup de 
forțe răsculate, condus de 
Pierre Mulele, care continuă 
înaintarea în provincia Kwilu.

Un alt grup de răsculați a 
pătruns în satul N Kala, si
tuat la 30 km sud de Baudou- 
inville, înaintînd spre aero
porturile importante situate 
pe platourile înalte de la Ma- 
rungu.

Agenția United Press Inter
national relatează că la Al
bertville, capitala provinciei 
Katanga de nord, a fost for
mat un guvern sub președin
ția lui Gaston Soumialot, con
ducătorul forțelor răsculate, 
care deține în același timp și 
funcția de ministru al apără
rii. împuternicirile acestui 
guvern se extind asupra tutu
ror regiunilor din Congo-ul 
răsăritean, aflate sub contro
lul forțelor răsculate, inclusiv 
asupra provinciei Kwilu.

vernul Smite a 

de a ac 
unui nui

I*

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Agenția TASS, ziarul „Trud" și 
„Sovetskaia Roșia" au relatat 
despre primirea tovarășului Ion

LUCRĂRILE CONGRESULUI
INTERNAȚIONAL 

DE GEOGRAFIE
LONDRA 29 Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite :
între 20 și 28 iulie s-au desfă

șurat la Londra lucrările celui 
de-al XX-lea Congres internațio
nal de geografie, la care au par
ticipat circa 2 000 de delegați din 
65 de țări. Din partea R.P. Ro
mîne a participat o delegație con
dusă de prof. dr. Tiberiu Morariu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne.

Au fost prezentate numeroase 
comunicări și au fost organizate 
expoziții de cărți și hărți. La dez
baterile care au avut loc la con
gres au fost apreciate în mod 
deosebit, comunicările: „Vîrsta a-

lunecărilor de teren din Transil
vania44, „Probleme de geomorfolo- 
gie aplicată în R. P. Romînă“, 
„Cercetări periglaciare în R. P. 
Romînă" — prezentate de prof. dr. 
Tiberiu Morariu ; „Harta reparti
ției populației R. P. Romîne" — 
prezentat de prof. dr. Ion Șandru, 
prorectorul Universității din Iași; 
„Relieful de piemonturi ca stadii 
principale de dezvoltare în Car- 
pații romînești" — prezentat de 
Grigorc Posea.

în ultima zi a Congresului, au 
avut loc alegeri de membri titu
lari și corespondenți pe comisik 
Reprezentanții romîni au fost aleși 
în io comisii.

dreptul de vot 
sporit de african: 

și continuă să priveze popu
lația tării de libertate perso
nală prin restricții arbitrare. 

Membrii parlamentului au 
început dezbaterile în legătu
ră cu cele două moțiuni.

GHANA. Vedere de pe o stradă din Accra.

fără a fi consultat în prea
labil.

VARNA. — Agenția B.T.A. 
anunță că în seara zilei de 29 
iulie la Teatrul de vară din 
Varna a fost prezentată opera 
„Aida' la care și-au dat con
cursul Zenaida Palii, artistă a 
poporului din R. P. Romină, și 
Nikola Nikolov, artist emerit 
din R. P. Bulgaria.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes.

MOSCOVA 29 (Agerpres). —
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la 29 iulie 
la Kremlin pe U Thant, secre
tar general al Organizației Na
țiunilor Unite, și a avut cu el 
o convorbire prietenească, la 
care au participat Andrei Gro- 
mîko, ministrul de externe al 
U.R.S.S., Vladimir Suslov, se
cretar general adjunct al
O. N.U., și alte persoane ofi
ciale.

Acțiune pentru pace
LONDRA. — Un grup de perso

nalități influente în lupta pentru 
pace din Anglia, printre care Se
cretarul general al Comitetului en
glez pentru apărarea păcii, Collin 
Sweet, profesorii Percy Belcher,

Ir

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
O detă cu încheierea convenției 
Partidului republican, unde senato
rul Barry Goldwater a fost de
semnat drept candidat la alegeri
le prezidențiale din S.U.A. au în
ceput pregătirile în vederea con
venției Partidului democrat, care 
se va deschide la 24 august în 
orașul Atlantic City (Statul New 
Jersey). S-a anunțat că, pentru 
prima oară, în rîndurile celor 64 
de delegați la convenția demo
crată din partea statului Virginia 
vor face parte și negri. Guverna
torul Carl Sander a decla
rat că „este normal ca toți elec
torii statului să fie reprezentați la 
convenție". Convenția Partidului 
democrat din statul Mississippi, 
întrunită la Jackson, a hotărît 
însă sâ-?i rezerve sprijinul acor
dat candidatului democrat la pre
ședinție pînă ce convenția națio
nali din Atlantic Gty va stabili 
un program și va desemna oficial 
pe candidat. „Mai multe rezoluții 
prezentate — arată France Presse 
— au indicat faptul că democrații 
din acest stat sudist se opun le
gii asupra drepturilor civile și po
ziției partidului lor în problema 
rasială1*.

Intre timp, candidatul republi
can Ia președinție, Barry Goldwa
ter. a avut marți la Washington o 
intîhure, desfășurata cu ușile în
chise, cu 70 de membri republicani 
ai Camerei Reprezentanților. După 
aceea purtătorul de cuvînt al se
natorului din Arizona a declarat 
câ Goldwater este dispus să se 
inulnească cu președintele John
son în cadrul unei dezbateri tele-

Burhop și Peter Darke au iost pri
miți marți de către subsecretarul 
parlamentar al ministrului apărării, 
Peter Kirk.

In discuțiile purtate, delegația 
și-a exprimat îngrijorarea în legă
tură cu planurile de creare a for
ței nucleare multilaterale a 
N.A.T.O. Ei au subliniat necesita
tea ca guvernul englez să se pro
nunțe pentru dezarmare și să stu
dieze propunerile de creare de 
zone denuclearizate în Europa.

Remanierea guvernului 
S. Fumma

VIENTIANE. — Agenția 
France Presse anunță, refe- 
rindu-se la surse autorizate, 
că regele Laosului Sawang 
Vatthana a aprobat remanie
rea guvernului prezentată cu 
citeva zile in urmă de primul 
ministru al Laosului, prințul 
Suvanna Fumma. ca urmare a 
demisiei unor miniștri.

Această remaniere afectează 
patru ministere.

După cum s-a mai anunțat, 
partidul Neo Lao Haksat, una 
din cele trei grupări politice 
laoțiene s-a pronunțat împo
triva oricărei remanieri a gu
vernului de coaliție națională

NEW YORK. — La mijlocul 
lunii septembrie, Jaqueline 
Kennedy, văduva fostului pre
ședinte al Statelor Unite, se 
va muta la New York împreu
nă cu cei doi copii ai ei. Ea a 
cumpărat în acest oraș un 
apartament. Explicînd moti
vele mutării la New York, 
Jaqueline Kennedy a arătat 
că liniștea familiei este tulbu
rată de numărul mare de tu
riști care vin să viziteze casa 
ei din Washington.

HAVANA. — în portul Ha
vana a sosit la 28 iulie mo
tonava „Drezden44 avînd la 
bord încă 26 autobuze engle
ze marca „Olimpik-3“ produ
se de firma „Leiland Motors 
Limited**.

In legătură cu viitorul 
Maltei

LONDRA. — Camera Lorzilor a 
aprobat marți seara legea cu pri-

tnsulei Malta. După 
tal, această lege a k 
anterior de Camera Cosesei 
acum se așteaptă aprobarea 
nei pentru a căpăta putere ot 

Potrivit acestei legi, .MaJ 
mează să-și dobindească indepe 
dența în cursul lunii septeuibi 
a.c.

vizate asupra programelor electo
rale ale celor două partide.

Intr-un comentariu consacrat 
campaniei electorale din Statele 
Unite corespondentul din Wa
shington al agenției France Presse 
subliniază că aceasta va pune 
corpul electoral american „în fața 
celei mai clare alegeri pe care a 
fost chemat să o formuleze de 
peste un sfert de secol. Președinte
le Johnson, continuă agenția, se 
străduiește să pună la punct o 
campanie fondată pe un liberalism 
moderat, în timp ce Goldwater va 
rămîne prizonierul conservatoris
mului integral pe care l-a formu
lat la San Francisco". Potrivit a- 
genției, președintele Johnson a ce
rut adjuncților săi să prezinte rea
lizări concrete și să pregătească 
dosarele marilor probleme: lupta 
împotriva mizeriei, rezultatele ob
ținute datorită legii asupra refor
mei fiscale, problema transporturi
lor urbane, a lichidării șomajului 
și calificării tinerilor, problema 
păcii și a stabilității în lume.

In ce privește pe candidatul re
publican, potrivit aceleiași agenții, 
el se străduiește înainte de toate să 
restabilească unitatea în rîndurile 
partidului său atît de puternic di
vizat în urma convenției de la 
San Francisco. „Nimeni nu poate 
să prevadă dacă va reuși acest lu
cru — scrie corespondentul — dar 
insistența cu care pregătește, îm
preună cu candidatul la postul de 
vicepreședinte, William Miller, un 
fel de „masă rotundă" republica
nă pentru restabilirea unității de
monstrează că aceasta constituie 
pentru el un imperativ".

Grupuri de vigilență 
în Guyana Britanică

GEORGETOWN. — în Guyana 
Britanică s-au format grupuri de 
vigilență pentru prevenirea unor 
noi incidente rasiale. Grupurile, 
recunoscute in mod oficial de au
torități urmează să cuprindă repre
zentanți ai negrilor $i indienilor 
din colonie.

CAIRO. — Săptămînalul egip
tean „Akher Sau" a anunțat că vă
duva lui Patrice Lumumba se va 
înapoia în Congo, răspunzînd invi
tației ce i-a iost adresată de gu
vernul congolez. Revista precizea
ză că d-na Lumumba va pleca la 
Leopoldville iără copiii ei și in 
răspunsul adresat guvernului con
golez a cerut ca rămășițele lui 
Patrice Lumumba să fie duse spre 
a fi îngropate în comuna sa natala 
din apropiere de Stanleyville.

DUBROVNIK. — Agenția Taniug 
anunță că la Dubrovnik au luat

.UcrCri.e cehii de-a'. IX-.’ea 
international „Universita

ri". La ccest seminar au 
participat peste 200 de profesori și 

dn 35 de țări. Din partea 
P. Rorsîae au participat prof.

Alexandru Bălăci, prorector 
■jversității București, și prof. 
C_ Joaescu Bujor.
cadrul seminarului cu fost 
taie doad te*e : „Democrati

zarea lnvătăBinfuiri superior" și 
..Rolul universităților și al școlilor 
superioare la răsplndirea ideilor 
păcii".

TUNIS. — La Tunis s-a deschis 
primul seminar național al Uniunii 
tineretului din Tunisia la care par
ticipi 1 400 dg delegați, reprezen- 
tind tineretul din toate provinciile 
țării.

Participanții la seminar vot 
face bilanțul activității uniunii pe 
anul trecut, vor examina probleme
le îmbunătățirii structurii acestei 
organizații și vor elabora un nou 
.program de activitate. In cadrul 
seminarului se va întocmi un ra
port cu privire la rolul și sarcinile 
tineretului tunisian care va fi pre
zentat spre examinare Congresului 
național al Partidului Neo-Destur 
ce va avea loc la 9 octombrie.

-- •-

în direcția Lunii
CAPE KENNEDY 29 (Agerpres). 

Vehiculul spațial „Ranger 7“ își 
continuă zborul spre Lună după 
ce traiectoria sa a fost corijată 
printr-un semnal transmis de Ia 
laboratorul spațial din Pasadena. 
Semnalul a aprins o mică rachetă 
al cărei efect a fost dc a încetini 
viteza vasului cosmic pentru a nu 
depăși Luna. Miercuri la orele 14 
G.M.T. „Ranger 7" se găsea la 
183 800 km de Pamînt progresînd 
cu o viteză de 5876 km pc o.ă, în 
raport cu Pămîntul, și Ia 210 746 
km de Lună viteza sa fiind de 
5180 km pe oră în raport cu Luna.

Directorul laboratorului spațial 
din Pasadena, dr. William Picke
ring, a declarat că „Ranger 7“ sc 
va prăbuși probabil pe fața lumi
nată a Lunii în regiunea numită 
„Marea Norilor". Dacă totul 
merge bine „Ranger 7" va începe 
să ia primele fotografii ale Lunii 
vineri la orele 13,32 G.M.T.
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