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O ultimă verificare și încă 
o instalație modernă de fo
raj va fi trimisă de Uzinele 
„1 Mai" -r Ploiești să sfre
delească adîncurile petroli

fere ale țării.

4000 TONE 
METAL 

ECONOMISIT
Concomitent cu sporirea 

diicției, îmbunătățirea calității 
< produselor și reducerea prețului 

de cost, siderurgiștii de la Uzinele 
„Oțelul Roșu" urmăresc în între
cerea socialistă și gospodărirea cu 
grijă a metalului. în acest sens, ei 
extind tot mai mult laminarea de 
precizie, procedeu modern cunos
cut sub denumirea de laminare la 
toleranțe negative. Rezultatele 
obținute sînt evidente. Numai în 
anul acesta colectivul uzinelor a 
economisit peste 1820 tone de 
metal.

Cu rezultate bune folosesc a- 
cest procedeu și laminoriștii reși- 
țeni care prelucrează la toleranțe 
negative peste 50 la sută din pro- 
filele de laminate,. precum și cei 
de la Hunedoara și Cîmpia 
Turzii.

Ca urmare, în întreaga indus
trie siderurgică s-au economisit 
de la începutul anului și pînă a- 
cum mai mult de 4 000 tone de 
metal.

în sala Palatului R. P. Ro
mine au început luni dimi
neața lucrările celui de-al 
Vlll-lea Congres internațional 
de știința solului.

La Congres, care se desfă
șoară între 31 august și 9 sep
tembrie. participă peste 1 200 
de specialiști — oameni de 
știință cu reputație mondială, 
profesori, cercetători științifici, 
conducători de institute de 
cercetări și departamente — 
din 66 de țări din intreaga 
lume. Iau parte reprezentanți 
ai Organizației pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.), ai 
U.N.E.S.C.O. și Agenției inter
naționale pentru Energia Ato
mică.

ln prezidiu au luat loc con
ducători ai Asociației interna
ționale de știința solului, re
prezentanți ai F. A. O., 
UJT.E.S.C.O. și Comitetului de 
organizare a Congresului.

In prezidiul primei ședin
țe au luat loc Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mine, Alexandru Moghioroș și 
Alexandru Birlădeanu. vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, Mihai Da'ea, președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii, lize Murgulescu. 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățământului, Mihai 
Suder, ministrul economiei fo-

Con

(Agerpres)

agricultură
• In regiunea Dobrogea s-a 

terminat recoltatul fasolei în 
cultură pură, cultivată anul a- 
cesta pe o suprafață de peste 
2 900 ha și se apropie de sfîr- 
Sit strînsul recoltei de fasole 
pe cele peste 90 000 ha culti
vate intercalat printre po
rumb.

Această lucrare a fost ter
minată în raioanele Tulcea, Is
tria, Negru Vodă. Din cultura 
intercalată colectiviștii din a-

* ceastă parte a țării vor rea- 
" . liza anul acesta o producție

suplimentară de cel puțin 500 
vagoane fasole.

• ORADEA — Colectiviștii 
din Șimand, Sîntana, Zerind, 
Cădab, Grăniceri și altele din 
regiunea Crișana au început 
recoltarea sfeclei de zahăr.
Numai îtn ultimele zile din ra

ioanele Criș și Salonta, raioane 
cu suprafețe mari ocupate de a- 
ceastă cultură, au fost livrate 
Fabricii de zahăr din Arad 
peste 250 vagoane sfeclă de 
zahăr. Această cultură ocupă 
în regiunea Crișana anul a-

* cesta o suprafață de peste 
11 000 ha. ■

• G.A.S. și gospodărite co
lective din raioanele Oradea, 
Marghita, Salonta și Criș exe
cută în . prezent arături adinei 
de vară pe ultimele suprafețe.

In vederea grăbirii ritmului 
de lucrări, peste 700 tractoare 
lucrează în două schimburi, iar 
aproape 1 400 în schimburi 
prelungite.

I

în conformitate cu Acordul dintre guvernul Republicii Popu
lare Romine și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia privind construirea și exploatarea sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de Fier, semnat la 30 noiembrie 
1963, la Belgrad, de președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej. și președin
tele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Iosip Broz Tito. 
zilele acestea încep lucrările pentru construirea marelui baraj 
de la Porțile de Fier, pe Dunăre.

Guvernele R.P.R. și R.S.F.I. s-au înțeles ca în ziua de 7 sep
tembrie 1964 să aibă loc, pe șantierul din sectorul Gura Vâii-Sip. 
festivitatea inaugurării acestor lucrări.

La festivitate vor participa președintele Consiliului de Stat 
al R.P.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, și președintele R.S.F.L, I- B. 
Tito, precum și alte personalități din conducerile de stat și de 
partid din cele două țări.

pentru
deschiderea

neze a adresat următoarea te
legramă :

restiere, Gheorghe Hossu, pre
ședintele Comitetului de Sta: 
al Apelor, acad. Alexandru 
Codarcea. președintele Comi
tetului Geologic, Ion Cosma. 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei.

Partietpanții U Congres au 
fost salutați de prof. Nicolae 
Giosan, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romine, 
președintele Comitetului de or
ganizare al celui de-al VIII-lea 
Congres internațional de știin
ța solului.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a rostit cuvin
tarea inaugurală.

de pro-

Cuvintarea tovarășului Gheorghe

Stimați prieteni și oaspeți, 
doamnelor și domnilor, 
Este deosebit de plăcut pen

tru mine să adresez, în nu
mele Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne, o călduroasă 
urare de bun venit eminenți- 
lor reprezentanți ai științei 
solului din lumea întreagă, re
uniți la acest important Con
gres pe care avem cinstea de 
al găzdui în Capitala țării 
noastre.

Congresul dv, întrunind sa- 
vanți din 66 de țări de pe cele 
cinci continente, constituie 
prin amploarea participării, 
cît și prin însemnătatea pro
blemelor în dezbatere, o im
portantă manifestare științi
fică internațională. Este neîn
doielnic că acest vast schimb 
de experiență între specialiști 
cu înaltă competență și conlu
crarea lor rodnică vor aduce o 
contribuție de seamă la pro
gresul științei, în interesul 
omenirii.

Problema fundamentală că
reia dv. îi consacrați efortu
rile — sporirea fertilității so
lului și a capacității lui de 
producție — suscită atenția nu 
numai a cadrelor de specia
litate, ci este urmărită cu viu 
interes și preocupă cercuri tot 
mai largi, ca problemă de în
semnătate majoră pentru îm
bunătățirea alimentației și a 
condițiilor de trai ale popoa
relor.

Astăzi, cînd știința și tehnica 
au reușit să obțină cuceriri 
strălucite care au amplificat 
în proporții grandioase forța 
și posibilitățile omului, în di
ferite părți ale lumii continuă 
să persiste asemenea fenomene 
ca foametea, mizeria și subnu
triția; imense suprafețe de te
renuri favorabile agriculturi i 
sînt nevalorifîcate, dau un'ran-

dament scăzut sau se degra
dează.

Desigur, schimbarea acestor 
stări de lucruri, asigurarea 
hranei populației mereu in 
creștere a globului si ridicarea 
neîncetată a nivelului e; d? 
viață presupun transformări 
economico-sociale. un efort co
lectiv pe plan international 
pentru ridicarea economică a 
regiunilor subdezvoltate. O 
premisă esențială o constituie 
în același timp aplicarea largă 
a realizărilor tehnico-șliințifice 
în scopuri pașnice, progresul 
tuturor ramurilor științei pus - 
în slujba sporirii continue a 
rodniciei pămîntului.

Sîntem bucuroși să consta
tăm că în această direcție un 
aport de deosebită însemnătate 
aduce activitatea bogată pe 
care o desfășoară Asociație 
dumneavoastră — important 
for de colaborare internațio
nală în domeniul științelor a- 
gricole. Studiile întreprinse 
pentru cunoașterea complexă 
a solului și stabilirea celor mai 
eficiente mijloace de ridicări 
a fertilității lui, cercetările 
efectuate într-o serie de pro
bleme teoretice și practic? le
gate de sporirea producției a- 
gricole, contribuția substanți
ală adusă la elaborarea hărții 
solurilor lumii, precum și alte 
valoroase lucrări, se bucură de 
o înalta și binemeritată apre
ciere.

Cu satisfacție relevăm că, de 
la Gheorghe Munteanu-Mur- 
goci, membru fondator al Aso
ciației* Internaționale de fi
ință a Solului, inițiator al pri
mei conferințe mondiale de pe
dologie, savanții romîni au 

■ adus și aduc contribuția lor la 
dezvoltarea Asociației și la 
progresul științelor agricole.

Lucrările Congresului și vi
zitele, în unități industriale și

Gheorghiu-Dej

agricole, in instituții de cerce
tare, mvățămînt și cultură. în 
orașele și satele țării vor oferi 
prilejul cunoașterii mai îndea
proape a activității specialiști
lor și oamenilor noștri de ști
ință din agricultură, a realiză
rilor obținute de poporul no
stru în domeniul economiei și 
culturii.

Impărtășindu-vă cîteva din 
preocupările noastre în aceste 
domenii, aș dori să arăt că gu
vernul romîn, depunînd efor
turi neslăbite pentru avîntul 
industriei, de care depinde 
progresul întregii economii no- 
ționale. a pus concomitent în 
centrul atenției sale dezvolta
rea agriculturii și creșterea 
producției agricole, ca una din 
principalele sarcini ale con
strucției economice. Romînia 
iși asigură din producția pro
prie hrana populației, aprovi
zionarea industriei cu mateni 
prime agricole și disponibili
tăți pentru export.

In tara noastră, agricultura, 
reorganizată pe baze noi, este 
orientată pe calea dezvoltării 
ei intensive și multilaterale, 
utilizării tot mai largi a tehni
cii moderne și a cuceririlor 
științei, concentrării producției 
in unități specializate, cu 
înaltă productivitate și efi
ciență economică — proces în 
cursul căruia se va realiza 
transformarea treptată a pro
ducției agricole într-o varie
tate a muncii industriale.

Mecanizarea completă a lu
crărilor agricole. ridicarea 
gradului de chimizare, extin
derea irigațiilor, folosirea se
mințelor din soiuri și hibrizi cu 
mare productivitate constituie 
mijloacele prin care vom asi
gura deplina valorificare a 
marilor rezerve de care dispu
nem pentru a făuri o agricultu
ră modernă. înaintată, capabilă

să asigure o a 
duse agricole.

Un obiect 
preocupare penmu specialiștii 
și organele noastre agricole îl 
constituie utilizarea rațională 
a fondului funciar. r.d:carea 
fertilității și a capacității lui } 
de producție, stăvilirea și com
baterea eroziunii soiului, tera- 
sările și plantațiile masive pe 
terenurile supuse acestui pro
ces, valorificarea solurilor ni
sipoase și a celor sărăturaîe. 
aducerea în circuitul agricol 
prin îndiguiri și desecări a 
pămînturilor fertile din lun
cile principalelor cursuri de 
ap£. 1

Sarcinile complexe ale dez
voltării agriculturii au solici
tat și solicită o grijă deosebită 
pentru pregătirea cadrelor de 
specialiști de toate categoriile 
și perfecționarea continuă a 
cimoștînțelor lor profesionale, 
pentru asigurarea celor mai 
favorabile condiții de activi
tate științifică, pentru îmbună
tățirea conducerii cercetărilor 
și legarea cît mai strinsâ a ști
inței agricole de practică.

Stimați oaspeți, prieteni.
Munca și preocupările dv. 

prețioasa activitate pe care o 
desfășurați se bucură de o 
înaltă considerație slujind un 
țel din cele i itai nobile — de a 
face natura mai darnică, spre 
binele omului. O asemenea ac
tivitate este legată organic, in
disolubil, de menținerea păcii 
— deziderat arzător al întregi:

ItOr

Cabluri din material
plastic in lucrările
de telecomunicații

comunica-

rea

nivelul prototipurilor
e panourile pur
tate prin fața 
tribunelor de con
structorii de strun
guri din Arad, în 
ziua de 23 August, 
era înscrisă prin- .

tre ultimele realizări ale co
lectivului nostru — îndeplini
rea și depășirea tuturor anga
jamentelor luate în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei .— și asimi
larea, la un înalt nivel tehnic, 
a strungurilor revolver.

S.R.O. și S.R.V. — strungul 
revolver orizontal și, respec
tiv, vertical — pot fi folosite 
atît la prelucrarea barelor cu 
trecere prin axul principal ai 
mașinii la cele două diametre 
adoptate pentru fiecare tip 
de strung, 25 și 40 mm, cît și 
la prelucrarea semifabricate
lor matrițate sau forjate de 
dimensiuni reduse.

Făcînd comparație între ca
racteristicile și arhitectonica 
strungurilor revolver româ
nești și a celor similare pro
duse în țări cu industrie pu-

omeniri.
Statul nostru, care. împre

ună cu celelalte state iubitoa
re de pace, depune eforturi 
neslăbite pentru statornicirea 
unei păci trainice în lume, sa
lută și sprijină contactele din
tre oamenii de știință din toa
te țările, ca factor de întări
re a colaborării internaționa
le. de cunoaștere și apropiere 
intre popoare, de îmbogățire 
a tezaurului gîndirii umane 
prin schimbul de valori spiri
tuale. (aplauze).

Im: exprim convingerea că 
lucrările acestui Congres, cane 
se desfășoară sub lozinex 
-Piine și pace", vor aduce o 
contribuție de seamă la dez
voltarea spiritului de înțele
gere și colaborare internațio
nală- vor sluji cauza plină de 
măreție a zilelor noastre — 
pacea, bunăstarea și prietenia 
popoarelor!

Urez Congresului dumnea
voastră cel mai deplin succes! 
(aplauze puternice).

Au luat, de asemenea, cu- 
rintul acad. prof. Nicolae Cer- 
nescu, președintele Asociației 
internaționale de știința solu-

(Continuare In pag. a IlI-a)

PRODUCȚIA DE SERIE
ternic dezvoltată, rezultă că 
lucrătorii din sectorul de con
cepție al uzinei noastre — în 
majoritate ingineri și tehni
cieni tineri, sub 30 de ani — 
și-au - însușit ■ întru totul ten
dințele moderne în construc
ția noilor tipuri. Iată cîteva 
exemple care ilustrează acest 
fapt; Construcțiile similare 

‘ strungurilor S;R.O. 40 și S.R.V.
40 au în medie 12 trepte de 
turație ; prototipurile realiza
te - în uzina noastră au 16 
trepte. Valoarea medie maxi
mă , a turațiilor este de 2 000 
rot/min la strungurile de tip 
S.R.V. 40 și 2 300 rot/min la 
S.R.O. 40; strungurile noastre

ating 2 240 și, respectiv, 2 800 
de rotații pe minut. De ase
menea, puterea instalată este 
identică cu a celor? mai per
fecționate tipuri din lume. 
Dacă adăugăm folosirea, pen
tru prima dată în țara noas
tră. a cutiilor de viteză cu 
cuplaje electromagnetice — 
care permit comanda după 
programe stabilite pentru fie
care reper în parte, perfecțio
nările aduse sistemelor de 
strîngere, precum și clasa de 
precizie realizată la cele 4 
prototipuri omologate — S.R.O. 
25. S.R.O. 40, S.R.V. 25 și 
S.R.V. 40 — imaginea noilor 
mașini este completă.

Conducerea uzinei apreciază 
eforturile depuse în această 
privință de grupa specială de 
proiectanți condusă de tînărul 
inginer Traian Chișcan, de 
coordonatorul execuției pro
totipului, inginerul Emil Popa, 
de proiectantul Emeric Szabo 
sau de tînărul lăcătuș Milivoi 
Mihailovici de la serviciul 
mecanic șef. O performanță 
deosebită a tinerilor noștri 
proiectanți este tipizarea ma
jorității reperelor. Bunăoară, 
pentru S.R.O. 25 și S.R.V. 25 
numai aproximativ 300 de re
pere sînt distincte, restul fiind 
comune.

Se știe că prototipul și pro-

dusul realizat în serie diferă 
intre ele ca mod și timp de 
execuție. Pentru atingerea u- 
nei înalte productivități a 
muncii la fabricația de serie 
sînt necesare o seamă de dis
pozitive care permit prelucra
rea rapidă a reperelor mari 
sau execuția simultană a pie
selor cu dimensiuni reduse.

Menținerea calităților proto
tipului la produsul de serie 
impune un nivel înalt de exe
cuție al sculelor, dispozitive
lor și verificatoarelor care vor 
fi folosite, o pregătire temeini
că a oamenilor care vor exe
cuta strungurile revolver. 
Este vorba, deci, de pregătirea

(Aperpres)
-•-----

Confruntare

dimineață a părăsit 
Capitala delegația de partid 
și de stat a R.P. Chineze, 
care. ‘.a invitația C. C. al 
P-M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al 
R_P. Romîne, a participat la 
sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut par
te : Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P. C. Chinez, vcepremier al 
Consiliului de Stat, conducă
torul delegației, Liu Ia-lou. 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Li Cian, 
adjunct a! ministrului comer
țului exterior. Hou De-ban. 
adjunct al ministrului indus
triei chimice, membru al A- 
cademiei de științe din China, 
și Liu Fan. ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R.P. Chineze.

La plecare, membrii delega
ției ău Tost conduși de tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș. Chivu Stoica, Gogu 
Rădulescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri- 
gere Geamânu. secretarul 
Consiliului de Stat. Cornel 
Onescu. membra al C.C. al 
P-M.R. Roman Moldovan, 
prim-v.cepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifi
cării. membru al Consiliului 
de Stat. Constantin Lăzărescu 
și Andrei Păcuraru. membri 
supleanți ai C. C. al P.M.R.. 
ger era.-colonel Ion Tutovea
nu. adjunct al ministrului 
forțelor armate. Pompiliu 
Macovei. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acredi
tați în R. P. Romînă. precum 
și membrii ambasadei R.P. 
Chineze la București.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
iBembriicr delegației flori.

Tovarășului 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
Dragi tovarăși,
în momentul cînd părăsim 

pămîntul frumoasei dv. țări, 
permiteți-mf ca în numele tu
turor membrilor delegației de 
partid și guvernamentale chine
ze să exprim încă o dată cor
diale mulțumiri dv. și prin dv. 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat al R. P. Romîne si. 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, precum și ospitalieru
lui popor romîn.

în timpul șederii sale în Ro- 
mînia, delegația noastră s-d 
bucurat de o primire caldă și 
prietenoasă din partea dv., 
ceea ce oglindește prietenia 
frățească proiundă și de nez
druncinat dintre poporul chi
nez șj poporul romîn.

Prin participarea la festivită
țile consacrate celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Romîniei 
si prin vizitele făcute, noi am 
căpătat o impresie adîncă des
pre lupta eroică și realizările 
uriașe pe care le-a obținut po
porul romîn sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Urez poporului romîn, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, să obțină și pe mal 
departe realizări și mai stră
lucite in construcția socialistă.

Vă doresc sănătate dv. per
sonal și celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
a Romîniei.

si de stat a R. D. Vietnam

U SIEN-NIEN
Conducătorul delegației 

de partid și guvernamentale 
chineze

De pe bordul avionului, 
delegației chi-

Plecarea delegației de partid
VlII-les 

Coucurs studențesc de mofe- 
memieă. ftrie*. C«m- 

cwnd. organizat de Ministerul 
Învăță nuni ului. Comitetul E- 
xecatir al V.ASJL, Societatea 
de Știmțe de matematieă-me- 
canică și Societatea de fizicâ- 
chimie, va reuni. in faza »a 
finală, peste 450 de studea^i, 
selecționați tn cadrul fazei pe 
institute, desfășurată in țoale 
cele 15 centre universitare. 
Concursul, constind din două 
lucrări scrise, va avea loc in 
zilele de 1 și 2 septembrie, ur- 
mînd ca tn cadrul festivității 
de premiere din 3 septembrie, 
studenților care se vor dovedi 
cei mai bine pregătiți să le fie 
decernate patru premii spe
ciale. numeroase alte premii 
și mențiuni.

temeinică a întregului proces 
tehnologic al fabricației de 
serie. Tocmai de acest lucru 
ne ocupăm în prezent. A mai 
rămas o lună din acest trimes
tru și, la sfîrșitul lui. vor intra 
în producție două tipuri din 
noile strunguri : S.R.O. 25 și 
S.R.O. 40.

Experiența acumulată la 
pregătirea fabricației celorlal
te 6 tipuri pe care le executăm 
în acest an a contribuit în 
mare măsură la buna organi
zare a activității de pregătire 
a seriei zero pentru noile 
strunguri revolver, începînd 
chiar cu biroul de pregătire 
a fabricației. In acest an, sta
bilirea tehnologiei a început 
cu o lună înainte de proiecta
rea sculelor dispozitivelor și 
verificatoarelor. De ce ? Pen
tru ca în momentul în care

MARȚIAN FUCIU
— director — 

Uzina de strunguri — Arad

(Continuare în pag. a IlI-a)

Luni dimineață, a părăsit 
Capitala delegația de partid 
și de stat a R.D. Vietnati 
care, la invitația C. C. 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri 
R.P. Romîne, a participat la 
sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut par
te Hoang Van Hoan, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 

condu- 
Hoang 
cultu-

al

al

Adunării Naționale, 
cătcrul delegației, 
Minh Giam, ministrul 
rii, secretar general adjunct al 
Partidului Socialist, mem
bru în Prezidiul Frontului 
Patriei, Hoang Tu, ambasado
rul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R.D. Vietnam.

La plecare, membrii delega-

ției’au fost conduși de tova
rășii Alexandru Drăghici, Le- 
ontin Sălăjan, Roman Moldo
van, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, membru al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Cioară, 
Constantin Lăzărescu și An
drei Păcuraru. membri suple- 
anți ai C.C. al P.M.R., gene- 
ral-colonei Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului forțelor 
armate, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Constantin Si- 
mion, șef de secție la C. C. al 
P.M.R., și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
- ~ * precum șiîn R. P. Romînă, 
membrii ambasadei R.D. Viet
nam la București.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației flori.

(Agerpres)



Vizitind Expoziția realizărilor 
economiei naționale

n pavilionul cen
tral al expoziției 
se află expus un 
pupitru de coman
dă tip dispecer, 
rrecînd prin fața 
lui vizitatorii se o-

presc și urmăresc spotul lumi
nos al oscilografului. Instalația 
funcționează și controlează 
postul de sondă de la unitatea 
d? pompare de trei tone, a- 
flată în incinta expoziției lin
gă sonda argintie. La Moinești, 
cu un astfel de pupitru un 
singur om controlează și co
mandă funcționarea a 60 uni
tăți de pompare.

— Privești instalația și știi 
ce se petrece la Moinești — 
spune un vizitator.

energie, stimulează. Cantitatea 
informațiilor, remarcabile prin 
diversitate și calitate, este greu 
de cuprins în întregime. „De 
patru zile vin In expoziție, 
spune tovarășul Moraru Au
rel, maistru principal la Uzi
nele „Republica" din Bucu
rești. Vin și mă opresc mai

de automobile din Moscova, a 
declarat: „Exponatele din sec
torul de transporturi oglindesc 
eu prisosință ritmul rapid de 
dezvoltare al acestei ramuri 
din țara noastră. Autocamioa
nele „Carpați" și „Bucegi" sînt 
realizate la nivelul tehnicii 
mondiale. Soluțiile construc-

și arborelui cu came, ambrn- 
jului monodisc. semzcentrifug 
cu disc elastic și amortizor 
pentru vibrațiile de torsiune 
etc. asigură noului autocamion 
performanțe ridicate, robu
stețe, economicitate, viteză de 
deplasare mare, demaraj ra
pid, manevrabilitate ușoară

„Din cele văzute de noi 
peste hotare putem afirma ei 
și produsele industriei chimice 
rominești pot fi comparate cu 
cele similare de pe piața mon-

CHIPUL 
PATRIEI

De fapt remarca se poate a- 
plica la întreaga expoziție. Vii 
aici, te uiți în jur și vezi în
treaga țară. Ai în față uzine, 
șantiere, laboratoare și tot ce 
se petrece în ele.

La expoziție vizitatorii află 
nu numai acea părticică din 
munca lor cu care au contri
buit la efortul general depus 
de-a lungul celor 20 de ani, ci 
tot ce se petrece în întreaga 
țară : cit de bogată este, cum 
înfloresc aceste bogății în mîi- 
nile harnice ale întregului po
por. Fiecare exponat, de la cel 
mai mic — un ac pentru ma
șina automată de tricotat, ptnă 
la cel mai mare — instalația 
argintie de foraj, fiecare frază 
scrisă pe un panou, fiecare cifră 
dintr-un grafic, sînt picăturile 
unui tonic puternic, care dă

mult la exponatele care privesc 
domeniul meu de activitate. 
Mă bucur că sînt unul dintre 
oamenii care construiesc toate 
acestea", „Privești în jur și 
afli foarte multe lucruri noi: 
te simți mai bogat, mai puter
nic" — remarcă Ion Alexan
dru dintr-un grup de vizitatori 
din Craiova. „Am venit în 
București — spune Florie a 
Voican, funcționară la Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad — să 
văd expoziția. Sigur, m-am ui
tat întîi la exponatele fabricii 
noastre. Dar aici totul este un 
prilej de mîndrie, de sinceră 
bucurie".

Expoziția a fost vizitată de 
peste 300 de studenți și aspi
ranți romîni care studiază în 
diferite țări socialiste. După 
vizită, ing. Mihai Constanți- 
nescu, aspirant al Institutului

tive și procedeele tehnologice 
adoptate în realizarea noului 
tip de motor ca: pistoane de 
tip autoterm cu inserție de 
oțel de mare stabilitate la re
gimuri termice ridicate, folo
sirea fontei nodulare pentru 
confecționarea arborelui cotit

dială" — a spus în continuare 
inginerul chimist Nicolae Tu- 
dorache, care își face aspiran
tura în R. D. Germană.

—în dreptul mașinilor-unei- 
te, moderne, care întrunesc 
condiții excelente tehnice și 
estetice, pe un panou scrie:

ereslere; producției globale a 
industriei, constructoare de 
mașini 1950 — 100 la sută, 1963 
— 1100 Ia ruuL Alâtwri. pe un 
ah panou este consemnat fap
tul că Republica Populară Ro- 
mfad Ktreîine relații comer
ciale c* peste W de țâri. Si 
una și eeclalîâ — cifrele vor
besc despre forța economiei 
noastre. In pavilionul culturii, ; 
:nfr-o cutie mică căptușită cu 
catifea, se află vestita „Palme 
dor'" ciștigată la un Festival 
internațional de un cineast ro
mi*. Filmele rominești au fost 
prezentate la 137 de festivaluri 
internaționale și au obținut 63 
de premii. Afli apoi că între î 
ani» 1949—1963 editurile au ti
părit 37 077 titluri intr-un ti
raj total de 504 983 000 exem
plare.

Nu rom continua aici cu ci
fre statistici, nu vom descrie 
exponate. Semnificațiile ace
stor informații pe care le dă 
expoziția, se desprind, ușor, 
fără comentarii; încarcă vizi
tatorul cu o știința a puterii și 
bogăției țârii, o hrană pentru 
drum tn cel de al treilea de
ceniu.

VICTOR CONSTANTINESCU
Seara în portul Brăi'^

Foto: AGERPRES

ÎMPLINIRE
Se aîlă-alcl bogat întruchipate 
Imensul drum al țării, în urcuș 
$i visurile noastre avîntate 
Aidoma coloanei lui Brîncuși,

Te-ntîmpină firesc, familiar 
Un univers deplin al bărbăției 
In care deslușești conturul clar 
Al chipului de azi al Rominiei.

E parcă-n lucruri o-mplinlre gravă 
A timpului superb ce ne-ncunună : 
Pavilionul pare-o vastă navă 
Cu prova îndreptată spre Comună...

ION SEGĂBCEANU

Aspect din codrul rrptmțte

Stagiunea 1964 — 1965 
la Teatrul de Comedie 

înaintea primului 
gong

1 MATOG R A F E I
SINGURĂTATEA 

GĂTORULUI 
LUNGĂ - 
(orele 15; 
toi (orele 
17,45; 21),
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19,15). 
BRAȚUL NEDREPT AL LE
GII - rulează la Republica 
(orele 8,30; 10,30; 14,30; 16,30; 
18,45; 20,45). DRAGOSTE NE
ÎMPLINITĂ — rulează la Lu
ceafărul (pînă la 2 septembrie), 
(orele 10; 12,30; 15; 17,45;
20.30) . RÎUL NEGRU — rulea
ză la Carpați (pînă la 2 sep
tembrie). (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). MORAL ’63 — 
rulează la București (de la 1 
septembrie) (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). MADAME
SANS-G£NE — cinemascop — 
rulează la Festival (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). CO
MOARA DIN LACUL DE AR
GINT 
ză la 
14.15; 
(orele
20.30) .

ALER-
DE CURSA 

rulează la Patria 
18; 21), Capi-
10: 12,30; 15;
Aurora (orele

— cinemascop — rulea- 
Victoria (orele 10; 12; 
1630; 18,45; 21), Bucegi 

10; 12.15; 15,30; 18;
____  PAGINI DE ISTORIE
— ROMlNIA. ORIZONT ’64
— rulează la Lumina (orele 
10: 12,45; 16; 19). LA STRADA
— rulează la Central (orele

9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Cotroceni (orele 16; 
18,15; 20,30). UNDE-I GENE
RALUL ? — rulează Ia Union 
(orele 16; 18,15; 20,30), — Uni
rea (orele 16; 18). (Program 
pentru copii — dimineața). 
ÎNTUNERIC IN PLINĂ ZI — 
după-amiază rulează la Doina 
(orele 11,30; 14.30; 1630; 1830;
20.30) , Excelsior (orele 10;
12,15; 15,30; 18; 20,30). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cine
mascop — rulează la Giulești 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Flo- 
reasca (orele 10,30; 15; 18; 21). 
CERUL ȘI MOCIRLA — ru
lează la Timpuri Noi (orele 
10—21 in continuare). DOI 
COLONEI — rulează la în
frățirea intre popoare (orele 
10; 16; 18,15; 20,30). ZILE DE 
FIOR ȘI RÎS - rulează la 
Cultural (orele 18; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII — rulează Ia Fe
roviar (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20.30). Flamura (orele 
9,15; 1130; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . ÎMPUȘCĂTURI IN 
CEAȚA — rulează la Dacia 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20.30). UN SURIS IN 
PLINA VARA — rulează la

Buzegti (orele 1S30; 1730). O- 
COLUL PĂMlNTULUI ÎN «0 
DE TUF- — cicenascoo (le- 
bele serii) rulează la Cringați 
(orele 16; lt»L PRIMUL 
TROLEIBUZ — rulează ta Gr.- 
vița (orele 10; 12; li; 11; 20*. 
Torni» (orele 10; 12; 14: li; 
18.15; J0J0). SECHESTRATUL 
DIN ALTONA - rutaari ta ră
ciră (orele 14; 18.15: 18.45 XA 
Volga (orele 9.15; ÎL*: 13.45; 
16; 1830; îl). M-AM ÎNDRĂ
GOSTIT LA COPENHAGA — 
rulează la Moților (orele 15; 
17; 19). COMISARUL — ru
lează ta Munca (orele 15; 17: 
19; 21), Viitorul (orele li; 18J5; 
20.30). KOZARA — r/rerâ ta 
Popular (orele 1530; 18; *30. 
Vitan (orele 16; 18.15; 20301. 
DOMNUL TOPAZE — czse- 
mascop — rulează ta Arta 
(orele 16; 18.15). POPASUL — 
rulează Ia Cosmos (piuă ta 2 
septembrie), (orele 16; 18: 201 
CĂLIȚI ÎN FOC — cinema
scop rulează la Colentiaa 
(orele 16: 18: 20). LOCOiE- 
NENT CRISTINA — rulează 
la Rahova (orele 15; 17; 19). 
REBELUL MAGNIFIC — ru
lează la Modem (orele 10; 
1115; 1430; 16.45; 19; 21.15).

și literatffâ. istorie
și artă a ^oporria rm

Ne mai despart puține zile 
de primul gong al noii sta
giuni. Septembrie este în ac
tualitatea teatrală, o lună de 
tranziție către bogata stagiu
ne de spectacole ale toamnei. 
In legătură cu pregătirile pen
tru această stagiune ne-am 
adresa: artistului poporului 
Radu Beligan, director al 
Teatrului de Comedie.

Iată ce ne-a declarat inter
locutorul nostru :

— Un turneu de 20 de zile 
in țară eu cele mai bune 
realizări ale noastre va ami
na pînă la începutul lunii oc- 
t:~brie deschiderea stagiunii. 
Deci pe 5 septembrie vom 
pocni la drum în direcția 
ia$t Botoșani. Cluj .Baia Mare, 
Satu-Mare, Oradea. Arad și 
T-ușoara. Pe afiș : ,,Șeful 
sectorului suflete-. „Umbra" 
«z .Rmwrrii^. Dăm acestui 
:urnea, aeeear. importanță ca 
S fa atriuiâtate : dss-

ăe -a pren-eră. deeo- 
rxi xbsouut identice și vom 
jftace* cu doc sonorizarea 
stere-f or câ abet '.u: necesară 
penzn u-t^sele două specta
cole. în acest fel colectivul 

D3KTU intenționează 
să prilrj’ rifri șt un rodnic 
rn.no de experiență cu lu- 
cr±tor_i teatrelor din orașele 
cuy-XM fa harta turneului 
Dosîru. Zonm ca <i prietenii 
leacniu; u prorinde *ă cu

noască o parte din realizările 
noastre.

A cincia stagiune a teatru
lui o vom inaugura conform 
tradiției cu o comedie origina
lă „Somnoroasa aventură" de 
Teodor Mazilu, în regia lui 
Dinu Cernescu, scenografia 
aparținînd lui Vladimir Po
pov. A doua premieră în or
dinea apariției, „Troilus și 
Cresida", este prima piesă de 
Shakespeare pe care o joacă 
teatrul nostru. (Regia David 
Esrig, scenografia I. Popescu 
Udriște). „Fizicienii" piesa dra-> 
maturgului elvețian Friedrich 
Durrenmatt va fi cea de a 
treia premieră, în regia lui 
Lucian Giurghescu și sceno
grafia lui Dan Nemțeanu. 
Alegînd aceste piese, teatrul 
continuă tradiții mai vechi : 
critica spiritului mic burghez, 
atenția acordată unei proble
me majore a epocii noastre, 
problema războiului și a folo
sirii energiei atomice in 
scopuri pașnice. Sintem con
secvenți programului înscris 
acum patru ani în primul nos
tru caiet Nu un teatru 
..rimbăreț", așa cum își imagi
nau poate unii la inaugurare, 
ci un teatru în al cărui reper
toriu să-și găsească reflectarea 
probleme de mare acuitate. 
Acestor trei premiere le vor 
urma alte două cu piese ori
ginale. Avem în șantierul 
nostru cinci lucrări originale.

Dorim să le alegem pe cele 
mai bune.

In vară, tînărul nostru actor 
Ștefan Tăpălagă a fost elev al 
unui curs de pantomimă și 
plastică a corpului care a 
avut loc la Paris sub condu
cerea directorului Teatrului 
„Mima“, Jacques Locoq. Pe 
baza acestei experiențe acu
mulate, vom deschide tot în 
această stagiune pe lîngă tea
tru un curs asemănător con
dus de Ștefan Tăpălagă. 
Cunsul va fi urmat de actori 
ai Teatrului de Comedie și 
prin concurs vor fi seteșțio-fr 
nați din alte teatre din Gapir 
tală. Creăm astfel nucleul u- 
nor viitoare spectacole de 
pantomimă. O intenție a noas
tră mai veche o vom realiza, 
sperăm, tot în această stagiu
ne : un cenaclu de dramatur
gie.

După cum se vede teatrul 
își menține ideea inițială ca 
membrii colectivului nostru 
să fie într-o continuă stare de 
exercițiu, cum s-ar spune, 
niște „elevi mai în vîrstă" la 
o școală care va cuprinde pe 
toți, inclusiv pe director.

Invităm pe spectatorii noștri 
6a participe — atît la Teatrul 
de Comedie cît și la celelalte 
teatre — la premiere intere
sante, aproape de exigențele 
și cerințele lor.

VIORICA GRIGORESCU
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Din noul peisaj al orașului Cluj 
Foto: AGERPRES

Carnet 
cinematografic

egizorul Ranghel 
Vilceanov, după di
ficilul (uneori li
vrescul) „Soare și 
„umbră" ne anun
ța o peliculă cu ti
tlu polifist. Dar

„Inspectorul și noaptea" nu e
doar atît s-au mai precis
nu e propriu-zis un film poli
țist,. Vilceanov s-a preocupat 
puțin de latura aventurilor 
prin care trebuie să treacă 
eroul pînă să dea de cheia 
misteriosului asasinat (ori si
nucidere) $i mai. mult de in
vestigația pe care o întreprin
de în diversele tnedii tangente 
„cazului" Martinov.

Inspectorul (anonim, din bio
grafia căruia știm cel mai puțin 
din tot filmul pentru că ori de 
cite ori începe să ne povestească o 
întîmplare a sa e chemat să co- 

„Inspectorul 
și noaptea14

menteze acțiunile celor din jur) 
ne ajută de fapt să înțelegem 
bine meseria nobilă a omului 
care constrîns, din lipsă de 
timp, să renunțe la o viață per
sonală, e capabil să-i ajute pe 
ceilalți să și-o revizuiască, salu
tar, pe a lor. Cu acest personaj — 
lucid și generos totodată — ener
gic eînd e cazul dar nu pripit, în
țelegător cu oamenii (cu aceia 
care mai merită interesul său : fă
ta frivolă, arhitectul egoist, medi
cul cinic etc.), spiritual dar nu ma
lițios, cineaștii bulgari ne zugră
vesc portretul unui inteligent 
erou pozitiv. Inspectorul e o pre
zență activă, dinamic, un cataliza
tor al reacțiilor morale pe care le 
provoacă în conștiința unor con
temporani cu apucături anacroni
ce (o femeie care-și comercializea
ză farmecele, un bătrîn ce se com
place în . situația de a fi încorno
rat, un pseudo-student, escroc și 
huligan, candidat al instituțiilor 
de corecție, o fată care-și risipeș
te tinerețea prin localuri deși vi
sează, romantic, un colț casnic 
luminos și liniștit).

Desigur, ar fi absurd să cerem 
filmului să-i recupereze pe toți, 
în final. Poate că singurul defect 
al acestui foarte complex dosar 
moral întocmit de regizor e o 
ușoară alunecare spre happy-end 
în cazul oxigenatei ce șe. pocă- 
iește cu lacrimi amare jurînd că 
va începe să muncească, ori al 
fetei bănuite de asasinat care își 
găsește o grabnică fericire alături 
de plicticosul vecin de la etajul I, 
sub privirile înduioșate ale in
spectorului). Dar perspectiva toni
că e categorică și, fără ostentație, 
concluzia „Inspectorului" e că. 
societatea socialistă poate oferi 
soluții chiar și cazurilor umane 
deosebit de complicate. Ultima 
dar nu cea mai puțin importantă 
observație asupra fimului: se 
bucură de un comentariu literar 
inteligent, spiritual. Replicile se 
succed vioi, spontan. O demon
strație a faptului că poți cultiva 
cu strălucire paradoxul, fără să fii 
gratuit, și gluma, fără să devii 
ușuratic. Merită reținut numele 
scenaristului — Bogomil Rainov.

ALICE MĂNOIU

4.

Perioada de practică In pro
ducție a studenților s-a termi
nat. Despre activitatea desfășu
rată In acest timp In uzinâ 
ne-au vorbit tovarășii:

Conf. univ. ing. IOSIF GA
LEȘ, prorector al Institutului 
de petrol, gaxe și geologie :

— Din controlul practicii, 
rezultă că măsurile pregăti
toare s-au reflectat pozitiv in 
desfășurarea practicii.

In acest an s-au dat teme 
Individuale sau pe colective 
restrînse și studenților din 
primii ani (an ID și au fost 
cuprinși în munci concrete, 
utile producției. Spre exem
plu . studenții din anul n T. 
care au făcut practică la Rafi
năria 3 Teleajen, după ce, In- 
tr-o primă etapă, au rezolvat 
anumite teme individuale, au 
fost împărțiți cîte doi pe pos
turi de lucru (operator, tablo- 
nist. măsurător, pompagiu. lă
cătuș etc.). Ei au îndeplinit 
efectiv munca postului res
pectiv. în așa fel îneît prin 
rotație, au reușit să cunoască 
toate lucrările care se fac în- 
tr-un schimb.

Conducătorii de practică au 
mai remarcat interesul sporit 
cu care au urmărit studenții 
elementele de tehnică nouă. 
Toate acestea au contribuit la 
realizarea tn profunzime a

conținutului practicii, prevă
zut în progresele analitice.

Ing GAVRIL TORNIOS. 
*ir. adjust al aactarvM pre- 
ducție la Uitoate ^3 AagwT.

— Sînt țr-sf da 10 ***; 
de cind uzina îmi facredmte». 
ză, vara, sarcina de a răspun
de de colectivul care a» oespd 
de Îndrumarea gtialrițiVx ră
niți la practică.

Asigurarea rnrti- •-ățu fa 
îndrumarea rtudențijor esea 
foarte necesară. îndrumfad ax 
de an practica, ne faster.- 
zăm și noi. cei dm mri. ca 
cerințele prcgrarx-Zr de Ja- 
cru ale rrjcennJce pmfad fa- 
terveai eSace fa mz-jrrnaseue 
probleme kgate de brma dea- 
fășurare a practici.

Anul acesta proclemele or
ganizatorice și de cocțfact 
ale practici au fost rerelvate 
la un nivel superior. Foarte 
judicioasă a fost măsura ca fa 
uzină să vină la practică xxn 
număr echilibrat de rtxxiesț: 
(367) fapt care a permis mai 
buna lor îndrumare $: organi
zare In secții, și a dus la evi
tarea supraîncărcării txzfaeL 
De asemenea, programele ce 
practică au fost perfectate cu 
mult înainte de începerea 
practicii Consecințele sîr.t vi
zibile. Studenții au folosit la 
maximum orele de practică.

S-a petut erganixa trecerea 
lor rmrică prm tea> serinle 
Si toCodată. s-a asigurat fadru- 
marva lor de către cadre de 
spmalttate. In uzfaă s-a for
mat o cnrr.ce care s-a oeepet 
de procurare pcacâcu. Ia 

reri. șef: de secție sau ad« 
; meții șe£or de secte.

Sfadenpf au fost receperi 
st dovedmd tee-
res pentru tsc ceea ce se pe
trecea fa igfaă fa serinje

organizarea pnctâcii la un 
nrvel superifa. de natură să-i 
ajute pe srixdenu să se fami- 
Lartzeze cu munca de concep
ție. de re anKari. operativă a 
utxrr aspecte actuale ridica
te de prodoriie. In acest sens, 
in ulumeje sâptămini de prac
tică. sUadr-.țr — împărțiți în 
5 grupe — au fost repartizați 
la servjcuje de concepție, în- 
cred.".țirezolvarea u- 
nac prtcleme izgmereșU. Așa. 
de pddă. una (fia grupe s-a o- 
c_paî de nudml unui cuptor

isjdrrtu ae fauaî eâerfar: la

s-a crgxntzst z șemți-
fieă de lucru. prOe; cu rare 
studeețn pretentat rezu.’ta- 
tele aeîirttăui tar fa rezolva
rea temelor uate fa tfiathi

Aș avea de făcut o propc- 
nere. Cred că pre grame e de 
practică trebuie să conțină, pe 
viitor, mai multe elemente de 
tehnică nouă inginerească. în
deosebi din domeniul automa-

ANCHETA NOASTRĂ
faatlMa ■! ~ l. potrivit

de vedere Uxma ^3 August*

proeeaeue tenacuo^ee și mi 
e-xatruLga mas—tar. Sruden- 
ță au rrfa fafas de c^uga t

fli ■- _—-ic: —

mente 'y» — procesele
tehnologice de prelucrare la 
cald.

Găsind deplină înțelegere fa 
uzmă, am putut trece la

de forjă cu atmosferă contro
lată, alta a urmărit procesul 
de demontare, reparații și 
montare a unlajulu; de pre
lucrare la cald, fa tmp ce un 
alt grup de rturienți a pro
iectat un cuptor eu rerircula- 
ție a gazelor pentru detensio- 
nare și recoaeere la tratamen
te termice. Evident, studenții 
s-au bucurat de sprijinul ca
drelor inginerești cu experi
ență din uzină, care i-au aju
tat să găsească soluțiile cele 
mai moderne și economice de

rezolvare a problemelor încre
dințate.

Paralel cu aceasta muncă, 
studenții s-au documentat 
pentru proiectele de an și de 
diplomă întflnind in uzină o 
multitudine de aspecte foarte 
interesante in specialitatea 
lor.

PETRE SURJICOV. asistent 
— Institutul de eaastrweffi 
București.

— fa Uzina ^23 August* au 
făcut practică petru grupe de 
studenți din anul II care ur
mează secția de utilaj a Fa
cultății de instalațiî si utilaj. 
Programa lor de practică a 
prevăzut cunoașterea proce
sului tehnologic al prelucrării 
prin așchiere.

Din crima zi a sosirii în uzi
nă, studenții s-au bucurat de 
o atenție deosebită : au fost 
repartizați fa 7 ateliere, la 
fiecare loc de muncă un ingi
ner ori un maistru cu expe
riență și-au asumat răspunde
rea de a-i îndruma, fâmilia- 
rizindu-i cu procesul de pro
ducție. In secțiile de găurit, 
trasa j. strungărie, sculerie, 
studenții au lucrat efectiv Ia 
mașini sub îndrumarea celor 
mai calificați muncitori, exe- 
cutind operații și piese mai 
simple.

Se ridică însă o întrebare: 
cind este mai potrivită instrui

rea în producție a studenților 
— după ce au căpătat cunoș
tințele teoretice necesare pen
tru a putea urmări reprezen
tarea ior practică, sau înainte, 
pentru a avea un fond de cu
noștințe necesar înțelegerii 
cursului respectiv? La prima 
vedere nu este greu de răs
puns. Si ir.tr-un caz și în ce
lălalt studenții au de cîștigat. 
Dar am ridicat această pro
blemă pentru că studenții anu
lui IL de care m-arn ocupat, 
n-au parcurs integral cursul 
de tehnologie mecanică, lip- 
sir.du-le tocmai cunoștințele 
privitoare la mașini unelte, 
cunoștințe pe care le vor do- 
bindi abia fa anul HL Pro
grama de practică r.-a ținut 
seama de această realitate, și 
in desfășurarea practicii s-au 
ivit anumite greutăți generate 
tocmai de necunoașterea ma
șinilor unelte. Poate că ar fi 
fost mai potrivită prevederea 
ca la sSrșitul anului II stu
denții să facă practică de 
montaj pentru care aveau pre
gătirea teoretică necesară.

VASILE MORARU, secre
tarul Comitetului U.TJW. — 
Institutul politehnic București

— Comitetul U.T.M. a avut 
ca principal obiectiv în aceas
tă vară sprijinirea rectoratului

în buna organizare șl desfășu
rare a practicii în producție 
pe care au efectuat-o cei a- 
proape 4 000 de studenți al in
stitutului. De aceea, încă îna
inte de plecarea în practică 
am luat anumite măsuri și a- 
nume: am numit responsabili 
Ia nivelul anilor de studiu, al 
grupelor și pe uzine acolo unde 
numărul studenților practi- 
cânți era mai mic. Ei au fost 
instruiți asupra modului în 
care să colaboreze cu organi
zațiile U.T.M .în vederea sta
bilirii unor acțiuni educative, 
culturale și sportive comune. 
De asemenea, am trimis scri
sori tuturor comitetelor U.T.M. 
din uzine prin care le-am ce
rut sprijinul în antrenarea 
studenților la viața organiza
țiilor U.T.M respective. Și, în 
sfîrșit, activul U.T.M. și de 
asociație a fost repartizat să 
controleze și să ajute colecti
vele de studenți aflate Ia 
practică.

Comitetul U.T.M din insti
tut a analizat felul în care s-a 
desfășurat practica studenților 
dm anii II și respectiv anii 
IV. Concluziile desprinse ne 
vor ajuta să contribuim la or
ganizarea mai bună a practicii 
studenților în anul viitor.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU



Acad. ȘTEFAN MILCU despre

Al VII-lea Congres
internațional de 

antropologie și etnografie
A

In cuplajul 
bucureștean

Prima etapă a campionatului 
republican, la București a de
curs intr-un tempo foarte lent, 
stib un cer de august fierbinte 
— atît de fierbinte chiar, incit 
tînjeam cu toții după ploile 
care au însoțit mai fiecare în- 
tîlnire a campionatului trecut.

Eroii cuplajului (și vom aiăta 
mai jos de ce) au fost specta
torii, care au avut de înfruntat 
o ‘căldură lîncedă (în special 
cei de la tribuna a doua au 
făcut o veritabilă baie de soare) 
și au fost nevoiți să urmăreas
că, multe minute în șir, impro
vizațiile sterile, nici măcar me
diocre ale jucătorilor gazde și 
oaspeți. O notă bună a acestui 
public simpatic, dornic de spec- 
tacole (dar de data aceasta, cel 
puțin pe jumătate înșelat în 
așteptări) care a venit la sta
dion cu binecunoscutul arsenal 
de glume inofensive, lozinci 
de încurajare și... doi trompeți 
(giuleșteanul cunoscut sub nu
mele de nea Tudorică are un 
concurent în peluză care, însă, 
rru și-a făcut publică preferința 
pentru o echipă anume, pentru 
că nu s-a „răstit" în muștucul 
trîmbiței decît la începutul și 
sfîrșitul cuplajului; dar nici-o 
teamă, se dă el de gol pînă la 
urmă).

Meciul prim, RAPID — 
C.S.M.S. Iași (4—1) s-a desfășu
rat pe o căldură de foc și 
asta a influențat mult (mai ales 
în prima repriză) execuțiile 
tehnice. Pînă în minutele 15— 
20, spre dovadă, n-am înregis
trat nimic vrednic de a fi notat. 
Mă refer la acțiunile de poartă, 
pentru că în cîmp, ieșenii, dor
nici să arate că n-au rămas pe 
gratis în A, au construit acțiuni 
care demonstrau bună pregătire 

J fizică, multă poftă de joc si 
| chiar un pic de înclinare spre 
I echilibristică. De reținut, ei au 

marcat primul gol al campiona
tului — le-a 'fost însă spre 
ghinion — dar au furnizat și 
primele faulturi cu urmări ale 
campionatului,! Astfel^ în primul 
sfert de oră l-au scos-dirt joc 
pe I, Ionescu, iar-mai apoi l-au 
silit pe Dinu să se miște într-un 
picior.

Golul de început a fost în
scris de Vornicu, dintr-o lovi
tură liberă, puternic expediată 
pe lîngă zidul defectuos al ra- 
pidiștilor.

Au urmat cîteva minute de 
derută în tabăra ceferiștilor. 
Ionescu, fiind scos pe tușă, Du- 
mitriu II nu prea avea cu cine 
conlucra. Dar Georgescu (jucă
tor foarte serios, stăpîn pe sine

Ploaie de recorduri 
la natație...

Spectatorii pre- 
zenți la ștrandul ti
neretului în cele 
două zile de concurs 
internațional au pu
tut ii. martorii unor 
dispute dîrze, pasio
nate, în care spor
tivii romlni s-au 
întrecut pe ei înșiși, 
confirmînd așteptă
rile antrenorilor și 
specialiștilor. Este 
îmbucurător să con
semnăm faptul că a- 
proape fiecare din
tre probele disputa
te a prilejuit sporti
vilor romlni stabi
lirea unor noi re
corduri. Desigur, la 
aceasta a contribuit, 
așa cum ne-a decla
rat, de altfel, și an
trenorul federal A. 
Urmuzescu, atît for
ma excelentă în care 
s-au aflat concuren
ța noștri, cit și va
loarea > ridicată a 
înotătorilor și înotă
toarelor din celelal
te cinci țări partici
pante la ediția din 
acest an a Campio

natelor internațio
nale de înot și sări
turi ale R.P.R.

Cele 18 recorduri 
R.P.R. cu care s-au 
soldat probele des
fășurate constituie 
un titlu de mîndrie 
atît pentru sportivii 
noștri, cit și pentru 
antrenorii care au 
pus toată priceperea 
și dragostea lor în 
pregătirea înotăto
rilor și înotătoarelor 
care ne-au reprezen
tat în întreceri.

Dintre noile recor
duri înregistrate de 
sportivii noștri cel 
mai aplaudat a fost 
acel 2 :39,3, realizat 
de Anghel Șopte- 
reanu la 200 m bras.

Un rezultat meri
toriu au realizat și 
componentele ștafe
tei de 4x100 m 
mixt (Cristina Bala- 
ban, Maria Clos, Ni- 
coleta Bărbulescu și 
Ingrid Ungur) care 
au stabilit un nou 
record al probei ob- 
ț ini nd 4 :58,4. Nico-

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
Handbaliștii romlni au 

cucerit 
„Cupa Dunării '

In capitala R. P. Ungare s-a 
încheiat duminică seara 
turneul pentru „Cupa Dună
rii" la handbal în 7 mascu
lin. Formația secundă a R. P. 
Romîne a cucerit un splendid' 
succes, învingînd în finală 
reprezentativa R. S. Ceho
slovace. Jucînd foarte bine pe 
contraatac, la capătul unui 
meci de bună factură tehnică, 
jucătorii noștri au repurtat 
victoria cu scorul de 18-12 (7- 
5). Olimpiu Nodea a primit 
cupa oferită celui mai bun ju
cător al turneului, iar Gheor- 
gKe Gruia pe cea de golgeter 
al turneului.

Comentatorul sportiv al a- 
genției MT1 subliniază com
portarea remarcabilă a tine
rilor handball ști romîni care 
au produs o surpriză, învin
gînd destul de categoric pri
ma garnitură a R.S. Ceho
slovace.

• Jucătorii de tenis de 
cîmp Ion Țiriac și Petre 
Mărmureanu au plecat în 
R.S.F Iugoslavia, pentru a 
lua parte la o serie de turnee 
internaționale care se vor des
fășura între 2 și 20 septem
brie la Ljubliana, Split, Du
brovnik și Opatija.

• In fața a 2 000 de specta

Mai mult 
căldura... 
a încălzit 

spectatorii
și devotat tptdeauna echipei) a 
readus calmul în rîndurile co
legilor săi înscriind golul ega
lizator (minutul 27) cu un șut 
cum rar se vede chiar în rîndul 
tunarilor.

Repriza a doua a fost în în
tregime dominată de rapidiști 
care au mai marcat de trei ori 
prin Codreanu, Năsturescu și 
Dinu (a naibii, ce-a tras diavo
lul șchiop ! Păcat că în rest nu 
s-a prea văzut). Totuși, moldo
venii au replicat și ei dîrz prin 
contraatacuri (și dîrz, foarte 
dîrz și prin faulturi). De două 
ori, Urziceanu, de departe mai 
bun decît fostul titular, și-a 
salvat echipa, scoțînd mingea 
în corner ca prin minune. La 
fel Motroc, care, împreună cu 
Dan, Greavu și Lupescu au for
mat cea mai bună apărare a 
cuplajului.

Victoria rapidiștilor nu stă în 
nici un caz sub semnul între
bării -— evoluția lor, îrisă,?fc 
nemulțumit. Să fie de vină hu^: 
mai căldura ? Canicula oboseș
te, vlăguiește, dar nu poate fi 
invocată ca scuză pentru nenu
măratele pase trimise cu pre
cizie matematică adversarului.

Echipa din Ștefan cel Mare 
care, de mulți ani, furnizează 
primei reprezentative jucători 
cîe certă valoare, a cîștigat două 
puncte la Crișul fără să fi stră
lucit, fie măcar și numai 10 

leta Bărbulescu a 
obținut 1:13,4 la 
100 m fluture, In
grid Ungur 1:06,3 la 
100 m liber, Geor
gescu Cornel 1:06,7 
Ia 100 m fluture. Sini 
doar cîteva din re
zultatele meritorii 
obținute de tinerii 
noștri înotători în 
cele două zile de 
concurs. Nu putem 
sâ nu adăugăm a- 
cestora rezultatul 
lui Pantelimon De- 
cuseară care a do
minat săriturile de 
la trambulină și de 
la platformă pre
cum și acel 18 :443 
realizat de Vladimir 
Moraru în proba de 
1 500 m liber.

Dintre oaspeți 
s-au impus Vladek 
Ocenasek (Cehoslo
vacia) la 200 m bras, 
Basil Atanasov (Bul
garia) la 400 m 
mixt, I. Lantos (Un
garia) etc.

AUREL CRIȘAN

tori, la Reșița a avut loc a do
ua întâlnire de box între se
lecționatele de tineret ale 
R. P. Romîne și R. P. Ungare. 
Sportivii noștri au obținut din 
nou victoria cu scorul de 7-3. 
La categoria cocoș, N. Giju 
l-a învins la puncte pe valo
rosul boxer maghiar T. Papp. 
Celelalte victorii ale echipei 
noastre au fost realizate de : 
C. Pop, C. Buzuliuc, P. Vane a,

Șt. Popoacă, V. Mirza și I. 
Grăjdeanu.
• Turneul internațional de 

fotbal (juniori) de la San Re
mo a fost cîștigat de echipa 
sovietică Spartak, care a în
vins în finală cu 3-0 (1-0) for
mația engleză Birmingham 
City. In semifinale, Spartak a 
eliminat cu 2-0 pe A.C. Milano.

• Cu prilejul concursurilor 
de selecție de la Dortmund, 
înotătorul vest-german Hans 
Joachim Kueppers a stabilit 
un nou record mondial în 
proba de 100 m spate, reali-

minute. E de-a dreptul uimitor 
că dinamoviștii, cîștigători fără 
drept de apel și ai campionatu
lui trecut și ai Cupei R.P.R., 
n-au izbutit să ne dezvăluie 
mai nimic din marele lor bagaj 
de cunoștințe tehnice. înain
tarea (micul Radu Nunweiller, 
atît de bătăios în urmă cu cîte
va luni, a nemulțumit pe mulții, 
foarte mulții lui susținători) 
n-a putut să pătrundă în zona 
porții orădene, și fără insisten
ța agresivă (dar totdeauna în 
limitele respectării adversaru
lui) a mijlocașilor — în special 
Octavian Popescu, autorul ce
lor două goluri — am fi asis
tat la o echitabilă împărțire de 
puncte între echipe. Pentru că, 
oricît ar părea de paradoxal, 
Dinamo n-a fost mai bună de
cît Crișul și a jucat, în această 
primă etapă, fără suflu și fără 
vigoare. (Excepție Datcu, Nun- 
weiUer* III și mijlocașii).

Si’acum," ceva despre faza în 
care Nunweiller IV a trimis 
mingea în propria poartă, în
scriind un gol de mai mare 
dragul și pe care arbitrul Mir
cea Rotaru nu l-a acordat. Go
lul a fost perfect valabil (pen
tru Crișul, bineînțeles). Noi 
n-am auzit fluierul care, se 
zice, penaliza o imaginară po
ziție de ofsaid. (Un prieten cro
nicar susține o variantă con
trarie. EI afirmă că golul nu a 

zînd performanța c- 1W1Z 
10. Recordul precedent — 
1 00“9 10 — aparținea ameri
canului Tom Stock.

• Halterofilul polonez Val
demar Baszanowski a dobori* 
recordul mondial ia caxepcna 
ușoară — stilul «cnmccr* — 
ridicînd o halteră tn grefate 
de 168 kg. Vechiul record era 
de 163,5 kg.

• Selecționata olimpică de 
fotbal a R.S. Cehoslovace a 
susținut la Banska Bystrica 
un meci de verificare cu pri
ma reprezentativă a țârii- în- 
tilnirea s-a încheiat la ega
litate : 3-3 (1-2).

• Cea de-a 3-a zi a cam
pionatelor unionale de atle
tism a fast dominată de per
formanța atletei Maria Itki- 
na, care a parcurs distanța de 
400 m plat in 53”, coreciind 
astfel cu 3 zecimi de secundă 
recordul mondial oficial deți
nut de australiana Betty Cuth
bert.

O performanță valoroasă a 
obținut și Vasili Anisimor, în
vingător Ia 400 m garduri in 
50“ 3110, timp care îmbunătă
țește cu o zecime de secundă 
recordul vechi de 11 ani al lui 
Iuri Lituev. Un al treilea re
cord unional a stabilit Ghe- 
nadi Bliznețov la săritura cu 
prăjina cu rezultatul de 
4,80 m. 

fost valabil, pentru că arbitrul 
fluierase mai înainte. Dar, zice 
mai departe, mulți spectatori 
n-au auzit fluierul). Fluierul, 
chiar dacă arbitrul o fi sunat 
la timp, nu s-a auzit, poate, 
decît la cîțiva pași distanță, 
fiind foarte anemic. De altfel, 
maniera de a conduce a lui 
Mircea Rotaru a nemulțumit 
pe spectatori, care i-au servit 
o lecție usturătoare. Dar unii 
spectatori au și greșit neper- 
mis, îndreptîndu-și cîteodată 
ironiile și asupra echipei cîști- 
gătoare. Nu pot fi acuzați, să 
zicem, Pîrcălab sau Frățilă, 
aflați la centrul terenului pen
tru că arbitrul, ale cărui decizii 
ei sînt datori să nu le discute, 
suferă de deformări optice. Se 
impune deci, ca cei mulți și 
lucizi din tribune, să-i tragă ni
țel, de mîriecă. pe . puținii gălă
gioși.

în țară — rezultate oarecum 
normale. Victoria băimărenilor 
nu miră prea mult, avînd în 
vedere mai ales evoluția din 
ultima vreme a Progresului. 
Mult prea categorică, în schimb, 
înfrîngerea suferită de craio- 
veni. Promitem să-i urmărim 
mai îndeaproape și, pe cît ne 
stă în- putință, să-i explicăm.

FĂNUȘ NEAGU

Duel Ia panou (fază din 
meciul de baschet R.PJL 
— R. P. Polonă disputat 
duminică in sala Flo- 

reasca : 77—73) 

PRO
(Urmare din pag. 1)

■ proiectantul trece la concepția 
I S.D.V.-urilor, sâ știe pe ce 
I mașină va fi prelucrat reperul 
| respectiv, cu ce regimuri, cîte 

dispozitive sînt necesare, cîte 
piese se pot prelucra simultan 

' cu același dispozitiv, ce condi-
• ții tehnice de precizie trebuie 
: să asigure acesta. Numai după
• ce tehnologul a întocmit pla- 
| nul de operații, proiectantul 
i face o schița de ansamblu a 
I dispozitivului. Urmează o
• nouă consultare in privința 
I concepției și tehnologul avi- 
. zează proiectarea.

După cum este și firesc, re- 
î zultatele bune în întocmirea 
I tehnologiei și a proiectelor de 
. SD.V.-uri nu pot fi obținute 
. fără sprijinul maiștrilor, șefi- 
| lor de secții, al muncitorilor 
j de înaltă calificare cu o bo- 
| gata experiență practică. Tî- 
| nărui Constantin Ghiurița, 
I tehnician tehnolog In proble-

Joc în cîmp (secvență din în- 
tîlnirea de fotbal Dinamo 

București — Crișul Oradea)

Steaua-Știința

Craiova 4-0
La Craiova, duminică, 

fotbaliștii echipei Steaua au 
oferit un spectacol de ținută 
deși jucau împotriva unei 
echipe pline de elan, care abia 
și-a făcut debutul în categoria 
A. Deși au pierdut, studenții 
craioveni au demonstrat bune 
calități dovedindu-se ambi
țioși și agili. Ei lașa mingea să 
circule mult și iute, au pre
luări confortabile, dar poate nu 
folosesc destul jocul simplu, 
direct pe poartă. Eftimie și 
Ganga, de pildă, au încercat 
un atare joc, dar lipsa de în
țelegere cu ceilalți jucători a 
frînat orice posibilitate de gol. 
Linia de mijloc a Științei a 
fost ca și inexistentă, miezul 
terenului fiind stăpînit mereu 
și în mare viteză de cuplul 
Jenei-Koszka, un adevărat ax 
al echipei. Deși depășit clar de 
Constantin, Marin Marcel a 
luptat și este, oricum, omul de 
bază din ultima linie a Știin
ței Craiova. Un talentat jucă
tor, Deliu, a avut de suferit 
din pricina lui Sorin Avram 
care a fost, ca de altfel în toată 
ultima perioadă, excepțional.

Steaua s-a dovedit incă o 
dată o formație de prestigiu, 
jocul ei căpătând maturitate 
fără să devină lent, folosin- 
du-se atunci cind trebuie de 
mutări cunoscute, fără să oco
lească deliciul unei deschideri 
spontane.

Continua să fie însă nesatis
făcătoare contribuția celor doi 
fundași la jocul echipei.

Dumitru Nicolae, a jucat așa J 
cum ne-a obișnuit în ultimele J 
meci uri. In formă bună — Pe- j 
tescu.

Cu excepția lui Voinea, care . 
a fost slab. înaintarea a făcut | 
un meci splendid. De mult timp ; 
nu l-am văzut pe Constantin • 
atît de vioi două reprize și ! 
dînd impresia că ar mai putea | 
juca incă două. Coordonator și ț 
realizator spectaculos, Con- [ 
stantin a orientat și de această ! 
dată echipa sa către un joc ■ 
sobru și subtil, prin subțiri 
lansări ale celor două extreme 
excepționale — Sorin Avram 
și Crăiniceanu. Aceștia au ju- : 
cat în mare viteză, demarcin- . 
du-se mereu și asediind cu 
driblinguri și șuturi ultima li
nie a Științei. Păcat că în apă- i 
rare craiovenii au jucat ob
structionist și prea tare. Toate 
golurile au fost înscrise în 
urma unor acțiuni bine gîn- 
dite. Spectacolul i-a îneîntat 
de multe ori pe craioveni.

Posedind jucători tineri și 
supli, însetați după cum se 
pare de o tehnică bună. Ști
ința are toate șansele să-și șle
fuiască și să-și organizeze jo
cul. Un meci pierdut de tine
rii săi echipieri nu e un lucru 
atît de tragic. Mai ales că vine 
din partea unei echipe mature, 
cu multă experiență.

ADRIAN PAVNESCV I

DUCȚIA
me de montaj, a obținut cele 
mai bune rezultate la întocmi
rea planului de operații toc
mai datorită unei colaborări 
strînse cu secția, cu muncito
rii care execută fazele respec
tive și mai ales cu vîrstnicii 
Teodor Bălaj, șef de echipă 
la recepția strungurilor, și 
Milan Popovici, șef de echipă 
la montajul cutiei de viteze. 
Din colectivul de proiectanți 
ai S.D.V.-urilor condus de ing. 
Ion Cristoloveanu se remarcă, 
pe lîngă tehnicienii cu expe
riență, mulți ingineri și tehni
cieni proiectanți tineri. Ingi
nerul Aurel Tulbure este unul 
dintre cei mai bine pregătiți 
profesional. Pentru S.R.O. 40, 
el a proiectat un dispozitiv’ 
complex pentru găurirea și 
a lezarea cutiei de viteze, dis
pozitiv care comportă peste 
150 de scule. L-a ajutat și fap
tul că s-a consultat în perma
nență cu inginerul Alexandru 
Grubei — coordonatorul teh-

La cel de-al VII-lea Con
gres internațional de antropo
logie și etnografie, care a a- 
vut loc nu demult la Mosco
va, a participat și o delegație 
romină compusă din 36 de 
specialiști în antropologie, et
nografie, istorie, arheologie 
și folclor.

Solicitat să-și împărtășească 
unele impresii in legătură cu 
aces: eveniment, conducăto
rul delegației noastre, acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romîne, a 
declarat redactorului Agenți
ei romîne de presă .,Ager- 
pres", Stefan Bratu :

Prin amploare lucrărilor, 
nivelul înalt al participării și 
al dezbaterilor. Congresul a 
constituit una din principale
le manifestări științifice ale 
anului. Timp de aproape 10 
zile. în cadrul a 27 secții de 
specialitate și 17 simpozioane, 
cei peste 2 000 de savanți, so
siți din 56 țări ale lumii, au 
dezbătut probleme de mare 
interes științific, cum sint: 
creșterea și dezvoltarea orga
nismului uman, evoluția struc
turii antropologice la diferi
te populații, antropogeneza și 
studiul oamenilor fosili, ge
neza popoarelor vechi și con
temporane, teorii și metode 
noi în cercetarea etnografică, 
etnografia urbană, industrială 
și agrară, metode noi de cule
gere și sistematizare a mate
rialului de arta populară etc.

Printre concluziile stabilite 
de participant în plenarele 
Congresului se înscriu înfiin
țarea în cadrul acestuia a u- 
nor secții de genetică și pen
tru studiul creșterii omului, 
organizarea unui simpozion 
de istoria artei populare și 
a unui jurnal despre arta 
populară, intensificarea cer
cetărilor antropologice și et
nografice în regiunile mai 
puțin studiate etc. De aseme
nea, s-a preconizat stabilirea 
unor legături între academii
le de științe din țările socia
liste, pentru studierea antro
pologică și etnografică a zo
nelor carpatice.

Condițiile optime create, a-

Deschiderea Congresului international
de știința soiului

(Urmare din pag. I)

4tnv=acad. prof. Gh. Ionescu 
Șișești, din partea oamenilor 
de. știință din R. P. Romînă, 
prof. dr. Richard Bradfield de 
la Universitatea din Ithaca 
New York, fost președinte al 
Asociației internaționale de 
știința solului, care au salutat 
pe participanții la Congres.

în continuare, prof. dr. F. A. 
van Baren, secretarul general 
al Asociației internaționale de 
știința solului, a prezentat 
darea de seamă asupra activi
tății Asociației în perioada 
anilor 1960—1964.

Ședința plenară de după- 
amiază a fost consacrata pre
zentării proiectului hărții 
mondiale a solurilor. în legă
tură cu acest proiect au pre
zentat referate : prof. dr. V. A. 
Kovda. directorul departa
mentului științelor naturale al 
U.NJLS.C.O.. dr. L. Bramao. 
șef al biroului de resurse mon
diale ale solurilor — F_A.O^ 
dr. R. Dudal. specialist F.A.O., 
prof. dr. F. A. van Barer., se

Sectorul zootehnic al G.A.S. Podari, regiunea Oltenia (vedere din avion) 
Foto: AGERPRES
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nologieî, cu tehnicienii Gheor- 
ghe Sflriială și Tihamer Saba- 
doș, oameni cu o bogată expe
riență în proiectarea dispozi
tivelor.

în atenția colectivului nos
tru mai stă în aceste zile pre
gătirea oamenilor care vor 
executa noile strunguri. Un 
prim pas a fost făcut încă de 
la construcția prototipului, 
cind a fost organizata o sesi
une tehnico-științifică, desfă
șurată în mai multe ședințe, 
numai despre noile produse. 
Au luat parte ingineri, tehno
logi din secții, maiștri, munci
tori de înaltă calificare, șefi 
de echipe.

Am hotărît ca, paralel cu 
execuția seriei zero, să se des
fășoare practic, la locul de 
muncă, și pregătirea muncito
rilor chiar de către tehnologi 
și proiectanții de SD.V.-uri. 
Acum, cu o lună înainte, ingi
nerii și tehnicienii care se vor 
ocupa de aceasta știu de ce 

mabilitatea și atenția cu eare 
colegii sovietici au înconju
rat pe participanții la Con
gres, au creat o ambianță de 
lucru favorabilă desfășurării 
lucrărilor, într-un spirit ac
tiv de colaborare științifică.

Contribuția delegației noas
tre la această reuniune — a 
continuat acad. Șt. Milcu — a 
fost rodnică, bucurîndu-se de 
aprecieri favorabile din par
tea celorlați delegați. Oame
nii de știință romîni au pre
zentat 53 de comunicări, iar 
în cadrul simpozioanelor au 
avut peste 50 de intervenții. O 
serie de comunicări — cum 
sînt acelea privind cercetările 
complexe efectuate în regiu
nea Hunedoara, „Studiul an
tropologic asupra populațiilor 
neoeneolotice din Romînia**, 
„Elemente comune și caracte
re naționale proprii in poezia 
epică a popoarelor din zona 
carpatică", „Muzeul satului și 
problema muzeelor etnografi
ce în aer liber" și altele — au 
fost mult apreciate, stîrnind 
discuții interesante. Deosebit 
de utile au fost și contactele 
pe care le-am avut cu specia
liștii străini, în urma cărora 
cercetătorii romîni au fost in
vitați să colaboreze cu unele 
instituții de peste hotare — 
cum sînt Institutul de antro
pologie și etnografie din Uni
unea Sovietică, Centrul francez 
de antropologie din Paris — 
și să participe ca membri ai 
comisiilor internaționale de 
elaborare a atlaselor etnogra
fice. Tot ca o apreciere a con
tribuției delegație noastre la 
desfășurarea lucrărilor se în
scrie și faptul că cinci dintre 
delegații romîni au fost aleși 
în Consiliului permanent in
ternațional al Congresului. 
Congresul — a încheiat acad. 
Șt. Milcu, a constituit o va
loroasă confruntare a expe
rienței științifice a savanților 
din diferite țări ale lumii, con
tribuind la cunoașterea situ
ației actuale a cercetărilor pe 
plan internațional, stabilirea 
unor noi relații de colaborare 
și prietenie cu specialiștii 
străini.

cretarul general al Asociației 
internaționale de știința so
lului. Pe marginea referatelor 
au avut loc discuții.

Timp de 10 zile, participan
ții la Congres vor dezbate 
probleme actuale, teoretice și 
practice, ale cunoașterii solu
rilor, în vederea sporirii pro
ducției agricole.

★
în sala Palatului R. P. Ro

mîne a fost deschisă cu pri
lejul Congresului o expoziție 
în care sînt prezentate toate 
tipurile de sol din țara noas
tră, zonele de vegetație, hărți 
și diagrame, lucrări științifice 
de specialitate de la noi și 
din alte 11 țări.

★

Seara, președintele Comite
tului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, Ion Cos- 
ma, a oferit în cinstea parti- 
cipanților la cel de-al VIII-lea 
Congres internațional de știin
ța solului, un cocteil la res
taurantul Miorița.

(Agerpres)

R I E
repere și dispozitive vor răs
punde. Peste cîteva zile va fi 
întocmit și graficul de repar
tizare pe schimburi a cadrelor 
tehnice. Această metodă pre
zintă avantajul că, odată cu 
pregătirea profesională, mun
citorii pot contribui la perfec
ționarea dispozitivelor și pla
nurilor de operații, care vor 
fi omologate odată cu înche
ierea seriei zero. Proiectanții 
fiind lîngă muncitori pot 
primi sugestii din partea aces
tora pentru asigurarea unei 
funcționări normale a S.D.V.- 
urilor.

Măsurile luate, stadiul ac
tual al pregătirii fabricației 
de serie a noilor produse asi
milate, ne dau convingerea că 
pînă la sfîrșitul anului ne vom 
îndeplini angajamentele luate 
pentru depășirea sarcinilor 
atît în privința număru
lui cît și a calității noilor ti
puri de strunguri romînești.

Plecarea delsgațîeî 
asociației de prietenie 

sovieto-romine
Luni dimineața a părăsit 

Capitala delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, 
care, la invitația Consiliului 
general A.R.L.U.Ș., a făcut n 
vizită în țara noastră cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei de sub ju
gul fascist.

Din delegație au făcut parte 
A. B. Ceakovski, redactor-șef 
al revistei „Literaturnaia Ga
zeta", membru în conducerea 
Asociației do prietenie sovieto- 
romîne, conducătorul delegați
ei, A. A Gromov, directorul 
Uzinei de rulmenți nr. 1 din 
Moscova, deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., P. P. Țu- 
lukidze, doctor în științe, K. A. 
Abdîgulov, președintele colho
zului „Miciurin** din R.S.S. 
Kazahă, general-colonel M. S. 
Șumilov, Erou al Uniunii So
vietice, artista emerită N. K. 
Massina, de la Teatrul de stat 
de operă și balet din Kiev.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de Marin Florea Ionescu. 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., de mem
bri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost de față I. A. Iliuhin, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București și membri ai amba
sadei.

★
In timpul șederii în țara 

noastră delegația a participat 
la manifestările prilejuite de 
cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei, a vizitat 
Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R. P. Romî
ne, Muzeul de Artă, noile car
tiere de locuințe din Capitală, 
Combinatul chimic de la O- 
nești, Uzina de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești, Hi
drocentrala „V. I. Lenin" de 
la Bicaz, orașul Brașov, Uzi
nele „Tractorul" și GA..C. din 
comuna Chirnogi.

Duminică seară, Consiliul 
General A.R.L.U.S. a oferit în 
cinstea delegației o masă to
vărășească la care au luat 
parte membri ai conducerii 
A.R.L.U.S. și I.R.R.C.S., oa
meni de știință, cultură și 
artă.

(Agerpres)
-----•-----

Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a insurecției 
naționale din Slovacia

Luni după-amiază, în sala lecto
ratului central al Consiliului pen
tru răspîndirea cunoștințelor cui- 
tural-științifice, a avut loc o adu
nare festivă organizată de Comi
tetul foștilor deținuți antifasciști 
din R. P. Romină și Comitetul or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist cu prilejul celei 
de-a 20-a , aniversați .ra-'insurecției 
naționale din Slovacia^

Au participat general-colonel 
Floca Arhip, adjunct al ministrului 
forțelor armate, general-colonel în 
rezervă Ilie Cretulescu, vicepre
ședinte al Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, generali și ofițeri activi și 
de rezervă — veterani din războiul 
antifascist , foști luptători romîni 
în detașamentele de partizani care 
au luat parte la insurecția din 
Slovacia, foști deținuți în lagărele 
fasciste, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Stanislav Matas, atașat 
militar și alți membri |i amba
sadei.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de tov. Marin Florea îones- 
cu, locțiitorul președintelui Comi
tetului foștilor deținuți antifasciști 
au luat cuvîntul tov. Ion Olteanu, 
participant Ia luptele de partizani 
din timpul insurecției naționale 
din Slovacia, și Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace.

Informații
Duminică, 30 august a.c„ a ple

cat la Varșovia o delegație a 
U.T.M. care va participa la semi
narul internațional al tineretului 
pe tema : „Pentru pace și secu
ritate în Europa^. Delegația este 
condusă de tov. Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M., 
redactor șei al ziarului „Scînteia 
tineretului^.

Duminică seara s-a reîntors în 
Capitală, venind din Turcia, 
grupul folcloric de cîntece și dan
suri al Uniunii Tineretului Munci
tor.

Timp de două săptămîni, forma
ția de dansuri, soliștii și orchestra 
de instrumente populare au dat 
spectacole în mai multe orașe din 
Turcia și au participat la prima 
etapă a celei de-a VlI-a ediții a 
Festivalului de folclor de Ia Istan
bul. Repertoriul prezentat, care a 
cuprins cunoscute cîntece și dan
suri romînești, s-a bucurat de un 
deosebit succes din partea spec
tatorilor.

(Agerpres)



rominesti JB
RIO DE JANEIRO. — Acad, 

prof. Aurel Beleș a conferențiat 
la Asociația inginerilor bra
zilieni din Rio de Janeiro des
pre evoluția tehnicii construc
țiilor. Conferința a fost urmă
rită cu viu interes de membrii 
Asociației. Inginer profesor 
Antonio de Costa Nunes a vor
bit asistenței despre personali
tatea conferențiarului, apre
ciind conferința drept o pre
țioasă contribuție la stringerea 
relațiilor între specialiștii ro- 
mîni și brazilieni.

Au fost prezenți ministrul 
R. P. Romine la Rio de Janeiro 
și membri ai Legației.

★

1n timpul șederii în Brazilia, 
acad. prof. Aurel Beleș a fost 
invitat să viziteze obiective in
dustriale din Sao Paulo, printre 
care și Uzina siderurgică Co- 
sipa. Cu această ocazie el a 
făcut o expunere în fața con
ducerii și a specialiștilor asu
pra problemelor pe care le ri
dica construcția unor astfel de 
obiective industriale și a solu
țiilor adoptate de constructorii 
rom ini.

NICOSIA. — La Nicosia a 
a avut loc deschiderea unei 
expoziții de fotografii, cărți, 
timbre și artizanat din R. P. 
Romînă.

Expoziția a fost deschisă de 
ministrul Comerțului, Araou- 
zos. Au participat deputați, 
oameni de cultură și artă, zia
riști, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, precum și 
membrii unor misiuni diplo
matice.

Deschiderea Conferinței 0. I\l. D. 
pentru folosirea energiei atomice 

in scopuri pașnice
GENEVA 31 (Agerpres). — 

La Palatul , Națiunilor din 
Geneva au început luni lucră
rile celei de-a treia Conferințe 
internaționale a Națiunilor 
Unite pentru folosirea ener
giei atomice în scopuri pașni
ce. La lucrări iau parte aproa
pe 2 000 de oameni de știință 
din 71 de țări. Din partea 
R. P. Romîne participă o dele
gație condusă de acad. prof. 
Horia Hulubei, directorul In
stitutului de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne. De 
asemenea, participă în calitate 
de observatori aproape 700 de 
oameni de știință. Conferința 
va examina aproximativ 750 
de rapoarte.

Scopul principal al celei 
de-a treia Conferințe interna
ționale a Națiunilor Unite 
pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice, ale 
cărei lucrări vor dura pînă la 
9 septembrie, este de a stabili 
un bilanț al folosirii actuale 
a energiei atomice pentru pro» 
ducerea de curent electric și 
de a stabili perspectivele de 
viitor. Conferința va prilejui 
o trecere în revistă a construc
țiilor de centrale atomoelec- 
trice, 
cesar acestor centrale și 
problemei rentabilității lor 
raport cu sursele clasice 
energie.

La ședința inaugurală, 
numele țării gazdă, partici
panții la conferință au fost 
salutați de Ludwig von Moos, 
președintele Confederației el
vețiene. Apoi, a luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., 
U. Thant. Subliniind că de 
cînd au fost fabricate primele 
bombe atomice, omenirea a 
devenit tot mai conștientă de 
nebunia unui conflict nuclear, 
el a arătat că deși dezarmarea 
este încă departe de a fi 
realizată, au fost luate măsuri 
importante pentru a înlătura

neîncrederea, a promova co
laborarea și a reduce perico
lul unui război total.

Au rostit apoi cuvîntări 
introductive prof. Vasili Eme- 
lianov, vicepreședintele Comi
tetului de Stat pentru folosirea 
energiei atomice al U.R.S.S. 
— președintele Conferinței și 
Sigvard Eklund, directorul ge
neral al Agenției internaționa
le pentru energie atomică.

S-au citit apoi mesajele 
adresate Conferinței de nu
meroși șefi de state.

în cursul ședinței de după- 
amiază au început dezbaterile 
la problema privind necesarul 
de energie in anii următori și 
rolul energiei nucleare în sa
tisfacerea acestor necesități.

I
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seminarului internațional
al tineretului

VARȘOVIA 31 (Agerpres). 
— La 31 august s-a deschis la 
Teresin, în apropiere de Var
șovia, seminarul internațional 
al tineretului pe tema „Pentru 
pace și securitate în Europa".

Participă delegații a 40 de 
organizații de tineret și stu
dențești din 19 țări europene, 
precum și reprezentanți ai 
F.M.T.D., U.I.S. și ai altor or
ganizații internaționale.

Din partea R. P. Romine 
participă o delegație a U.T.M., 
condusă de Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.M., redactor șef al ziaru
lui „Scînteia tineretului".

Campania electorală din S.U.A

a echipamentului ne- 
a 

în 
de

în

Populația lumii
A apărut Anuarul demografic

al O. N. U. pe anul 1963

WASHINGTON 31 (Ager
pres). — Campania electorală 
din S.U.A. a intrat in faza de
cisivă, relatează agențiile ame
ricane de presă. Cele două 
mari partide politice — demo
crat și republican, și-au de
semnat candidații lu posturile 
de președinte și vicepreședinte 
ai S.U.A. Pozițiile în probleme
le interne și internaționale au 
fost deja definite în progra
mele celor două convenții. 
Jack Bell, comentator al a- 
genției Associated Press, rela
tează că: „Un lucru care pare 
să fie sigur este că campania 
electorală a partidului demo
crat, care abia a început, va 
fi condusă direct, în toate a- 
mănuntele, de către președin
tele Johnson, deși în mod ofi
cial în fruntea campaniei a 
fost numit John Bailey, pre
ședintele reales al Comitetului 
național al Partidului demo
crat". „Johnson, arată comen
tatorul, dorește să controleze 
personal fiecare acțiune a echi
pei saleu. Cei doi candidați ai 
partidului democrat au confe
rit in aceste zile la Johnson 
City in privința desfășurării 
ccmpa»iei de t'.egerz. Tho- 
mn MaraâxL'. coznenzazo- 
al buletinului de știri al

Casei Albe, apreciind șansele 
mandatului democraților la a- 
legerile prezidențiale din no
iembrie subliniază că președin
tele Johnson, prin contrast cu 
Barry Goldwater, acționează 
în direcția unirii tuturor adep- 
ților partidului democrat pen
tru cîștigarea alegerilor.

In ce privește campania re
publicanilor, agenția Associa
ted Press relatează că Barry 
Goldwater a plecat în insula 
Santa Catalina pentru a dis
cuta cu adepții săi strategia pe 
care trebuie să o urmeze în vi
itor. Pe de altă parte, William 
Miller, candidat la postul de 
vicepreședinte, arată agenția 
Associated Press, a declarat 
duminică că orice republican 
care va sprijini pe președintele 
Johnson „trebuie să țină cont 
că în felul acesta el va nega 
principiile tradiționale ale 
partidului republican". Agen
ția Reuter anunță, de aseme
nea, că Clare Booth Luce, 
sprijinitoare a lai Barry Gold
water, a declarat că și-a re
tras candidatura în alegerile 
senatoriale din statul New 
York, pentru a-și consacra f»- 
tresgg actxritate pregătirii 
cc «spaniei ta sprijinul repu
blicanilor.

GRENOBLE: Propuneri ale 
delegatelor R. P. Romîne adoptate 

in unanimitate
PARIS 31 (Agerpres). — 

Sîmbătă au luat sfîrșit dezba
terile în cele 4 comisii de lu
cru ale Conferinței U.N.E.SC.O. 
asupra tineretului, de la Gre
noble.

în Comisia a III-a a Confe
rinței, reprezentanta R. P. Ro- 
mîne, Maria Groza, s-a referit 
îtn intervenția sa la necesitatea 
educației cetățenești a tinere
tului și a propus o recoman
dare, adoptată apoi în unani
mitate, asupra rolului pe care 
îl pot juca în acest sens ca
sele editoriale specializate în 
literatura pentru tineret.

în Comisia a IV-a, delegația 
R. P. Romîne a propus două 
proiecte de recomandări, care 
au fost adoptate, de asemenea, 
în unanimitate.

în prima recomandare, refe
ritoare la lucrările O.N.U. în 
vederea educării tineretului în 
spiritul idealurilor de pace, 
conferința recomandă adopta
rea de către Adunarea gene
rală a O.N.U., la cea

XlX-a sesiune a sa, a Declara
ției privind promovarea în 
rîndul tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare, pe baza 
proiectului prezentat la cea 
de-a XVIII-a sesiune a sa de 
către delegația R. P. Romîne, 
împreună cu alte 25 delegații 
coautoare. Recomandarea su
bliniază importanța de prin
cipiu a unei asemenea Decla
rații.

Delegația Franței a devenit 
coautoare la această recoman
dare propusă de delegația 
romînă, iar alte delegații, în
tre care cele ale U.R.S.S., 
S.U.A., Senegalului, Belgiei, 
Suediei, R. S. Cehoslovace, Iu
goslaviei, Angliei și Algeriei, 
au vorbit în favoarea proiectu
lui.

Cel de-al doilea proiect de 
recomandare propus de dele
gatul R. P. Romîne se referă 
la programele viitoare privind 
activitatea U.N.E.S.C.O. în do
meniul educației tineretului.

Conferința miniștrilor
La Expoziția folclorică și de artă fotografică deschisă la
Tokio cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării Romî- 

niei de sub jugul 'fascist

Coreea de sud:

Sancțiuni economice 
împotriva principalelor 

ziare din Seul
Du- 
As-

SEUL 31 (Agerpres). — 
pă cum transmite agenția 
sociated Press, guvernul sud- 
coreean a hotărît să aplice 
sancțiuni economice împotriva 
ed:zorilor principalelor ziare 
din Seul, întrucît au desfășu
ra: o campanie în semn de 
prv:es: împotriva noii legi cu 
privire la controlul asupra 
presez. Cei care se opun acestei 
legi sa calificat-o drept o vio
lare anticonstituțională a li- 
bevtăzti presez ți as arătat că

preset b

afacerilor
ai tarilor

externe
arabe

NEW YORK 31 (Agerpres). 
Populația lumii crește anual 
cu 63 milioane persoane ajun- 
gînd la mijlocul anului 1962 la 
3 135 000 000 locuitori, cu o rată 
medie de creștere de 2.1 la 
sută. Aceste cifre sînt cuprinse 
în Anuarul demografic al 
O.N.U. pe anul 1963. care a 
fost dat publicității la New 
York.

In anuar se arată că în re
giunea Americii centrale și a 
Mării Caraibilor se înregistrea
ză cel mai mare ritm de creș
tere a populației care, din anul 
1958, este de 2,9 la sută. Din 
punct de vedere numeric. Asia 
orientală prezintă cea mai pu
ternică creștere demografică, 
avînd 74 milioane locuitori 
mai mulți în 1962 decît in anul 
1958. In ce privește populația 
diferitelor țări, anuarul subli
niază că în R. P. Chineză tră
iesc 670 milioane locuitori. în 
India — 449 milioane; U.R.S.S. 
— 221 milioane, S.U.A. — 187 
milioane; Indonezia — 98 mi
lioane; Pakistan — 97 milioa
ne; Japonia — 95 milioane ; 
Brazilia — 75 milioane, R. F. 
Germană — 55 milioane și An
glia — 53 milioane.

Din punct de vedere al su
prafeței, cele mai mari țări

din lume sînt în ordine des- 
c re scinda: UJLS.S., Canada. 
R. P. Chineză. S.U-âL, Brazilia. 
Australia. India, Argentina. 
Sudan și Algeria. A vied 
8 613 000 locuitori in octombrie 
1962, Tokio rămine cel mai 
mare oraș din lume, urmat de 
New York cu 7 781 984 locui
tori în aprilie 1960. Șanhai — 
6 900 000; Mosebva — 6 317 000; 
Bombai — 4 422 000; Pekin — 
4 010 000; Chicago — 3 350 404; 
Cairo — 3 418 400. In anuar se 
subliniază că această clasifi
care ar fi diferită dacă s-ar 
ține seamă că marile centre 
urbane ca Londra și Paris au 
depășit mult delimitările tor 
administrative. -Marea Ixm- 
dră“ avînd în acest fel peste 
8 milioane locuitori, iar -Ma
rele Paris"" peste 7 milioane.

In ce privește procentul naș
terilor, pe primul loc se află 
Coasta de Fildeș cu 56 noi 
născuți pe an la 1000 de locui
tori, urmată de Togo și Daho
mey. Pe regiuni, cel mai mare 
procent al nașterilor se înre
gistrează in Asia de sud-est — 
cu 49 la mie. In Europa răsări
teană, centrală și occidentală, 
procentul este de 18 la mie, cel 
mai redus fiind în Berlinul oc
cidental cu 11,1 la mie.

DE TOATE

actualei comisii de etică a pre
sei, creată de direcțiile ziarelor 
și nu sub controlul unui or
ganism special guvernamental.

Potrivit agenției, deși auto
ritățile nu au oferit nici un fel 
de amănunte cu privire la mă
surile economice pe care in
tenționează să le ia, se consi
deră că acestea vor putea du
ce la încetarea apariției ziare
lor sud-coreene întrucît majo
ritatea lor au serioase proble
me financiare.

Asociația editorilor de ziare 
din Coreea de sud a anunțat că 
a hoîărît convocarea la 10 sep
tembrie a sesiunii Comisiei de 
etică a presei pentru a discuta 
situația creată.

CAIRO 31 (Agerpres). — La 
sediul Secretariatului Ligii 
Arabe din Cairo s-a deschis 
luni Conferința miniștrilor a- 
facerilor externe ai țărilor a- 
rabe. Conferința urmează să 
pregătească și să definitiveze 
ordinea de zi a celei de-a doua 
Conferințe arabe la nivel înalt 
ale cărei lucrări se vor deschi
de la 5 septembrie la Alexan
dria. La această întîlnire par
ticipă miniștrii de externe din 
cele 13 țări arabe. Conferința 
se desfășoară în secret, sub 
președinția ministrului adjunct 
al afacerilor externe al Ara
bici Saudite, Omar al Sakaf.

într-un comunicat transmis 
la postul de radio Cairo de se
cretarul general adjunct al 
Ligii Arabe, Sayed Nufal, se 
spune că în cursul ședinței de 
dimineață participanții la con
ferință au ascultat raportul 
prezentat de secretarul gene
ral, Hassuna cu privire la în
deplinirea rezoluțiilor primei 
conferințe arabe la nivel înalt

la punctele incluse pe ordi- 
provizorie a celei

Și 
nea de zi 
de-a doua Conferințe arabe la 
nivel înalt.

După cum relatează agenția 
M.E.N., pe ordinea de zi a 
conferinței la nivel înalt sînt 
înscrise 25 de puncte care cu
prind probleme referitoare la 
situația din Yemen, un raport 
al organismului arab însărci
nat cu pregătirea planurilor în 
vederea folosirii apelor Iorda
nului și a afluenților săi.

Ordinea de zi cuprinde, de 
asemenea, rapoartele prezen
tate de miniștrii de externe ai 
țărilor arabe cu privire la vi
zitele pe care le-au făcut în 
diferite țări pentru a expune 
punctul de vedere arab în 
problema folosirii apelor Ior
danului, problema consolidării 
economiei țărilor arabe și al
tele.

După încheierea conferinței 
miniștrii de externe își vor 
continua consultările la 
lexandria.

A-

inventării
magnetofonului

Nume predestinat

Acord matrimonial
oneros

..înregistratorul lui 
Germania a început 
fabrice magnetofoans. 
tirziu. compania Beli 

< pus la pur.ct un apa-

urt Moberft timplar 
Chicago, care era

ma
t

Din istoria

Noile construcții de locuințe din cartierul Izmailo vo din Moscova

a-ze.

stole și s-a inulnit, de asemenea, 
cu F. Wahlen, șeiui Departamentu
lui politic al Elveției.

S. 
de 

a 
de

LONDRA. — Hecrv Cabot Lodge, 
trimisul special al președintelui 
S.U.A., Johnson, care Întreprinde 
în prezent un turneu in tarile Eu
ropei occidentale pentru a-i infor
ma pe aliatii S.U.A. în legătură 
cu politica americană în Asia de 
sud-est, a sosit luni la Londra, 
venind de Ia Roma.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, diplomatul american va avea 
marți o întrevedere cu ministrul 
de- 'xterne britanic, Richard But
ler.

în care in urma 
alegeri parlamentare 

său nu va reuși să 
singur un guvern, va 

coaliție cu partidul

KUALA LUMPUR, 
împlinește un an 
crearea Federației i 

După cum

Gestapoul nazist și-a dat seama 
de marile „servicii" pe care le-ar 
fi putut aduce scopurilor sale de 
spionaj 
Poulsen".
rtnzci să 
Puțin mai 
dm SILA, 
rot de înregistrare ^Mirrophone". 
folosit pentru a anunța previziu
nile atmosferice.

Războiul a atras atenția 
rarității puterilor beligerante 
supra nenumăratelor servicii pe 
zare le putea aduce „inegistrato- 
ral cu bandă sau cu sirmâ". In 
aceasta perioadă a fost pus la 
punct magnetofonul in actuala sa 
^omsslă, czi bandă din material 
vlastic, impregnată cu oxid de 
fier.

Se cunoaște apoi „boom-ul" 
ere s-a p-odus după încheierea 
piez în ce privește folosirea a- 
paratelor de înregistrare cu bandă 
magnetică.

nat un acord de „reconciliere", 
pregătit de aceasta.

Cele 30 de articole ale acor
dului prevăd, intre altele, că 
soțul se va strădui sâ aibă un 
servici permanent, că va în- 
mina regulat sofiei ciștigul 
său sâptăminal, că nu va face 
datorii, că va lăsa în grija so
ției conducerea financiară a 
gospodăriei și că, în sfirșit, 
nu se va înscrie la vreun club 
de pescari sau vinctori.

Cu un asemenea nume — 
Pierre Jumeaux (Ge
meni) era de așteptat, 

domnul Ju-

4

1

R.S.F. IUGOSLAVIA. Vedere parțială de pe cheiul orașului 
Split, cel mai mare port al Iugoslaviei pe coasta Adriaticei

din
- - Pe

punctul să divorțeze, s-a 
împăcat eu soția sa și a sem-

Intr-adevăr.
meaux din Nisa nu s-a emo
ționat prea mult aflînd că so
ția sa i-a născut două fetițe 
gemene.

„Sînt fericit — a declarat 
proaspătul tată cu nume pre
destinat. Totuși aș fi prefe
rat gemeni în loc de gemene”.

> a.;®- iu

BUDAPESTA. — La Buda
pesta s-a deschis cea de-a 
65-a ediție a tradiționalei Ex
poziții și Tirg agricol din Un
garia. Sînt expuse produse a 
peste 800 de cooperați^ agri
cole, gospodării agricole de 
stat, stațiuni experimentale șî 
institute.

In pavilioanele expoziției 
sînt expuse mașini, utilaje, 
produse viticole etc. din nu
meroase țări, printre care și 
Republica Populară Romînă

La deschidere au luat parte 
Janos Kadar. prim-secretar 
ai C.C. al P.M.S.U., președin
tele guvernului revoluționar 
muncitocesc-tărănesc ungar, și 
alți conducători de partid și 
de stat.

Din țara noastră participă o 
delegație condusă de Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

GENEVA. — Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, care se află 
la Geneva, a avut întrevederi în 
legătură cu problemele legate de 
progresul lucrărilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, 
de situația din Cipru și din Yemen. 
El a avut întrevederi cu reprezen
tanții de la Geneva ai mai multor

PRAGA. — După cum trans
mite Ceteka la 31 august. în 
Hradul din Praga au avut loc 
tratative între delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace, condusă de 
Antonin Novotny, prim-secre
tar al C.C. al P C. din Ceho
slovacia. președintele R. 
Cehoslovace și delegația 
partid și guvernamentală 
Uniunii Sovietice condusă
N. S. Hrușciov. prim-secretar 
a! C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

COPENHAGA. — La Copen
haga a avut loc ședința lărgită 
a conducerii Partidului social
democrat din Danemarca la 
care a fost adoptat programul 
electoral al partidului. După 
cum se știe, în septembrie vor 
avea loc în Danemarca alegeri 
parlamentare.

In program se arată, printre 
altele, că partidul socidl-demo- 
crat intenționează să promo-

veze o politică externă îndrep
tată spre menținerea păcii și 
înfăptuirea dezarmării.

Prezentînd programul, pre
ședintele Partidului social-de- 
mocrat din Danemarca, primul 
ministru J. O. Krag, a declarat 
că în cazul 
noilor 
partidul 
formeze 
intra în 
radical.

turneu pe care unnează 
teze ?n 14 țări africane. 

El va avea convorbiri cu membri 
ai guvernului R_A.U.

Casson a declarat că scopul tur
neului său african este să inspec
teze folosirea ajutorului financiar 
acordat de O.N.U. pentru pregăti
rea unor cadre do specialiști in 
țările în curs de dezvoltare.

ANKARA. — Agențiile de 
presă anunță că un numeros 
grup de manifestanți turci, 
apreciat la cîteva mii de per
soane, a atacat pavilioanele 
Angliei, S.U.A., Uniunii Sovie
tice și Republicii Arabe Unite 
deschise la Tîrgul internațio
nal de la Izmir, precum și 
consulatele grec, bulgar și 
cehoslovac, aruneînd cu pietre 
și avariindu-le. Duminică di
mineața au fost chem’ate tru
pe pentru a ajuta poliția să 
restabilească ordinea.

in ea și opoziția unor țări ve
cine, în primul rind a Indone
ziei.

După cum relatează agenția 
Reuter, autoritățile au luat 
măsuri severe pentru a pre
veni organizarea unor acțiuni 
de protest prilejuite de ani
versare. Patrule ale poliției 
circulă prin orașe, iar clădirile 
publice sînt păzite de militari 
înarmați. Șoseaua care duce 
spre aeroportul din Kuala 
Lumpur a fost blocată.

Festivitățile oficiale au în
ceput duminică. Primul mi
nistru malayez, Abdul Rah
man, a adresat populației un 
mesaj în care a făcut bilanțul 
anului care s-a scurs de la 
crearea Federației Malayeze.

basadorui S.U.A. în Japonia, 
Reischauer și comandantul 
suprem al forțelor americane 
din Pacific, amiralul Sharp.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat în secret. După cum 
reiese din comunicatul oficial 
dat publicității, cele două 
părți au discutat probleme 
privind „situația internațio
nală actuală precum și pro
bleme privind apărarea Japo
niei".

. — Se
de la 

Malay e- 
se știe, 

ceastă Federație, de inspirație 
neocolonialistă, a fost creată 
prin alipirea la Malaya a teri
toriilor Sarawak, Borneo de 
nord și Singapore care s-au a- 
flat sub dominația colonială 
britanică. Constituirea Federa
ției a provocat nemulțumirea 
populației teritoriilor incluse

TOKIO. — La Tokio a avut 
loc luni cea de-a cincea sesiu
ne a Comitetului consultativ 
japono-american creat în con
formitate cu tratatul militar 
încheiat între cele două țări. 
La sesiune au participat mi
nistrul afacerilor externe al 
Japoniei, Shiina.'și șeful agen
ției de apărare, Koizumi, iar 
din partea americană,

BONN. — Procuratura ora
șului Dusseldorf pregătește un 
proces împotriva a 11 foști 
SS-iști de la lagărul morții din 
Treblinka (Polonia). Potrivit 
datelor statistice vest-germane, 
din iulie 1942 pînă în octombrie 
1943 în acest lagăr au fost ex
terminați aproximativ 700 000 
de oameni.

Principalul acuzat este Kurt- 
Huber Franz, care în anii 1942- 
1943 a ocupat la început postul 
de locțiitor al comandantului, 
apoi de comandant al lagărului.

Procesul urmează să se des
chidă la mijlocul lunii octom
brie. Vor fi audiați 85 de mar
tori, în special din străinătate-CAIRO. — Trimisul special al 

secretarului general al O.N.U., Pe
ter Casson, a sosit la Cairo într-o 
vizită de două zile ca primă etapă
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