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Muncitor blond, înăltu), 
cu o privire 

, ușor 
Iți în* 

cu prie-Miercuri 1 august 1962

Răspund cerințelor
tehnicii noi

In laboratorul Röntgen al întreprinderii de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești.
Calitatea sudurii se constată cu ajutorul radiografiei. Laborantul Nicolae Marinescu, discută cu doi 

sudori despre posibilitățile îmbunătățirii calității sudurii.
Foto : O. PLECAN

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru).

în întreprinderile maramu
reșene au fost organizate de 
la începutul anului 276 
cursuri de ridicare a califică
rii, care cuprind circa 6 900 de 
tineri muncitori. Comitetele 
U.T«M. din întreprinderile „U- 
nio“, „1 Septembrie“ și IRA nr. 
7 din Satu Mare, Uzinele Chi
mice și exploatarea minieră 
„7 Noiembrie“ din orașul Baia 
Mare și altele și-au. adus o 
contribuție însemnată la mo
bilizarea tinerilor la cursuri. 
In aceste întreprinderi cursu
rile au fost frecventate cu re
gularitate de către tineri, iar 
cunoștințele căpătate s-au fă
cut simțite în procesul de 
producție, concretizîndu-se în 
calitatea mai. bună a produse
lor, în reducerea rebuturilor 
sub procentul admis, în creș
terea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost. 
Sînt cunoscute și apreciate re
zultatele în producție ale unor 
tineri muncitori care urmează 
cu regularitate cursurile 
ridicare a calificării.

de

fix fix
Marile focuri ale prieteniei“

Obligația institutului

retutindenl îl întîl- 
nești pe acest tînăr: 
este 
suplu, 
binevoitoare, 
iscoditoare. 
tinde mina i 

tenie și se recomandă :
— Suomi I Finlanda I
Peste cîteva secunde 

oarecum stînjenit al cunoașterii 
este depășit. Prin intermediul 
unui dicționar romino-finlandez 
afli cum îl cheamă, ce profesie 
are, de ce iubește pacea, de ce 
te. primește cu prietenie caldă în 
țara sa. Dar oricîf de binevoitor 
ar fi acest tînăr, indiferent că este 
muncitor într-o fabrică de mobilă, 
student la 
tor la un 
ar vrea să 
mai multe 
baltică atît

lată o idee 
participanții la Festival : „Ziua 
Finlandei“. Un prilej de cunoaștere 
complexă a vieții și muncii tine
rei generații finlandeze. In a- 
ceastă zi au fost organizate dife
rite vizite și întîlniri pretutindeni 
în oraș. întreaga activitate din a- 
ceastă zi a culminat cu tradițio
nala sărbătoare intitulată „Kokko“, 
focul cel mare, care se aprinde 
pe insula Seurassari în fiecare an, 
la 24 iunie. Dinfr-un început se 
cuvin cîteva lămuriri. In Finlanda 
la 24 iunie este cea mai scurtă 
noapte din întreg anul. Imperiul 
luminii este . atotstăpînitor. Mulfi 
finlandezi denumesc această pe
trecere populară — „Sărbătoarea 
luminii“. In cinstea tinereții, a- 
ceastă serbare a fost repetată pe 
insula Seurassari și la 30 iulie sub 
denumirea „Marile focuri ale prie
teniei“.

Am remarcat fa un coleg fin
landez atunci cînd m-a invitat pe 
insulă să petrecem o seară 
împreună, că rostind numele in
sulei m-a cuprins de după umeri 
și a repetat din nou : Seurassari. 
O ti vreo legătură între denumi»

I

»
HMlîll

stadiul

politehnică sau vînză- 
magazin universal, el 
te facă să cunoști cit 
despre Finlanda, (ară 

de pitorească.
saiutată de toți 
Festival ;

.—•--

0 interesantă
înt numeroase fap
tei« care dovedesc 
că practica stu
denților politehnicii 
bucureștene la Com
binatul siderurgic 
din Hunedoara se

desfășoară mai bine decît în anii 
trecuți. Iată cîteva : programa 
de practică a fost întocmită de 
cadrele didactice ale institutului 
în colaborare cu conducerea teh
nică a combinatului, realizîndu- 
se astfel o îmbinare strînsă a 
cerințelor programului de învă- 
țămînt cu situația concretă din 
secțiile combinatului. Tot prin- 
tr-o strînsă colaborare între in
stitut și cabinetul tehnic al 
combinatului s-a întocmit un 
plan concret, pe zile și pe grupe 
de studenți, în care s-au pre
văzut secțiile și locurile de 
muncă unde vor efectua studen
ții practica. Un alt lucru care 
asigură desfășurarea practicii în 
mod mai eficace este faptul că 
institutul a litografiat aceste 
programe și le-a dat studenților 
-----— — ---- -x cunoască 
problemele principale pe care 
trebuie să le studieze, să le a- 
profundeze în practică.

Și comitetul U.T.M. al com
binatului a dovedit anul 
o mai mare grijă față de prac
tica studenților. In mod deosebit 
această grijă se evidențiază în 
preocuparea față de organizarea 
timpului liber al studenților 
practicanțf. Comitetul U.T.M. a 
alcătuit, încă înainte de sosirea 
studenților la practică, un plan 
amănunțit cu activități cultural- 
artistice și sportive. După sosi
rea studenților planul a fost 
îmbogățit cu propunerile ace
stora.

Dar, faptele cele mai grăitoa
re sînt cele care privesc direct 
munca studenților în întreprin
dere, în secțiile combinatului.

Oțelăria nr. 1. Studenții anu
lui II metalurgie ascultă cu a- 
tenție explicațiile tov. losif

Eleonora, ieri studentă la ace
lași inBtitut, azi inginer tehno
log. De la problemele generale, 
privind secția, pînă la cele mai 
amănunțite probleme referitoare 
la cuptoarele Siemens-Martin, la 
elaborarea unei șarje, studenții 
își notează în caietele de prac
tică. Apoi studenții se răspîndesc

care-! frămîntau atunci cînd nu 
aveau cunoștințele teoretice pe 
care

Și
țiile 
noi, 
rele 
la aglomerare, 
sprijiniți cu multă dragoste de

le-au dobîndit în facultate, 
aproape peste tot, în sec- 
combinatului, la oțelăriile 

la furnalele noi, la laminoa- 
Bluming și 650, la cocserie, 

studenții sînt

Practica studenților din București 
la Combinatul siderurgic 

din Hunedoara

pentru ca aceștia să

Ie a-

acesta

în secție, la diverse locuri de 
muncă. Maistrul Munteanu Nico
lae e asaltat cu întrebări: „Cum 
se face ajustarea cuptorului 
„Dar încărcarea Iui „Cum se 
pregătește un tren de turnare ?” 
Răspunsurile maistrului sînt ur
mate de calcule, observații per
sonale.

La secția vecină, studenții au 
făcut cunoștință și cu cuptoarele 
electrice : s-au interesat de pro
cesul tehnologic, de cuptoare. 
Aici au avut prilejul să con
tribuie la rezolvarea unei pro
bleme importante într-o oțelărie, 
participînd efectiv, în limita cu
noștințelor, dar cu mult entu
ziasm, la efectuarea reparației 
unui cuptor.

La laminorul de 800 mm, în 
jurul maistrului șef Dragotă Ni
colae, sînt vreo 5 studenți din 
anul II metalurgie. Printre ei, 
Malotcov Aurel, care înainte de 
a urma facultatea 
Blaga Emil, fost 
Cîmpia Turzii, și 
care înainte de a 
cultate au lucrat 
deri metalurgice. Nu 
însă că nu mai au de învățat. 
Acum, după 2 sau 3 ani de fa
cultate, privesc cu alți ochi pro
cesul tehnologic, înțeleg mai 
profund multe din problemele

muncitori, maiștri și ingineri 
să-și însușească cunoștințe te
meinice, profunde.

Există însă și lipsuri a căror 
înlăturare ar face ca practica să 
se desfășoare la un nivel și mai 
înalt.

In ceea ce privește Institutul 
politehnio din București trebuie 
arătat că dacă la începutul practi
cii a dovedit preocupare pen
tru organizarea practicii, nu Ia 
fel s-a îngrijit de îndrumarea 
consecventă a studenților meta- 
lnrgiști pînă la data de 20 iu
lie. In această perioadă de 20

de zile studenții ar fi avut ne
voie de o îndrumare mai sub
stanțială din partea institutului. 
Deficiențele acestei îndrumări au 
făcut ca practica studenților din 
anii I, II și IV să se desfășoa
re în același mod : prezentarea 
secțiilor, a instalațiilor, explica
rea sumară a procesului tehnolo
gic, cu toate că programa este 
diferită, în funcție de anii de 
studiu, de pregătirea studenților.

Astfel, studenții anului II tre
buiau să-și axeze practica, în
deosebi, pe activitatea în labo
ratoarele secțiilor. Acest lucru 
nu s-a realizat și, numai acum, 
la jumătatea perioadei de prac
tică, s-au luat măsuri pentru în
lăturarea acestor lipsuri.

Studenții anului IV, care 
spre specializare în diverse 
toare ale siderurgiei, au 
cu întîrzicre repartizați pe 
pe. Era necesar însă ca la al
cătuirea acestor grupe să se țină 
seama și de specialitatea pe care 
vor să 
temele 
propus

n sala n 
popular

Economii
Muncitorii, inginerii și teh

nicienii din întreprinderile in
dustriale care aparțin de Mi
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei au realizat _ în pri
mul semestru al anului, la în
treaga producție marfă, econo
mii peste plan în valoare de 
55 572 000 lei.

Acest succes este rezultatul 
preocupării chimiștilor și pe
troliștilor de a utiliza mai 
bine capacitățile de producție 
și a gospodări cît mai chib
zuit materiile prime și auxi- 
liare. în acest fel, pe lîngă 
depășirea planului de produc
ție, ei au redus cheltuielile de 
fabricație la numeroase pro
duse.

în fruntea acestei acțiuni se

tind 
sec- 
fost 
gru-

și-o aleagă studenții, de 
științifice pe care și-au 
să le urmărească în mod

NICOLAE ARSENIE

(Continuar« tn pag. a III-a)

a lucrat aici, 
laminorist la 
alți studenți 
merge la fa
in întreprin- 

înseamnă

importante
situează petroliștii din secto
rul prelucrării țițeiului. Nu
mai colectivul rafinăriei din 
Ploiești, prin mai buna valori
ficare a țițeiului supus prelu
crării și reducerea cheltuieli
lor de fabricație, a realizat în 
prima jumătate a anului eco
nomii suplimentare a căror 
valoare depășește suma de 
4 750 000 lei. în aceeași perioa
dă de timp, prin reducerea 
cu mai bine de 3 milioane de 
lei a cheltuielilor de fabrica
ție la producerea firelor și fi
brelor sintetice și prin micșo
rarea consumurilor specifice, 
colectivul uzinei din Săvinești 
a dat peste plan economii în 
valoare de 4 805 000 lei.

(Agerpres)

La A z u g a

Un nou cuptor
La Fabrica de șamotă din A- 

zuga a fost dat în funcțiune, 
zilele acestea, un nou cuptor 
rotativ de șamotizare, cu o capa
citate de 40 000 de tone de șa
motă refractară pe an.

Noul agregat, împreună cu in
stalațiile sale, a fost proiectat 
și executat în țară. Prin intra
rea lui în funcțiune, capacita
tea fabricii din Azuga se 
dublează.

Șamota refractară produsă aici

de șamotizare
cărămizi-servește la fabricarea 

lor silico-aluminoase folosite la 
căptușirea diferitelor 
din siderurgie și alte ramuri in
dustriale.

O dată cu noul agregat a fost 
dată în exploatare și o insta
lație de desprăfuire, care împie
dică răspîndirea prafului, asigu- 
rînd condiții bune de lucru pen
tru muncitori.

agregale

(Agerpres)

rea insulei și gestul său ? Și am 
aflat: în traducere ad-literam, 
numele insulei înseamnă : „Insula 
comuniunii“. Da, într-adevăr, ges
tul ziaristului finlandez exprima 
un sentiment nobil, profund uman, 
cel al prieteniei între popoare.

Drumul pînă în centrul insulei 
te face să trăiești parcă aevea 
un poem nordic al măreției florei, 
al apelor liniștite, al podurilor 
străvechi din lemn, al atmosferei 
calme, dar în același timp calde

vietici, americani, tunisieni, Ira
nieni, indonezieni, algerieni...

Seara (in jurul orei 22,00 abia 
începe să se întunece), 8000 de 
tineri adăugau farmecului naturii 
căldura înțelegerii, a prieteniei. 
Aplauze necontenite au susținut 
un bogat program artistic prezen
tat de tineri finlandezi și inter
calat cu diferite numere ale tineri
lor din alte țări. Tinerii au admi
rat îndelung muzica ușoară execu
tată de Humppa-Veikkot, baletul

Corespondență telefonică din Helsinki
în care-și trăiesc viața finlandezii. 
Insula în întreaga ei înfățișare a- 
mintește 
„Muzeul 
Aici sînt 
cuințe 
toată bogăția arhitecturală a stră
vechiului stil finlandez.

Pe toate drumurile ce duc spre 
interiorul de basm al insulei so
seau neîncetat zeci, sute, mii de 
tineri din diferite țări ale lumii. 
Un grup 
marș. In 
un grup 
eleganță 
fumat. Vin apoi romîni, care cu 
concursul unor tineri finlandezi
au încins „în mers" o Periniță. Șl 
invitații sosesc necontenit: so-

Intr-un anumit fel de 
satului“ din București, 

expuse case, cabane, lo- 
prezenfînd vizitatorului

cubanez intonează un 
imediata apropiere vine 
de japonezi mișcînd cu 
evantaie din santal par

din Carelia, dansurile ansamblu
lui Terpsikhore, muzica folclo
rică interpretată de orchestra vir
tuosului Perfti Kirin. Publicul a a- 
preciat în mod deosebit de mult 
pe cîntăreafa Harras Hursti de la 
opera finlandeză, cîntecele și 
dansurile de la Turun Klikurit.

Și o remarcă : dansurile finlan
deze, în genere legănate cu
prind o vastă gamă de posibili- 
tă/i expresive : mișcarea undu
ioasă, lină, se îngeamănă brusc

cu ritmul impetuos, năvalnic. Prin 
fața ochilor fi se perindă bogata 
gamă colbristică a costumelor 
finlandeze : roșul și negrul la bă
ieți, albastrul, albul și roșul la 
fete. Tinerii au apreciat îndeosebi 
acrobafiile artistice executate de 
elevii școlii de balet din Berlin, 
performantele artistice ale unul 
cuplu acrobatic finlandez Marjași 
Pena, dansurile tinerilor din Gui- 
neea etc.

începea să se întunece, atunci 
cînd oaspeții au fost invitați pe 
plaje. Vîlvătăile unui foc încins au 
luminat în noapte chipurile afri
canilor, europenilor, americanilor, 
asiaticilor. Acești tineri au privit 
îndelung vîlvătaia înaltă de 20 
de metri și s-au gîndit poate la 
viața lor, la năzuințele și viitorul 
lor. Lumina sfîșia vălul întuneri
cului.

Pretutindeni îl întîlnești pe a* 
cest tînăr : este blond, înăltuț, 
suplu, cu o privire binevoitoare, 
ușor iscoditoare. Și, mai putem 
adăuga : știe să fie o gazdă 
bună, primitoare, caldă...

CAROL ROMAN

Helsinki, 31 iulie 1962

Citiți în pag. a IV-a:

Relatări despre 
din cadrul

alte manifestări 
Festivalului

sala mare a Sfatului 
orășenesc din 

Cîmpulung Muscel, mem
brii cenaclului literar „Ale
xandru Sahia“, corespondenții 
voluntari, tineri și vîrstnici 
s-au întîlnit de curînd cu 
scriitorii Dan Deșliu, Radu 
Boureanu, Vasile losif și 
Gheorghe Tomozei.

Poeții au citit din cele 
mai valoroase lucrări ale lor. 
Astfel, Dan Deșliu ■ a recitat 
poemul „Oțelarilor”, Radu 
Boureanu poemul „Culoare ro
șie și neagră”, Vasile losif 
„Recunoștință”, Gheorghe To
mozei „Fîntîna de la Argeș” 
etc.

In cuvîntul lor, participan
ta la această plăcută întîlnire 
au vorbit despre lucrările scrii
torilor pe care-i aveau ca 
oaspeți și au solicitat din 
partea lor sprijin pentru creș
terea tinerelor, talente din lo
calitate.

I. B. MÄRGESCU
tehnician

Herculane — pitoreasca stafiune bănățeană, unde mii de oameni al muncii tși petrec zilele de 
concediu.

Eotoi AGEREREJ

Perini(e s-a încetățenit și pe străzile Helsinki-ulul.
Telefoto ; AGERPRES

Cit mai multe
furaje însilozaite!

în ultimii ani, datorită mă
surilor luate de partid și gu
vern, au fost obținute succese 
însemnate în creșterea efecti
velor de animale și a producr- 
ției lor. Paralel cu 
șurile luate pentru 
rirea ți îmbunătățirea șep- 
telului au fost întreprin
se numeroase acțiuni în 
vederea asigurării unei baze 
furajere tot mai îndestulă
toare. An de an au fost ex
tinse suprafețele cultivate cu 
plante furajere și mai ales cu 
porumb pentru siloz. Ca ur
mare; cantitatea totală de fu
raje însilozate a sporit de 
aproape cinci ori între anii 
1958—1961. Numeroase gospo
dării de stat și gospodării 
colective, aplicînd o furajare 
rațională în care 
siloz, completat cu 
raje, a constituit nutrețul de 
bază 
ținut rezultate din cele mai 
bune. La G. A. S. Coțuș- 
ca, regiunea Suceava, s-a obți
nut anul trecut o producție 
medie de 4 052 litri de lapte de 
la un efectiv de 218 vaci, la 
un preț de cost de 0,95 lei li
trul. Rezultate bune au obți
nut și gospodăriile de stat 
Peștera, regiunea Dobrogea, 
Variaș, regiunea Banat, Să- 
larg, regiunea Crișana, și al
tele. Și în multe gospodării 
colective, porumbul siloz a 
oonstituit în timpul iernii nu
trețul de bază în hrana ani
malelor, ceea ce a dus la ob
ținerea unor producții bune. 
Gospodăriile colective Palazu- 
Mare și Viile Noi, regiunea 
Dobrogea, au realizat anul tre
cut peste 3 000 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată.

Rezultatele obținute de In
stitutul de cercetări zootehni
ce, de Institutul de cercetări 
de la Fundulea și de sta
țiunile experimentale arată că 
cele mal bune realizări se 
obțin prin însilozarea porum
bului în amestec cu soia și 
alte plante leguminoase.

La Institutul de la Fundu
lea, prin folosirea porumbu
lui siloz în amestec cu soia, 
producția medie de lapte de 
fiecare vacă furajată a cres
cut într-un singur an cu peste 
1000 de litri. La Stațiunea 
experimentală zootehnică Ru- 
șețu, regiunea Galați, în 
anul 1959, cînd s-au asigurat 
cîte 6 tone de furaje însiloza- 
te de fiecare vacă, s-a obți
nut o producție medie de 
J60Q litri de lapte, în anul

mă- 
mă-

porumbul 
alte fu-

în timpul iernii, au ob-

1961, cînd s-au folosit în me
die cîte 9 tone de furaje în- 
silozate, producția medie de 
lapte de la fiecare vacă fura
jată a ajuns la 4 053 de litri. 
Cultura porumbului de si
loz în amestec cu leguminoa
se s-a extins mult și în gos
podăriile de stat și gospodării
le colective.

Anul acesta, efectivul de a- 
nimale în gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective crește 
mult față de anul trecut. Pe 
lîngă mărirea efectivului pe 
baza reținerii prăsilei proprii, 
gospodăriile colective au cum
părat peste 100 000 de vaci 
— depășind cu 3 la sută pre
vederile anuale — precum 
și 172 000 de vițele, 340 000 de 
ovine etc. Creșterea în conti
nuare a numărului de animale 
din toate speciile și a produc-

Recomandările 
Institutului central 

de cercetări agricole

ției acestora necesită o grijă 
deosebită pentru asigurarea 
furajelor. în acest scop s-a 
prevăzut ca anul acesta să se 
însilozeze 
raje. în 
campania 
rumbului, 
furajeră pentru siloz.

în vederea asigurării canti
tăților necesare de furaje în- 
silozate de bună calitate, pe 
baza cercetărilor întreprinse 
în stațiunile experimentale și 
a experienței gospodăriilor de 
stat și gospodăriilor colective 
fruntașe, Institutul central de 
cercetări agricole recomandă :

In fiecare G.A.S. și G.A.C. 
să se însilozeze în medie cîte 
10 tone de nutrețuri de fie
care vacă, 5 tone pentru tine
retul taurin și cîte 0,5 tone 
de fiecare oaie și scroafă de 
reproducție. De aceea este 
necesar să se însilozeze 
toate resursele furajere exis
tente în gospodării, de acum și 
pînă la căderea zăpezii. Ast
fel, pe lîngă porumbul din 
cultură pură și cel cultivat 
în amestec cu leguminoase, se 
va însiloza porumbul din cul
turile duble, rogozuri, stuf 
etc. De asemenea, trebuie în- 
silozate sorgul, otava de iar
bă, de trifoi și lucernă, de 
iarbă de Sudan, samulastra, 
frunzele și capetele de sfeclă, 
dovlecii, pepenii și morcovii

8 500 000 tone de fu- 
curind va începe 
de însilozare a po- 
principala plantă

furajeri, cartofii mărunți, 
resturile din grădinile de le
gume, diferite ierburi și bu
ruieni de pe marginea drumu
rilor, din livezi, borhoturile 
umede în amestec cu coceni 
de porumb etc.

în ceea ce privește perioa
da de însilozare a porumbu
lui se recomandă unităților 
să țină seama de faza de ve
getație a fiecărei culturi. în 
general, porumbul trebuie să 
fie însilozat în momentul cînd 
conține cantitățile maxime de 
unități nutritive și cînd are 
o umiditate (suculență) 
65—75 la sută. Porumbul, 
mod normal, trebuie să fie 
recoltat în faza de lapte-cea- 
ră, pentru că în această fază 
conține circa 70 la sută apă 
și 20—25 la sută unități nutri
tive la 100 kg de nutreț. Sînt 
însă situații cînd din lipsă de 
utilaje nu se poate însiloza în
treaga cantitate de porumb în 
faza de coacere lapte-ceară. 
De aceea, este bine să se în
ceapă această lucrare mai de
vreme pentru ca cea mai mare 
parte din porumb să fie în- 
silozată în perioada optimă, 
cînd plantele au suculență 
necesară obținerii unui nu
treț de bună calitate. La ale
gerea momentului de recolta
re a plantelor pentru a fi în- 
silozate, nu trebuie procedat 
șablon. Aceasta trebuie să 
ne-o spună ochiul, priceperea 
și simțul de gospodar.

O altă problemă o consti
tuie asigurarea spațiului ne
cesar pentru însilozarea dife
ritelor nutrețuri. La alegerea 
tipurilor de silozuri trebuie 
ținut seama ca acestea să fie 
ieftine,_ ușor de folosit, să 
permită mecanizarea lucrări
lor de încărcare, presare și 
Scoatere a nutrețului. în afară 
de aceasta, silozurile trebuie 
să protejeze nutrețul împotri
va pătrunderii aerului, apei, a 
înghețului și căldurilor mari.

Silozurile care corespund 
mai mult condițiilor actuale 
sînt cele amenajate direct la 
suprafața pămîntului, între 
doi pereți protectori, care pot 
fi confecționați din materiale 
diferite (piatră, oărămidă, be
ton armat, seîndură, 
de paie presate etc.). Pereții 
trebuie să fie astfel 
îneît să reziste 
tractoarelor cu

de 
în

baloți

făcuți 
presiunii 

șenile cînd

(Continuare în pag. a Il-a)



Cit mai multe
furaje însilozate!

(Urmare din pag. I)

acestea îndeasă nutrețul. în 
acest scop, pereții se fac 
drepți, iar în partea exterioa
ră trebuie să fie prevăzuți cu 
contraforturi.

Pereții protectori la silozu
rile de suprafață pot fi făcuți 
și din seîndură groasă (lătu- 
roaie) sau din baloți de paie, 
după posibilitățile fiecărei 
gospodării. Și în aceste ca
zuri, pereții trebuie să fie 
sprijiniți la exterior prin 
contraforturi. In ceea ce pri
vește dimensiunile se reco
mandă ca silozurile de supra
față să aibă lățimea de la 
8-12 m, iar lungimea de la 25 
la 50 m sau și mai mult, după 
necesitate. înălțimea pereților 
protectori poate să fie de la 
1,80 m pînă la 2,50 m. Silozu
rile de la suprafața pămîntu- 
lui trebuie amenajate în locuri 
mai ridicate, să aibă fundul 
pavat și înclinat spre unul din 
capete, pentru ca apele de 
scurgere să se poată aduna 
într-un puț absorbant. Cînd 
silozurile au lungimi mai mari, 
este necesar ca înclinația fun
dului să se facă de la mijloc 
către cele două capete.

Rezultatp bune se obțin și 
prin însilozarea porumbului în 
tranșee săpate în pămînt, cu 
dimensiunile de 5 m la bază, 
6,5 m la partea de sus, 2-2,5 m 
înălțimea și circa 30 m lun
gimea. Capetele tranșeei se 
fac înclinate, pentru a permite 
intrarea și ieșirea tractoarelor 
cu remorci,

Silozurile săpate în formă 
de tranșee cu dimensiuni mari 
creează posibilitatea mecani
zării operațiilor de încărcare, 
presare și scoatere a nutrețu- 
lui. Dacă pămîntul este com
pact, de pildă cel argilos, tran- 
șeea poate fi lăsată necăptu
șită ; în pămînturile nisipoase 
tranșeele se căptușesc cu dife
rite materiale, dintre care re
zultate mai bune se obțin fo- 
losindu-se cărămida așezată 
pe lat.

Pentru însilozarea amestecu
rilor de nutrețuri destinate 
porcilor și păsărilor, cum ar fi 
știuleții de porumb în amestec 
cu morcovi, făină de fîn de 
lucernă etc., se pot folosi silo
zuri semiîngropate, cu pereți 
de beton sau de zid de cără
midă, sclivisiți cu ciment. Este 
bine ca aceste silozuri să aibă 
o capacitate mai mică (3—5 
vagoane) și să fie prevăzute 
cu acoperiș.

O mare însemnătate are 
respectarea regulilor tehnice 
de însiiozare, și îndeosebi cele 
privind tocarea, presarea, um
plerea și acoperirea silozuri
lor. Tocarea este obligatoria 
pentru aproape toate plantele, 
excepție făcînd ierburile ti. 
nere, mărunte, care se pot 
însiloza și netocate. Cu 
cît tocarea se va face mai 
bine și mai mărunt, se va ob
ține un furaj mai bun deoarece 
acest lucru permite să se facă 
o presare corespunzătoare și 
evacuarea aerului, evitîndu-se 
fermentațiile. De altfel, cali
tatea nutrețului însilozat de
pinde în foarte mare măsură 
de presarea acestuia. Se reco
mandă ca așezarea nutrețului 
în siloz să se facă uniform, iar 
presarea să se execute la fie
care strat de nutreț cu ajuto
rul animalelor sau al tractoa
relor cu șenile. O atenție deo
sebită trebuie dată presării 
nutrețului la marginea silozu
lui cu ajutorul maiurilor, pen
tru a nu rămîne goluri de aer, 
care s-ar transforma în focare 
de putrezire și mucegăire.

în timpul însilozării supra- 
fața furajului trebuie să fia 
boltită la mijloc, deoarece prin 
presiunea proprie a 
nutreț, și prin 
acoperămîntului se 
o îndesare și mai 
spre pereți. După 1—2 zile de 
la umplere și vîrfuire, nutre
țul se presează din nou, cîteva 
zile la rînd, timp de 1—2 ore.

Pentru a se evita încălzirea 
masei însilozate și pe cît posi
bil pierderile de substanțe 
nutritive și vitamine, umple
rea silozurilor trebuie să fie 
făcută fără întrerupere și să 
dureze cît mai puțin (1—2 
zile). La toate silozurile, afară 
de cele în formă de turn, um
plerea se consideră terminată 
cînd nutrețul bine presat și 
vîrfuit, depășește în sus cu 
1-1,5 metri marginile silozului 
Se recomandă ca silozurile să 
fie acoperite cu un strat de 
lut umed, gros de 5-10 cm sau, 
dacă e posibil, cu carton gu
dronat, cu tăiței de sfeclă de 
zahăr în 
baloți de

Există 
agricole 
sporite de nutrețuri însilozate 
pentru furajarea animalelor. 
Ele trebuie însă folosite cu 
mult spirit gospodăresc. De 
aceea este necesar ca Consi
liile agricole regionale și raio
nale să îndrume permanent 
unitățile agricole să ia ime
diat măsuri pentru punerea în

masei de 
presiunea 
realizează 
puternică

strat de 30.40 cm, 
paie etc.
condiții ca unitățile 

să asigure cantități

salvatăLivada a fost

rînduri- 
Secreta- 
Civinete

Grădinarii gospodăriei agri
cole de sfat Bragadiru, regiu

nea București, recoltează zil
nic mari cantități de legume 
pentru aprovizionarea piețelor 
Capitalei, lată-i pe cîțiva din
tre ei la recoltatul verzei de 

vară.

Fofo : A.GERPRESDE IA SATE

stare de funcționare a mijloa
celor ce vor fi folosite la re
coltarea, tocarea, transporta, 
rea și presarea nutrețurilor în 
silozuri. In cel mai scurt timp, 
să se revizuiască și să- se pre
gătească silozurile existente, 
să se amenajeze noi spații de 
însiiozare potrivit necesități
lor fiecărei gospodării.

Pentru cunoașterea expe
rienței înaintate, îndeosebi de 
către gospodăriile colective ti
nere, se recomandă să se or. 
ganizeze în stațiunile experi
mentale agricole, în G.A.S. și 
G.A.C. fruntașe, demonstrații 
cu privire la organizarea 
muncii, amenajarea silozuri
lor, aplicarea metodelor ds 
însiiozare a porumbului și a 
altor nutrețuri.

Asigurând cantități cît mai 
mari de nutrețuri însilozate 
de bună calitate, G.A.S. și 
G.A.C. vor avea posibilitatea 
să aplice o furajare rațională 
a efectivelor de animale în 
continuă creștere și să obțină 
producții sporite de carne, 
lapte, lînă-

N-a plouat de multă vre
me. Dacă o mai (ine așa, cu li
vada tînără nu-i de glumă. Puie- 
ții sînt tineri și s-ar putea să se 
usuce, să se prăpădească. Dar 
dacă nu cade apă din cer, scoa
tem noi din pămînt”. Așa și-au 
spus colectiviștii din Coțojenii 
din față, raionul Craiova, și au 
pornit cu însuflețire la treabă. 
Era vorba de livada lor, care 
peste cîțiva ani va fi un nese
cat izvor de venituri pantr'u 
gospodăria colectivă, pentru ei 
înșiși. In primăvară au plantat 
cu pomi o suprafață de 20 de 
hectare. Terenul nu era bun 
pentru cultura cerealelor, dar 
putea fi valorificat plantîndu-l 
cu pomi. Și acum, sus pe Dea-

De la „al meu“ 
la ..al nostru“

■ o gospodării 
fivă milionar

lărie colec- 
ionară. Fai

ma ei, binemeritată, 
a trecut de mult 
hotarele regiunii 
Brașov. Numele ei a 
fost auzit și de cei 

țărani colectiviști care11 000 de .
au participat la sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale. 
Atunci, cu prilejul încheierii pro
cesului de colectivizare, a fost 
distinsă cu „Ordinul Muncii“ cla
sa I. Se numește gospodăria agri
colă colectivă „Tudor Vladimires- 
cu" din Hărman, raionul Sf. 
Gheorghe. Renumele ei i l-au do- 
bîndit, cu mintea și brațele lor, 
colectiviștii, în frunte cu comuni- 

■ șiii. ,Țrj»iriic 
; mana care 
făcui ca în 
existență a 
comună să
fra de 9 800 000 de lei reprezin
tă veniturile planificate pentru 
acest an. Deci, o gospodărie co
lectivă puternică, din an în an 
mai prosperă, mai înfloritoare. 
Colectiva a crescut oameni noi, 
puternici. Ei fsînt numiți simplu : 
fruntași în producție.

De statură potrivită, viguros, cu 
ochi ageri, cu o fire plină de un 
Viu rfeiastîmpăr, la cei 23 de ani 
ai săi, comunistul Traian Sporea, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M., poartă răspunderi mari. 
Modest, el consideră mereu că 
n-a făcut încă totul după puforile 
sale.

— Să nu pui la îndoială nicio
dată forța omului — spune el. 
Uite, eu nu aveam prea multă 
încredere în mine cînd organiza
ția de partid și consiliul de con
ducere mi-au încredințat o mare 
răspundere — șef de echipă în 
sectorul zootehnic. Da’ nu m-am

lăsat. Mi-am zis așa : „.Trebui* 
să muncesc, să învăț mai mult. 
N-a fost ușor. Dar n-am fost sin
gur. M-au ajutat tovarășii.-“

în marea grădină a colectivei, 
tinerețea lui Traian Sporea a 
găsit un sol fertil. Aptitudinile 
sele s-au dezvoltat armonios, mul
tilateral. Ca secretar a| comitetu
lui comunal U.T.M., e| se bucură 
de stimă și respect din partea tu-

varăși do muncă. Avem planificat 
să obținem anul acesta 3.200 de 
litri de lapte pe cap de vacă fu
rajată. Unii dintre mulgătorii noș
tri s-au angajat să obțină mai 
mult. Am și eu u<n angajament : 
să obțin cu 100 de litri de lapte 
mă, mult de la fiecare din cele 14 
vaci din lotul meu. Pot să nu mă 
țin de cuvînt ? Păi ce-ar zice toa
tă colectiva ? „Halal frate are și

bună. Un rîs molipsitor, ca al ți
nui om care se pregătește să ple
ce la o plimbare, și nu ca unul 
care se află după o zi de muncă 
intensă.

— Sînt și una și alta — spune 
el serios. A fost nevoie să schimb 
mistria, să merg să lucrez la cîmp. 
Am făcut-o. La noi așa e. Nimeni 
nu se supără cînd e vorba de in
teresele colectivei.

De ce sînt fruntașii
înfrățiți, romînii și ger- 
populează comuna au 
cei aproape 11 ani de 
gospodăriei, averea, lor 
sporească înzecit.* Ci- fruntași

ihuihh

TrTnrn I obțin foarte 
sînt sprijiniți 

muncă de că-
U.T.M. Din

furor tinerilor. Ca brigadier car» 
răspunde direct de 400 din cele 
1 066 taurine și de 1 800 de oi 
ale colectivei, Sporea s-a dove
dit un chibzuit organizator al pro
ducției. Printre cei cu care lu
crează cot la, cot se numără și 
fratele lui mai mic, Vasile Sporea. 
E unul dintre cei mai buni îngri
jitori de vaci. Traian l-a adus 
aici, și tot el i-a fost „profesorul“.

Au începui cu lecții despre 
muls, sfaturi despre furajare, in
dicații zilnice, îndemn la citit. 
Vasile simțea la tot pasul că în
cepe parcă să simtă cum primeș
te puteri noi, din puterile celor 
din jurul său. Azi, zîmbește :

— Păi, da. Cu Traian n-a fost 
de glumit. A vrut să mă învețe 
meseria asta care acum îmi place 
mult și gata. M-a făcut om I A- 
cum stau în rînd cu ceilalți fo-

fra-

au 
tin
de 

sub 
. ci

Traian ăsta! El fruntea, Iar 
te-său Vasile, coada“.

Asemenea reflecții simple 
semnificații adînci. „Mezinul“ 
de să cucerească • acest titlu 
cinste pentru orice tînăr, nu 
oblăduirea fratelui fruntaș,
muncind ca. .eluînvățînd de. le, lei 
și de la ceilalți îngrijitori de a- 
nimale, ascultîndu-le sfaturile și 
îndemnurile.

Și gospodăria are mulți oameni 
ca Traian și Vasile. Să-I cunoaștem 
pe unul care a pus umărul la ri
dicarea < 
A sărit acum 
colectivei, odată 
De unde vine ? De 
strînsul furajelor.

— Păi cum ?
Zidar...

Alfred Gut rîde

construcțiilor colectivei, 
din autocamionul 

cu alți tineri, 
la cîmp, de la

Știam că ești

ca de o glumă

'Am întregit prezentarea acestui 
fînăr cu un fapt povestit de Gheor- 
ghe Cîrceag, președintele colecti
vei milionare. Gospodăria are ne
voie în acest an de mari canti- 
lăfi de furaje pentru animale. Po
rumbul siloz de pe 100 de hec. 
tare, tăițeii de ileClă de zahăr,-’ 
șroturile trebuie completate cu 
mari cantități de fînuri. Acum și 
nu alteîndva trebuie asigurate 
peste 80 de vagoane. Construc
țiile sînt avansate. Unele se pot 
face și pe vreme rea. Așa că Gut 
s-a alăturat celor 50 de colecti
viști de care a avut nevoie ur
gentă colectiva pentru t< strînge 
furajele de pe cîmp.

Gospodărie puternică, oameni 
destoinici. O cărămidă la înflori
rea ei a pus și candidata de 
partid Emma Șopel. Șapte clase 
elementare are această tînără cu

obrajii bucălați. Dar așa cum ope
rează ea în registre, cum închea
gă și dezleagă taina unor enor
me cifre, te face s-o compari cu 
un veritabil contabil. Ea ține evi
dența zilnică a laptelui, î| înre
gistrează, îl gradează, îl predă. 
Și, rețineți, gospodăria are 536 de 
vaci și aproape 2 000 de oi — 
animale cu mari producții. Și încă 
ceva : cantitatea de lapte contrac
tată în acest an cu statul se ri
dică la 1 250 000 de litri. Cu cre
ionul în mînă, ore întregi, fata cu 
șorțuleț alb și bonețică pe-o 
sprinceană, rotunjește zi de zi a- 
ceasfă cifră, lată de ce numele ei 
șade alături de un alt fruntaș al 
colectivei, fratele ei, candidatul 
de partid Otto Șopel din brigada 
fruntașă de cîmp condusă de co
munistul Vasile Găitan.

O gospodărie colectivă milio
nară. Faima ei e binecunoscută, 
l-au făurit-o oamenii printre care 
se numără și cei cîțiva tineri des
pre care am vorbit în aceste rîn- 
duri.

NICOLAE BARBU

v; Maraton
Ați auzit desigur că 

la marile 
atletice 
loc de 
nul. In 
pezița, 
tenia, în fiecare zi se 
desfășoară un 
ton. Concurența ? 
cile gospodăriei 
gricole colective. în
trecerea începe 
zori. îngrijitorii

concursuri 
figurează la 

cinste rnarafo- 
comuna Ter- 
regiunea Ol-

mara-
Va-
a-

Aspersoarele instalate tn tarlalele de porumb ale G.A.S. Olteni; 
înlocuiesc cu bune rezultate ploaia.

ifa

CHILIPIRGIUL—1

Cronică rimată dedicată 
colectivistului Aurel Oniu 
de la G.A.C. din comuna 
Bosanci, regiunea Suceava, 
care ar putea ii ' ' 
brigada artistică 
tie.

așa poveste, morală-i destulă»

iolosită de 
de agita-

de-o vreme-ncoace, după chilipir, 
la colectivă pierde zile-n șir.

La
Aurel își fură propria căciulă !

P. GHEORGHIȚĂ

cer,La Bosanci, pe vale, sub albastrul 
Colectiva toată e un șantier.
Zeci, sute de oameni, plini de-nflăcărare 
Nalță noi construcții zvelte către soare. 
Că văzînd atîta muncă și-atît spor, 
Bucuros Ia culme îți spui: „Bravo lor 
Dar... (că, din păcate, e aici un „dar”) 
Printre toți aceștia mai e și-un zidar. 
Oniu, zis pe nume, Oniu Aurel, 
Ce nu-i niciodată cu ceilalți la fel.
De ce ? Foarte simplu, după cum vă spui, 
Fiindcă el, la muncă, și-are „felul lui”. 
Cînd ceilalți în grabă spre schele se duc 
Și el se grăbește dar... după ciubuc, 
Pe Ia unul, altul (că-i băiat isteț) 
Drege ba o ușă, ba un făcăleț. 
Ba o sobă spartă, ba cîte-un cuptor, 
Mă rog, ritmul muncii e._ copleșitor 1 
Că
De

ectorul zootehnic 
al gospodăriei a- 
gricole colective 
din comuna Gene
ral Scărișoreanu, 
raionul Negru Vo
dă, s-a dezvoltat 

an de an, devenind astăzi un 
bogat izvor de venituri. Față 
de anul trecut numărul vaci
lor cu lapte a crescut cu 39 
de capete, al ovinelor cu 605 
capete, al porcinelor cu 518 
capete, iar cel al păsărilor cu 
6 700 de capete.

O dată cu creșterea numă
rului animalelor și al păsări
lor a sporit și producția de 
carne, lapte și ouă. Gospodă
ria noastră a livrat pe pri
mele patru luni ale anului în 
curs peste 32 000 de kg de came 
(ceea ce înseamnă aproape ju
mătate din cantitatea de car
ne livrată pe întregul an 
1961), 12 300 de ouă etc.

Dezvoltarea continuă a sec
torului zootehnic dl gospodă
riei noastre a necesitat și ne
cesită în continuare sporirea 
numărului îngrijitorilor de a- 
nimale. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. a primit din 
partea organizației de partid 
sarcina să recomande un nu
măr de tineri colectiviști care 
să lucreze în sectorul zooteh
nic și să se îngrijească de ri
dicarea calificării lor profe
sionale. Intr-o adunare gene
rală U.T.M. deschisă tinerii 
au discutat această problemă.

Ca urmare a 
nări generale și 
individuale încă 
cerut să lucreze 
tor. Printre aceștia se numără 
Nichifor Dumitru, Asanache 
Negoiță și alții. Ațstfel numă
rul tinerilor care lucrează a- 
cum ca îngriijtori de animale 
a ajuns la 47. Utemiștii Va
lențe Maralai, Ion D. Vasile, 
Constantin Âdam, Stan Con
stantin își îndeplinesc cu cin
ste sarcina pe care și-au asu
mat-o. Muncind cu dragoste, 
ei obțin rezultate din ce în ce 
mai bune. Tînărul Vlad Con-

stantin, de pildă, a obținut a- 
nul trecut 2300 de litri de lapte, 
iar Cîlcă Ion o producție de 
2 150 de litri de lapte de la 
fiecare vacă furajată. Aseme
nea producții 
mulți tineri. Ei 
îndeaproape. în 
tre comitetul 
inițiativa comitetului U.T.M. a 
fost înființat „Colțul tână
rului crescător de animale“, 
unde se discută despre me
todele fruntașilor în creșterea 
și îngrijirea animalelor, se 
studiază broșuri de speciali
tate sau articole de experien
ță apărute în presă și reviste. 
Bibliotecara Dumitra Olteanu 
acordă un prețios sprijin tine
rilor zootehnicieni în ridica
rea calificării lor profesionale.

Considerînd că tinerii tre
buie să cunoască temei
nic sarcinile privind dez
voltarea sectorului zootehnic 
stabilite în adunarea generală 
a colectiviștilor, comitetul 
U.T.M. a organizat un concurs 
„Cine știe, răspunde" cu tema 
„Planul gotspodăriei pe anul 
1962 și căile îndeplinirii lui“. 
Astfel toți tinerii zootehnicieni 
din gospodăria noastră cu
nosc acum cifrele de plan și 
luptă pentru realizarea lor. 
Ei s-au angajat să obțină o 
producție de lapte cu 436 de 
litri mai mare de la fiecare 
vacă furajată față de produc
ția obținută anul trecut.

ANETA MĂCIUCA 
colectivistă

Adăposturi 
pentru animale

Președintele colectivei și 
inginerul agronom au so
sit dis-de-dimineață. Cu 

toate astea, un perete al celui 
de al doilea grajd era gata 
bulgărit. Cei peste 50 de co
lectiviști, numiți de cu seară 
să lucreze aici, veniseră la lu
cru cu noaptea în cap. Vreo 
zece tineri cărau neîntrerupt 
pămînt galben cu căruțele, 
alții îl amestecau cu apă și 
paie ; fete și femei tinere bul
găreau de zor între paiante. 
Pînă la amiază, grajdul avea 
toți pereții gata.

Treaba asta a cerut urgen
ță pentru că numărul de ani
male ale gospodăriei colectiva 
din Drăgănești, regiunea Plo
iești, va spori cu mult pînă la 
sfîrșitul anului acesta. Chib- 
zuind cum e mai bine, fără a 
stingheri cu nimic lucrările 
din cîmp, colectiviștii au clă
dit două grajduri pentru cîte 
100 de capete

B. COSTEA

acestei adu- 
a discuțiilor 
15 tineri au 
în acest sec-

Lunca Perjului din comuna Draga lina, raionul Bîrlad, este un loc deosebit de pitoresc. De asta l-au 
și ales tinerii artiști amatori din mai multe sate pentru programul pe care l-au prezentat de 

curînd. Acum evoluează pe scena improvizată tinerii colectiviști din Ivești.
Foto; FLORIAN JAGA justor

Iul Viilor, se desfășoară înaintea 
ochilor minunata panoramă a ti
nerei livezi. Colectiviștii țin la 
ea ca la ochii din cap. Cînd au 
văzut că nu-s semne de ploaie, 
au hotărît să ude pomii cu apă 
din fîntînă.

—Ia să vedem da ce-s în 
stare tinerii — i-a zis Crețu 
Constantin lui Civinete Vasile, 
mai mult ca să-l ambiționeze. 
Vorbele secretarului de partid 
au avut îndată ecou în '' '
le tinerilor colectiviști, 
rul organizației U.T.M., 
Vasile, a întocmit chiar o listă 
cu tinerii din diferite brigăzi 
care ar putea să meargă la uda
tul pomilor fără să stânjenească 
lucrările din campanie. Pe listă 
erau trecuți vreo 70 de tineri,

Avînd sprijinul comuniștilor, 
al colectiviștilor vîrstnici, tinerii 
au făcut rost de la gospodărie 
de pe la colectiviști de vreo 7 
butoaie pe care le-au urcat în 
căruțe. Timp de o săptămînă au 
cărat sus pe deal sute și sute 
de butoaie cu apă. Au turnat 
la rădăcina fiecărui pom cîte 
douu-trei găleți de apă. Dacă 
facem o socoteală simplă vom 
constata că în livada de\ pe 
Dealul Viilor, care se întinde pe 
o suprafață de 20 de hectare, 
sînt aproximativ 10 000 de pomi. 
In 7 zile, tinerii colectiviști le- 
au cărat, să zicem, vreo 20 000- 
25 000 de găleți cu apă. Ceea ce 
nu-i puțin deloc. Cu atâta apă 
—■ zicea vicepreședintele gospo
dăriei colective — am fi făcut 
un nou afluent la Jiu. Dar cînd 
sînt în joc interesele gospodăriei 
colective, pentru colectiviștii de 
aici, pentru tinerii despre care 
am amintit, chiar de-ar trebui 
să sape albia unui nou afluent 
al Jiului și aceasta n-ar fi prea 
mult.

VASILE CÄBULEA

❖ ♦ ♦

rentele pleacă într-o 
goană nebună. Direc
ția ? Pășunea. Distan
țe? 5 km I Aici, prima

Microfoileton

in 
scol 

vitele din grajduri și 
le adună la start. în
treaga cireada stă în- două 
cremenită. La o co
mandă, nu printr-un 
foc de armă, ci prin
tr-un „di, boală 1“ stri
gat cu putere, concu-

escală. Vacile, în loc 
să aibă poftă de mîn- 
care, și-au pierdut-o 
pe drum. Un ceas- 
___j trebuie să-și 
tragă sufletul. Apoi 
se apucă de păscut. 
N-au prea mult timp 
la dispoziție, că se dă 
plecarea în partea «

doua a maratonului 
la adăpătoare. Parcurg 
alți 2 km. De aici, îna. 
poi la pășune. De la 
pășune înapoi la graj
duri. In total 14 km 
pe zi de vară, cu ză. 
duf. Drum, nu glumă. 
Cînd mai au timp să 
pască, să se odih
nească bietele patru
pede, întrebați, i pe 
îngrijitori și pe tova
rășii din conducerea 
gospodăriei colective 
din Terpezița. Pentru 
că și ei, la rindul lor, 
se întreabă care sînt 
cauzele producției 
mici de lapte.

C. VASILE
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— Hai Joiano I.., Desen : M. CARANFIL

Centrul școlar agricol București
»tr. Pictor Grigorescu nr. 10 B, raionul 16 Februarie, 

primește înscrieri în anul I pentru Școala tehnică veterinară 
și Școala tehnică contabilitate, dintre absolvenții a 7 clase 
elementare.

înscrierile se fac în luna august, depunînd următoarele 
acte:

1. Cerere de înscriere
2. Certificat de naștere — copie
3. Certificat de studii în original
4. Certificat de sănătate
5. Declarația tip de stare materială.
De asemenea, se primesc înscrieri în anii II și III pentru 

Școala tehnică veterinară dintre absolvenții și elevii școlilor 
profesionale veterinare și crescători de animale pe bază de 
concurs.

Examenul se va susține între 1—10 septembrie și constă 
din următoarele probe :

Pentru anul I: Limba romînă — scris și oral; Matematică 
scris și oral.

Pentru anul II: Matematica — scris și oral; Anatomia și 
fiziologia animalelor domestice — scris și oral.

Pentru anul III: examentul va consta din disciplinele 
avute Ia examenul de diplomă de la școala profesională, 

întreținerea în școală este gratuită.
Informații suplimentare se vor lua de la secretariatul 

școlii și telefon 15.65.96 și 14.26.45.

Centrul școlar agricol Rîmnicu Sărat
în anul școlar 1962/1963 primește elevi în anii I, II si III 
pentru școlile

— Tehnică agricolă;
— Tehnică veterinară și
— Tehnică contabilitate agricolă.

înscrierile se fac între 15—30 august, iar examenul de 
admitere, are loc între 1—10 septembrie 1962.

Lămuriri suplimentare se pot cere la telefon 455 Rîmnicu 
Sărat.



Festivalul de folclor al țărilor balcanice 
și din zona Mării Adriatice 

„Poporul care cîntă 
nu va muri“

Zrei tineri italieni, Margot,
Fausto Amodei și Adriano
Amedei, participanfi la 

Festival, au cucerit luni seara, la 
Teatrul C.C.S., aplauzele entu
ziaste ale publicului. Ne-au cintat, 
cu o discreție și puritate delicată, 
cîntece populare ale muncitorilor 
italieni. Acompaniindu-se cu un 
acordeon și trei ghitare, acest 
trio, format din doi arhitecfi și o 
cîntareafă amatoare, interpretează 
cîntece în piețe, pe marile străzi 
și în cluburile muncitorești ita
liene. Cinfă și improvizează în fafa 
greviștilor, îmbărbătîndu-i. Evocă 
tradițiile și lupta revoluționară a 
clasei muncitoare italiene, victo
riile partizanilor antifasciști ita
lieni Cîntă Revoluția din Octom
brie, demască imperialismul și 
expresia lui cea mai otrăvită — 
fascismul. Țintesc la stîlpul infa. 
miei spărgătorii de grevă și se ri
dică împotriva poliției.

La o vîrstă cînd tineri de bani 
gata îșl pierd vremea cu absin
turi și stzeap-teas, cei trei cîntă. 
refi au ales calea luptei revolu
ționare. Au ales această cale șl 
cîntă. Cîntă bucuria victoriilor de 
acum și ale celor viitoare. Adună 
cu grijă folclorul muncitoresc,

Parada costumelor populare
La Circul de Stat s-a desfă- 

furat marți seara parada costu
melor populare prezentate de 
delegațiile participante la Fes
tivalul de folclor al țărilor bal
canice și din zona Mării Adria
tice.

Această sărbătoare a artei 
populare a fost deschisă de ti
neri fi tinere în frumoase cos
tume naționale purtînd stea
gurile țărilor participante. In 
acordurile muzicii populare, 
specifice fiecărei țări, și-au făcut 
apoi apariția, rînd pe rînd, gru
purile folclorice prezente la 
București, oferind un spectacol

Cinematografe

UN PUMN DE NOTE : Republi
ca, Gh. Doja, G. Coșbuc ; ACADE
MICIANUL DIN ASKANIA : Ma- 
gheru, Drumul Serii, Lumina ; 
FANTOMELE DIN SPESSART : V. 
Alecsandri, Tineretului, Alex. Sa- 
hia, Volga , PLĂCERILE ORAȘU
LUI : înfrățirea între popoare. V. 
Roaită • FIUL HAIDUCULUI : 
I. C. Frimu ; MONGOLII : Patria, 
E. Pavel, 23 August ; TEROARE 
IN MUNȚI : 1 Mai ; PLĂCERILE 
ORAȘULUI: Victoria; FOCURI 
IN MUNȚI : 30 Decembrie; URME 
TĂCUTE : Central, Unirea ; PRO
GRAM PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie : CELITO LINDO : 13 Sep
tembrie ; TUNĂ ȘI TRUȚUNĂ — 
DINCOLO DE LUMEA NOASTRĂ 
— VREAU SA ȘTIU TOT nr. 20— 
ACOLO UNDE FUGE RENUL — 
IN CUIB STRĂIN — SECRETUL 
PANTOFIORILOR DE AUR : Tim
puri noi; SENTINȚA SE VA DA 
JOI : București ; POST-RESTANT : 
Maxim Gorki ; ÎNVIEREA: Cultu
ral ; ALBA CA ZAPADA : Alex. 
Pbpov ; AL NOUALEA CERC : 8 
Martie, Libertății; CIND VINE 
DRAGOSTEA: Grivița; COME-
DIANȚII : C-tin David; DUELUL 
N-A AVUT LOC : Flacăra; LUN
GA NOAPTE A LUI 43 : T. Vla- 
dimireacu; M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE : Miorița, Arta, Flo- 
reașca ; CIND COMEDIA ERA 
REGE : Popular, I. Pintilie, Lucea- 
®rul ; OMUL AMFIBIE : Moșilor; 
NUMAI O GLUMA : Donca Simo, 
8 Mai; POMPIERUL ATOMIC : 
G. Bacovja; SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTA : Olga Bancic; 
BATRINUL. ȘI MAREA : Aurel 
Vlaicu ; AVENTURILE LUI KROȘ : 
B. Delavrancea , UN OM TRECE 
PRIN ZID: M. Eminescu; DOUA 
REPRIZE IN IAD : 16 Februarie.

Anunț
Conservatorul de Muzică 

^Ciprlan Porumbescu" 
din București, str. Știrbei 
Vodă nr. 33, anunță deschi
derea cursurilor de pregă
tire pentru data de 1 au
gust 1962 a

Concursului 
de admitere

Candidaților Ii se vor asi
gura cămin și cantină con
tra cost. Informații supli
mentare se pot obține zil
nic de la secretariatele fa
cultăților telefon : 15.83.96 

și 13.51.20

SFATUL POPULAR 
AL RAIONULUI 

LEHLIU, REGIUNEA 
BUCUREȘTI, 

COMITETUL EXECUTIV
ANGAJEAZĂ

cu respectarea prevederilor 
legale ale H.C.M. 1053/1961 
următorul personal perma
nent :

— doi medici pediatri, 
pentru unitățile sanitare din 
raza teritorială a raionului;

— un inginer principal, 
pentru secțiunea drumuri;

— economiști, în cadrul 
consiliului agricol raional.

Cererile se adresează direct 
Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al raionului 
Lehliu, regiunea București, 
secțiunii de cadre.

folclorul epocii noastre. Cu pie
sele cele mai bune, mai grăitoare, 
ei alcătuiesc programe pe care le 
cîntă în fața muncitorilor.

La un asemenea program ne-au 
invitat luni seara în sala Teatrului 
C.C.S. Au apărut simplu și modest 
în fața publicului și au început 
să cînte. Cîntece din preajma și 
din timpul primului război mon
dial, din vremea rezistenței anti
fasciste și a războiului de parti
zani, cîntece muncitorești de 
luptă din ultimele decenii. Cîntece 
ale antifasciștilor spanioli. Unul 
din ele s-a născut acum cîteva 
săptămîni în timpul marilor greva 
din Torino. Sala răsuna mereu de 
aplauze entuziaste.

„Poporul care cîntă nu va 
muri" — spune un cînfec pre
zentat de ei. Chipul celor trei 
tineri, vocea lor caldă și necău. 
tată, melodiile pe care le-au do
tat vor stărui multă vreme în 
amintirea noastră. Fermi, curajoși, 
delicați și modești, ei au cintat 
din inimă pentru o inimă fră
țească. Pentru o inimă care nu-l 
va uita.

GEORGE MUNTEAN

plin de pitoresc .Costumele băr
bătești și femeiești, unele viu 
colorate cu bogate ornamente, 
altele sobre, croite cu eleganță 
au stirnit admirația și interesul 
atit al specialiștilor, cit și al pu
blicului larg. Explicațiile ample 
cu privire la diferitele detalii 
ale portului, la caracteristicile 
Sale, cu privire la zona etnogra
fică de unde provine, au dezvă
luit cunoașterea a noi aspecte 
ale artei populare din această 
parte a Europei.

Parada costumelor s-a încheiat 
cu o adevărată paradă a cînte- 
cului Șt jocului popular. Au fost 
prezentate selecțiuni din specta
colele formațiilor participante. 
Cîntece și dansuri din folclorul 
vechi sau nou, cu ritmuri vioaie 
sau lente, au oferit o imagine 
sugestivă a frumuseții și bogă
ției folclorului din țările balca
nice și din zona Mării Adriatice.

★
In timpul libera participanții 

Ia Festivalul de folclor al țări
lor balcanice și din zonă Mării 
Adriatice au cunoscut diferite 
aspecte din viața culturală a 
Capitalei, Ei au vizitat Muzeul 
de artă al R. P. Romîne, Mu
zeul satului, Muzeul de artă 
populară al R. Pi Romîne, Mu
zeul de artă brîncovenească de 
la Mogoțoaia, studioul cinemato
grafic „București”, Casa Scînteii, 
Fabrica de confecții „București”, 
diverse cartiere ți parcuri ale 
Capitalei. -r

(Agerpres) .
• ■! . ■ c.....

Obligația
(Urmare din pag. I)

deosebit și să se stabilească di
ferențiat, proporțional cu ace
stea, numărul zilelor de practi
că la fiecare secție.

Prin sosirea Ia combinat Ia 
20 iulie a tovarășului asistent 
Oprescu Iulian și a șefei de lu
crări Vacu Silvia, s-au creat 
condiții pentru o mai bună în
drumare a practicii studenților 
metalurgiști. Aceștia trebuie să 
acorde atenție deosebită tuturor 
studenților, și celor din anul I 
ca și celor din anii II și IV, să 
stabilească un contact mai strîns 
cu inginerii, cn maiștrii și cu 
muncitorii din secții, să contro
leze cit mai deș caietele de prae-

■
 1 în acest nou vo

lum al său, Ion 
Brad vorbește des
pre tot ce ne este 
mai drag. Și — 
trebuie să adău
găm numaidecît —• 

vorbește frumos, nu rareori 
vibrant. Străduindu-se consec
vent să tină pasul — cum 
proclamă în titlul penultimu

lui volum — „cu timpul său", 
cu mersul impetuos înainte al 
vremii noastre, pe poet îl so
licită necontenit zăcămintele 
de lirism conținute în ce are 
mai caracteristic, mai nou, 
realitatea noastră.

Amplă și proaspătă, sufla
rea timpului istoric pe care îl 
trăim animă constant inspira
ția cîntăretului care, ascultîn- 
du-și bătăile inimii precum un 
otelar tumultul cuptorului, 
aude „astronave cîntînd prin
tre stele”, vuiet de „furnale și 
ape-n ecluze și clocote”, gla
sul „astrelor colosale” („BĂ
TĂILE INIMII”). Ceea ce se 
impune, cred, atenției în car
tea de poezii „MĂ UIT IN 
OCHII COPIILOR” e maturi
tatea artistică a tratării teme
lor. Cucerită încă în volume
le precedente, mai cu seamă în 
cel imediat premergător, a- 
ceastă maturitate se vădește în 
siguranța tonului, în firescul 
atitudinii lirice. Despre orice 
ar vorbi, poetul vorbește în 
cunoștință de cauză, stăpînit, 
fără afectare. Nu vom întîlni 
în volum proză, atitudine „stu
diată”. La poeții mai tineri 
putem constata nu o dată, o 
anume gravitate forțată, o în- 
groșare pretențioasă a vocii, 
o intonație căutat solemnă, 
cînd e vorba de a cîntă as
pecte grandioase din viata de 
azi, ceea ce trădează o timi
ditate provenită din insufi
cienta familiarizare cu obiec
tul preocupării artistice. Nu

Foto: AGERPRES

Pionjerii fruntași la învățătură aflați la odihnă în tabăra centrală Timișul de Sui fac numeroase 
excursii prin împrejurimile Predealului.

• Campionatele internaționale 
de tenis de clmp ale R. P. Ro
mine au continuat marți pe tere
nurile din parcul clubului sportiv 
Progresul. Cristea (R.P.R.) l-a în
vins cu 6—1 ; 6—1 pe jucătorul 
bulgar Ranghelov. Campionul po
lonez Gasiorek a cîștigat cu 6—3 ; 
11—9 meciul cu Mita (R.P.R.), iar 
Tiriac (R.P.R.) l-a învins cu 6—2 ; 
6—3 pe Cruceanu (R.P.R.). Alte re
zultate: masculin: Ciuparov (R.P.B.) 
—Georgescu (R.P.R.) 6—-1/ 6—2/ 
Kalogheropoulos (Grecia) — Ra- 
kosi (R.P.R.) 6—0; feminin : Ba- 
rulay (Turcia)—Dobosiu (R.P.R.) 
1—6; 6—2; 6—3 ; Skorkowna
(R.P. Polonă)—Cigplea (R.P.R.) 
6—4-, 6—2. Astăzi întrecerile con
tinuă.

• Astăzi la Brașov, In cadrul 
turneului balcanic intercluburi la 
iotbal se va desfășura meciul re
tur dintre echipele Steagul Roșu 
și Olimpiakos Pireu. In primul 
joc, desfășurat Ia Pireu, fotbaliștii 
greci au repurtat victoria cu sco
rul de 1—0. Echipa oaspete care 
conduce în campionatul Greciei cu 
7 puncte realizate din 5 întîlniri, 
a deplasat cel mai bun lot, în 
irunte cit' internaționalii : Chro- 
niou, Papazoglu, Grigoriadis, Si- 
detis, liandis și alții. Steagul Roșu 
va prezenta o formație din care 
nu vor lipsi David, Hașoti, Ghiță, 
Zbîrcea, Meszaroș și Seredal.

După meciul de Ia Brașov echi
pa Olimpiakos va pleca în turneu 
în U.R.S.S.

• Atleții noștri se pregătesc in
tens în vederea viitoarelor com
petiții internațiorțale (campiona
tele europene, jocurile balcanice, 
campionatele internaționale ale 
R. P. Romîne). Cu prilejul unul 
concurs deslătițrat pț stadionul

institutului
tică ale studenților, să facă ob
servații și să dea îndrumări pri
vitoare la ceea ce trebuie să ur
mărească studenții, la ceea ce 
trebuie să aprofundeze în fie
care sector, la fiecare loc de 
muncă, să insiste îndeosebi pe 
realizarea de cît mai multe 
schițe de către studenții anilor 
I și II, schițe care le vor fi 
de un real ajutor atunci cînd 
se vor preda cursurile de spe
cialitate. Respectarea întocmai a 
programei de practică, o îndru
mare competentă pe tot par
cursul practicii — atît din 
partea institutului cît și din par
tea combinatului — sînt factorii 
care asigură desfășurarea prac
ticii la un nivel înalt, creșterea 
eficacității ei.

ION BRAD: uit în ochii
alta era situația pe alocuri 
în versurile de acum nu știu 
cîti ani ale lui Ion Brad. As
tăzi, poetul cîntă nu numai sa
tul de pe Tîrnave, cu mieii, 
florile și viile lui, dar și lu
mea uzinei, ca pe un tărîm 
familiar. Iți dai seama, din 
cîntec, că poetul se simte în
tre muncitori tot atît de aca
să ca și pe meleagurile tîrnă- 
vene. Lîngă furnale și între 
strunguri, poetul e întîmpinaț 
de ai săi, de către cei 
care „au dat negrul pă- 
mîntului / Pe aurul meserii
lor”, și de către frații ceilalți 
— muncitorii de pretutindeni. 
Cît de natural, fără umbră de 
emfază, scrie, de pildă, auto
rul cărții de care ne ocupăm 
despre „zidarii care așează că
rămizi, / Visuri și iar cără
mizi pînă-n soare”, despre 
„dulgherul, cioplitor de gin- 
duri în formă de schele" pe 
care oamenii „urcă spre cer”, 
despre feroviarii ce „ne tri
mit, noaptea din.tr-un oraș în 
alt oraș / în întâmpinarea soa
relui / Ca spre-o cetate ce 
arde”, despre fopitori, beto- 
niști și macaragii!

Atacînd teme de arzătoare 
actualitate, Ion Brad reușește 
deseori să dezvăluie sensuri 
pe calea unor viziuni lirice de 
o noutate surprinzătoare. In 
„PASTEL”, bunăoară, cîntînd 
construcțiile ce înnoiesc neîn
cetat Capitala, creează un 
simbol ce deșteaptă în mintea 
cititorului asociații multiple, 
întinzîndu-se, orașul ia în bra- 
tele-i albe „minunea grînelor 
legănătoare” care îmbălsămea
ză aerul, undeva la margine. 
„Cîntînd”, orașul „cu fruntea 
în zenit” tine „asemenea unui 
îndrăgostit” în brațe „un cer 
invers de spice“.

Ne aflăm, putem zice, com- 
pletînd ideea poetică, într-o

în Canada 
a participa între 4 și 11 
la turul ciclist „St. Lau- 

care va străbate, de-a 
a 1 700 km, provinciile 
și Ontario. La această

Tractorul din Brașov, Andrei Ba- 
rabaș a parcurs distanța de 3 000 
m în 8'08"6/10 (nou record repu
blican). Vechiul record erg de 
8'09"8/10 și aparținea lui Z. Va- 
moș. Un nou record republican 
a stabilit în proba de 1 000 m 
plat tlnărul atlet Ștefan Be- 
regszaszi cu timpul de 2'22"6/10. 
La 500 m fete, Georgeta Dumi
trescu a stabilit un nou record al 
țării cu 1'14 '2/10 (v. r. Florica 
Grecescu — 1'15").

® Selecționata de ciclism a 
U.R.S.S., alcătuită din G. Saidhu- 
jin, I. Melihov, A. Petrov și V. 
Kapitonov, a plecat 
pentru 
august 
rent", 
lungul 
Quebec 
cursă vor mai lua parte cicliști 
din Anglia, S.U.A., Franța, Elve
ția, Mexic și Canada.

• Pe o pistă de sare din apropie
rea lacului Baskunceak (Volga in
ferioară), pilotul Ilia Tihomirov, 
pe un automobil cu motor cu tur
bină cu gaze (greutatea mașinii 
sub 509 kg), a stabilit un nou re
cord mondial la kilometru lansat, 
cu viteza de 302,5 km.

ț

Un șir de blocuri noi din orașul Constanța.
Foto : AGERPRES

tară în care oamenii, liberi, 
construiesc după legile frumo
sului. Simtămîntul de a trăi 
într-o tară a frumuseții, într-o 
lume eliberată de servitute, în 
cuprinsul căreia toate sforță
rile sînt puse în slujba înălță
rii omului, a perfecționării lui, 
ni se transmite din tot ce con
stituie reușită artistică în vo
lumul „MĂ UIT ÎN OCHII 
COPIILOR”. Volumul acesta 
e, de fapt, o carte în care ni 
se arată socialismul intrat în 
viața noastră de toate zilele, 
pătrunzînd în toti porii exis
tentei sociale. întrebat de 
„copilul cel mic” ce-i va adu
ce din oraș, tatăl „mai în se
rios, mai în glumă”, răspun
de : „Un oraș nou, dacă vrei, 
într-o roabă, / O locomotivă 
-«Diesel»- într-un papuc! / Și el 
rîde, clătinat de bucurie, / Cu 
capul de aur, ca toamna un 
nuc. / Fericirea e și în rîsul 
copiilor / Cum e nesfîrșirea 
cîmpiei, / Belșugul pămîntu- 
lui, / Lumina munților mari, / 
în joaca sonoră a ciocîrliilor...”

Scena aceasta e surprinsă în 
casa unui comunist oarecare, 
„ostaș de rînd al partidului”, 
ce nu deține formal, nici o 
funcție de răspundere deose
bită, ceea ce înseamnă că este 
răspunzător de ce e mai im
portant, este... „responsabil cu 
fericirea". Unul din meri
tele cărții lui Ion Brad este, 
neîndoios, acela de a revela, 
în pagini din cele mai bune 
pe care le cuprinde, măreția 
eroismului de masă, anonim, 
nespectaculos. E slăvit acest 
eroism, de exemplu, în versu
rile ce evocă „pămîntul nata1” 
al Transilvaniei, colectivizat. 
Unor poezii pe tema transfor
mării socialiste a satului, ad

• Campionatele mondiale de 
pentatlon modern se vor desfă
șura anul acesta între 21 și 25 oc
tombrie în orașul Mexico City. 
Pină în prezent s-au înscris 
echipele selecționate din U.R.S.S., 
Austria, R. D. Germană, Brazilia, 
Franța, Italia, R. p. Polonă, Sue
dia, S.U.A. și Mexic.

• Vislașii maghiari au dominat 
Întrecerile internaționale de caiac- 
canoe, deslășurate timp de două 
zile în apropiere de Duisburg. Din 
cele 16 probe incluse în program 
vislașii din R. P. Ungară au clști- 
gat 8, celelalte revenind sportivi
lor din R. F. Germană (7) și Ita
lia (1). Cele mai frumoase victorii 
au iost realizate de Kemecsel 
(caiac simplu), Balogh-Tolnai (du
blu) si Hajba (canoe simplu).

® In ultima zi a campionatelor 
internaționale de natație ale Ja
poniei, înotătoarea Satoko Tanaka 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 200 m spate cu timpul 
de 2’31"6/10. Vechiul record era 
de 232"l/10 și aparținea aceleiași 
sportive.

(Agerpres)

mirabile, din volumul anterior 
„CU TIMPUL MEU” (precum 
„Pe pămîntul tuturora”, „Cai 
de foc peste timpuri”, „Hotar 
de lumi mărunte”), li se a- 
daugă în noul volum cîteva 
piese de aceeași calitate artis
tică, impunîndu-se constatarea 
că Ion Brad, ca poet al co
lectivizării, are putini, foarte 
putini rivali, în lirica noastră. 
Pulsează în aceste poezii o 
emoție stăpînită, un sentiment 
al împlinirii calm, tălmăcit în 
stihuri făcute din graiul do
mol, cumpănit, de o gravitate 
liniștită și o vigoare necoltu-

Cronica
literară
roasă, al țăranilor de pe Tîr
nave și Cîmpie. Adecvate me
diului evocat și stărilor sufle
tești comunicate, imaginile — 
în versuri de vibrație au
tentică — n-au în ele nimic 
căutat: apar în chipul cel măi 
natural, cerute de idee, trăind 
prin ea și dîndu-i ființă. De 
ce i se spune — întreabă ță
ranii — gospodăriei colective 
«Ogorul roșu» — „Că doar nu 
semănăm pămîntul cu maci...” 
întrebarea (atît de în spiritul 
reprezentărilor țărănești I) e o 
imagine. în chip atît de firesc 
e înflorit de imagini răspun
sul : „Sîngerînd. dar cu frun
tea în soare / Ați luat țărînă 
de jos, / Ați pus-o pe rană. / 
Poate nu vă mai doare / Și-ați 
mers la măria-sa boierul și 
groful / Să vă-nțeleagă de-a 
buna / Păsul și oful / Astfel 
puneți mina pe coasă: / V-au 
îmbrîncit afară din casă / De

Cocteil
la ambasada 
R. P. Chineze

Cu prilejul aniversării a 35 
de ani de la înființarea Arma
tei Populare Chineze de elibe
rare, atașatul militar al R. P. 
Chineze la București, locote
nent colonel Sia fei, a oferit 
marți seara un cocteil la se
diul ambasadei.

Au luat parte general colo
nel I. Tutoveanu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, 
generali și ofițeri, reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați militari 
și alți membri ai corpului 
plomatic.

di-

Depunerea 
unei coroane 

la Monumentul 
Eroilor Patriei

Marți dimineața, Semsettin 
Arif Mardin, ambasadorul Re
publicii Turcia în R. P. Ro- 
mînă, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei, cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare.

La solemnitate au partici
pat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Forțelor Armate 
și ai Sfatului' popular al Ca
pitalei.

(Agerpres)

Spectacol 
al unui ansamblu 
folcloric elvețian
Marți 31 iulie la Casa raio

nală de cultură „1 Mai", a 
avut loc primul spectacol dat 
de ansamblul folcloric „Șina- 
gruppe“ din Zürich, care se 
află în țara noastră la invi
tația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea.

Spectacolul s-a bucurat de 
o caldă primire din partea pu
blicului.

In continuare, formația el
vețiană va prezenta mai multe 
spectacole pe Valea Prahovei 
și pe litoral.

(Agerpres)

cosit ați cosit / Pînă v-ati îne
cat în asfințit / Tot plumb, 
tot sînge — a fost / La între
bări, / Răspunsul lor, răzbu
nătorul /.../ Da, a fost roșu 
pămîntul! / Și roșu ogorul!” 
(„SCRISORI DE ACASĂ”).

Poet al prezentului, Ion 
Brad nu omite să ne a- 
rate imaginea lumii noastre 
și în caleidoscopul existentei 
desfășurate în ambianta că
minului, în anturajul priete
nilor. în cele două strofe ale 
ei, poezia „LUCEAFĂR" sta
tornicește sentimentul comu
niunii familiale în cristale 
verbale tăiate delicat, cîntînd 
geamul ce ne așteaptă seara 
acasă, „Luceafăr cristalin, în
văpăiat” și pe care îl purtăm 
în gînd pretutindeni — „bu
solă de cleștar”. „GENEZĂ” 
comunică, accentuată suav, 
bucuria de a trăi într-o lume 
a muncii, a construcției paș
nice, apărată cu arme sigure 
împotriva celor ce nu o văd 
cu ochi buni: „Draga mea, 
poți da drumul copiilor să se 
joace / Grădina ninge cu 
flori... / Turnurile de pază au 
crenel / De-oțel / Și pe tim
puri e pace / Stelele, sublime
le / Trimise de noi, pe la cîn- 
tători / Roiesc în văzduh ca 
albinele“. Piesă antologică, poe
zia „LA MARGINEA MĂRII” 
dă expresie subtil înfiorată 
unor simțăminte și gînduri 
generatoare de nostalgii com
plexe, tulburătoare : „în fața 
mării, toți devenim copii: I 
Călărim calul valurilor, ima
ginari, / Herghelii în galopuri 
pe loc, nărăvașe / ...Nu degea
ba spun învățătorii / Că lea
gănul lumii e marea. / In fața 
ei toți devenim copii...“

Iată cum, în volumul „MĂ 
UIT ÎN OCHII COPIILOR” 
timpul nostru privit din dife
rite unghiuri, iradiază în pa
gini variate și prin materialul

NOTE

Numai ceea ce
oferă natura ?

a Suzana, pe Valea 
Teleajenului, într-una 

' dintre cele mai pi
li torești priveliști din 
r i Munții Bîrsei, am 
u găsit zilele trecute 

mai bine de 140 de 
pionieri șl școlari din București, 
petreeîndu-și o parte din vacan
ța de vară. Aerul limpede și ozo- 
nat al dimineților de munte, o 

consistentă, 
intere- 

de neuitat pentru 
aceste zile minu-

gustoasă și 
acțiuni pionierești 
vor 
de

face 
aici

sfat de vorbă cu direefo-

hrană 
multe 
sânte 
copiii 
nafe.

Am
rul taberei, tovarășa Elena Gheor
ghiu, și cu instrucioarea superioa
ră de pionieri Aurica Anghel și 
mi-am putut da seama că există 
preocupare pentru ca programul 
fiecărei zile de tabără să fie cît 
mai variat și cît mai atractiv pen
tru copii. Concursurile pentru de
semnarea celui mai bun recitator, 
ei celui mai bun solist vocal, di
ferite jocuri pionierești, precum 
și excursiile organizate în jurul 
taberei, la afine, fragi și smeură, 
sînt numai cîteva dintre acțiunile 
la care pionierii și școlarii iau 
parte cu mare plăcere. Nu se ne
glijează desigur nici timpul liber 
pentru joaca atît de mult gusta
tă de copii.

— Din păcate însă, trebuie să 
ne orientăm programul mai mult 
spre execursii și spre activități 
care nu cer nici un fel de mate
rial, adică să folosim numai ceea 
ce ne oferă natura pentru că...

Pentru că administrația taberei 
pentru pionieri și școlari Cheia- 
Suzana a rămas datoare cu multe 
lucruri în această privință, 
pildă, 
există 
copiii 
mod organizat 
Fără prea mari eforturi aici s-ar 
putea aduce un aparat de radio

De 
la tabăra de la Suzana nu 
amenajat un club în care 
să-și petreacă timpul în 

cînd afară plouă.

Istorie și... melodramă
De dragul unei femei fru

moase, cavalerii Evului 
Mediu porneau războaie, 

cîștigau bătălii și, mai cu sea
mă (realul mobil), cetăți pli
ne de bogății. Dar puteau 
pierde -șl imperii întregi, con
chid grav, cit, pretenții mora
lizatoare, autorii filmului 
„Mongolii“ vrind să demon
streze — chipurile — un ,,a- 
devăr istoric“ de necontestat, 
în cadrul acestei infantile 
odisee multicolore, de dragul 
unei vedete „en vogue", Ani- 
ta Ekberg, se „reconsideră“ 
fapte, se falsifică date, se re
face portretul moral al unor 
personalități bine cunoscute, 
cum este temuta ^ăpetenie a 
invadatorilor mongoli, Gingis- 
Han, căreia îi este dedicată 
această co (și super)-produc
ție comercială.

Pentru necesitățile melodra
mei cu iz istoric, celebrul con
ducător de hoarde care, în ur
mă cu șapte veacuri, a pîrjo- 
lit Asia și Europa răsăritea
nă, devine în film un înțelept 
propovăduitor al păcii, ast
fel îneît spectatorul de azi 
să lăcrimeze, înduioșat, a- 
tunci cînd blonda amazoa
nă cu coapse șerpuitoare 
îi împlîntă bătrinului în 
ceafă pumnalul aurit. Iar 
cînd fatala ucigașă e biciuită 
la sînge (ca apoi să fie îm
brățișată pătimaș de sălbati
cul fiu al lui Gingis-Han) sala 
ar trebui să freamăte, satisfă
cută, pentru că a fost sancțio
nată o crimă împotriva unui 
om pașnic.

Numai că efectul pe care 

de inspirație, și prin tonalita
te, și prin factura versurilor, 
cînd libere, cînd în metru 
clasic, recitabile, multe din 
ele, (scrise probabil anume 
pentru a fi rostite la. serbări, 
ca de exemplu, poeziile „RE
VĂRSARE", „LUNA PEȚI
TOARE”, „CĂTRE PĂMÎNT”, 
„AGRONOMUL”) și altele, 
menite a fi citite în gînd sau 
cu voce înceată. Pe tot par
cursul volumului este vizibilă 
preocuparea pentru calitate, 
grija de a șlefui pînă în a- 
mănunt, pînă la cuvînt, fie
care poezie. Fiecare vers e 
lucrat cu o conștiinciozitate 
profesională exemplară.

Dacă sînt totuși în carte 
bucăți al căror răsunet în 
conștiință se stinge îndată 
după lectură, nu e nicidecum 
din pricina unei insuficiente 
cizelări. Poate chiar dimpotri
vă. Am sentimentul că unele 
poezii sau părți din ele sînt 
prea... compuse, prea elabo
rate.. Nu totdeauna imaginile 
cresc din idee organic, uneori 
sînt „făcute” și în consecință 
îrppovărează ideea. în loc să 
facă un singur corp cu ideea 
poetică, devenind simboluri, 
imaginile se adună cîte o dată 
pe de lături, constituindu-se în 
alegorii. O asemenea proceda
re găsim, bunăoară, în poezia 
„ÎN RE MAJOR” în care 
„privirile” sînt o vioară, iar 
gîndul un arcuș, mînuit de 
„soarele — dirijor” sub dege
tele căruia „scapără stele”. în 
alt loc „Copiii toți stau în pi
cioare / Ca plopii care curg 
din zare (?!) / Ca stâlpii căilor 
ferate (?!)". Prin personifi
cări abuzive, în discordantă 
cu tonalitatea adoptată inițial, 
într-o poezie fără intenții u- 
moristice, soarele își pune 

la care să se facă diferite audiții 
interesante. S-ar putea procura 
■piuite jocuri de cameră, șahuri, 
mese de șubah etc. Chiar în bi
bliotecă, tabăra din Suzana nu 
are suficiente cărți. Este adevărat 
că există în prezent într-un raft 
prăfuit aproximativ 100 de volu
me, dar multe dintre ele sînt de- 
acum prea uzate că eproape nu 
se mai pot citi iar altele sînt ne
corespunzătoare cerințelor copii
lor.

In afară de aceasta, ca să se 
poată organiza concursurile spor
tive așa de iubite de către pio
nieri și școlari este nevoie de un 
mininum de material sportiv. Or, 
numai cele două mingi uzate care 
există în prezent aici, trebuie să 
recunoaștem că nu-s de-ajuns. A- 
menajarea unui teren de volei, a 
unei gropi cu nisip pentru sări
turi, de asemenea, sînt lucruri 
care se pot face ușor chiar cu 
ajutorul copiilor. în curtea taberei 
există chiar doi stîlpi metalici 
care cu cîțiva ani în urmă se pare 
că au servit unei instalații distrac
tive simple, sistem orașul copii
lor. N-ar mai trebui să se pro
cure decît niște lanțuri și instala
ția aceasta ar putea fi pusă din 
nou în funcțiune. Pentru asia nu 
e nevoie decît de mai multă 
preocupare din partea celor care 
răspund de asemenea lucruri.

Comitetul regional U.T.M. Plo
iești și Comitetul raional U.T.M. 
Teleajen, în raza cărora se află ta
băra, au detoria să ajute la asi
gurarea unor condiții cît mai. 
bune pentru copiii care vin aici 
să-și petreacă zile plăcute de va
canță. Dar, cel puțin în ultimele 
două săptămîni, nimeni din padea 
Comitetului raional U.T.M. Telea
jen nu trecuse prin această ta
bără. Este deajuns oare numai 
ceea ce oferă natura ?

PETRE GHELMEZ 

pe

scontează cineaștii francezi și 
italieni îngrămădind torturi 
de toate soiurile (înjunghieri, 
orbiri cu fierul încins, arderi 
pe rug etc.) este cu totul al
tul. Spectatorul adult ca for- 
rnați$ eștetjcă și morală (în a- 
ceastă maturitate a spiritului 
intră cu succes și tineretul 
nostru) zîmbește la aseme
nea trucuri ieftine. Or, pur și 
simplu, întoarce capul, ca să 
nu-și mai încarce retina cu 
niște orori confecționate 
platou pentru a impresiona pe 
cei slabi de înger.

Toate, dar absolut toate ar
tificiile genului facil (pseudo- 
istpric) sînt folosite aici. E- 
roul, un neînfricat cavaler de 
spadă (Tnai ales de spada 
cînd e pus îh situația , să 
dueleze cu o sută de vrăjmași 
fioroși) scapă de fiecare dată 
de la moarte dovedind o in
vulnerabilitate mai uimitoare 
decît cea a lui Ahile. Și, to
tuși, are și el un punct sensi
bil : dragostea pentru înflăcă
rată poloneză (Antonella Lu- 
aldi) pe care o salvează în re
petate rînduri, cu ostentație, 
ca să-i tiștige inima. Există în 
toată această expoziție de 
pretinse întîmplări dramatice 
(bătălii, urzeli diplomatice 
etc.) o atît de primitivă con
cepție despre Evul Mediu și 
semnificația lui reală, despre 
rolul personalității în istorie, 
iar în materie de artă despre 
spectaculos și „efect“ psiholo
gic, îneît vizionarea filmului 
nu-ți dă nici o satisfacție.

ALICE MÄNOIU

„ochelarii... de soare” în alta, 
luceferii... „bărboși” (?) „se 
dau în lături” din calea na
vei cosmice, iar într-o a treia, 
tractoarele se roagă de „se
cretarul timpului” să le înscrie 
la cuvînt „pe coala cîmpiei”. 
Unele comparații și metafore 
acuză prețiozitatea, aluneca
rea în calofilie. Vrind să fău
rească tropi cu orice preț, 
poetul împerechează abuziv 
fenomene din domenii cu to
tul deosebite, ce nu pot fu
ziona decît într-un anume 
context. De pildă, despre 
„muntelp frunții", despre „o 
servietă deschisă“ ca „peș- 
tera-n gol”, despre cocoare 
plutind în triunghi „peste ve
chiul caiet al pămîntului în 
pătrățele”, despre gîndul ros
togolit ca un „mănunchi de 
flori”.

Pe cale de totală dispariție, 
o anumită înclinație sptfe a- 
necdotica sfătoasă, prezentă în 
versuri mai vechi ale poetu
lui, se face simțită și în vo
lumul de fată, într-o poezie, 
„FRATELE MEU” după cum, 
în compuneri precum „CAL
MUL LUPTĂTORILOR”, .IU
BESC ACESTE ORE”, „RĂSĂ
RIT INTERIOR” se manifestă 
tendința către disertația lirică 
pe teme generale, domeniu în 
care Ion Brad nu e, pe cît 
îmi dau seama, la el acasă, 
iar în „CONSTRUCTORII” ne 
întîmpină descripția exterioa
ră, nearipată.

Cu multele-i pagini împlini
te artistic, cu totul remarcabi
le urele, pe care paginile ca
duce nu le pot, desigur, eclip
sa, volumul „MĂ UIT ÎN 
OCHII COPIILOR”, cea mai 
bună carte de poezie a anului 
pînă în acest moment. îmbo
gățește registrul înfăptuirilor 
certe ale liricii noastre.

DUMITRU MICII
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Punți ale cunoașterii

In sprijinul hotärlrilor

Congresului mondial

pentru dezarmare
generală și pare

HE PESTE
egefele subțiri șl 
lunguiețe ale fetei 
cu părul bălai și cu 
ochi în care se re
flectă azurul cerului 
au mîngîiat năframa 
de borangic. Năfra

ma aceasta va porni într-o cală. 
forie pe un drum lung, de aci de 
la Helsinki, către îndepărtatul 
New Kork. Dar acolo, în orașul de 
pe coasta atlantică, pînza trans
parentă ca un nor țesută de iscu. 
sitele mîini ale unei harnice fete 
de la noi va aminti unei studente 
americane de întîlnirea cu solii 
tineretului romîn. Fiecare întîlni- 
re tinerească își are trăsăturile ei 
proprii care o fac interesantă și 
o definesc. în aceste zile, la can
tonamentul delegației noastre, în 
clădirea luminoasă, cu holuri largi 
și plăcute vin mulți băieți și fete 
din toate coifurile lumii. Astăzi 
dimineață un autobuz ne-a adus 
oaspeți din Statele Unite.

în jurul aceleiași mese s-au 
sfrîns tineri din două țări atît de 
diferite. întîlnirea a avut drept 
prolog prezentarea reciprocă. To
varășul Virgil Trofin a vorbit des
pre delegația tineretului nostru la 
Festival, despre dorința noastră 
de a întări legăturile prietenești 
cu tinerii din S.U.A. și cu tofi ti. 
nerii din lume care iubesc sincer 
pacea. Oaspeților li s-a înfățișat 
un tablou succint a| vieții tinere, 
tului romîn, al preocupărilor sale. 
Aplauzele ce au subliniat cuvîntul 
tovarășului Trofin atestau interesul 
delegaților americani.

Un tînăr înalt, brunet, vorbește 
In numele tinerilor din S.U.A. Este 
Mike Myerson, președintele Co
mitetului american pentru Festival. 
El spune : „Sîntem tineri ameri
cani din organizații diferite, uniți 
însă sub steagul păcii și priete. 
niei“.

Două filme documentare îi poar
tă pe oaspeți într-o călătorie cu 
ajutorul peliculei pe țărmul înso
rit al Mării Negre în splendida

Mamaie și pe culmile Carpaților 
înfr-o curajoasS ascensiune alpină.

Tinerii americani și romîni au 
petrecut împreună două ore. Au 
dansat, au cîntat, au discutat. Un 
climat prietenesc s-a statornicit 
lesne. Avea dreptate Helene Kritz
ler, studentă în psihologie din 
New York, cînd îi spunea tînăru.

L-am rugat pe Mike Myerson 
să ne spună cîteva cuvinte pen
tru ziarul nostru : „Participanfii a- 
mericani la Festival formează cea 
mai mare delegație a Statelor U- 
nite care a luat vreodată parte la 
Festival. în ciuda diferitelor păreri 
despre delegați sîntem animați de 
spiritul păcii și prieteniei cu

Corespondență telefonică din Helsinki
lui țesător bucureștean Constantin 
Fologea : „Tindem spre același 
lucru : o pace trainică. Pentru a 
o obține trebuie să luptăm îm
preună 1“. Dialoguri în care ase. 
menea fraze reveneau, se multi
plicau continuu. Cuvintele „co
existență pașnică“ apăreau des în 
cele spuse de tinerii americani. 
„Ciocîrlia“ 
taziați pe băiețandrul ce cînfa 
din nai și apoi au izbucnit în a. 
plauze. Un tînăr negru slăbuț, cîn. 
tăref într-un local de noapte, 
Jimmy Mc Donald, nu mai conte
nea cu aprecierile laudative.

Tinerii americani au făcut 
răsune un cîntec intitulat : „
vom studia războiul“. Cîntecul a. 
cesta își trage seva din creația 
populară.
„Vom pune capăt ațîțării 

războiului 
Nu vrem să studiem războiul 
Vrem să studiem pacea“.

Cuvintele acestea le subscrii șl 
te bucuri văzînd aici la Helsinki 
tineri americani pronunțîndu-se 
pentru înțelegere între popoare. 
Nu aceleași sentimente am încer
cat acum cîteva zile cînd am tre
cut pragul unei expoziții ameri. 
cane deschise la Helsinki cu 
scopuri vădit diversioniste. Am 
întîlnit acolo o altă Americă, schi, 
lodită sufletește, America războiu
lui rece. „America din expoziția 
de lîngă gară nu este cea ade. 
vărată“, — îmi spunea un student 
din California.

i-a îneîntat. Priveau ex-

DIN AGENDA
FESTIVALULUI

Zilnic, tineri din diferite țări 
ale lumii, prezenți la Festival, 
vin în vizită la .cantonamen
tul delegației Republicii 
Populare Romîne.

Delegația tineretului romîn 
t primit .vizitele tinerilor, 
algerieni, americani, cubanezi, 
ciprioți, finlandezi, francezi, 
greci și mongoli. Cu acest 
prilej s-au legat prietenii pu* 
țprnice,

(F *
Teatrele! în aer liber și săli* 

le de spectacole din Helsinki 
care au găzduit în această zi 
aproape 30 de programe artis* 
tîce cu concursul diferitelor 
țări, au fost pline pînă la re
fuz. Romînia a fost prezentă’ 
pe trei din aceste scene cu or
chestra de muzică populară și 
ușoară și corul ansamblului 
.Uniunii Tineretului Muncitor, 
care .aduc o serioasă contribu* 
ție la succesul programelor ar
tistice ale festivalului.; Cînte* 
cele compozitorilor din R. P* 
Romînă, inspirate din .viața 
nouă, fericită a poporului ro
mîn, interpretate: cu mult ta
lent de artiștii noștri, au cules 
aplauze și pvații îndelungi,

în afară de aceste programa 
internaționale, în diferite săli 
de concerte au continuat con
cursurile artistice la care iau 
parte reprezentanți din aproa
pe 30 de țări. Din jurii fac 
parte personalități da frunte 
artistice și muzicale din lumea 
întreagă printre care Karl 
Laux, directorul Conservato
rului din Dresda (R. D.: Ger* 
mană), Nina jVișeyskaia, solis
tă la Teatrul Mare din Mosco, 
va, Iolanda Mari a di Petris, 
cîntăreață finlandeză, Marin 
Constantin, artist emerit, di
rectorul ansamblului Uniunii 
Tineretului Muncitor (R. P. 
Romînă),

ferată, care le-a făcut o caldă 
primire. S-au legat și aici noi 
prietenii trainice, s-au schim
bat daruri. Lozinci închinate 
păcii și prieteniei, cìntecele și 
voia bună au domnit cîteva 
ore. Echipa de dansuri a țării 
noastre i-a delectat pe local
nici pu dansuri și jocuri popu* 
lare romînești.

Cea de-a doua zi a festiva
lului s-a încheiat cu o mare 
cavalcadă care a traversat o- 
rașul, exprimînd căldura prie, 
teniei și înțelegerii între po
poare»

ti-

nerii din lumea întreagă. Menfio. 
năm că sîntem în mod special 
teresați în menținerea păcii 
statornicirea prieteniei cu 
poarele și tineretul din țările 
cialiste. Vrem să-i asigurăm 
prietenii romîni că pacea și prie. 
fenia vor birui. Privind senini

in
și 

po
so-
pa

ziua de mîine sperăm că vom 
junge timpul cînd împreună 
alte delegații și Romînia își 
trimite delegații la un 
Mondial al tineretului la New York 
sau Washington“.

Vor trece anii, și Raphael Peck 
va crește mare. Băiatul acesta 
n-are acum decît 9 ani și este cel 
mai tînăr participant la Festival 
venit din S.U.A. Drumul lung și 
obositor pînă la Helsinki I-a par
curs împreună cu tatăl său, doc
tor în San-Francisco. In dimineața 
aceasta Raphael Peck a învățat 
două cuvinte în romînește : „Pace 
și prietenie“.

Să sperăm că nu le va uita 
niciodată...

a- 
cu 
va 

Festival

PARIS 31 (Agerpres). — Luptă
torii pentru pace din Franța își 
consacră forțele pentru a traduce 
în viafS hotărîrile Congresului 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace și a zădărnici acțiu
nile ațîțătorilor la un nou război. 
Pe întreg cuprinsul țării se des. 
fășoară o largă campanie de lă
murire a hotărîrilor luate în ca
drul acestui forum istoric al parti
zanilor păcii. în diferite regiuni 
ale țării au loc mitinguri și adu
nări, la care membrii delegației 
franceze la congres prezintă dări 
de seamă cu privire la activita
tea acestuia. Asemenea mitinguri 
și adunări au avut loc pînă în 
prezent înfr-o serie de localități 
din departamentul Sena, în aron. 
dismeniul 17 al capitalei, în de. 
parlamentele Isère, Calvados, Gi
ronde și altele. Delegații la con
gres își împărtășesc, de aseme
nea, impresiile în coloanele pre. 
sei locale.

In orașele și satele din Franța 
se difuzează Mesajul către po. 
poarele lumii, adoptat în unani- 
mitate de delegații la congresul 
de la Moscova și editat într-un 
tiraj de 600 000 exemplare 
Consiliul național al păcii 
Franța.

iiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiBmiiBiiBiiminiaamaiiiiiiimiiiaiiiInteresele păcii cer lichidarea situațieianormale din Berlinul occidental

Hf
Marțf, cea’ 'de-a doua zi a 

Festivalului, a fost consacrată 
prieteniei dintre tineretul fin
landez și sovietic. La Helsinki 
și în multe alte orașe au avut 
loc întâlniri întrej membrii de
legației sovietice și tineri fin
landezi.

Reprezentanții tineretului 
finlandez și sovietic au făcut 
o vizită președintelui Finlan
dei, Urho Kekkonen. Apoi ei 
au depus coroane de flori la 
mormîntul fostului președinte 
al Finlandei, Paasikivi, care a 
adus o contribuție importantă 
la întărirea prieteniei sovieto- 
finlandeze.

în parcul Kaisanieni din 
centrul orașului au fost plan
tați arbori ai prieteniei. Pe 
stadioane și în piețe au avut 
loc spectacole internaționale la 
care și-au dat concursul 
tiști din 30 de țări.

★
Pe agenda Festivalului

mai figurat marți vizitarea u- 
nor întreprinderi, cluburi din 
capitala Finlandei și a unor 
localități din împrejurimi, u- 
zine, cluburi.

Artiștii romîni au fost oas
peții localității Riihimaki, ves
tit centru al industriei de sti
clă și important nod de cale

ar

au

Iulie 1962Helsinki, 31
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Delegajia tinerilor cubanezi pe stadionul din Helsinki.

întâlnirea : 
asigura feri-

subliniat cit

★
Luni 30 iulie, dimineața, la 

Casa de cultură din Helsinki 
s-aii întâlnit pentru a discuta- 
conducători ai organizațiilor 
de copii din peste 15 țări.

Atât rapoartele susținute de 
delegații din R. P. Ungară, 
Franța, Finlanda, cît și inter
vențiile delegaților din R. P. 
Romină, Argentina, R. P. Chi
neză, R. P. Bulgaria au dat 
răspunsuri întrebării căreia i-a 
fost consacrată 
„Cum se poate 
cirea copiilor“.

Dezbaterile au
de diferită este viața copiilor 
din țările socialiste care au 
asigurate toate condițiile pen
tru o dezvoltare multilaterală, 
de viața copiilor din statele 
capitaliste unde se cheltuieso 
sume imense pentru înarmări 
lăsind pe ultimul plan grija 
pentru alimentația, sănătatea, 
învățătura tineretului și copii
lor. Participanții Ia discuții 
au vorbit despre misiunea no
bilă ce revine tuturor de a 
apăra pacea atât de necesară 
vieții și fericirii copiilor din 
lume.

*

Cu ocazia zilei Finlandei, ÎH 
prima zi a festivalului o dele* 
gație a Comitetului internațio
nal de pregătire al Festivalu- 
lui Mondial al Tineretului și 
Studenților a făcut o vizită 
primului ministru A. Karia- 
lainen. în numele Comitetului, 
delegația a mulțumit primului 
ministru pentru faptul că a 
trimis un reprezentant al său 
la deschiderea festivalului. 
Karialainen a urat apoi succes 
deplin celui de-al yill-lea fes
tival mondial,

ACCRA 31' (Agerpres). — 
TASS transmite : La cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
popular al Convenției care a 
avut loc Ia Kumasi. în ziua 
de 29 iulie, Kwame Nkrumah, 
secretarul general al parti
dului, a prezentat un raport. 
Arătând că numărul membri
lor acestui partid se ridică 
acum la 2 milioane, fără a-i 
pune la socoteală pe simpa- 
tizanți, Nkrumah a spus că 
este necesar să se intensifice 
munca politică în toate dome
niile. Prejudiciile aduse de 
colonialism și imperialism, a 
declarat el, sînt atât de mari 
îneît ar putea fi reparate nu
mai printr-o muncă politică 
justă.

Kwame Nkrumah a subll-

BERLIN 31 (De la corespon
dentul Agerpres). — Marți în 
Berlinul democrat a avut loc 
o conferință de presă, care a 
întrunit un mare număr de 
ziariști din R.D.G. și alte țări 
socialiste și țările occidentale, 
în cadrul conferinței a fost 
prezentată cartea „Fapte des
pre Berlinul occidental“, cu
prinzînd un bogat material 
faptilc și documentar cu' privi
re la situația anormală și pe
riculoasă din „orașul 
front".

Lucrarea a fost editată 
agențiile de presă din R.D.G., 
(A.D.N.), din R.P.R. (Agerpres), 
din U.R.S.S. (A.P.N.), din R. P. 
Polonă (A.R.), din R. P. Bul
garia (B.T.A.), din R. S. Ceho
slovacă (C.T.K.), și din R. P. 
Ungară (M.T.I.).

în cele aproape 200 de pa
gini, cartea prezintă opiniei 
publice mondiale fapte de 
necontestat despre t-~~I—
marea Berlinului 
într-o bază de spionaj și di
versiune, într-un centru al or
ganizațiilor revanșiste și mili
tariste. Documentele reprodu
se demască activitatea și țe
lurile acestor organizații, pa 
conducătorii lor, mulți dintre

de

de

transfor- 
occidental

ei naziști notorii, criminali de 
război.

Paralel cu acțiunile de spio- 
naj și diversiune, de ațîțare a 
isteriei războinice, de pe teri
toriul Berlinului occidental au 
fost întreprinse acțiuni de 
subminare a economiei R.D.G., 
o vastă propagandă de defăi
mare a construcției pașnice în 
țările socialiste. Serviciile de 
spionaj occidentale și oficinele 
războiului rece, „Rias“, „Euro
pa liberă“, își recrutau în spe
cial de aicj colaboratori. în a- 
ceste scopuri, între anii 1951—• 
1961 au fost cheltuite 17 mi* 
liarde de mărci vest-germane.

în cadrul conferinței de pre
să au fost citate numele unor 
elemente descompuse în stare 
să comită orice crimă în solda 
serviciilor de spionaj occiden
tale. Printre aceștia a fost a- 
mintit și numele criminalului 
Ovidiu Beldeanu prins în timp 
ce încerca să se strecoare din 
Berlinul occidental pe terito
riul R.D.G., cu misiunea de a 
săvțrși noi acte teroriste.

Existența puzderiei de orga
nizații revanșarde, militariste 
și de spionaj, precum și pro
porțiile activității lor, sînt or
ganic; legate; de. menținerea

statutului de ocupație în Ber
linul occidental, de transfor
marea lui într-o bază militară 
a N.A.T.O., într-un focar de 
încordare în centrul Europei, 

Cartea „Fapte despre Berii* 
nul occidental“ atrage din nou 
atenția opiniei publice pion* 
diale asupra pericolelor ce 
decurg din menținerea rămă
șițelor celui de-al doilea răz
boi mondial. Interesele păcii 
și securității în Europa, ale 
populației din cele două Ger* 
manii și din Berlinul occiden* 
tal cer lichidarea acestei si
tuații pe calea încheierii itra* 
tatului de pace german și 
trasformării pe această bază 
a Berlinului occidental într-up 
praș liber, demilitarizat.

’-------•'

Țărănimea franceză protestează
împotriva noii legi agricole

PARIS 31 (Agerpres). — în 
Franța se intensifică mișcarea 
țăranilor împotriva noii legi 
complimentare aprobate zilele 
trecute de Adunarea Naționa
lă Franceză.

Agenția France Presse rela
tează că la 30 iulie sute de 
țărani din regiunea Hennebont 
(Bretagne) au ieșit pe străzile 
orașului amenințînd cu ba- 
rarea drumurilor și cu ase
dierea magazinelor comerciale

Conferință la Casa Albă consacrată 
de la Geneva

HELSINKI 31 (Prin telefon 
de la trimișii Agerpres). — 
în ziua a doua a Festivalului 
Mondial al Tineretului, ama
torii de sport din Helsinki au 
avut prilejul să urmărească 
un bogat și interesant pro
gram cuprinzînd întreceri de 
atletism, volei, natație, bas
chet și alte discipline. Desi
gur în centrul atenției s-a si
tuat concursul internațional 
de atletism care ca și în pri
ma zi a atras în tribunele Sta
dionului Olimpic un mare nu
măr de spectatori. Aceștia au 
făcut o caldă manifestație de 
simpatie „rachetei cosmice a 
atletismului sovietic“, Valeri 
Brumei, care și-a etalat din 
nou excepționalele sale cali
tăți trecînd cu ușurință peste 
ștacheta înălțată la 2,22 m. 
O remarcabilă victorie a adus 
culorilor noastre sportive Flo- 
rica Grecescu, învingătoare în 
proba de 800 m plat cu timpul 
de 2’10”3/10. Proba de 5 000 
m plat s-a încheiat cu victo
ria lui Bolotnikov (U.R.S.S.) 
cronometrat în 13’50”6/10. Re
prezentantul nostru Vamoș, 
care a participat pentru pri
ma oară la proba de 5 000 m 
plat, s-a clasat pe locul doi 
cu 14’10”6/10. Dintre ceilalți 
învingători o excelentă impre
sie au mai lăsat Piatkowski 
(R. P. Polonă) 57,37 m la disc, 
Scelkanova (U.R.S.S.) 6,49 m 
la lungime, Ozolina (U.R.S.S.) 
suliță 56,42 m și Tomașek 
(R. S. Cehoslovacă) 4,45 m la 
prăjină.

Atleții romînl care au evo
luat în concursul pentru me
dalii s-au comportat din nou 
remarcabil. Tînăra sprinteră 
Ana Beșuan a cîștlgat medalia

de aur în proba de 100 m plat 
cu rezultatul de 12”4/10. Me
dalii de argint au cucerit 
Olimpia Cataramă — 48,10 m 
la disc, Olga Borangic — 
5,89 m la lungime, Eugen 
Ducu — 2,00 m la înălțime și 
C. Grecescu — 14’27”9/10 în 
cursa de 5 000 m plat.

In turneul feminin de vo
lei echipa de tineret a R. P. 
Romine a obținut cea de-a 
doua victorie consecutivă în- 
trecînd cu 3-1 (9-15 ; 15-4 ;
15-12 ; 15-10) echipa R. P. 
Polone. Cele mai bune jucă
toare ale echipei noastre au 
fost Doina Popescu și Ale
xandrina Berezeanu. Tot în 
grupa 1, R. S. Cehoslovacă a 
dispus cu 3-0 de echipa 'R. D. 
Germane. Astăzi, echipa R. P. 
Romine întâlnește R. S. Ce
hoslovacă în ultimul joc al 
preliminariilor.

La 
două 
lei. 
nivel
prezentativele U.R.S.S., R. P. 
Romine, R. S. Cehoslovace și 
Finlandei.

în primul joc al turneului 
demonstrativ de fotbal, în 
orașul Tampere, echipa sovie
tică Spartak Moscova a dis
pus cu 4-1 (2-0) de formația 
maghiară Tatabanya. Fotba
liștii sovietici au desfășurat 
un joc spectaculos lăsînd o 
frumoasă impresie. Cele pa
tru puncte au fost înscrise de 
Petrov, Falin, Sevidov și 
Netto. în cel de-al doilea 
meci Spartak Moscova va juca 
la Turku cu selecționata a- 
cestui oraș.

Astăzi încep întrecerile de 
lupte clasice și tenis de masă,

2 august vor începe cele 
turnee masculine de vo- 
în cadrul competiției de 
înalt se vor întrece re-

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 30 iu
lie, președintele Kennedy a 
conferit la Casa Albă cu înalți 
demnitari ai Pentagonului, De
partamentului de Stat și ai 
Congresului. Potrivit relatări
lor corespondentului ziarului 
„New York Times“, Finney, 
la conferința de la Casa Albă 
„s-a făcut o largă analiză a 
factorilor diplomatici, mili
tari și psihologici legați de tra
tativele de la Geneva cu pri
vire la dezarmare, precum și 
de programul experiențelor 
nucleare efectuate în prezent 
de Statele Unite“.

După cum se știe, poziția 
S.U.A. în problema interzicerii 
experiențelor nucleare a fost 
criticată cu hotărîre la Geneva 
nu numai de către reprezen
tanții țărilor socialiste, dar și 
de către reprezentanții unei 
serii întregi de state neutre.

„New York Times“ remarcă 
în treacăt că S.U.A. va reduce 
probabil numărul grupelor de 
inspecție la fața locului asupra 
cărora insistă țările occiden
tale. De aici rezultă că S.U.A. 
nu intenționează să renunțe 
la cererea lor cu totul inadmi
sibilă privitoare la inspecție, 
adică nu vor să lichideze; prin
cipala piedică ce stă în calea 
încheierii unui acord cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare.

Finney. scrie în continuare 
că o altă problemă care, după 
cum se crede, a fost discutată, 
este dacă Statele Unite trebuie 
să continue actuala serie de 
experiențe atomice în atmos
feră în regiunea Oceanului Pa
cific. Ziarele amintesc că, po
trivit declarațiilor inițiale ale 
președintelui Kennedy, actuala 
serie de experiențe nucleare 
americane urma 6ă se încheie 
săptămîna trecută. Dar trei 
din cele patru încercări de a

efectua explozii nucleare la 
mare altitudine au eșuat. Ulti
mul insucces a avut loc la 26 
iulie, cînd racheta „Thor“ cu 
încărcătură atomică a explo
dat și a ars pe rampa de de
colare-

Știrile apărute în presa a- 
mericană dovedesc că, sub vă
lul declarațiilor privitoare la 
intențiile pașnice ale S.U.A., la 
Washington sînt elaborate pla
nuri pentru continuarea și in. 
tensificarea cursei înarmărilor 
nucleare.

din oraș în cazul cînd nu vor 
fi anulate o serie de preve
deri ale noii legi agricole. A- 
ceste acțiuni urmează la 
scurtă vreme după mișcările 
țărănești care au avut loc săp- 
tămîna trecută în alte regiuni 
ale Franței.

Ziarul „l’Humanitâ* arată 
că marea nemulțumire pe care 
o manifestă țărănimea fran
ceză este provocată de preve
derile noii legi complimen
tare agricole, elaborată con
form Indicațiilor Pieței comu
ne. Potrivit acestor indicații, 
Franța va trebui în viitorul a- 
propiat să-și „restructureze’ 
producția agricolă astfel îneîț 
numai marile gospodării, con
siderate „viabile“, se vor pu
tea bucura de credite și de 
alte ajutoare din partea statu
lui. Celelalte gospodării țără
nești mici nu vor putea bene
ficia de nici un fel de ajutor 
din partea statului.

Potrivit acestui procedeu; în 
viitor numărul gospodăriilor 
mici, care urmează să dispară, 
se va ridica la aproximativ 
800 000.

La 5 august

Jamaica va deveni 
stat independent

KINGSTON 31 (Agerpres). 
— La 5 august a.c. colonia 
britanică Jamaica va fi de- 
clarată stat independent După 
cum informează agenția ame
ricană Associated Press, cere
monia declarării independen
ței va avea loc pe marele sta" 
dion de lîngă Kingston, capi* 
tala noului stat.

★
Jamaica este o insulă așe

zată în Arhipelagul Antilelor 
Mari din Marea Caraibilor, în 
vecinătatea Cubei și Haiti- 
ului. Cu o suprafață de 
11 424 Km p și o popu
lație de 1 556 600 de locuitori, 
majoritatea negri și mulatri, 
Jamaica a făcut parte, pină 
nu de mult, din Federația In- 
diilor de vest. Ca urmare a 
intensificării luptei populației 
pentru independență, Confe
rința de la Londra din februa
rie a.c. a hotărît acordarea la 
5 august, după 306 ani de jug 
colonial, a independenței to
tale.

La 5 august — scrie agen
ția AP— „după ce a fluturat 
timp de 306 ani deasupra a- 
cestui teritoriu, steagul brita
nic vg fi coborît, iar în locul 
său va fi înălțat steagul nou
lui stat independent“.

SITUAȚIA DIN ALGERIA
PARIS 31 (Agerpres). — 

După cum relatează agențiile 
de presă, Mohammed Khider, 
membru al Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, colaborator apropiat al 
lui Ben Bella, își continuă mi
siunea de mediere, pentru a 
obține o apropiere între cele 
două grupuri din conducerea 
Algeriei. In seara zilei de 30 
iulie, Khider a sosit din nou 
la Alger pentru noi întreve
deri cu Ben Khedda și cu 
membrii guvernului. După 
cum se știe, el a mai avut a- 
semenea întrevederi cu Ben 
Khedda și grupul acestuia și 
zilele trecute.

Observatorii politici din Al
ger consideră că aceste între
vederi au creat pînă acum 
premise pentru aplanarea con
flictului izbucnit între condu
cătorii algerieni. în acest sens 
se citează declarațiile făcute 
zilele acestea și, îi) special, 
o declarație a lui Khider re
produsă marți de agenția 
France Presse, în care acesta 
anunță că Biroul Politic al 
Frontului de Eliberare Națio
nală se va instala la Alger în 
cursul zilei de 2 august.

La Alger se subliniază că își 
continuă activitatea unele ele
mente care urmăresc menține
rea încordării și împiedicarea 
lichidării divergențelor. Astfel, 
zilele trecute a fost răpit din 
orașul său natal Mohammed 
Boudiaf, vicepreședinte al gu
vernului provizoriu al Repu
blicii Algeria care a fost men
ținut în captivitate timp de 
peste 24 de ore. Boudiaf a 
fost pus în libertate în cursul 
zilei de marți.

RIO DE JANEIRO 31 (Ager
pres). — „A venit tâmpul să 
lichidăm latifundiile", a decla
rat Joao Goulart, președintele 
Braziliei, într-o cuvîntare ro
stită la congresul Ligilor țără
nești care se ține în capitala 
statului Paraiba. „Nu voi da 
înapoi cu nici un centimetru 
în lupta pentru reforma agra
ră în Brazilia, pentru a se 
pune capăt privilegiilor celor 
puțini și suferințelor majori
tății“, a spus el.

Luînd cuvîntul în aceeași zi 
în orașul Campina Grande din 
același stat, Goulart a decla
rat că sînt necesare și alte 
reforme, îndeosebi adoptarea 
unei legi care să limiteze ex
portul în străinătate al profi
turilor uriașe realizate de so
cietățile străine care privează 
astfel Brazilia de roadele 
muncii și eforturilor poporului 
brazilian.

pescuhtB^Mpe scurt
niat că partidul și guvernul 
pun accentul pe industrializa
rea și electrificarea rapidă a 
țării. Pășim în perioada in
dustrializării și mecanizării 
intense, în perioada trecerii 
la o agricultură cu multe ra
muri. Vom avea nevoie de 
toate brațele de muncă exis
tente în țară. întregul popor 
trebuie să muncească în co
mun, deoarece interesele noa
stre sînt unice și indivizibile 
și avem în față același destin.

DJAKARTA. — La 30 iulie, pre
ședintele Sukarno a ascultat ra
portul generalului Hidajat înapoiat 
de la Washington, unde, împreună 
cu Subandrio, ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, a participat 
la tratativele preliminare cu dele
gația olandeză în scopul studierii 
posibilităților de retrocedare în

cursul anului acesta a Irianului da 
vest către Indonezia.

CANBERRA — La 31 iulie a 
intrat in portul Freemantle 
din vestul Australiei nava so
vietică de cercetări științifice 
„Viteaz“. La bordul navei 
„Viteaz" se află oameni de 
știință din Uniunea Sovietică, 
Romînia, India, Indonezia, 
Ceylon care duc timp îndelun
gat o activitate de cercetări 
oceanografice în oceanele Pa
cific și Indian. La Freemantle 
li se vor alătura oameni de ști
ință din Australia și Statele 
Unite,

BOGOTA. — După cum relatea
ză agențiile de presă, în după- 
amiaza zilei de 30 iulie, pe o su
prafață de circa 400 000 mile pă
trate, acoperind aproape întreg te-

ritoriul Columbiei, de la granița 
cu Venezuela pînă la frontiera cu 
Ecuadorul și de la Oceanul Pa
cific pînă la junglele din Brazilia 
s-a Înregistrat cel mai puternic 
cutremur care s-a produs în ulti
mii zece ani In Columbia. In de
curs de trei ore s-au produs trei 
cutremure. In orașul Pereira s-a 
prăbușit o fabrică de cămăși, pro- 
voclnd moartea a 40 de munci
toare și rănirea altor 150 care lu
crau în ateliere. La Manizales s-a 
prăbușit cea mai mare șl frumoa
să catedrală din Columbia, cu care 
prilej și-au găsit moartea preotul 
columbian Guillermo Gonzales 
Ospina și soția lui. Orașul a ră
mas fără apă, lumină electrică și 
comunicații telefonice. S-au mai 
înregistrat avarii grave și victime 
omenești în orașele Caii, Medellin 
și Peculvanla.

CA1RO. — La 31 iulie au pără
sit Cairo, plecînd în patrie pe ca-

led 'aerului, P. A. ’Satiukov, 're
dactor șef al ziarului „Pravda", 
și A. I. Adjubei, redactor șef al 
ziarului „Izvestia", care au parti
cipat la festivitățile cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a re
voluției din 1952.

PARIS. •— Rezultatele alegerilor 
suplimentare pentru Consiliul mu
nicipal al orașului Coulounieix- 
Chamier (departamentul Dordogne) 
denotă creșterea influenței Parti
dului Comunist Francez. In urma 
celui de-al doilea tur de scrutin, 
doi candidați ai partidului comu
nist, care au întrunit peste 60 la 
sută din voturi, au fost aleși 
membri ai consiliului municipal.

Intre primele două tururi
scrutin, organizațiile locale ale 
Partidului Comunist Francez și 
Partidului socialist au convenit să 
voteze pentru candidații comuniști.

de

Generalul franchlsf MUNOZ GRANDES, numit recent 
locțiitor și presupusul urmaș al dictatorului spaniol, 
este unul din cei mai apropiafi colaboratori ai sînge- 

rosului Franco,
(Ziarele)

chipul și asemănarea sfăpînului
Desen de V. VASILIU
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