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Pentru construcțiile de locuințe și șantierele industriale din țara noastră, la Uzinele de construcții 
metalice și mașini agricole din Bocșa, regiunea Banat, a intrat în fabricație un nou lot de maca

rale turn de 40 T.m.

din această 
a fost
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Plecarea unei delegații economice 
guvernamentale a R. P. Romîne, în Japonia

Marți dimineața a plecat 
din Capitală delegația econo
mică guvernamentală a R.P. 
Romîne, condusă de Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
care va face o vizită în Ja
ponia. în drum spre Tokio, 
membrii delegației se vor opri 
în Franța.

Delegația, din care fac parte 
Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării. Gogu Rădu- 
lescu, ministrul comerțului 
exterior, Sergiu Bulgacoff și 
Ion Velea. vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, este însoțită de ex- 
perti și specialiști.

La plecare, pe aeroportul

Băneasa, au fost de fată to
varășii Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Bujor Almășan, Mi
hail Florescu si Constantin 
Tuzu, miniștri, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, adjuncti ai 
ministrului comerțului exte
rior, membri ai conducerii Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, ai unor ministere și insti
tuții centrale economice.

Au fost prezenti ministrul 
Japoniei în R.P. Romînă, Hi- 
sanari Yamada, și membri ai 
legației, precum și Jean du 
Boisberranger, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței 
în R.P. Romînă.

(Agerpres)

ncă de la începu
tul acestui an, în 
lumina Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu 
privire la principa
lele criterii ale în
trecerii socialiste,

colectivul de muncă al Fabricii 
de postav „Proletarul“ din Ba
cău și-a propus să dea și mai 
mare avînf întrecerii, să lupte 
pentru realizarea unei game de 
produse variate, de bună calitate 
și la un preț de cost redus. Por
nind la drum cu asemenea obiec
tive, sub conducerea organizației 
de partid și cu sprijinul organi
zației U.T.M., conducerea fabricii 
a pus un mere accent pe buna 
organizare a muncii, factor im
portant care duce la creșterea 
indicilor de utilizare a mașinilor, 
la economisire de timp, într-un 
cuvînt la desfășurarea normală a 
procesului de producție. Au fost 
organizate astfel, în funcție de 
specificul locului de muncă, 16 
brigăzi de producție și un număr 
însemnat de echipe. Pentru că în 
fabrică aproape 70 la sută din 
numărul total al muncitorilor sînt 
tineri, am avut grijă ca aceștia

să fie repartizați cîf mai judicios 
în brigăzi și echipe. Formînd co
lective bine sudate din tineri și 
un număr însemnat de muncitori 
vîrsfnici, cu o înaltă calificare pro
fesională, am creat condiții ca 
munca întregului colectiv să se 
ridice la un nivel cît mai înalt.

Dorința de a întîmpina mărea
ța zi de 23 August cu noi succese, 
munca politică desfășurată au 
contribuit la faptul că întregul 
nostru colectiv de muncă a fost 
antrenat 
pe bază 
te. Ceea 
faptul că 
sindicale, 
mod concret organizarea întrece
rii, au urmărit îndeaproape înde
plinirea angajamentelor luate.

Succesele obținute de tinerii 
din fabrica noastră în întrecerea 
socialistă se daforesc în mare 
parte muncii politice permanen
te desfășurată de organizația 
U.T.M., urmăririi continue a re
zultatelor pe care le obțin ace
știa, ajutorului pe care-l primesc 
de la muncitorii cei mai calificați 
și cu înaltă experiență. De ase
menea, în cadrul întrecerii,

în întrecerea socialistă 
de angajamente concre- 
ce trebuie semnalat este 
grupele U.T.M., grupele 

maiștrii au sprijinit în

am pus un accent deosebit 
generalizarea experienței înainta
te. Au fost organizate numeroase 
schimburi de experiență, la care 
fruntașii în producție au explicat 
și au demonstrat practic în ce 
constau metodele lor de muncă. 
Brigada condusă de Profira Străti- 
lă este una din cele mai bune 
brigăzi de la țesătorie. Responsa
bila brigăzii a arătat în cadrul 
unui asemenea schimb de expe
riență, cum este organizată mun
ca în brigadă, cum se întrețin uti
lajele, a vorbit tinerilor despre 
felul cum este organizată ridica
rea calificării profesionale, despre 
dezvoltarea spiritului gospodăresc. 
Multe din succesele brigăzii au 
contribuit ca secția să reducă anul 
acesta deșeurile cu 30 la sută 
și să realizeze în plus din a- 
ceeași cantitate de materie pri
mă 1.000 de m., de țesături 
de bună calitate. Despre mo
dul în care obțin fire de ca
litate superioară au vorbit și tî- 
nărul filator Dumitru Pralea și 
alții. Organizîndu-se schimburi de 
experiență, s-a reușit ca metode
le bune să fie generalizate și 
mulți tineri să-și îmbunătățească 
munca, contribuind mai activ la 
creșterea succeselor. Printre ace
știa sînt Elena Țarălungă, Maria 
Ulian, Maria Albu, Gheorghe Șol-

I. pAduraru 
inginer șef al Fabricii „Prole

tarul“-Bacău

pe

Hotărlfi să îndepli
nească integral anga
jamentele luate pe a- 
cest an, minerii din 
Valea Jiului dezvoltă 
Întrecerea pentru folo
sirea cit mai produc-

fivă a utilajelor. Din 
minele acestui bazin 
au fost extrase, peste 
plan, numai în ultima 
zi din săptămîna tre
cută 1930 de tone de 
cărbune cocsificabil și

energetic. Aproape ju
mătate 
cantitate 
trasă din abatajele ca
meră și ' 
minei Lupeni.

frontale ale

(Agerpres)

Colectiviștii din Giuleșfi, raionul Sighet, regiunea Maramureș, au o numeroasă turmă de oi. lată-l 
pe unul dintre tinerii ciobani, păzind cu grijă oile pe care le are în răspundere.
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pornim pe Dunăre 
cu șalupa 208. Plouă. 
Ceru-i întunecat, 
apa-f Întunecată și 
biciuită de vînt. La 
cotul Pisicii întoar
cem șl începe tre-

revistă a Dunării la Ga-cerea în 
lafi.

Urcăm , . .
lupa înaintează mai greu, prova-i 
toată numai apă. Vintul bate din 
față, bate tare și cu toate ace
stea nu reușește să gonească pes
cărușii răzleți care se reped în 
crestele valurilor cufundîndu-se o 
clipă în spuma albă a valurilor. 
Malul drept e numai verdeafă, 
covorul de sălcii e neîntrerupt. 
Malul sting la fel, jos, fără ridi
cători mai mari de aproape doi 
metri.

Șalupa are cap compas o gea
mandură verde ce se leagănă bă
tută din toate părțile de apă și 
vînt. Mai avem însă pînă ia ea 
și, între timp, cineva din echipaj

Împotriva curentului, șa-

ne atrage atenția la o epavă de 
pe mal, tăiată în lung și-n 
către sudori

— Vreun vas scufundat I
Mecanicul de bord își 

capul pe ușa metalică de 
șini și își ia dînsul sarcina lămu
ririlor :

— Asta-i 12.932.
— Șlepul î
— Șlepul I Se 

numea „Loffy". 
Asta, știți înain
te, cînd era pro
prietatea unuia. 
Are peste 60 de 
ani, și-a făcut 
„veacul“ pe apă.

Fostul 12.932 
nu este acum 
decît o îngrămădire 
table tăiate, sucite și răsucite din 
care, cine știe prin ce miracol a 

scăpat intactă epava cu numărul 
alb, strălucitor de alb pe fondul

lat de

scoate 
la ma-

ruginiu al tablelor mîncafe de 
apă.

In zare, dincolo de geamandura 
verde se distinge acum limpede 
profilul zvelt al cargourilor aflate 
în construcție pe calele șantiere
lor navale. Noile nave primesc în 
fajă bătaia plină a apei și a vîn-

închegate pe deplin, bate nedu
merit că nu poate mușca din ele 
așa cum a învățat în aceste locuri.

Rafalele de apă și vînt se în
tețesc și acostăm pentru cîteva 
clipe la tribordul vasului salvator 
„Tîrgu Mureș". Nava se află „pe 
poziție“, — o

M av/ă

scheletică de

cesc albia Dunării, muncind pen- 
fru scoaterea la suprafață a ceea 
ce apa a înghițit cîndva.

Căpitanul vasului salvator ar fi 
vrut să ni-l prezinte personal pe 
maistrul scafandrier Ion Sîrbu care: 
„...se află în concediu, dar pentru 
a-| cunoaște, și sta de vorbă cu 
el merită să mai treceți Dunărea 
o dată. Eu atita vă spun : a fost 
decorat cu Ordinul Muncii și e 
treaba dv. să aflați pentru ce și 
cum...“

Ploaia parcă a mai stat, Dună
rea a căpătat altă față, mai plină 
de lumină. în docuri apa-i liniștită
— aici nu bate vîntul din toate 
părțile. Nave sub pavilioane sovie
tice, suedeze, grecești, libaneze
— comerf cu lumea întreagă. Pă
durea catargelor se identifică cu 
construcția zveltă a macaralelor 
ce împînzesc azi cheiul acesta de 
piatră conceput și construit de 
inginerul romîn Anghel Saligny. 
Șalupa noastră se lipește ușor 
de copastia unei nave germane, 
lin, neașteptat de lin. Pe mal bă
ieții din echipa lui Vasile Fărcuf 
încheagă din niște grinzi metalice

epavă scufundată 
de mult, a și fost 
legată — cablu
rile macaralelor 
sînt întinse — 
coardă. La pupă 
cineva rulează 
un furtun neobiș
nuit, din adîncuri 
apare mai întîi o 
cască cît un 
ceaun de sfină, 
apoi un ins în

de cauciuc roșcat,

(Continuare în pag. a Ill-a)

romîni care studiază peste hotare

terminarea construcțiilor școlare

comuna

O sarcină urgentă:

Hofel Parc — Mamaia.
Foto; y. CONSTANTINESCU

tului. Alături, viitoarea cală a 
cargourilor de 10.000 tone. Se 
betonează fără întrerupere, panta 
de beton coboară adînc sub apa 
Dunării și curentul bate în traver
sele neobișnuite din piatră și fier

upă zile de neuitat 
petrecute în tabe
rele de pe malul în
sorit al mării sau 
prin pădurile de 
brad ale munților, 
școlarii noștri se în

torc cu forțe noi, dornici să în
ceapă noul an de învățătură. Fie
care așteaptă cu bucurie și emo
ție să-și revadă colegii, profeso
rii, școala lui dragă. An de an 
elevii din raionul Curtea de Ar
geș s-au obișnuit să înceapă cursu
rile în clase curate în care fie
care obiect îi îmbie să învețe mai 
bine, să scrie mai frumos, să fie 
mai ordonați. Clasele mari și lu
minoase nu mai sînt daruri ne
obișnuite pentru copiii de vîrstă 
școlară din acest raion.

Sub îndrumarea organizațiilor lo
cale de partid, sfaturile populare 
și-au planificat să construiască anul 
acesta un număr de 11 școli.

Dacă vizitezi în aceste zile șan
tierele de construefii se poate ob
serva că în majoritatea comune
lor lucrările sînt într-un stadiu 
înaintat și că se muncește într-un 
ritm susținut. In comunele Urlu- 
iești, Căpăfîneni, Corbeni, Ciocă
nești și Brăduleț școlile noi sînt a- 
proape gata. Acum se fac lucrările 
de finisaj (instalarea sobelor, uși
lor, dușumelelor efc.). La școlile 
din comunele Căpăfîneni și Cor
beni clasele frumos aranjate cu 
mobilierul nou așteaptă deja apre
cierea comisiei de recepție. Peste 
puțin timp și școala de 8 ani din 
Ursulești va fi terminată. Aici îți 
atrage atenția în mod deosebit ca
litatea superioară a lucrărilor, gri
ja pentru întreținerea și folosirea 
materialelor de construcție. Printre 
școlile unde lucrările sînt înain
tate este și școala din cartierul 
Capu Dealului — Curtea de Argeș. 
Realizată la roșu, acoperită și ten-

In regiunea Plo
iești se fac pregătiri 
intense pentru buna 
desfășurare a lucrări
lor agricole de toam
nă.

Gospodăriile agri
cole de stat au ter
minat arăturile de 
vară, precum și repa-

zarea mașinilor 
cesare apropiatei 
campanii.

In S.M.T., revizui
rea și repararea trac
toarelor și a semănă
torilor a fost execu
tată în proporție de 
95 Ia sută. Mecaniza
torii S. M. T.

Smeeni, Ciorani, Sih- 
lea, Bărcănești, Buda 
și Ziduri au pus în 
stare de funcționare 
toate tractoarele și 
mașinile agricole pe 
care le vor folosi 
la însămînțările de 
toamnă.

(Agerpres)

fr-un costum 
bufucănos.

■— Dar ăsfa-i Zofa I...
— Costică l
- El.
Era scafandrul Constantin Zofa. 

Cînd s-a văzut cu casca luată de 
pe cap, a tras adînc aer în piept 
și-i făcea plăcere vîntul și ploaia, 
legănarea vasului, freamătul ăsta 
de la suprafață.

Constantin Zofa și Ion Cărăuță 
pe care l-am cunoscut apoi — 

sînf tineri scafandri care scofo-

ILIE TÄNÄSACHE

(Continuare în pag. a III-a)

rotile

In aula Facultății de științe 
juridice din București a avut 
loc în zilele de 27 și 28 august 
o consfătuire a studenților și 
aspiranților romîni care stu
diază peste hotare.

A fost analizată munca des
fășurată în anul de studii 
1961—1962 și s-au dezbătut
sarcinile ce revin studenților 
și aspiranților pentru conti-

nua îmbunătățire a pregătirii 
lor.

La consfătuire au luat parte 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului învătămîntului, 
C.C. al U.T.M.. Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Romîni, 
ai unor institute de învătă- 
mînt superior si ministere 
care au trimis în străinătate 
cadre pentru specializare,

(Agerpres)

cuită, această școală are absolut 
tot materialul necesar pentru a fi 
terminată în timp foarte scurt. Nu 
există însă preocupare în urmă
rirea efectuării lucrărilor. Așa se 
explică faptul că tencuielile sînt 
de proastă calitate, iar podelele 
și mobilierul sînt aruncate la în- 
tîmplare, supuse deteriorării.

Multă atenție trebuie să se dea 
și terminării școlii din
Corbi deoarece localul vechi nu 
mai este corespunzător. Construc
ția nouă avansează prea în
cet. Deci ritmul lucrărilor trebuie 
intensificat.

In comunele Stroieșfi, Bîrsești și 
Ciofrîngeni se observă o insufi
cientă preocupare pentru munca 
de construcții a școlilor. Astfel, în 
satul Piatra din comuna Ciofrîn
geni s-a adunat cărămida, cimentul, 
varul, iar oamenii sînf nerăbdători 
să înceapă construcția școlii, dar

nici pînă acum nu s-a făcut nici 
măcar amplasarea localului.

Tn comunele Stroieșfi și Bîrsești 
lucrările sînt, de asemenea, rămase 
mult în urmă. In general, o pie
dică în terminarea construcțiilor 
școlare o constituie slaba apro
vizionare cu țiglă și material lem
nos. Cauza este neîndeplinirea 
comenzilor făcute la întreprinde
rile locale printre care și I. F. 
Curtea de Argeș. In această situa
ție sfatul popular raional trebuie 
să ia legătura cu conducerea aces
tei întreprinderi, pentru ca mate
rialele să fie livrate de urgență.

Zilele trec și începutul anului 
școlar se apropie. De aceea este 
necesar să se folosească din plin 
timpul care a mai rămas pentru 
ca 
fie

toate construcțiile școlare să 
terminate cît mai repede.

AURELIA POPESCU 
corespondentul „Scinteii tine
retului" pentru regiunea Argeș

de confirmări 
Comitetul orășe

nesc U.T.M. Tg.-Jiu. 
Jn sala de așteptare, 
frumos amenajată (pe 
o masă se află ziare, 
reviste, Statutul U.T.M. 
etc) s-au strîns mulți 
tineri. Nu e greu să 
descoperi cît sînt de 
emoționați. Se află 
doar în fața unui eve
niment însemnat din 
viața lor : confirmarea 
primirii lor în U.T.M.

Intr-un colț, două 
fete — să tot aibă 
vreo 15 ani, — îmbră
cate în frumoase uni
forme școlare, șușo
tesc continuu. își pun 
pe rînd întrebări și-și 
completează reciproc 
răspunsurile.

Le priveam cînd pe 
una, cînd pe cealaltă. 
Seamănă uimitor de 
bine. Nici nu le poți 
deosebi. Amîndouă au 
fețe blonde, lunguie
țe. Amîndouă au ochii 
strălucitori, de un al
bastru deschis. Amîn
două au codițe lungi, 
lăsate slobode pe 
piept.

Cine sînt aceste 
fete și cum de seamă
nă una cu alta atît de 
bine î Să încercăm să 
aflăm răspunsul.

— Cum vă cheamă, 
fetelor l

— Grigorescu — 
răspund amîndouă de
odată.

Așa am aflat că fe
tele sînt de fapt su
rori. Și încă gemene. 
Singura deosebire a

biografiei [or e aceea 
că pe una o cheamă 
Virginica, iar pe alta 
Elisabefa. In r 
identitate 'deplină, 
mîndouă au mers 
școală, cum era și 
resc, în aceeași 
Amîndouă au stat 
aceeași bancă, 
clasa întîi pînă în
tră șaptea. Amîndouă 
au devenit pioniere 
în aceeași zi. Iar 
cînd a fost să-și alea
gă un drum în viață 
— după terminarea 
celor șapte clase —

rest, 
A- 
la 
fi- 
zi. 
în 

din

însemnări
au hotărît să meargă, 
tot împreună, la școa
la de meserii din Tg. 
Jiu. Acum sînt eleve 
în anul II, secția gos
podărie. Stau tot îm
preună în bancă deși, 
la început, unii pro
fesori au cerut să fie 
schimbate, pentru sim
plul motiv că nu le... 
deosebeau cînd le as
cultau. Cu timpul ..li
tigiul“ s-a rezolvat. 
Fetele învață amîn
două la fel de bine, 
incit rareori se intim- 
plă să nu ia amîndouă 
aceeași notă. De 
dă. la disciplina 
struire practică au 
nota zece, iar la 
lălăite obiecte au 
asemenea 
note bune.

Nu de mult, utemi-

pil- 
in- 

luat 
ce
de 

amîndouă

în excursie la Cheile Bicazului.
Foto; AGERPRES

Pentru copiii

Z* n fiecare duminică diminea
ța sala clubului „Construc
torul“ din Onești este frec

ventată de peste 200 copii, pio
nieri și școlari. Din inițiativa clu
bului, aici se organizează pentru 
copiii constructorilor din Onești 
diferite șezători literare și alte 
manifestări cultural-educative In-

știi clasei din care fac 
parte, le-au acordai 
în unanimitate încre
derea lor, primindu-Je 
în U.T.M.

Care au fost oăre- 
rile utemisfilor despre 
cele două surori ? la
tă cîteva din ele.

.....Fete modeste, 
bune la învățătură și 
disciplinate, ele con
stituie un model pen
tru mulți dintre noi...“ 
„Apreciem la surorile 
Grigorescu rîvna cu 
care sa pregătesc 
pentru meseria alea
să“. „Sînt tovarășe 
bune, dar le recoman
dăm să lupte cu ele 
însele pentru lichida
rea timidității de care 
mai dau dovadă, să 
fie mai curajoase și 
mai combative, asa 
cum trebuie să fia 
price utemist“.

lată-le mergînd a- 
cum în fata biroului 
comitetului orășenesc 
U.T.M. pentru confir
mare.

Urmează apoi mo
mentul solemn. Tova
rășa Angela Crețan, 
prim-secretar al Co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Tg. Jiu, le in- 
minează carnetul roșu 
de utemist, felicitîn- 
du-le pentru felul în 
care s-au pregătit în 
vederea primirii în 
U.T.M. Iar fetele, îm
bujorate de-a binelea 
se îmbrățișează ca... 
două surori.

C. PRIESCU

constructorilor
soțite de filme artistice și desene 
animate.

In ultimul timp, copiii construc
torilor din Onești au participat la 
șezătorile literare cu temele: 
„Lecturi din operele lui Mihail Sa- 
doveanu", „Lecturi din fabulei» 
lui Krîlov" și altele.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic



Una dintre cele mai actuale preocupări ale 
« oamenilor muncii de la sate este asigurarea 
<< unei baze furajere îndestulătoare, care să 
« satisfacă necesitățile de hrană păntru un 

număr sporit de animale. Organizațiile 
| U.T.M. au în această privință sarcini deose^ 
<< bit de importante.

Am întreprins zilele trecute, cu pdrtlcipa- 
>s rea corespondenților regionali, un raid prin 
>s cîteva raioane. Constatările le publicăm în 
>$ pagina de față.

CIT
»

Raid prin cîteva raioane din tară

Cantități sporite

de furaje
ospodăria agricolă 
colectivă „7 No- 

, iembrie“ diîi Cod- 
I ea, regiunea Bra- 
| șov, este puterni

că, dezvoltată ar
monios. Un sec

tor important de producție al 
acestei gospodării este și cel 
zootehnic. In prezent gospodă
ria dispune de peste 900 tau
rine, din care aproape 400 
vaci cu lapte, 1.600 ovine și 
peste 930 porcine. Odată cii 
sporirea numărului de ani
male au crescut continuu și 
producțiile acestora.

— Adunăm în șire și însilo- 
zăm tot ce poate contribui la 
îndestularea animalelor cu 
hrană — ne spune Otto Adams, 
vicepreședinte al gospodăriei. 
Am avut cu păioase peste 600 
ha. Toate paiele s-au strîns în 
clăi mari și s-a adunat plea
va cu grijă. Pentru uruieli am 
reținut 11 vagoane de orz și 
orzoaica și 10 vagoane de go- 
zuri de grîu pe care le vom da 
ca hrană animalelor, în ames
tec cu tăitei de sfeclă și co
ceni. iocati.

Din discuții au reieșit și alte 
amănunte care reflectă grija 
colectiviștilor pentru valorifi
carea fiecărei surse de furaje. 
De exemplu, se vor însiloza 
toate resturile de pe cele 40 
ha ale grădinii cu legume-. Ele 
vor fi folosite ca hrană pen
tru animalele de muncă, De 
pe lucerniera de 40 ha s^u 
strîns de la două coase 110.000 
kg, fînuri și in prezent se dă 
a treia coasă. Gospodăria are 
și o fineață de 500 ha. Pe 100

ha s-a pășunat in timpul ve
rii, în mod rațional, iar de pe 
400 ha s-au strîns in clăi a- 
proape 800 tone de fin. Spre 
toamnă se va mai da o coasă 
la otavă — un bun nutreț pen
tru ovine. E în curs de recol
tare, borceagul de pe 15 ha 
și se vor însiloza toate caiete
le de pe cele 190 ha cu sfeclă. 
Vor fi opriți pentru hrana por
cinelor 10—15 la sută din car
tofii din recolta (planificat 
20.000 kg la ha) ce se obține 
de pe cete 200 ha cu această

Din experiența G.A.C. 
„7 Noiembrie**-Codlea, 

în valorificarea 
tuturor resurselor 

de furaje

cultură. Cu ajutorul ingineru
lui agronom Zeno Giurgiu s-du 
stabilit grafice pe ore și zile 
pentru însilozarea porumbului 
de pe 40 ha cu o producție 
de aproape 50.000 kg. la ha.

— Avem planificat să asigu
răm cite 10 tone pentru vită 
mare și 5 tone pentru fiecare 
ovină și porcină, ne spune 
vicepreședintele. Prin rezerve
le de care dispunem vom asi
gura mea v oantimts as cel 
puțin 800 tone siloz și 1000 
tone grosiere peste ce are ne- 
vâie colectiva noastră. Acea
sta pentru ca, să putem veni 
îh sprijinul gospodăriilor co
lective din ionele în care 
baza furajeră este deficitară.

Aportul tinerilor în această 
acțiune ? Iată ce ne spune to
varășul Ion Voinescu, secreta
rul organizației de partid din 
gospodărie.

— Ca întotdeauna, în tinerii 
din gospodăria noastră avem 
un sprijin de nădejde. In ac
țiunea de asigurare a anima
lelor cu furaje a fost la fel. 
La îndemnul organizației de 
partid, organizația U.T.M. a 
format echipe de tineri care 
să lucreze la strîngerea finiri
lor. In frunte cu Nicolae Șa- 
ramet, secretarul comitetului 
U.T.M., tinerii au participat 
două săptămâni la rînd la 
strîngerea finului. Tinerii au 
avut și o inițiativă lăudabilă. 
De pe porțiunile din preajma 
grajdurilor și de prin alte 
locuri 
150.000 
ruieni.
pentru 
multă tragere de inimă, 
țiind o întrecere pe echipe. 
Iată și cîteva nume din rîn- 
dul fruntașilor: Nicolae Crls- 
toloveanu, Anișoara Marcu, 
Erika Gros și mulți alții.

pentru transportul lu tocul de 
însilozare t sînt repartizate 
80=79 atelaje, iăr cele 4 to
cătoare mecanice date de 
S.M.T. și batoza gospodăriei, 
sînt deservite de alți 60 de 
colectiviști.

Pină în prezent am însilo
zat circa 800 tone furaje. Pen
tru realizarea unui furaj 
însilozat variat facem di
ferite amestecuri. Astfel se 
tnsiiozează porumb în a- 
mestec eu floarea-soarelui

rie) și aproape 5 vagoane de 
pleavă. Vrejurile de mazăre și 
fasole de pe o suprafață de 
500 ha vor fi folosite la hra
na oilor.

La întrebarea noastră dacă 
tineretul contribuie efectiv la 
această acțiune, tovarășul Că
lin Oprea ne-a îndemnat să 
privim în jurul nostru. Am 
văzut la fiecare loc de mun
că foarte multi tineri. în plus 
am aflat că. fiind nevoie de 
multă rapiditate în lucrări.

(dar In amestec cu acesta), iar
bă din grădinile de legume, 
vreji de dovleci si fasole, frun
ze de floarea-soarelui etc. Rit
mul lucrărilor se desfășoară 
însă mai lent deși porumbul 
se află în faza optimă pentru 
însilozare. Aceasta din cauză 
că gospodăria nu dispune de
cît de o singură tocătoare me
canică. La distribuirea tocă
toarelor nu s-a avut în vede
re perioada de ajungere a 
plantelor în faza de coacere

cantități destul de înseninate, 
a 

din 
cea

îndreptau
De la 
tova- 
aflat

ali recoltat peste 
kg. de ierburi și bu-

La săpatul gropilor 
siloz au muncit cu 

ini-

n cmdtțttte tn 
care în toate gos
podăriile cdleatibe 
din raionul Segar- 
cea efectivele de 
animale înregis
trează anul acesta

o creștere simțitoare, asigura
rea unor cantități mari de 
nutrețuri apare Ca o sarcină 
de strictă actualitate. Colecti
viștii au luat din vreme mă
suri.

Sintem la gospodăria agri
colă colectivă .-.Viață nouă“ 
din comuna Gighera. Un , nu
măr nesfîriit de care încărca
te unele cu porumb furajer, 
altele Cu ierburi de baltă) lu- 
bernă sau fin se
spre locul de însilozare. 
președintele gospodăriei, 
rășul Călin Oprea, am 
următoarele :

— Pentru noi această 
ne este de o mare importanță, 
cu nimic maz prejos decît ce
lelalte campanii desfășurate 
pînă acum. Avem 700 de cape
te de taurine si acestora le 
trebuie hrană, nu glumă. Ce 
vedeți aici e doar un sector. 
Mai aVerri încă două la fel. 
Acțiunea de însilozat trebuie 
efectuată repede, în timpul 
optim, pentru ca plantele în
silozate să conțină o cantitate 
sporită de substanțe hrănitoa
re. De aceea ne-am pregătit cu 
grijă, iar munca este organi
zată ca îa carte. La tăiat mun
cesc zilnic 100—120 oămeni.

acțiu-

sau lucerna. O mare cantita
te de flirdie însilozate se va 
fSaliSU pfiw amestecul porum
bului cu ierburi de baltă : Stuf, 
ragbzUri, vănurisuri de care 
dispunem din abundență. Fo
losind toate resursele, vom 
realiza o cantitate de furaje 
însilozate care să se apropie 
de 6 000 tone. Acest nutreț va 
fi completat cu fin (avem deja 
strînse aproximativ 40 vagoa
ne) cu paie de grîtt, orz, ovăz, 
secară (mai bine de 80 văgoa-

răspunzînd chemării consiliu
lui de conducere si organiza
ției de partid, organizația de 
bază U.T.M. a mobilizat la 
această acțiune pe toți tinerii 
colectiviști.

Aceeași preocupare pentru 
grăbirea însilozării furajului 
am întîlnit-o si la gospodăria 
agricolă colectivă ,,Timpuri 
noi” din satul Comoșteni. Aici 
au fost însilozate aproximativ 
500 tone furaje, utilizîndu-se, 
în afara porumbului furajer

ta
tn 
de 

din

lapte-ceară, care diferă de 
o gospodărie la alta. Astfel, 
timp ce în unele părți, 
exemplu, la gospodăria
Comoștehi s=a simțit și se sim
te lipsa tocătoarelor, în alte 
gospodării acestea nu sînt fo
losite la întreaga

Deși îh 
a început 
teva zile s-a 
silozeze deja _ 
raje. Sînt unele 
colective care au

capacitate, 
raion acțiunea 
de numai cî- 
reusit să se în- 
22 000 tone fit- 

gospodării 
însilozat

Astfel .G.A.C. din Cerătu 
însilozat 1 750 tone, cea 
Gîngiova 1 470 tone, iar 
din Ostroveni 2 300 tone.

Pe lingă gospodăriile de mai 
sus, care manifestă un deose
bit interes pentru folosirea 
tuturor resurselor la însiloza
re, se mai pot menționa, de 
asemenea, cele din Panaghia, 
Măcesu, Dobresti și altele. 
Sînt însă Unele care au acor
dat o mică atenție folosirii tu
turor resurselor de furaje. Asa, 
de exemplu, gospodăriile agri
cole colective din Bîrca si 
Calopăr tiu au strîns pleava 
pe motiv că au suficiente 
nuri.

ActiUneă de însilozare a 
ceput în toate gospodăriile 
lective din raion. Este nece
sar însă să fie urgentat rit
mul de executare al acestei 
lucrări prin folosirea integra
lă a capacității mașinilor. Ex
periența bună existentă la o 
serie de gospodării colective 
fruntașe trebuie extinsă tn 
tot raionul. Consiliul agricol 
raional a trimis în gospodării
le colective echipe de specia
listi care urmăresc și îndrumă 
această acțiune. îrilăturînd o- 
perativ deficientele constatate. 
Faptul acesta îi va ajuta pe 
colectiviștii din raionul Segar- 
cea în buna organizare si des
fășurare a acțiunii de însilo
zare a furajelor.

fî-

fu
co-
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Pînă. la sfîfșitrtl anului 
rent; nurtiărul de bovine 
gospodăriile colective ale 
ioriuldi Hațeg va crește 
28 200 capete dintre eare 2 500 
vaci cu lapte, iăr al ovinelor 
va ajunge Ja 74 000 fle Capete, 
In prezent, maidritatéa colec
tiviștilor din raion sînt Web- 
cupati de asigurarea furajelor 
necesare. Fînutile Constituie 
partea cea mai însemnata a 
nutrețurilor ; ele se întind pe 
22 397 de hectare. PihS îh pre
zent, colectiviștii 
11548 de hectare, 
bine de .51 la sută 
fata planificată.

Pentru Cèle 247 de bovine și 
827 de ovine pë carë lé vor 
furaja în iarna care vine, co
lectiviștii din Clopotiva și Os
trov au nevoie de mari canti
tăți de nütrëtufi; 50 de Co
lectiviști au trecut Ia strînsul 
finului. Printre ei sînt și 
multi utemisti, CUm sînt Bo
țea Ionut, Foarci Paulin. Fi
lon Ion.

începînd cositul foarte de 
dimineață, înainte de a se ri
dica rouă de pe iarbă, și con- 
tirtuînd pînă seara tîrziu, co
lectiviștii din Ostrov și Clopo
tiva, două gospodării vecine, 
au reușit să strîngă fînui, să-l 
usuce și să-l pună în șire, pe 
o suprafață de 619 ha.

Rezultate bune ău obținut Si 
colectiviștii dirt comuna Bre- 
tëa-Strei.

Organizația U.T.M. dirt 
G.A.C. „Unirea“ din Berthelot 
â discutat într-o adunare ge
nerală recentă, sarcinile tine
rilor colectiviști privind parti
ciparea lor lâ asigurarea ba
zei furajere a gospodăriei. S-a 
hotărît Că âtît băieții cît și fe
tele Să participe în fiecare zi 
la SttîhsUl celôf 224 de hec
tare. Pînă aeunri à fost strîns 
fîhül de pe 70 dé ha.

în taionUl Hațeg mai sînt 
necosite încă cirCa 11 000 de 
ha CU fîhéte naturale. în ffiiil- 
te gospodării colective Că în

cele din Sălaș. Paroș, Nucșoa
ră, Sătmisegetuza și BoȘorod 
strînsul finului a fost efectuat 
doar în proporție de 20—30 la 
sută sau chiar mai puțin.

e frumos. bun pentru 
finului și transportăm 

De acește condiții Pil 
însă consiliile de eoh~ 
ale gospodăriilor co-

■

ău cösit 
ădiăă mai 
dirt stlrtra-

Timpul 
uscarea 
rea lui. 
prbfită 
ducere 
lective amintite. în gospodăria 
colectivă din Pui, de exemplu, 
au fost cosite îrt pfezerlt doar 
20 de ha din cele 219 plani
ficate.

Rămase în urmă cu strîtiSUl 
fîfluiui sîfit și G.A.C. dih Po
nor, Galați, Livădiă.

Este 
ionul 
Uzate 
dispun 
tive i. . 
cestor furaje. Pe fînetele mai 
îndepărtate de sate pot fi â- 
menajate tabere ale cosașilor 
în asa fel ca ei să nu piardă, 
în fiecare dimineață, ore în
tregi cu deplasarea la locul 
de muncă. Organizațiile de 
bază U.T.M. au datoria să se 
ocupe de mobilizarea tuturor 
tinerilor la această acțiune.

necesar ca
Hațeg să fie 
toate forțele de care 

i gospodăriile colec- 
pentru strîngerea a-

în ra- 
mobi-

Tinerii dau sprijin concret
Fie zi. fie noapte, 

la gospodăria colec
tivă din sătul Pbțîn- 
gehi, regiunea Iași, 
vei păși aceeași 
munca încordată, 
îndată după ce con
siliul de conducere 
și organizația de 
partid 
plahul 
zări, 
U.T.M. 
într-o 
nerală. asupra con
tribuției pe care 
trebuie să și-o adu
că tinerii la însilo- 
zarea nutrețurilor. 
In adunarea ge
nerală, vorbindu-le

au alcătuit 
de însilb- 
organizația 

a discutat, 
adunare ge-

despre însemnăta
tea folosirii silo
zului în furaja
rea animalelor pe 
timpul iernii, tină- 
rul inginer Ionel 
Adrian le-a calcu
lat. în același timp, 
cantitatea necesară 
de nutrețuri ce ur
mează sa fie însilo
zate : 3 000 tone de 
porumb furajer, re- 
ziduri de la grădi
nă. colete de sfeclă, 
coceni, diferite bu
ruieni. Dar colecti
viștii și-au zis : de- 
cit să nu ajungă, 
mai bine să rămînă. 
Si au hotărît să în-

siiozeze cel puțin 
5 000 tone de furaje, 
fânerii au fost 
printre priihii care 
au sprijinit înfăp
tuirea acestei pre
vederi. Zis și făcut. 
Alături de vîrstnici, 
tinerii au trecut a- 
poi la fapte. In cî
teva zile și nopți au 
fost săpate gropile 
necesare. Concomi
tent s-a început re
coltatul, transportul 
și însilozatul fu
rajelor. Toți cei 80 
de utemisti 
mobilizați la 
tuarea acestei

sînt 
efec- 

lu-

Colectiviștii dih Ghirhbsv, re
giunea Bra’ȘoV, acordă o deo
sebită atenție asigurării bazei 
furajere nâcăsare pentru ani
malele proprietate obștească.

Foto: N. STELORIAN
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crări importante.

GOJpodărte agricolă coleofivă „Flamura roșie" din comuna Paș- 
tera, raionul Medgidia este mare șl armoniei dezvoltată. SOcforQl 
zootehnic je dezvoltă neîncetat. Colectiviștii realizează în fieâar» 
an, din acest lector, importantă venituri bănești. în afeăst an, tea
ma de vaci a crescut, în compa rație cu anul trecut, de la 462 la

656 capete, cea de ol efe fa 2 600 I» 4 832, cea da porcin» de 1a ■ 
622 la 1.147. Asigurarea unei bogat» baz» furajera constituie 
garanția obținerii producțiilor animalier» planificate. Acțiune» da 

tnsilozare a porumbului este In fol.

Spre poalele munților Vrancei 
în comune ca Ghiojdeni, Euda, 
Băbeni, Deduleșfi, Pleșești, Vpe- 
tinu, Murgești și altele se află 
suprafețe mari cu finețe naturale. 
Ingrijindu-se de recoltarea ierbii 
la- timp și în bune condiții co
lectiviștii din Buda, de pildă, au 
recoltat peste 400 tone fînuri pe 
caro le-au transportat în vecină
tatea sectorului zootehnic. La 
această acțiune au contribuit 
și tinerii din gospodăria colectivă 
care, în frunte cu Nicolae Lăpteiu,- 
secretarul organizației U.T.M., au 
participat 1a coasă șl la celelalte 
lucrări. Alături de vîrstnici și cei 
peste 200 de utemiști. din gospo
dăria agricolă colectivă din co
muna Murgești au lucrat cu th- 
suflețife la aSigiirareâ „pățunii 
de iarnă" a animalelor proptife- 
tate obștească, reeoltînd și depo- 
zitînd în bune Condiții peste 
360 de tone de finețe naturale.

Folosind diferite resurse fura
jere colectiviștii dirt Buda și Mur
gești asigură pentru acest an cîte 
11-12 tone de furaje pentru fie
care cap de vită mare.

Ce «e întreprinde acum in 
raionul Cărei pentru asi
gurarea unei cantități mai 

mari de furdje siloz, care să 
conțină un număr însemnat de 
unități nutritine ? Ca prime mă
suri în multe gospodării colec
tive printre care cele din Ve- 
zendiu, Tiream, Andrid, Urziceni, 
Pir, Tășnad s-au făcut cunoscu
te colectiviștilor recomandările 
Institutului central de cercetări 
agricole, s-a trecut la revizuirea 
silozurilor vechi și amenajat-ea 
altor silozuri nói. Apoi pentru 
ca însilozarea porumbului de p4 
cele 4 562 hèctafè să se efectiie- 
ze în faza de lapte, să nu du
reze nuii mult de 3—4 zile, a 
fost sporit numărul tocătorilor. 
E prevăzut că fiecare tocătoare 
Vă toca zilnic peste 40 tone po
rumb.

O altă sursă importantă de 
furaje în gospodăriile colective 
6 reprezintă frunzele și colete
le de la sfecla de zahăr. Expe
riența dobînditi în anii trecuți 
de Utiele gospodării colective ca 
cele din FOeni, Andrid, Tiream 
arată că acolo unde se manifestă 
interes pentru folosirea acestui 
bogat furaj s-au obținut rezulta
te frumoase. S-au luat și acum 
măsuri ca întreaga cantitate de 
colete ce va rezulta de la re
coltarea sfeclei de zahăr de pe 
cele aproape 1 000 de hectare să 
fie însilozată. Se va acorda mare 
atenție culturilor intercalate în 
porUmb, pălăriilor de floarea 
soarelui etc.

Dacă acestea sînt unele din 
sursele de furaje pe care colec
tiviștii din raionul Cărei le va
lorifică din plin mai sînt și al-

fiind slabă, fără putere de hră
nite. Ca atare ea este lăsată pe 
cîmp, este plouată fi înecată de 
praf, Uăii au depozitat-o în con-

îasedumnealor eu da gînd să 
cailor, ne apucăm noi de treabă!...

— Vasăzică ne -am înțeles. Dacă 
paiele pe cîmp pînă la paștele

raioane sau regiuni îndepărtate 
și cînd paiele de grîu și pleava 
rămase de anul trecut și din alți 
ani au fost consumate îii între
gime. Nu este de dorit să se mai 
repete acest lucru. In gospodă
riile colective din Ghenci, Domă
nești, Moftinu Mie și altele, pe 
mari suprafețe care au fbst 
cultivate cu grîu, paiele stau îm
prăștiate și acum pe cîmp. Ti
nerii ar putea întreprinde o ac
țiune pentru strîngerea lor. 
Comitetul raional U.T.M. Cărei 
trebuie să îndrume toate organi
zațiile U.T.M. ca acestea să mo
bilizeze întreaga masă a tineri
lor Colectiviști la ăcțiuriea de 
asigurare a unor cantități cit 
mai mari de furaje. Numai cu 
cele peste 500 tone furaje îhsi- 
lozate pînă acum cîteva zile în 
cîteva din gospodăriile colective 
nil se poate spirite că s-a pOrnili 
la treabă serios, cu Spirit de răs
pundere. Sînt condiții care per
mit însilozarea nu numai a fu
rajelor planificate ci și a unor 
cantități însemnate de furaje su
plimentare.

Rămîneri în urmă în raionul Rm.
ReZărvele de fînuri din zona 

alpiHă fiu sînt epuizate. Cele 1517 
fShe de fîn recoltat de gospodă
riile colective din această zonă 
pîfit 
inie din cantitățile reale.

finind searria de creșterea nu
merică a efectivelor de animale 
multe gospodării agricole colec
tive din cîmpia raionului au avut 
îrisămînțâfe pe Ungă porumb pen
tru siloz, și plante furajere ca bor- 
căă§; luternă, ovăz, porumb în- 
sămînțat foarte des și alte culturi. 
Aceăstă rezervă de hufrejuri a 
fost reeditată la timp, depozitată 
bine eă totaiizînd pînă acum 
7 842 tone.

Folosind experienja bună din 
anii anteriori unele gospodării co
lective ca : Ziduri, Ghergheăsa, 

- SălăcădriU șl altele au depozitat 
lucerna în amestec cu paie de orz 
și grîu, sporind cantitățile de fî- 
țiuri cu țîte 50-60 tone fiecare,

acum, réprézintâ abia o tré-

Vorbind despre păioase, amintim 
că în majoritatea gospodăriilor co
lective a existat preocupare pen
tru ca acestea să fie stoguite cu 
grijă în vecinătatea sectorului zo
otehnic. Pleava rezultata de pe 
circa 18 000 de hectare păioase a 
fost și ea strînsă cu grijă și tran
sportată în apropierea gropilor de 
însilozare. Paiele de pe întreaga 
suprafață de 25 114 ha se găsesc 
azi în stoguri clădite pe_un teren 
bine ales. Vrejii de mazăre, re
zultați de pe 1 355 ha sînt clădiți 
și ei în căpife. Paralel cu depo
zitarea fînurilor, a paielor și a ple- 
vei colectiviștii s-au preocupat cU 
seriozitate și de asigurarea spati
ilor de însilozare. G.A.C. Nicolești 
a asigurat un spațiu de însilozare 
pentru 2 200 tone, G.A.C. Ziduri 
pehfru 2000 Idrte. ’ Spațiile vechi 
de însilozare din aceste gospodă
rii au fost curăfife, dezinfectate cu 
var1 »cota unde • fost nevoi» ; r»-

novate. Această lucrare este însă 
mult rămasă îh Urmă, privită la 
nivelul raionului. Din capacitatea 
de 127 500 m.c. necesari însilozării 
a 109 000 tone, numai cu porumb 
siloz, abia 67 875 m.c. au fost asi
gurați.

Sîhf gospodării colective ca cea 
din satul Rubla care în loc să pre
gătească spațiul pentru 1 870 de 
tone cît prevede planul de furaje,- 
a pregătit un spațiu egal doar cu 
o cincime din necesar. Președin
tele gospodăriei agricole colec
tive, Gheorghe Mutu, e de părere 
că „e mai bine să fie umplute în- 
tîi gropile existente și apoi, dacă 
mai e nevoie...“

Asemenea părere rriai stăruie și 
în cadrul gospodăriei colective din 
Stlubei unde în loc de pregătirea 
spațiului de însilozare a 3 600 
tone a fost pregătit un spațiu doar 
pentru 1 000 tone.

Unele gospodării aoiețtiy» ea

Nicolești, Ziduri și altele au în
ceput recoltatul și însilozatul po
rumbului încă de pe data de 3 
august, cîhd porumbul eta îh faza 
de coacere lapte-ceară.

Această lucrare importantă se 
desfășoară însă foarte lent,

Chiar și gospodăriile agricole 
, > nu 

Zilnică corespunzătoare 
lucrări. De pildă, co- 
din Nicolești de la 

15 au

colective considerate fruntașe 
au viteză 
la aceste 
lectivișfii
3 august și pînă la 
gust înSiiozaseră abia 1 200 tone 
dih eele 2 300 tone planifi
cate, iar la ZidurrSat, deși sînt 
2 tocători mecanice, abia 1 000 
tone în același interval, fără a mai 
vorbi de eelelalte două gospodă
rii colective din comună în care 
muncesc inginerii agronomi Ioana 
și Marin Tomescu, care nnau dat 
încă dispoziții de recoltare a po
rumbului.

Dl« cai» 50 d» tocători m«co-

tele la care unele din 
rtile agricole colective 
cordă atenția cuvenită.
ba, în primiil rînd, de paiele de 
grîu și de pleavă. Ca și în anii 
trecuți această importantă sursă 
de furaje este considerată ca

Sărat

gospodă- 
riu le a- 
Este vor-

diții necorespunzăloare. Consilii
le de conducere ăle gospodării1 
lor din satele Domănești, Mof- 
ținu Mic, Dindești și altele au 
uitat, probabil, de primăvara tîr- 
zie a acestui an cînd au fost 
nevoite să cumpere furaje

nice ale S.M.T. și ale gospodă
riilor colective, 30 stau. Am ce
rut explicații tov. Ilie Stoian mem
bru al consiliului agricol raional. 
Dînsul ne-a explicat.

— „Acolo nu sînt bine folosite, 
Totuși ne lipsesc tocătorile. Anul 
trecut porumbul siloz se toca cu 
toporiști și cu sape bine ascuțite. 
Consiliul agricol raional a „oprit“ 
această experiență. Datorită opri
rii acestei inițiative multe gospo
dării colective nu au început de
loc însilozatul, înțelegînd prin a- 
ceastă „oprire“ că... consiliul raio
nal o să le trimită mașinile nece
sare. Alți colectiviști, ca cei din 
Boldu, nu au dezinfectat gropile 
de siloz cu var.

De curînd a început recoltatul 
sfectei de zahăr. Coletel» de le

sfeclă, vrejii de dovleci; resturile 
de la grădinile de legumă Și Zar
zavat pe măsură ce recoltele se 
sfrîng sînt adunate eu grijă și pre
gătite în amestec cu fasdle soia, 
maZăre și pleavă, ori CU porumbul 
siloz. Așa fac colectiviștii din . Zi
duri care au strîns lăstarii și frun
zele de Viță rezultate de la lu
crare (200 tone) Căre vor fi folo
site în hratia Oilor, Prin folosirea 
tuturor resurselor gospodăria va 
asigura cu 500 de tone mai multe 
furaje decît era prevăzut revenind 
astfel cîte 12-13 tone de siloz pe 
cap de vită mare. Așa se proce
dează și în gospodăriile colective 
Vîlcele, Ciorășfi, Obidiți, Nicolae 
Fleva șl altele.

Posibilități pentru asigurarea a 
cel puțin 11 tone nutrețuri pe cap 
de vită mare, atît la Șes cît și la 
munte există în raionul Rîmnicu 
Sărat. Este necesar însă ca con
siliul agricol raional să urmărească 
și să îndrume 
și mai eficace 
viștilor pentru 
furajare.

mult mai operativ 
activitatea colecti- 
asigurarea bazei
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condiție principală in îndrumarea
Vizita delegației 

parlamentare 
belgiene

competentă a organizațiilor Ü.T.M.
jmitetul raional 
U.T.M. Gura Hu
morului conduce și 
îndrumă activita
tea a 144 organi
zații de bază 
U.T.M. din exploa-

fabrici forestiere, gos- 
agricole colective.

țări și 
podarii _ __  _______

în fața. Celor pestă 7 000 
utemiști, a tuturor tinerilor 
din raion stau sarcifii filări Și 
de răspundere. în economia 
forestieră : participarea activă 
lâ luptă pentru creșterea indi
celui de utilizare a masei lem
noase, iar în gospodăriile co- • 
lective participarea lă muncă 
pentru consolidarea economi- 
că-organizatorică a G.A.C., 
pentru dezvoltarea unor 
sectoare aducătoare de mari 
venituri. Comitetului raional 
U.T.M, îi revine tocmai sar
cina de a îndruma cu com
petență organizațiile de bază 
U.T.M. în desfășurarea unei 
largi activități politico-educa
tive pentru mobilizarea tu
turor tinerilor lă mutiCa de 
îndeplinire a acestor sarcini. 

Or, o îndrumare cu adevărat 
competentă a organizațiilor de 
bază U.T.M. poate fi realizată 
numai de un activ competent, 
bine și multilateral pregătit.

Sub directa îndrumare a bi
roului comitetului raional de 
partid, ,noi am întocmit pro
grame lunare de pregătire a 
aparatului comitetului raional. 
Pe lîngă problemele de pre
gătire ideologică a activiști
lor, un mare accent am pus 
pe cunoașterea de catte âce- 
știa a felului cum trebuie să 
muncească concret cu orga
nizațiile de bază U T.M. Ast
fel, în programele de instrui
re. un important loc îi ocupă 
prezentarea de către activiști 
a unor referate privind felul 
cum au muncit ei în rezol
varea unor sarcini.

în pregătirea referatelor sînt 
solicitați activiști cu activita
te mai îndelungată și cu ex
periență îri muncă. în lună 
iunie, de exemplu, au fost pre
zentate referatele : „Cum
ajut organizațiile de bază 
U.T.M. în planificarea și or
ganizarea muncii“, „Cum sîht 
pregătiți tiherii colectiviști 
pentru primirea în rîndurile 
organizației U.T.M." ; „Cum 
ajut comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. în urmărirea 
realizării angajamentelor luâte 
de tinerii din sectoarele de 
exploatare forestieră“. Ins
tructorii teritoriali Gheorghe 
Țigănescu, 103« Mereuță șl 
ceilalți care au prezentat re
ferate, au fost ajutați de mem-

brii biroului comitetului raio
nal să expună în fața apara
tului. documentat și metodic, 
modul în care și-au realizat 
sarcinile, metodele de muncă 
folosite.

Referatele au vorbit despre 
modul în care au ajutat acti
viștii comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. să întocmeas
că planul de muncă, despre 
ajutorul acordat în organiza
rea îndeplinirii practice a sar
cinilor propuse în plan.

Activiști mai noi, cu mai 
puțină experiență, alături de 
ceilalți âti pus întrebări, au 
purtat discuții realizînd astfel 
un bogat schimb de experien
ță. și-ău îmbogățit cunoștințe
le, și-au însușit noi metode 
de muncă.

în cadrul pregătirii apara
tului,. căruia îi rezervăm cu re
gularitate eele 10 zile pe lună, 
am invitat activiști de partid 
și de stat, ingineri pentru a 
face expuneri. Așa de exem
plu, Gheorghe Monor, inginer 
șef la întreprinderea forestie
ră Gura Humorului, în mai 
mulțe rînduri, a vorbit acti
viștilor despre probleme cum 
ar fi: valorificarea superioară 
a masei lemnoase; obiective
le întrecerii socialiste în sec
torul forestier ; cum se poate 
reduce, prețul de cost în sec
torul forestier etc. De la 
consiliul agricol raional au 
fost invitați ingineri care au 
vorbit despre căile asigurării 
bazei furajere necesare dez
voltării sectorului zootehnic, 
căile ds consolidare eeohomi- 
co-organizatoriee a G.A.G. etc.

De obicei, lâ Sfîfșitul pregă
tirii, ihătruim activiștii Cii pro- 
blerhe noi, cU sarcinile la ii. 
înainte de a pleca pe teren 
însă am luat obiceiul de a or
ganiza discuții individuale cu 
fiecare activist.

Dar nu aici se oprește mun
ca de pregătire a activului. 
Cu activiștii mai noi, bună
oară, membrii biroului comi
tetului raional U.T.M. merg 
împreună în organizațiile de 
bază și îi ajută practic să re
zolve anumite sarcini. Așa de 
exemplu, de eurînd, secreta
rul cu problemele de propa
gandă a iiiers mal mult timp 
pe teren cu instructorul Ni- 
țari Alexandru. Instructorul a 
avut prilejul să învețe cum 
trebuie ajutat un comitet al 
organizației de bază U.T.M. în 
întocmirea planurilor de mun
că. cum se organizează înde
plinirea prevederilor de plan 
și a hotărârilor adunărilor ge
nerale.

Pregătirea temeinică a apa
ratului comitetului raional 
U.T.M., prin folosirea în prin
cipal a metodelor mai sus a- 
mintite, a dus la o mai te
meinică îndrumare și ajutora
re a organizațiilor de bază 
U.T.M. Iată dar cîteva e- 
xemple. Organizațiile de 
bază U.T.M. din întreprinderea 
forestieră Frasin au discutat de 
clirînd îh âdiihăfllb generale 
modul îh caré participă tine
rii la întrecerea socialistă.

în acțiunea de împădurire 
activiștii au desfășurat îm
preună cu cumitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. o largă 
muncă politică și organizato
rică reușind să mobilizeze un 
număr mare.de tineri. Anul a- 
cesta, tinerii au împădurit în 
raionul nostru 333 hectare.

în aceste zile activiștii din 
aparatul comitetului nostru 
raional ajută organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. să mo
bilizeze tinerii la depozitarea 
finului, Ia pregătirea gropilor 
pentru siloz Și însiloZare’a fu- 
rajëldï-'. într-d SifigUră zi ti
nerii dê lâ G.A.C. SțfoeȘtl âu 
îhsilozăt 30 tdfie de masă 
verde.

Faptèle arătă că, temei
nic pregătiți, activiștii ăju- 
tă mâi concret, măi biîïé orga
nizațiile de bâză U.T.M. în Or
ganizarea muncii și mobiliza
rea tinerilor lâ îhdëplîhit'éa 
sarcinilor.

NÎCOLAE UNGUREANU 
prîm-sectetar al Comitetului 

raional U.T.M. 
Gtlfrô Humorului

Delegația dé deputat! și se
natori; membri ai grüpùlui 
parlamentar belgiăno-romîh în 
fruhte cu dl. Edmond Mâch- 
tens s-a înapoiat marți dimi
neața în Capitală, după vizita 
făcută în regiunea DoBî'SCSă.

In cursul dimineții la Pala
tul Marii Adunări Naționale 
a âvut loc o ședință de lucru 
a celor două grupuri parla
mentare.

Au luat parte deputății St. 
S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, St. 
Milcu, președintele Comitetu
lui de conducere al grupului 
romîn .jséntfu relat'i de prie
tenie Rominia—Selgia, și alți 
debutați rhériibfi ăi grupului.

întf-o atmosferă cordială, a 
avut loc un Schimb dé păreri 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de colabora
re reciprocă. Cu acest prilej 
oaspeții aü împărtășit impresii 
din vizitele făcute în regiunea 
Dobrogea.

Marți seara, ministrul Bel
giei la Bucutești, Honoré Cam- 
bier, a oferit un cocteil în sa
loanele Legației în cinstea de
legației de deputați și senatori 
belgieni.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale,- St. S. Nicolau, vi
cepreședintele Marii Adunări 
Naționale, Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al Capita
lei, St. Milcu. președintele 
grupului romîn pentru relații 
de prietenie Romînia—Belgia 
din M.À.N., George MăcoVes- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, deputați, func
ționari superiori ai Consiliului 
de Stat, ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

(Agerpres)

Excelenței sale
Domnutui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

întregul colectiv în întrecere
(Urmare din £00. I)

Aurica Diaco-

Cu prilejul zilei eliberării, am marea plăcere să exprim 
Excelenței Voastre și poporului romîn, în numele poporului 
arab din Siria și în numele meu personal, felicitările cele mai 
călduroase și urările cele mai sincere pentru fericirea dv. per
sonală și pentru prosperitatea poporului romîn.

Damasc

NAZEM EL KUDSI, 
președintele Republicii Arabe Siria

Excelenței sale
ION GHEORGHE MAURER 

președiritele Consiliului de Miniștri
ăl Republicii Populare Rorfiîne

București

Cu prilejul sărbătorii națibnâlS a Republicii Fopulare 
Romîne ne revine, mie și membrilor Consiliului Superior pen
tru Forțele Armate, marea plăcete de ă transmite Excelenței 
Voastre și poporului romîn, în numele nostru și în numele 
poporului dih Sudan, sincerele noastră felicitări și urările cele 
mai bune pentru ani mulți și fericiți.

FERIK ÎBRAHIM ABBUD 
președintele Consiliului Superior pentru 

Forțele Armate al Republicii Sudan
Khartum

Excelentei sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat
București

în numele poporului și al guvernului argentinian și în. nu
mele meu petsorial transmit Excelenței Voastre sincere feli
citări cu prilejul sărbătorii pe care o celebrează astăzi Romînia, 
eXprimînd urări pentru prosperitatea acestei țări și pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre, căreia îi reînnoiesc 
asigurarea înaltei mele considerațiuni.

jose Maria guido 
președintele Republicii Argentina

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Ro
mîne am plăcerea să adresez Excelenței Voastre felicitările 
mele celé rhai căldufhase.

în numele meu 1 
poporului tunisian exprim cel 
cirea personală a F 
poporului romîm

Tunis

i personal și în numele guvernului și al 
exprim cele măi sinceră urări perîtru feri- 

Excelenței Voastre și pentru prosperitatea

HABIB BURGHIBA 
președintele Republicii Tunisia

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJDomdului - ---------------- , r ■■

președintele Consiliului de Stat 
al Rèpttblièii Populare Romîne

București

CU prilejul sărbătorii națiohâle, exprim Excelenței Voastre 
■căiaufbase felicitări și urări Sincere pentru fericirea dv. perso
nală și prosperitatea poporului romîn.

MOHAMMED heza PAIELE VI
Tehèran

URĂRILE ADRESATE DE PREȘEDINTELE

REPUBLICII MALI

Ministrul de externe âl Republicii Mali a adresat o scrisoăte 
ambasadorul R. P. Romîne, rugindu-1 să transmită cu ocazia 
sărbătorii naționale guvernului și curajosului popor romîn, din 
partea președintelui Mddibb Keită și poporului maliah, urări 
sincere de fericire și prosperitate.

Guvernul maliah folosește această ocazie se spune în scri
soare — pentril â felicita guvernul R. P. Romîne pentru efor
turile sale în scopul colaborării internaționale și prieteniei între 
popoare, garanții Sigure ale păcii în lume. Fiți siguri că Repu
blica Mali este alătufl de dv. pentru atingerea aeestui scbp.

tuz, Eugenia Pascu, 
nu etc.

Dacă organizarea
'derea metodelor înaintate, gene
ralizarea experienței fruntașilor 
constituie cerințe principate în 
creșterea eficacității îritrecerii, un 
rol deosebit de mare îl are, de 
asemenea, evidența și populariza
rea operativă a rezultatelor obți
nute. în întrecerea în cinstea zi
lei de 23 . August ne-am convins 
odată mai mult de necesitatea a- 
cestui lucru. Cum am procedat ? 
Ne-am îngrijit să afișăm; lă loc 
vizibil; în fiecare șecție și atelier, 
grafice de urmărire a întrecerii 
socialiste pe brigăzi și oameni. 
Pe ele se trec sarcinile de 
plan, angajamentele și rezultate
le. întocmite astfel graficele per
mit muncitorilor să cunoas
că zilnic rezultatele, să te Compa
re, să tragă concluzii; Aceasta dă 
tntrecerii un caracter mai viu, sfi- 
rriulator. tetă un exemplu : Maria 
Ulian s-a angajat ca în luna în 
curs, în cinstea zilei de 23 Au
gust, să realizeze zilnic fteste 
plan 3 m țesături de bună cali
tate. Angajamehtul a fost trecut 
pa grafic. Alături realizarea — 4 
m țesături peste plan. Graficul nu 
este însă singura formă de stimu
lare a fruntașilor în producție. în 
corisfăluirite lunare de producție, 
tinerii care s-au distins în muncă 
primesc cîte un steag de fruntaș 
în producție, iar secției cu cela

muncii, exiin-

mâi bune rezultate i se deeernea- 
ză steagul de secție fruntașă pe 
fabrică. Gazeta da perete, stația 
de radioamplificare, posturile ute- 
misfe de eontrol, brigada artisti
că de agitație, diverse panouri 
popularizează angajamentele și 
succesele obținute de tineri și de 
ceilalți muncitori.

Fabrica de postav „Proletarul" 
din orașul Bacău este în continuă 
înnoire. De eurînd unele secții au 
primit mașini și utilaje noi de 
înaltă productivitate. In toate sec
toarele de lucru s-a introdus lu
mină fluorescentă, iar procesul de 
producție este organizai în flux 
tehnologie. S-au creat astfel mun
citorilor condiții mai bune de 
lucru.

Organizînd, pe baza experien
ței obținute, mai bine întrecerea 
socialistă, fabrica noastră a obțiJ 
nut bune rezultate în cinstea zilei 
de 23 August. Am obținut indici 
înalți de producție, s-au realizat 
peste plan 8536 de kg fire de 
lină cardată și 26 685 de m p 
țesături finite de lină. In același 
timp s-au realizat 77,7 la sută 
țesături de calitate „exțra" față 
de 75 la sută sarcina planificată. 
La toate acestea tineretul, mobili
zat de organizația U.T.M., și-a a- 
dus din plin contribuția. Avem 
desigur posibilitatea să înfrecem 
succesele pe care le-am obținut. 
Desfășurînd larg întrecerea socia
listă, punînd în valoare rezervele 
interne din munca fiecăruia, «in
tern convinși că vom obține re
zultate mereu mai bune,

Buenos Aires

Program de gimnastică în producție la Combinatul de cauciuc Jilava.
Foto : D. FLOREA

Echipele participante la turneul 
de polo pe apă din cadrul 

Jocurilor Olimpice de la Tokio

Pe scurt

comitetul director al Fede^ 
rației Internaționale dă nata- 
ție, întrunit la LeipZig, â sta
bilii participarea echipelor la 
turneul de polo pe apă din 
cadrul Jocurilor Olimpice dă 
la Tokio. Se califică direct 
pentru acest turneu următoa
rele țări: R. P. Ungară, Ita
lia, U.R.S.S., Iugoslavia, R. P> 
Rornînă, Germania, Belgia, O- 
larida și Japonia.

Acestor țări li se vor adău
ga primele dadă echipe clăsate

la Jocurile Asiatice, primele 
trei clasate la Jocurile pan-a- 
mericane, cîștigătoarea meciu
lui de baraj dintre Australia 
și Noua Zeelandă și probabil 
echipa S.U.A.

Aii fost primite ca noi mem
bre ale F.I.N.A.. federațiile de 
natatie din Jamaica. Senegal, 
Sudan, Cambodgid, Trihidad. 
A fost radiată federația din 
Costa Rida pentru neplata co
tizațiilor.

(Agerprès)

• In prima săptămî/nă a 
lunii septembrie va sosi pentru 
primă oară în tara noastră e- 
chipa selecționată de lupte 
clasice a Japoniei, care va 
susține mai multe întîlniri.

® La 31 august, 1 $i 2 sep
tembrie, în sala 
din Constanta se vă desfășu
ră un interesant turneu inter
național feminin de baschet,

• Intr-un meci conțină pen
tru „Cupa campionilor euro
peni“ la fotbal, echipa suede
ză F.C. Norkopping a învins 
cu 2—0 (0—0) echipa Partizan 
Tirana.

sporturilor

IS. >XtG

Compozitorul Cornel Țăranu
Era în primăvara anului 

1Ö55. Absolvisem conservato
rul „C, Porumbesch“ din 
București.

Intr-o seară, ascultam cu 
mult interes concertul oferit 
— ce-i drept în excelente con
diții — de Către elevii con
servatorului „Gh. Dima“, din 
Clu}.

Printre alte piese, am putut 
admira, nu fără o legitimă sa
tisfacție, un „¥rio“ pentru 
vioară, Violă și cello scris de 
un tînăr Compozitor — pe 
nume Cornel Țăranii — pe a- 
tunci harnic discipol al mae
strului Sigismund Toduță, 
Deși scrisa în timpul anilor 
de studii, lucrarea purta pece
tea unei autentice sensibilități 
și avea un conținut liric — ca
racteristică de seamă a lui Cor^ 
nel Țăranu — înveșmîntat în- 
tr-o formă concisă, în care 
melodii concepute în spiritul 
popular, se suprapuneau mă
iestrit, dovedind o afinitate 
cu stilul polifonic. Din acel 
moment m-arn atașat de dis
cursul muzical al acestui la
conic „Trio“ și am urmărit 
mai îndeaproape activitatea 
muzicală a colegului meu clu
jean.

Nu mult după aceea, am pu
tut analiza interesante parti
turi ale sonatei pentru cello 
și pian, ale sonatei — poem 
pentru clarinet și pian, pre
cum și ale unor lieduri.

Cornel Țăranu caută cu în
frigurare forme și mijloace 
noi de expresie, prin care să 
servească un nou conținut, 
bogat în idei si sentimente, 
unde să se reflecte din plin 
viața de azi si sufletul nobil 
al omului zilelor noastre. Ceea 
ce l-a ajutat să-și atingă 
scopul, a fost cunoașterea te- 
meinică a tezaurului lăsat de 
George Enescu si Bela Bar- 
tok. în multe dintre creațiile 
sale, Cornel Țăranu a reu
șit să realizeze o originală 
sinteză între lirismul artei 
sau mai bine zis „vrajei enes- 
ciene" și robustețea muzicii ce 
irumpe din portativele mare
lui Bela Bartok.

în ultimii ani, mi S-ău pe
rindat. în fața ochilor manu
scrisele opusurilor lui Cornel 
Țărănu, cum stnt Cantata an
tirăzboinică pe versuri de La- 
biș, străbătută de un puternic 
dramatism, ale liedurilor eom- 
puse pe stihurile aceluiași

PROFILURI
DE TINERI CREATORI

poet, de o mare prospețime, 
pătrunse de un cald și fremă
tător lirism șl mai recent, re
marcabila Sonată pentru flaut 
și pian, care s-a bucurat de 
o unanimă prețuire. O deose
bită atenție o acordă tînărul 
creator muzicii destinate pia
nului și în acest sens „Con
trastele'1 prezentate în mod 
convingător de Gabriel Atni- 
van și „Sonata brevis" ihter-

pretată eu multă inteligență 
și cu o mare sugestivitate, de 
către uit alt pianist talentat 
— Harald Enghiurliu — pot fi 
Citate cu bucurie.

G. Țăranii — îft momentul 
de față ăsistent lă Clasa mae
strului Siglsmund Toiluță din 
Gluj — compune și înflăcărate 
cîntSCe de masă, dedicate cu 
precădere tineretului și în a- 
celați timp desfășoară o in
tensă activitate în domeniul 
muzicologiei și criticii muzi
cale în paginile unor reviste 
și ziare.

Cornel Țăranu este un tînăr 
de un real talent, format în 
anii puterii populare, de la 
care se așteaptă foarte mult 
și 8intem convinși că prin 
munca sa asiduă și rodnică nu 
va dezamăgi cituși de puțin 
pe iubitorii de muzică, care-i 
urmăresc cu atenție realiză
rile artistice.

DORÜ POPOVIGI

Dunărea la Galati
(Urmare din pag. I)

la pompa de benzina?66
oraș 

nu 
Sau se

Recolta de struguri timpurii a gospodăriei de sfat Medgidia, re
giunea Dobrogea, este bogată. La secția „7 Noiembrie“ a gos
podăriei de stat, recoltatul strugurilor se face cu mult spor și 

veselie.
Foto ; AGERPRES

» Spufie că un 
este tînăr dacă 
are arhive.
vorbește despre ti
nerețea unui oraș 
atunci eînd al tșl 
schimbă chipul ca 

peste noapte. Se mai spune (și 
astăzi acest lucru este valabil 
pentru fiecare dintre orașele și 
orășelele noastre) că un oraș a 
întinerit și a ieșit din încremeni
rea și plictisul zecilor de ani 
de trecut dezolant pe măsura dez
voltării lui industriale. Toate a- 
cestea aduc, însă, după sine, clo
cotul vieții. Și, se știe, unde este 
viață intensă, este și tinerețea.

Un astfel de oraș întinerit este 
și Dejul.

De aceea, poale, surprinde tă
cerea de 1b sfîrșiful săptămînii, 
în timpul repausului duminical. 
Străbați orașul în lung și-n lat 
și, ceea ce remarci în mod deo
sebit sînt plimbările lungi, „de 
la pod și pînă la pompa de ben
zină“.

în orașul Dej sînt 3.000 da ti
neri care muncesc în aproape 
zece întreprinderi sau învață la 
școlile medii. Pentru ei, recon- 
fortarea de acest fel plimbarea 
duminicală — nu poate fi înde
stulătoare. Dar restul locurilor de 
petrecere a timpului liber ? La 
clubul C.F.R.; ușile stau zăvorite 
de multe săptămîni; Acolo nu se 
desfășoară o activitate pe măsura 
posibilităților; La casa raională 
de cultură situația nu este mult 
deosebită. Cele două fanfare din

localitate, dotate su irisfruffîâfite 
tnuZicâte dp calitate, Sfăpîriesc, e 
adevărat, un repertoriu destul de 
variat, bar au „ârriuțit“ de multe 
luni de zile. Formațiile culturale 
ele întreprinderilor au uitat me
nirea lor și de multă vreme n-au 
prezentat publicului din Dej uri 
spectacol. Slaba preocupare pen
tru munca " " 
deri este 
de muncă 
la Fabrica
cestei comisii, îritr-un ah de zile, 
nu s-au întîlnit niciodată să se 
sfătuiască rhăcat asupta cSlâr ce

culturală dih întreprin- 
bine oglindită în stilul 
al comisiei culturale de 
„11 Iunie“. Membrii a-

tiforii“ ei ți nu se mal sfrăduie 
să ofere riirtiic celor care-i pă
șesc mai răr pragul ; seri de dans, 
nu se mai organizează, nici „joile 
tineretului“. Timpul liber “■ în a- 
fără de învățătură — se scurge 
plicticos, cu nesfîrșife partide de 
remy, cînd ploua, sau cu plim
bări în oraș, cînd e senin.

Un asemenea tablou nu
îmbucurător. Tînărul inginer Au- 
gustin Jeleriu intervine cu o 
sugestie :

—• Dacă lucrurile stau astfel, 
asta ni se datorește și nouă, dar 
și comitetului orășenesc U.T.M.

este

însemnări despre organizarea timpului liber 
al tinerilor din orașul Dej

«u d» făcut. Nici comisia cultu
rală a comitetului orășenesc 
U.T.M; n-a aVut o activitate mai 
rodnică.

Cu toate acestea, tineretul din 
Dej se preocupă în aflarea mijloa
celor Celor mai pofrlvite pentru 
a-și petrece timpul liber. Discu
țiile purtate cu o parte din acești 
iineri sînt edificatoare.

— La Complexul G.F.R. Dej, ne 
«pune tînărul Nicanor Mazilii, lă
cătuș de revizie la triaj; sînt 
peste 350 de tineri. Sîntem mulți, 
facem destul de puțin pentru pe- 
frecerea fh chip plăcut a tihipu- 
lui liber. Clubul are o activitate 
Reorganizată, biblioteca ereUi „cN

Aș face o propunere : Pe dealul 
Dalta se poate ajunge îh cel mult 
o jumătate de oră. Acolo Sînt 
condiții minunate pentru organi
zarea de petreceri în aer liber. 
Și, aș adăuga — ne spune ingine
rul — există în acest sens o tra
diție. Și astăzi unii muflcitOri mai 
în vîrstă urcă dealul și ziua în
treagă o petrec în aer liber. Dar 
noi...

Și sfrUhgărul Nic. Ștefan relevă 
lipsa de inițiativă în activitatea 
comitetului orășenesc U.T.M. El 
vorbește de variatele forme de 
muncă cd cartea, tncă insuficient 
cunoscute sau folosite în organi
zarea plăcută « timpului liber

pentru tineret. Mecanicii de loco
motivă Gheorghe StăriesCu și 
Gheorghe LungU, fihferi arhîhdoi, 
sînt dornici să petreacă îftfr-un 
chip cît mâi plăcut o parte a 
timpului cînd nu se âfiă la luCru.

— Aș vrea Să audieZ uri ciclu 
de conferințe pe o temă de pildă: 
„Călătorii pe meridiane“. Călăto
rii vii, interesante, întreprinse pe 
atlas, e drept, dar Cîte arhăhUnte 
inedite nu pot fi expuse îri aceste 
voiajuri...

Gheorghe Lungu ar vrea să că
lătorească fără geografie, doar cu 
muzica popoarelor. S-au făcut și 
alte propuneri interesante : con
certe, excursii, concursuri „Cine 
șlie, cîștigă“, seri dfe dans etc. 
Dar dacă ar fi consultați cît mai 
rriulți tineri, cîte propuneri inte
resante nu s-ar ivi ?

Posibilități și forme variate de 
muncă există. Dar trebuie ca în
treprinderile din Dej, eOrhifetele 
U.T.M. în frunte cu cel efășenesc, 
care pînă acum s-au îngrijit insu
ficient de ceea ce arh încăput să 
numim „duminica ufiui oraș“, să 
intervină cu seriozitate în îndru
marea activității culturale.

Sîrif multe posibilități încă ne
folosite 
unor 
râtul 
Dar 
pod

Un oraș este tînăr dacă cloco
tul tinereții știe să’i mențină ti
nerețea. li 
și tinerețe.

groase, nit lingă nit, un soi de 
pasarele care, se văd _
acum, vor arata mari și butucă
noase, trainice să țină nu numai 
piciorul de om.

— N-am mai văzut asemenea 
pasarele.

— Nici n-au ce căuta la Galați. 
Le facem pentru punctul Giur 
geni. O să treacă pe ele mașini 
de tot felul și e nevoie să fie 
așa cum sîrif.

Vasile Fărcuf lucrează pe uscat 
dar cu ochii lui albaștri care pot 
privi luciul apei fără să clipea
scă, cu obrazul arărriif de briza 
apelor arată mai mult a marinar.

— De fapt — ne confirmă bă
nuielile noastre căpitanul ambar
cațiunii 208 = tam așa e. Fărcuf 
e pilot de port. A venit la Du
năre de pe Crișul Negru, asta a 
lost cu mulți ani în urmă, s-a 
făcut pilot și ma fnai plecat de 
aici; Se pricepe irită lâ o mie 
de treburi marinărești așa că nu 
trebuie să vă mire că frați găsit 
unde l-ați găsit. Cfesc cumva a- 
pele și trebuie tndlate pasare
lele l Echipa de vâinici a lui Fâr- 
cuț o face. Vinei înghețul ? Voini
cii iui Fărcuf, urgent;

Lăsăm îri urmă șantierele na
vale cu cargourile nemișcate la 
cheiul de armare, ădresîhdu-ți 
parcă invitația aceea tacită de-a 
porni peste apele pămîntului; tre
cem prin fața palatului navigației 
âȘezat la doi pași de cheu, chiar 
lă kilometrul 150. De aici încdlo, 
— pînă după noile blocuri P, 
uriașe tfaritâtlâfitice de uscât ‘ cu 
Zece etâjei vopsite îh galben ci- 
tron; sâ întindeau înâihte vestite-

de pe

le schele ale Galafiior, cu hama
lii flăminzi și desculții cu sume
denia de caiace mirosind a măs
line, cu lumea aceea pestriță și 
unică a porturilor,

Brusc, trialul sting se înalță la 
peste cinci metri și-i tot numai 
și numai o culoare galbenă. În
cepe așa numita „Poartă în lut“ 
cu destinul drăhiafic ăl acestor 
pămînturi. Dunărea a tăiat de a 
lungul miilor de ani din ecëst co
los lutos, Fa prăvălit malurile și 
fl-a rupt singură craca de sub 
picioare, mînîndu-și albia, Schim- 
bîndu-și datina cufsbltil. Viiturile 
addse cu șuvoaie cale dé mii de 
kilometri, n-au reușit să pună la 
loc ce a furat apa la o furie oar
bă și malurile au continuat să se 
prăbușească, colinele dulci, 
Bëne și înecate de praf 
s-au slujit. In anii noștri, au 
aici constructorii, au cercetat 
atest teren lutos și granulos 
cropdric" cum îi .zic dinții în ter
meni științifici, și l-au îngenun
cheat silindu-l să poarte pe umeri 
noul orășel al viitorilor siderur
gici gălăjeni. Destinul dramatic al 
uPorfii de lut“ s-a încheiat și îm
plinit în arhitectura opllmislă a 
Jigliriii.

Ddriărea là Galați ia SfîfSIt la 
gura Șiretului CU célébra Vărsă
tură din „țâță Mintă“. Pe alei vor 
urca cufînd, fISVelé tU Mlnêreu 
spfè platoul titanilor ce se făuresc 
acUrri IntrS Cătușă și Mălină-, pe 
dăalul Făloâiei. Dëstlnül DUnării 
pé tare scifii, se SpUrié că o bo
tezaseră „purtătoare de nori“, se 
Sthiftlba, . llllViul aSpifitid aburii la 
o nouă supranumire și anume 
aceea de „purtătoare de oțel“...

ANUNȚ

gal- 
vara 

venit 
atent 
,,ma-

care permit organizarea 
manifestări tinerești. Iar tine- 
este dornic să se destindă, 

nu bătînd asfaltul... „de la 
la potepa de benzină...“.

iar la Dej sînf și liriëri

ROMULUS ZAHARIA

Fabrica de ciment „Victoria Socialistă“ Turda anunță că 
în anul școlar 1962/1963 se deschide ȘCOALA TEHNICĂ 
DE MUNCITORI CALIFICAȚI la Școala profesională de 
Ucenici din Turda str. Aurel Vlaicti Nh 1 telefon 45 în spe
cialitățile :

1. LĂBORANȚI pentru industria construcțiilor Și mate
rialelor de construcții cu durata de școlarizare de 2 arii.

2. ELECTRICIENI pentru întreținerea agregatelor meca
nizate și automatizate din industria lianților cu durata de 
școlarizare de 3 ani.

Se pot înscrie absolvenți a 11 clase ale itivățăiriîntdltii de 
cultură generală (numai băieți) cu sau fără examen de ma
turitate prin serviciile de cadre ale întreprinderilor D;G.I.S, 
din Turda, Bicaz, Fieni, Medgidia, Tg. Jiu, Brașov, Brăila 
pentru meseria laboranți construcții și materiale de cons
trucții și întreprinderile D.G.I.C.M.F.I. diri Jimbhlia, Bîr- 
cea. Sighișoara și ale D.G.I.S. din Turda și Tg> Jiu, pentru 
meseria de electricieni pentru întreținerea agregatelor meca
nizate și automatizate.

înscrierile se fac în perioada 1-20 septembrie a c.
Actele necesare :
*— certificat de naștere (original)
— diploma de maturitate sau certificatul de absolvire a 

școlii medii de cultură generală (original)
—■ certificatul de sănătate cu rezultatul analizei sîngelui 

și al radioscopiei pulmonare
—• declarația tip din care să rezulte starea materială a 

candidatului (a părinților sau a susținătorilor legali)
Condiții de vîrstă 17-25 ani.
Școlarizarea este gratuită acordindu-se burse în conformi

tate cu dispozițiile în vigoare.

mare.de


N. S. Hrușciov l-a primit 
pe Walter Ulbricht
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0 puternică manifestare a unității 
studenților in lupta pentru pace
încheierea lucrărilor Congresului U. I. S,

1 .VlI-lea Con
gres al U.I.S., care 
a reunit într-o 
largă dezbatere re
prezentanții stu- 

I denților din peste
90 de țări, și-a în-

lucrările. în istoria 
studențești interna- 

acest congres se în-

cheiat 
mișcării 
ționale, 
scrie ca o victorie remarca
bilă a forțelor păcii și progre
sului. Au fost prezenți la dez
bateri studenți de cele mai 
diferite orientări politice, din 
majoritatea țărilor lumii; de-a 
lungul a 11 zile, în cadrul lu
crărilor au fost analizate 
principalele probleme ale
mișcării studențești internațio
nale în lumina cerințelor vi
tale ale epocii noastre: apă
rarea păcii în lume, promo
varea coexistenței pașnice în
tre statele cu sisteme social- 
politice diferite. înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
lichidarea asupririi coloniale.

In ultimele zile, lucrările au 
fost consacrate dezbaterii și 
adoptării rezoluțiilor congre
sului. în „Rezoluția celui de 
al VlI-lea Congres al U.I.S. 
asupra activităților studenților 
în lupta pentru pace“ este sa
lutată „creșterea tot mai evi
dentă din ultimii ani a luptei 
studenților pentru pace, luptă 
care astăzi constituie o trăsă
tură dintre cele mai impor
tante a mișcării studențești in
ternaționale ca și a diferitelor 
mișcări studențești naționale“. 
Congresul arată că este ne
cesară intensificarea eforturi
lor studenților în lupta pentru 
pace, alături de muncitori, de 
tineri aparținînd tuturor pă
turilor sociale, pentru ca prin 
acțiuni comune să fie obți
nute dezarmarea generală și 
totală sub un strict control 
internațional, semnarea unui 
tratat asupra încetării expe
riențelor cu arma nucleară, in
terzicerea armelor nucleara 
etc. Rezoluția subliniază ne
cesitatea luptei pentru educa-:

rea tinerei generații în spiri
tul păcii și al progresului. în 
lumina acestor principii, apro-i 
bate în unanimitate de parti- 
cipanții la congres, a fost a- 
doptat un apel către studenții 
din întreaga lume. în cuvin
te înflăcărate, pline de forța 
tinereții, izvorînd dintr-un pu
ternic sentiment al responsa
bilității sociale „apelul adre
sat studenților din întreaga lu
me“ spune: „Generația noastră 
trăiește într-o epocă caracte
rizată prin superioritatea con
tinuă a forțelor care luptă 
pentru pace și libertate na
țională asupra forțelor agre-

Corespondență telefonică

din Leningrad

siunii și exploatării imperia
liste și colonialiste... Este de 
datoria noastră să fim pe de
plin conștiențl de răspunderea 
ce ne revine, să ne întărim 
eforturile și solidaritatea in
ternațională în lupta pentru 
ca toate cuceririle culturii o- 
menești, pentru ca toate for
țele creatoare să fie puse în 
slujba progresului și bunăstă
rii omenirii. E de datoria fie
căruia dintre noi să ne consa- 
crăm cunoștințele și energia 
noastră victoriei în lupta pe 
care o ducem pentru trium
ful păcii și progresului“.

Printre rezoluțiile consacra
te chestiunilor de principiu și 
care vor sta la baza activită
ții U.I.S. în anii următori, de 
o deosebită însemnătate este 
rezoluția privind activitățile 
U.I.S. pentru democratizarea 
și reforma învățământului. A 
fost, de asemenea, adoptată o 
rezoluție cu privire la activi
tatea U.I.S. în domeniul acor
dării de ajutor material stu
denților. Problemele față de 
care congresul a luat atitudi
ne prin rezoluțiile adoptate

sînt foarte numeroase și de 
o deosebită actualitate. Men
ționăm că în plenul congre
sului au fost adoptate aproxi
mativ 130 de rezoluții privind 
problemele studenților din di
ferite țări ale lumii. La pro
punerea delegației romîne, 
susținută și de alte delega-- 
ții, a fost adoptată rezolu
ția privind cooperarea studen
ților din Europa și rezoluția 
privind presa studențească. 
Prima rezoluție a fost propu
să împreună cu delegația 
studenților italieni, iar cea de 
a doua cu delegația studenților 
din Brazilia.

în ultima sa ședință, con
gresul a ales organele con
ducătoare ale Uniunii Interna
ționale a Studenților : Comi
tetul Executiv al U.I.S. și Se
cretariatul U.I.S. U.A.S.R. a 
fost aleasă membră în 
tariatul U.I.S.

E de remarcat faptul că la 
28 august, ultima zi a 
greșului, alte șase uniuni stu
dențești s-au alăturat celor 11 
asociații naționale studențești, 
admise ca membre ale Uniunii 
Internaționale a Studenților în 
prima zi de lucru a Congre
sului. Congresul a admis în 
unanimitate în rîndurile 
U.I.S. ca membri cu drepturi 
egale Uniunea națională a stu
denților din Liberia, Asociația 
generală a studenților din 
Madagascar, Uniunea stu- 

din Cambodgia și 
națională a stu

diu Ceylon. Coin- 
confirmat, de aseme-

secre-

Con-

Indignare după atacul
pirateresc împotriva Cubei

NEW YORK 28 (Agerpres). 
Reprezentanța permanentă a 
Cubei la Națiunile Unite a 
înaintat la 27 august Secreta
riatului O.N.U, textul declara
ției făcute de primul ministru 
al guvernului cuban, Fidel 
Castro, în care se subliniază 
că „guvernul Statelor Unite 
poartă răspunderea pentru a- 
tacul laș organizat împotriva 
Havanei în noaptea de 24 spre 
25 august“.

Gilberto de la Pena, secre
tarul Reprezentanței perma
nente a Cubei la O.N.U., a 
rugat ca acest document să fie 
înmînat tuturor statelor mem
bre ale Organizației Națiuni
lor Unite.

mericii Centrale și regiunii Mării 
Caraibilor, președintele Cubei, 
Osvaldo Dorficos, a declarat că 
„prin bombardarea Havanei, im- 
perialismul nord-american inten
ționează să creeze o situație care 
să justifice o agresiune armată di
rectă în Cuba“. El a adăugat că 
poporul cuban este gata să res
pingă orice agresiune îndreptată 
împotriva țării sale.

28 (Agerpres).—
25 august împo-

YALTA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 28 au
gust, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., l-a primit pe Wal- 
ter Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., 
prim-secretar al C.C. al

P.S.U.G.. care se află la odihnă 
în Uniunea Sovietică, și a a- 
vut cu el o convorbire.

In timpul convorbirii prie
tenești, care s-a desfășurat în 
spiritul cordialității și înțele
gerii depline, au fost discutate 
probleme internaționale im
portante.

Șs

Convorbirea lui N. S. Hrușciov
cu U Thant

YALTA 28 (Agerpres) TASS 
transmite : La 28 august N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe U Thant, secre
tar general provizoriu al 
O.N.U., care se află în vizită

în Uniunea Sovietică, și a 
avut cu el o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească și cordială.

După convorbire U Thant a 
luat masa în mijlocul familiei 
lui N. S. Hrușciov.

4

La intrarea principală a marii 
Expoziții unionale de la Mos

cova.
Foto : IONEL CUCU
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Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

Răspunsul lui N* S» Hrușcsov 
la mesajul prințului 

Norodom Sianuk

HAVANA 28 (Agerpres). — 
Pe întreg teritoriul Cubei conti
nuă manifestajiile de protest îm
potriva bombardării Havanei de 
nave 
cubani care au pornit de pe te
ritoriul S.U.A.

Luînd cuvîntul la mitingul orga
nizat cu prilejul 
trie a sportivilor 
panjii la jocurile

i de
ale contrarevoluționarilor

înapoierii în pa- 
cubani partici- 

sportive ale A-

CARACAS 
..'Atacul din 
triva Havanei constituie o ur
mare a campaniei duse în le
gătură cu pregătirea unei a- 
gresiuni armate împotriva 
Cubei”, scrie ziarul „Clarin” 
din Venezuela.

Federația centrelor univer
sitare, Uniunea națională a 
femeilor, federații sindicale si 
alte organizații din Venezuela 
au protestat împotriva „ata
cului criminal al imperialiști
lor asupra poporului eroic 
cuban, care înaintează vic
torios spre telul fixat de re
voluție”. în declarațiile lor, a- 
ceste organizații își exprimă 
solidaritatea cu Cuba.

PE SCURT ÌS
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite: în Uniunea 
Sovietică a fost creat un 
microscop de înaltă tensiune 
cu al cărui ..ochi” electronic 
poate fi studiată activitatea 
biologică a celulei In condiții 
atmosferice normale.

Această aparatură optică, 
Înaltă cît o casă cu două eta
je este rodul muncii de 15 ani 
desfășurate de dr. Nikolai Po- 
pov de la Institutul de biolo
gie, radio și fizico-chimică al 
Academiei ide Științe a 
U.R.S.S.

Folosindu-se microscopul ’gi
gant, biologii au căpătat pen
tru prima dată posibilitatea 
de a vedea viața celulei, „fa
brica" a tot ce există viu pe 
pămînt, au putut trece la cer
cetarea secțiunilor celulei 
inaccesibile pînă acum.

Prin metoda difracției, mi
croscopul lui Popov face po
sibilă nu numai cercetarea 
particulelor de 15—20 de ori 
mal mari 'decît atomul, dar 
și stabilirea structurii mole
culelor și atomilor din parti
cule. Totodată pot fl cerceta
te diferite substanțe în canti
tăți care practic nu sînt vizi
bile si cercetablle prin nici 
una din metodele cunoscute.

Nikolai Popov a 'declarat că 
„cercetarea acizilor nucleici 
cu ajutorul acestui microscop 
șl compararea particularități
lor structurale ale molecule
lor acestor acizi pot contribui 
la rezolvarea problemei eredi
tății”

MOSCOVA. — în 
patru zile delegația 
condusă de tov. Marin Florea 
Ionescu, a vizitat Gruzia și 
Armenia. La Tbilisl delegația 
a vizitat Expoziția realizărilor 
economiei naționale a Gruziei 
precum și baza experimentală 
a Institutului agricol de la Di
honii.

ultimele 
ARLUS,

MOSCOVA’. — La 27 august 
au sosit la Moscova Ernesto 
Guevara, ministrul industriei, 
și Emilio Aragones, membri ai 
Conducerii Naționale a Orga
nizațiilor Revoluționare Inte
grate din Cuba. Ei vor 
tratative cu privire la 
struirea unui combinat 
rurgic în țara lor.

RIO DE JANEIRO. — Po
porul brazilian dorește să-și 
soluționeze singur proble ele, 
fără amestec străin, a declarat 
președintele Joao Goulart, 
luînd cuvîntul la Rio de Ja- 
neiro în fața sergenților și 
subofițerilor forțelor armate 
ale țării. Dorim să dezvoltăm 
Brazilia în Interesele brazilie
nilor, a subliniat el. Putem să 
ne hotărîm singuri soarta. Bo
gățiile noastre trebuie să slu
jească întotdeauna poporului 
brazilian. Vom cuceri indepen
dența noastră economică, a 
declarat în încheiere pre
ședintele.

MOSCOVA’. — La 27 august, 
în sala Sverdlov din Kremlin, 
a avut loc solemnitatea înmî- 
năril diplomei de laureat al 
Premiului internațional Lenin 
și a medaliei de aur, cunoscu
tului poet și militant pe tărîm 
obștesc din Pakistan, Faiz Ah
mad Faiz. Acad. Dmitri Sko-

duce 
con- 
side-

denților 
Uniunea 
denților 
greșul a 
nea, în unamitate ca membri 
ai U.I.S. două uniuni ale stu
denților din Belgia — Asocia
ția studenților flamanzi și 
„Mișcarea belgiană a studen
ților universitari care vorbesc 
limba franceză“.

într-o atmosferă de entu
ziasm, de puternică manife
stare a unității studenților 
lupta pentru pace, cel de 
,VII-lea Congres U j.S, și-a 
cheiat lucrările.

IOANA STOICAN 
studentă la Institutul 

de arhitectură „Ion Mîncu" 
— București

PAMFIL GORCEA 
student la Facultatea de 

științe juridice-Cluj

în 
al 

în-

GENEVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : în ședința 
din 28 august a Subcomitetu
lui celor trei puteri (U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia) pentru inter
zicerea experiențelor cu armă 
nucleară, delegatul S.U.A. — 
A. Dean — a prezentat din 
nou cele două propuneri an- 
glo-americane cărora atât el cit 
și reprezentantul Angliei, God- 
ber, le-au făcut atâta reclamă 
în ședința plenară din 27 au
gust a comitetului.

Analiza propunerilor S.U.A. 
și Angliei, pe care a făcut-o 
șeful delegației sovietice, 
V. V. Kuznețov, a demonstrat 
că aceste propuneri nu duc 
cîtuși de puțin la înfăptuirea 
scopului principal — încetarea 
tuturor experiențelor cu arme 
nucleare, fără de care nu pot 
fi oprite perfecționarea și 
cursa înarmărilor cu aceste 
arme, nu poate fi împiedicată 
răspîndirea lor.

Toate experiențele nucleare, 
inclusiv exploziile nucleare 
subterane, efectuate pînă în 
prezent fie de Uniunea Sovie
tică, S.U.A., Anglia sau Fran
ța, au fost înregistrate cu a- 
jutorul mijloacelor naționale 
de detectare din diferite țări, 
deoarece pînă în prezent nu 
au existat și nu există nici un 
fel de alte mijloace. Pornind 
tocmai de la posibilitatea de
tectării exploziilor nucleare la 
distanțe mari și considerînd că 
este necesară rezolvarea cit 
mai grabnică a problemei în
cetării experiențelor, nuclearei

Uniunea Sovietică a prezentat 
la 28 noiembrie 1961 un pro
iect de acord cu privire la în
cetarea tuturor experiențelor 
cu arme nucleare, care pre
vede folosirea mijloacelor na
ționale de detectare pentru 
controlul asupra îndeplinirii a- 
cestui acord.

După cum însă a reieșit din 
examinarea acestei propuneri 
în Subcomitetul celor trei, pu
terile occidentale nu sînt dis
puse să urmeze calea încetă
rii neîntârziate a tuturor expe
riențelor nucleare. Cele opt 
state neutre — membre ale 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare — manifestând 
o îngrijorare legitimă în le
gătură cu desfășurarea trata
tivelor, au adus contribuția lor 
extrem de utilă la lucrările 
comitetului.

Refuzînd să accepte memo
randumul celor opt state ca 
bază a unui asemenea acord 
și străduindu-se să abată aten
ția de la acest memorandum, a 
spus în continuare V. V. Kuz- 
nețov, S.U.A. și Marea Bri
tanic au prezentat la 27 august, 
spre examinare Comitetului 
celor 18 state un proiect de 
tratat cu privire la încetarea 
„parțială" a experiențelor nu
cleare, care prevede încetarea 
acestor experiențe în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub 
apă, dar care rezervă statelor 
dreptul nelimitat de a conti
nua experiențele nucleare sub
terane.

. Ce s-ar putea spune despre

acest proiect de tratat ? Uniu
nea Sovietică se pronunță în 
mod ferm în favoarea încetă
rii tuturor exploziilor nucleare.

Continuarea experiențelor 
nucleare subterane nu ar în
lătura primejdia legată de 
continuarea experimentării, de 
perfecționarea de fapt nelimi
tată a armei nucleare și t.er- 
monuclare de exterminare. 
Dimpotrivă, legalizarea expe
riențelor subterane va duce la 
o întrecere și mai accentuată 
în domeniul cursei înarmărilor 
nucleare.

Nu se poate aproba o pro
punere care nu urmărește să 
pună capăt primejdiei crescîn- 
de pe care o provoacă perfec
ționarea și răspîndirea armei 
nucleare și care lasă deschisă 
calea spre continuarea explo
ziilor nucleare, a declarat 
V. V. Kuznețov. Pornind de 
la aceasta. Uniunea Sovietică 
consideră că nu este posibilă 
încheierea unui acord care ar 
permite statelor să efectueze 
explozii nucleare subterane, ea 
nu va accepta tratate care, de 
fapt, urmăresc legalizarea ex
ploziilor, intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare.

Guvernul sovietic a decla
rat că este gata să accepte me
morandumul statelor neutre 
drept bază pentru un acord, a 
declarat V. V. Kuznețov. Ne 
reafirmăm această hotărîre.

Merită atenție șl propuneri
le unor reprezentanți 
lor neutre, făcute în 
discuțiilor în comitet 
me să se stabilească
precisă după care statele nu
cleare î$i asumă obligația de 
a nu efectua nici un fel de 
experiențe nucleare. Ca dată 
a fost indicat începutul lui ia
nuarie 1963. In examinarea co
mitetului se află sl propune
rile Uniunii Sovietice din 28 
noiembrie 1961 care urmăresc 
să înlesnească realizarea unui 
acord cu privire la încetarea 
tuturor experiențelor.

Șeful delegației U.R.S.S, a 
subliniat în încheiere că gu
vernul sovietic este gata să 
realizeze neîntârziat un acord 
pe baza propunerilor mențio
nate cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă. în spațiul 
cosmic, sub apă si sub pămînt.

După 
tantului 
Angliei. 
S.U.A.,

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș- 
ciov a răspuns la mesajul 
prințului Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, în 
care acesta atrage atenția șe
fului guvernului sovietic asu
pra pericolului serios la care 
este supusă Cambodgia de 
cîțiva ani, fiind în permanen
ță obiectul unor comploturi, 
al sabotajului, al blocadei și 
agresiunii din partea statelor 
vecine, mult mai puternice 
decît ea din punct de vedere 
militar.

„înainte de a adopta hotă- 
rîri extrem de importante 
pentru apărarea sa, Cambod
gia roagă guvernul Excelenței 
Voastre și guvernele celorlal
te puteri întrunite luna tre
cută la Geneva să recunoască 
și să garanteze oficial neutra
litatea și integritatea sa teri
torială. Cambodgia este gata 
să accepte orice control nece
sar în acest scop“, se arată în 
mesajul lui Norodom Sianuk.

în mesajul său de răspuns, 
șeful guvernului sovietic subli-

niază că Uniunea Sovietică a 
nutrit întotdeauna o profundă 
simpatie față de statutul neu
tralist al Cambodgien

„Dorința dv. ca guvernele 
celor 14 state participante la 
Conferința internațională pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene să recunoască și să 
garanteze oficial neutralitatea 
și integritatea teritorială a 
Cambodgiei se bucură de în 
țelegere și sprijin deplin din 
partea guvernului sovietic. 
Guvernul sovietic este de a- 
cord cu propunerea Alteței 
Voastre Regale de a se con
voca o conferință internațio
nală consacrată Cambodgiei și 
declară că este gata să parti
cipe la o asemenea conferin
ță", scrie N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
în numele guvernului sovietic 
speranța că guvernele celor
lalte state participante Ia 
Conferința internațională con
sacrată Laosului vor adopta o 
atitudine pozitivă față de pro
punerea prințului Norodom 
Sianuk.

Acord sovicto-ilnlandcz
HELSINKI 28 (Agerpres). —

TASS transmite : Intre 8 și 27 
august a.c. la Helsinki au avut 
loo intre delegațiile guverna
mentale ale U.R.S.S. șl Repu
blicii Finlanda tratative in 
problema arendării către Fin

landa a părții sovietice a Ca
nalului Saimaa.

Ca urmare a tratativelor, 
delegațiile au ajuns la o rezol
vare in unanimitate a tuturor 
problemelor, și la 27 august a 
avut loc parafarea textelor a- 
cordului.
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Aspect de la marșul păcii organizat de tinerii din Lavazzola, regi

unea Ravenna, Italia

belțin a felicitat pe „gloriosul 
fiu al poporului pakistanez 
care și-a consacrat viața sta
bilirii păcii și prieteniei intre 
popoare“. Luînd cuvîntul Faiz 
Ahmad Faiz a mulțumit pen
tru înalta cinste și și-a expri
mat încrederea în victoria for
țelor păcii.

cum rela- 
egipteană 

hotărît să

f
A-

cuvîntarea reprezen- 
U.R.S.S,,

Godber, șl delegatul 
Dean, și-au exprimat 

„dezamăgirea“ în legătură cu 
poziția delegației sovietice.

S-a stabilit ca cei doi copre
ședinți ai comitetului să cadă 
de acord asupra datei urmă
toarei ședințe a subcomitetu
lui.

delegatul

Situația din Algeria

Guvernul Suvanna Filmina 
a preluat puterea in întregul Laos

WASHINGTON. — După 
cum transmite agenția U-P.I. 
costul vieții în S.U.A. a cres
cut în cursul lunii iulie cu 
5,3 la sută față de perioada 
1957—1959. Aceste cifre au 
fost anunțate de Ministerul 
Muncii al S.U.A. într-un ra
port în care se subliniază că 
„urcări de prețuri în luna iu
lie au fost înregistrate în fie
care an începînd din anul 
1951“.

țări, nnde în urma folosirii 
lor au fost născuți numeroși 
copii anormali.

CAIRO. — După 
tează agenția 
M.E.N., R.A.U. a
părăsească Liga țărilor arabe.

Această hotărîre a fost a- 
nunțată la 28 august după ce 
delegația R.A.U. a părăsit șe
dința specială a consiliului li
gii care a avut loo la Chtaura 
(Liban) în cadrul căreia a fost 
examinată o piîngere a Siriei 
împotriva R.A.U.

ROMA. — Țăranii Italieni 
își părăseso pămînturile și se 
îndreaptă spre orașe în cău
tare de lucru. Potrivit datelor 
publicate recent Ia Roma, nu
mai în regiunea Emilia-Ro
magna se află peste 2 546 de 
loturi de pămînt părăsite.

TUNIS 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Potrivit ști
rilor sosite din Alger, Biroul 
Politic al F.L.N. a condamnat 
„arestările și perchezițiile ile
gale si arbitrare, efectuate în 
Algeria" de comandamentul 
districtului militar nr. 4.

In comunicatul dat publici
tății cu acest prilej, se arată 
că în ultimul timp au fost a- 
restați ostasi ai Armatei de 
Eliberare Națională, care au 
luat parte la lupta împotriva 
parașutiștilor generalului fran
cez Massu. Motivul arestării 
l-a constituit faptul că ei au 
luat poziție în sprijinul hotă- 
rîrilor. Biroului Politic.

Colonelul Boumedienne. șe
ful statului major al Armatei 
de Eliberare Națională, a con
vocat la 28 august la Setif 
(Algeria de vest) o consfătuire 
a conducătorilor districtelor 
militare 1. 2, 5 si 6, precum si 
a ofițerilor superiori ai statu
lui major. In cadrul consfătui
rii va fi discutată situația care 
s-a creat în tară în legătură 
cu acțiunile comandamentului 
districtului militar nr. 4.

In seara zilei de 27 august, 
la Alger a avut loc o de
monstrație în sprijinul Birou
lui Politic.

"VIENTIANE (Agerpres). — 
Pe calea spre soluționarea 
problemei naționale a Lao
sului s-a realizat încă un pas 
important — transmiterea tu
turor împuternicirilor către 
membrii guvernului de coali
ție națională în frunte cu 
prințul Suvanna Fumma. In- 
cepînd de la 27 august. în
treaga putere pe tot cuprin
sul tării a fost preluată de 
acest guvern.

Corespondentul TASS. Ku- 
rocikin, a vizitat diferite mi
nistere si a discutat cu o serie 
de miniștri ai guvernului de 
coaliție națională referitor la 
importanta acestui eveniment 
și la sarcinile principale ale 
ministerelor conduse de ei.

S-a făcut unul din primii 
pași pe calea unificării națio
nale, a declarat prințul Sufa- 
nuvong, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri si mi
nistru al economiei si plani
ficării. Aceasta demonstrează 
că noi pășim spre conciliere 
națională. Transmiterea pute
rii va contribui la întărirea 
guvernului de coaliție națio
nală care va avea de acum 
posibilitatea să înfăptuiască 
treptat programul său politic. 
Ca ministru al economiei, am 
sarcina ca. împreună cu mi
nistrul de finanțe si ministrul 
lucrărilor publice, să pregă
tesc un proiect privitor la a- 
jutorul economic străin în pe
rioada apropiată și în viitor. 
Totodată, am început să în
tocmim un plan de sase luni 
si de un an pentru restabili
rea și dezvoltarea economică. 
Este necesar să restabilim e- 
conomia, să începem să con
struim școli, spitale, să aju

tăm țăranilor la recoltare și 
la semănarea orezului.

Transmiterea împuternici
rilor către membrii guvernu
lui de coaliție națională, a 
relevat la rîndul său mi
nistrul afacerilor interne, Fen 
Fongsavang, reprezintă o ac
țiune de mare însemnătate. 
Ea pregătește baza pentru so
luționarea a două sarcini de 
importantă primordială : uni
ficarea administrației și ar
matei. Sarcina principală a 
ministerului constă în a-si a- 
duce contribuția la împăcarea 
tuturor laotienilor pe calea 
restabilirii libertăților demo
cratice, a libertății presei, 
ș.a.m.d. Este necesar, a spus 
ministrul, să fie eliberați toți 
deținuta politici si prizonierii 
de război, să fie ajutați refu
giata. foștii militari și famili
ile celor care au pierit în 
război.

Secretarul de stat pentru 
problemele financiare. Fonfet, 
reprezentând în guvern grupul 
lui Fumi Nosavan, și-a expri
mat, de asemenea, satisfacția 
în legătură cu realizarea a- 
cestei însemnate măsuri. El a 
relevat că mai sînt încă multe 
de făcut. Potrivit spuselor 
sale, cea mai grea problemă 
este unificarea armatei celor 
trei grupuri într-o singură ar
mată națională, care trebuie 
să fie numeric mai redusă. 
Ministerul de Finanțe are 
sarcina de a întocmi bugetul 
tării pe anul financiar 1962— 
1963. Pentru stabilitatea fi
nanțelor. este de mare însem
nătate, a subliniat Fonfet, ca 
în tară să domnească liniștea 
și să se realizeze un progres 
economic.

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 27 
august s-a deschis la Univer
sitatea din Moscova un semi
nar internațional al profeso
rilor de limba rusă, la care 
participă circa 100 de profe
sori universitari și de colegii 
din Anglia, Austria, Belgia, 
Danemarca, Finlanda, Franța, 
Grecia, Italia, Luxemburg, 
Japonia, Norvegia, Olanda, 
S.U.A. și Suedia.

BONN. — Agenția France 
Presse relatează că în Saxo
nia Inferioară s-au născut în 
ultima vreme 200 de copii a- 
normali, ca urmare a folosirii 
de către mamele lor, în 
timpul sarcinii, a unor medi
camente preparate pe bază de 
Thalidomidă. Aceste medica
mente au făcut în ultimul 
timp mari ravagii șl în alte

ATENA. — După cum re
latează ziarele din 28 august, 
cultivatorii de tutun din Eto- 
lo-Akarnania, au incendiat la 
26 august o mare cantitate de 
tutun pregătit pentru export, 
în semn de protest împotriva 
prețurilor de cumpărare prea 
scăzute.

PARIS. — Marți după- 
amiază a sosit la Paris dele
gația economică guvernamen
tală a R. P. Romîne care se 
află in drum spre Japonia.

Delegația a fost întîmpinată 
de către C. Nicuță, ministrul 
R. P. Romîne în Franța, Bouf- 
fanais, ministrul Franței în 
Romînla, și de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței,

CONDUCĂTORILOR FASCIȘTILOR ENGLEZI
LONDRA 28 (Agerpres), — 

După cum anunță agenția France 
Presse, la 27 august s-a deschis 
la Londra procesul a patru con
ducători ai grupării fasciste bri
tanice denumită „Mișcarea națio- 
nal-socialistă", acuzați de tulbu
rarea ordinei publice, printre 
care Colin Jordan, considerat 
„fuhrerul" mișcării.

La deschiderea ședinței, procu
rorul general a făcut cunoscut că 
poliția a întreprins percheziții la 
sediul central al organizației, 
precum și la domiciliul celor pa
tru acuzați unde au fost găsite 
explozibile, arme de foc, stea
guri cu zvastică, portrete ale că
peteniilor reichului hitlerist, 
bande de magnetofon pe care 
erau imprimate discursurile lui 
Hitler, și marșuri germano-fas- 
ciste.

Din cuvîntarea acuzatorului de 
stat Griffith-Jones a reieșit că 
fasciștii englezi au operat de 
mai bine de doi ani fără să fie 
pedepsiți. încă în luna martie 
1960, Consiliul național al „Parti
dului național britanic", din 
care au făcut parte pe atunci și 
adepți ai lui Jordan, a 
hotărîrea de a crea o 
zație de tip paramilitar 
numirea sforăitoare de 
head“ (Vîrf de lance), 
organizație a fost creată după 
modelul detașamentelor de șoc 
germano-fasciste „cămășile bru
ne" de tristă memorie, și a ur
mărit aceleași scopuri odioase. 
In această ședință au fost au- 
diați o serie de martori care au 
confirmat că acuzații purtau 
uniforma fascistă și făceau in
struire paramilitară.

adoptat 
organi- 

sub de- 
„Spear- 
Această

„Cuibul viperelor“
Desen de ,V. .VASILIU.
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