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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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PITEȘTI. — Odată cu înfiin
țarea de unități cinematografice 
în comuna Armășești și satul 
Ursoaia s-a încheiat cineficarea 
raioanelor Horezu și Slatina din 
regiunea Argeș. Acum. în această 
parte a țării sînt complet cine- 
ficate cinci raioane. Anul acesta,

nutresc o adevărată j 
pasiune.

Foto : I CUCU >

în satele regiunii au fost înfiin
țate peste 40 de cinematografe, 
numărul lor ajungînd la peste 
330. Se prevede ca pînă la sfîrși. 
tul lunii iunie, fiecare comună 
din regiune să fie înzestrată cu 
aparat de proiecție.

(Agerpres)

l y^ercul tinerilor natura- ) 
f liști... In serile în care j 
[ cei 32 de tineri colec- j
I tiviști, membri ai cercului) 
( de la G.A.C. Odobeșli, se a-) 
I dună în jurul doctorului) 
I Gh. Calotă, propagandistulJ 
i cercului, în fața lor se dez-) 
j văluie nenumărate taine) 
I ale naturii, ale științei. „Ori-) 
j ginea și apariția vieții pej 
j pămînt", „Originea și evolu-) 
f ția omului 
f nismul", 
( știință 
f terea 
1 cîteva
I vorbit
( raliști. Cel mai adesea, celei 
(spuse de tînărul medic sîntj 
1 ilustrate fie prin planșe și) 
[ demonstrații, iie prin intere-) 
[ sânte experiențe de chimie j 
( și fizică. Mai ales pentru j 
■ „ședințele de laborator" ti- 1 
I nerii 
( l 
( ( 
L____

„Ce este darwi-) 
„Opoziția dintre j 

și religie", „Comba-) 
superstițiilor" — iată) 
teme despre care au’̂ 
la cerc tinerii nalu- j

Succesul furnaliștilor
începe în abataje

xista in activita
tea oricărui comi
tet U.T.M. un in
dice care aprecia- 

i ză în modul cel 
l mai just orienta
rea, eficiența mă

surilor luate — și anume re
zultatele pe care le obțin ti
nerii în procesul de producție. 
Dacă ele se vor ridica la ni
velul cerințelor actuale, asta 
înseamnă că și comitetul 
U.T.M. și-a făcut datoria în 
ce privește educarea tinerilor 
în spiritul atitudinii noi, so
cialiste. față de muncă.

Din primele zile ale acestui 
an, atunci cînd în cadrul în
trecerii socialiste uzina noas
tră de mașini electrice și-a 
luat angajamente mobilizatoa
re, comitetul U.T.M. și-a pro
pus să ridice din rîndul tine
rilor cît mai mulți evidențiați 
și fruntași. N-am pierdut din 
vedere faptul că avem la în- 
demînă numeroase posibilități 
ca să rezolvăm cît mai bine 
acest lucru. Generalizarea ex
perienței înaintate, de exem
plu, e un puternic factor sti
mulativ. mobilizator, care u- 
nește și dă tărie colectivului. 
Ce s-a făcut în uzina noastră 
pe această linie ?

In instruirile care 
loc, în adunările 
U.T.M., în discuțiile
drul celor 26 de grupe U.T.M., 
noi am insistat pe faptul că 
este o datorie morală a frun
tașului să-și ajute tovarășii cu 
măi puțină experiență, și în 
deosebi pe muncitorii nou ve- 
niți, la locul de muncă al a- 
cestora, în echipa sau brigada 
în care muncesc. Am proce
dat astfel, considerînd că ex
periența bună poate fi mai 
lesne însușită dacă ea va fi 
împărtășită în mod perma
nent, pe locul de producție. In 
acest scop, s-a făcut echili-

brarea brigăzilor de producție. 
Tinerii mai slab pregătiți 
fost repartizați să lucreze 
fruntași, muncitori mai 
vîrstă cu multă experiență, 
la care primesc sfaturile și
jutorul necesar. Acest mod de 
a transmite experiența are fi
rește consecințe bune asupra 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
în ansamblu, dar nu numai 
atît. El ajută la sudarea co
lectivului, dezvoltă una din 
trăsăturile înaintate — spiri-

au avut 
generale 
din ca-

tineretului
Muncitor
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Esențial
pentru 

dezvoltarea
șeptelului

Asigurarea
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rații mai grele ? Multă vreme 
l-au urmărit cum lucrează.

— Cel mai mare neajuns, 
i-au spus aceștia, este că nu 
știi să finisezi o matriță. Ori. 
asta este foarte 
Știi de ce ?

— De ce ?
— Cea mai mică 

aparent fără prea 
portanță, creează pericolul c.a 
matrița să se spargă. Hai să-n- 
cercăm împreună.

Au încercat azi, mîine și iată

COLECTIV
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bazei

furajere

Noi bm sportive

pentru studenti

Sub lozinca : „Succesul fur- 
taliștilor începe în abata
jele noastre”, minerii de la 
Ghelar desfășoară o însuflețită 
întrecere pentru a livra side- 
rurgiștilor minereu mai mult 
și de bună calitate.

Pentu crearea condițiilor ne
cesare aplicării cu bune rezul
tate a acestei acțiuni, mine
rii au extins în ultima vreme 
la încă 8 abataje metoda de 
exploatare prin înmagazinare. 
Aceasta a permis ridicarea 
randamentului pe post cu 2—3 
la sută. De asemenea, în ma
joritatea sectoarelor de ex
ploatare a fost extinsă metoda 
perforajului umed, asigurîn- 
du-se astfel minerilor condiții 
tot mai bune de muncă.

Ca urmare a acestor măsuri, 
în primul trimestru minerii de 
la Ghelar au reușit să livreze 
l'urnaliștilor hunedoreni, peste 
plan, o cantitate de minereu 
de fier din care se pot elabora 
mai mult de 1 000 tone de 
fontă.

tul de întrajutorare. Aș vrea 
să dau un singur exemplu. 
Gheorghe Dușmanu conduce o 
brigadă de producție din sec
ția matrițerie. El și Nicolae 
Crețu sînt cunoscuți ca mun
citori disciplinați, sîrguincioși, 
care-și organizează bine mun
ca și dau lucrări numai de 
calitate superioară. Alături de 
ei lucrează Vasile Florea. Nu-i 
băiat rău. Dar din pricină că 
avea mai puțină experiență i 
se repartizau lucrări de cate
gorii mai mici. Cei doi frun
tași s-au simțit nemulțumiți 
de acest fapt. Adică, cum, Va
sile n-ar putea să facă și ope-

că acum Vasile Florea execu
tă lucrări de categoria a Vil-a.

Am dat 
Ele sînt 
pentru că 
preocupat 
un tânăr 
urmă.

Numeroși fruntași ș-au an
gajat să răspundă o 'perioadă 
de timp de tinerii mai slab 
pregătiți. Este și aceasta o for
mă cu mare eficacitate pentru 
extinderea experienței proprii 
a fruntașilor. Mi-amintesc de 
„cazul Stasek Vasile” din sec
ția demarori.

— Iar nu ți-ai făcut planul.
— După cum se vede...
— După tine, care-i cauza ?
— Nici eu nu știu !
Asemenea discuții au avut 

loc luni de-a rîndul. Intr-una 
din consfătuirile de producție 
sindicale, Gheorghe Caloș, un 
tînăr bine pregătit, cu expe
riența multor ani în produc
ție, s-a angajat să se ocupe de

un singur exemplu, 
extrem de multe 
fiecare fruntaș este 
ca în jurul lui nici 
să nu rămână în

Stasek. A luat-o cum se apu
ne „de la abecedar” : „așa se 
organizează locul de muncă”, 
„așa se ascute cuțitul”, „iată 
cum se lucrează pe faze de o- 
pera’ții” etc. El, și alți tineri 
cu care s-a procedat astfel, 
printre care Mihai Clonaru, 
Ion Bică de la matrițerie au 
reușit să se ridice la nivelul 
realizărilor medii ale frunta
șilor.

Folosim mult în ce privește 
generalizarea experienței îna
intate adunările generale 
U.T.M. în cadrul lor tinerii 
își împărtășesc metodele de 
muncă, analizează cauzele u- 
nor rămîneri în urmă, propun 
măsuri. în adunarea în care 
tinerii strungari și-au anali
zat contribuția adusă la înde
plinirea sarcinilor de plan, Eu
gen Durdici a explicat pe larg 
cum reușește el să se mențină 
fruntaș. „îmi organizez locul 
de muncă cu o zi înainte, con
sult desenele, mă sfătuiesc cu 
maistrul, am întotdeauna scu
le de rezervă ca să nu pierd 
vremea etc...” Mulți tineri i-au 
urmat sfatul și și-au îmbună
tățit munca. N-am să dau de- 
cît un singur exemplu: Sîr- 
ghei Pavel, care înainte fileta 
în 4 ore 6—7 piulițe, muncind 
mai organizat, execută acum 
în același număr de ore 60 de 
piulițe.

Periodic, au Ioc în secțiile 
uzinei demonstrații practice. 
La matrițerie, de exemplu, 
Florian Bănuță a demonstrat 

. felul cum se finisează corect 
6 mă'irîță. La strungărie, biroul 
organizației de ' "
l-a rugat pe 
strungar care 
peste 15 ani în 
o demonstrație 
carea metodei de tăiere rapi
dă a ’ metalului. Rezultatul ? 
Tinerii și-au însușit-o mai 
bine și numărul celor care fo
losesc această metodă a cres
cut de la 6—7, cît era înainte

Zn majoritatea centrelor uni, 
versitare din țară se amena
jează noi baze sportive pen

tru studenți.
In Capitală se află în construc

ție pentru studenții Institutului 
agronomic un stadion modern cu 
terenuri de fotbal, volei, baschet, 
pistă de atletism, iar studenții Ins
titutului politehnic au primit re
cent un frumos complex sportiv, 
Studenții clujeni vor avea la dis
poziție, de asemenea, un teren 
pentru diferite competiții nocturne, 
urmînd ca anul acesta să înceapă 
construcția unei baze sportive mo
derne în mijlocul complexului de 
cămine studențești de aici. Una 
din cele mai moderne baze spor
tive din țară s-a amenajat recent 
pentru studenții din Tg. Mureș.

Baze sportive studențești s-au 
mai construit în ultimul an și la 
Timișoara, Iași, Galați, Baia Mare. 
Studenții Universității timișorene 
și cei ai Institutului pedagogic de 
trei ani din București au primit în 
folosință în ultimul timp și săli 
moderne pentru orele de gim
nastică.

Concomitent cu crearea noilor 
baze sportive, cluburile studen
țești din întreaga țară sînt dotate 
cu echipament sportiv.

bază U.T.M. 
Lazăr Iordan, 
lucrează de 

uzină, să facă 
privind apli-

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)
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O ținută corectă și demnă, un dans simplu și frumos am vă
zut, ca în multe alte locuri, la Casa de cultură a tineretului 

din raionul 23 August

ȘTEFAN DRAGHIA 
profesor

VIRGIL COCOI
secretar al comitetului U.T.M.- 
Uzinele de motoare electrice 

București

De Ia începutul a- 
nului și pînă acum, 
în regiunea Brașov au 
fost colectate și 
mise oțclăriilor 
triei 31 900 tone 
fier vechi — cu 
tone mai mult decît 
prevedea planul. Fie
rul strîns în această 
perioadă provine din 
utilaje și mașini 
vechi, predate de în
treprinderi ale indu
striei locale și gospo.

• Tinerii de la 
mașini din Reșița 
deosebită atenție acțiunii de 
colectare a fierului vechi. De 
la începutul anului și pînă 
acum ei au predat oțelăriei 
combinatului peste 400 de tone

colectare peste 
tone metal vechi. 
Mari cantități de fier 
au expediat oțelării- 
lor tinerii de la uzi
nele „Steagul Roșu”, 
,,Electroprecizia”-Să- 

cele, „Independcnța”- 
Sibiu, Fabrica de ar
ticole de tablă Cod- 
lea, combinatele chi
mice Făgăraș și Vic
toria.

organizațiile 
din 

Sibiu și Fa
de pildă,

dariei comunale, din 
deșeuri și diferite 
piese vechi adunate 
de tineri și ceilalți 
muncitori ai între
prinderilor regiunii, 
în urma unor acțiuni 
inițiate în întreprin
deri, școli, cartiere și 
străzi,
U.T.M.
Brașov, 
găraș, 
predat centrelor

de fier vechi. S-au evidențiat 
în această acțiune tinerii de la 
secțiile Hala nouă, Motoare 
electrice, Forje.

EXCURSIE 
INSTRUCTIVĂ

Elevii Școlii medii din Găeșli, 
legiunea Argeș au întreprins, de 
surind, o excursie la Tîrgoviște. 
tici au vizitat Uzinele de utilaj 
petrolier, urmărind cu atenție 
activitatea muncitorilor din sec
ția 3 mecanică — racorduri spe
riate, sau podul rulant cu maca
ra pentru balotarea șpanului. O 
deosebită impresie asupra vizi
tatorilor a făcut-o hala de tur
nătorie.

In secția de mecanică ușoară 
li s-a arătat elevilor cum func
ționează frezele despre care în
vățaseră și ei la școală.

deea acestui raid ne-a dat-o, într-o scrisoare, unul 
din corespondenții voluntari ai ziarului nostru, tova
rășul llie Goldemberg, care ne-a povestit cîteva din 
impresiile pe care i le-au produs serile de dans or
ganizate în București, în diverse locuri, și în special 
la casele de cultură ale tineretului, ia casele raionale 
de cultură, Ia diferite cluburi.

„Zn seara zilei de duminică 17 martie 1963 — ne scrie corespon
dentul — am fost la Casa de cultură a raionului Tudor Vladimi- 
rescu de pe strada Turturele. Aici totul sclipește de curățenie și 
ordine. Mai mare dragul să dansezi. Orchestra cîntă melodiile de 
dans cele mai frumoase într-un fel armonios și îmbietor, din re
pertoriu făcînd parte cîntecc romînești cunoscute și îndrăgite de 
tineri. Tinerii dansează corect și frumos.

Duminică 24 martie m-am hotărît însă împreună cu un coleg 
să merg la Casa de cultură a tineretului din raionul Grivița Roșie,

La ora 18,10 am intrat în holul în care plutea o ceață deasă de 
fum de țigară. Aceeași atmosferă și în sala de dans. Și iluminatul 
lăsa de dorit. Sala era arhiplină, iar orchestra ciuta într-un fel 
„originaV9. La fiecare bucată se ridica în picioare un instrumentist 
care începea să improvizeze încît nu mai știai dacă se cîntă buca
ta începută sau alta. Cît am stat aici n-am putut să recunosc nici 
măcar o melodie cunoscută, ci numai improvizații care nici măcar 
nu sînt de bun gust. Pentru garderobă s-a găsit, de asemenea, o 
soluție mai... comodă. Hainele stau pe scaune în sala de dans. Dar 
ce e mai neplăcut, e că aici li se îngăduie unora să facă demon
strații de dans exhibiționist.

Firul e trainic, dar atentă la 
calitatea produselor, Lala Ni- 
culina de la Fabrica de tri
cotaje „Tînăra Gardă" din 
Capitală supraveghează cu 
cea mai mare atenție ma
șina rectilinie automată 

tricotat.

Foto: AGERPRES

P. DUMITRU 
lăcătuș

Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Banat aplică cu 
bune rezultate recomandările 
inginerilor agronomi pentru 
semănarea în condiții optime 
a culturilor din epoca I. Ast
fel, gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile agricole co
lective din raioanele Timi
șoara, Sînnicolau Mare, Deta, 
Arad și altele au trecut la 
efectuarea acestor lucrări în 
mod diferențiat, pe anumite 
porțiuni mari de teren svîn- 
tat, paralel cu acțiunile între
prinse pentru scurgerea apei 
de pe suprafețele unde s-au 
format bălți. Ca urmare 
fost însămînțate pînă acum 
diferite culturi furajere 
plante tehnice mai mult de 
50 000 hectare, ceea ce repre
zintă 45 la sută din terenurile 
destinate culturilor din prima 
epocă. Un număr de 40 de uni
tăți agricole socialiste din ra
ioanele de șes ale regiunii au 
terminat în întregime semăna
tul acestor culturi. De aseme
nea, în raioanele Deta și Ti
mișoara, semănatul sfeclei de 
zahăr a fost făcut în propor
ție de peste 80 la sută.

In prezent, gospodăriile agri
cole de stat și colective din 
regiunea Banat au intensifi
cat . și lucrările de pregătire a 
terenurilor rezervate culturii 
porumbului.

au 
cu
Și

(Agerpres)

CU TINERII DIN CAPITALA

Colac peste pupăză, mai tîrziu am fost și martorul unor acte de 
huliganism din partea unui tinăr „decan" al dansului.

Și la toate acestea tovarășii din conducerea casei de cultură a 
tineretului priveau senin și împăcafi cu lucrurile".

Ne-a mai povestit corespondentul nostru în scrisoarea lui și alte 
aspecte de la alte locuri de distracție ale tineretului, lucruri fru
moase și lucruri care l-au impresionat neplăcut și astfel ne-a su
gerat ideea unui raid pe care să-1 întreprindem într-o sîmbătă 
seară prin București.

Aceasta a fost seara zilei de sîmbătă, 30 martie.

Farmecul serii de dans

b rimul popas : Casa 
de cultură a tine
retului din raio
nul 23 August.

Aici, o primă și 
irumoasă imagine 
ne-o oferă însuși

modul în care fetele și băieții 
de la intrare fac primirea in- 
vitaților, schimbul prietenesc 
de cuvinte care transmite parcă
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o parte din farmecul acestei 
seri. Și nu ne înșelăm. In sala 
mare și luminoasă domnește 
pretutindeni frumosul: de la 
repertoriul de înaltă finută al 
orchestrei, la dansul grațios și 
elegant al perechilor de tineri. 
Intr-una din pauze stăm de vor
bă cu cîțiva dintre ei. Cei mai 
mulți sînt de la Uzinele 23 Au
gust, Republica, F.R.B.

LA DANS
— Ați mai fost la casa 

cultură ?
— De nenumărate ori.
— Ce vă atrage ?
— Programul. Aici, de fieca

re dată e un program intere
sant.

De exemplu, astă seară; 
după un „moment poetic" ii 
vom asculta pe soliștii de mu
zică ușoară ai casei de cultură. 
Și nu numai pe ei. Chiar acum 
s-a anunțat că vom avea in 
mijlocul nostru pe Aida Moga, 
Florin Dorian și Mircea Crișan.

— Și la Joile tineretului ve
nim cu plăcere. Joia trecută, 
de exemplu, înainte de dans, 
am luat parte la medalionul 
„Savantul romin Gheorghe Ma
rinescu". Adesea ni se fac și 
demonstrații practice de dans, 
se organizează recitaluri din 
cele mai frumoase poezii ale 
poeților noștri... Tinerii ne po
vestesc și despre concursurile 
de dans, „dansul inimioarelor",

de „dansul florilor", concursurile 
ghicitoare pe teme interesante 
din literatură, istorie, geogra
fie, cinematografie, muzică...

— Totdeauna — ne spun ei — 
programele serilor cullural-dis- 
tractive de aici se remarcă prin 
inventivitate și fantezie, rod al 
strădaniei tovarășilor din con
ducerea casei de cultură de a 
oferi tinerilor nu numai seri 
plăcute de distracție, ci și tot 
atîtea prilejuri de îmbogățire a 
cunoștințelor.

Le urăm tinerilor petrecere 
frumoasă și ne îndreptăm spre 
alte locuri unde, în această 
seară de sîmbătă, fetele și bă
ieții Capitalei petrec în tovă
rășia cîntecului și dansului.

VASILE BÄRAN 
MIHAI CARANFIL 

EUGEN FLORESCU 
Fotografii de I. CUCU

Continuarea raidului 
• în pag. a IlI-a

Numele și pronumele _• UȘĂ 
DE APARTAMENT.

Părinții: I. F. Lunca Vaș
căului, Fabrica de binale din 
orașul Dr. Petru Groza.

Anul nașterii: 1962,—1963.
M-am născut în urma unui 

contract încheiat de părinții 
mei cu Trustul regional de 
construcții Crișana. Eu trebuia 
să mă nasc și să ajung o fru
moasă ușă la unul din aparta
mentele ce urmează a fi date 
în folosință în curînd oameni
lor muncii din Oradea.

In mod normal, eu trebuia 
să primesc după naștere și un 
certificat — certificatul de cali
tate. Dar, fie că nu-l meritam, 
fie că le-a fost așa mai la în- 
demînă creatorilor mei, n-am 
primit 
catul 
mult 
ziu, 
alte 
de-ale 
care, 
mine, 
poată 
în lume trebu
iau, oricum, să 
aibă un docu
ment.

Și astfel născute, cu docu
mente în regulă, cu semnal
mente și mai ales cu... semne 
particulare (am destule zgârie
turi și cicatrice), ne-am înfă
țișat noi, vreo 70 de uși, la 
serviciul în care urma să slu
jim toată viața.

Maistrul Ortan Grigore de la 
șantierul blocului turn, din 
Piața București a orașului 
Oradea, ne-a primit călduros 
ne-a ciocănit, ne-a închis, ne-a 
deschis, ne-a mîngîiat cu pal
mele, ne-a zîmbit, s-a bucurau 
Și ne-a aranjat frumos ca să 
nu ne tragă umezeala, să nu 
căpătăm vreun scîrțîit, apoi 
cînd ne-a venit rîndul, am 
fost montate fiecare la locul ei.

Dar a trecut o săptămână și 
) viața frumoasă pe care o vi- 
J sam a început să se năruiască. 
( De născut știam că m-am 
z născut, dar nu știam ce boli
> ascunse mi-au dăruit părinții 
5 mei la naștere.
< Ușă am fost și nu mai sînt.
< De azi încolo, pot apare la 
1 orice campionat de tragere cu 
5 arcul. M-am îndoit ca un arc. 
ji Boala adîncă mă macină, mă 
£ strîmbă și mă răsucește. Sînt
< arc, săgeată, schiu, lopată; un 

singur lucru nu-s ; ușă.
> La 1 martie a.c., un delegat

s

certifi- 
decît 

mai tir- 
odată cu 

surate 
mele 

ca șl 
ca să 
călători

(Agerpres)

AUTOBIOGRAFIE...

I

al Fabricii de binale, în per
soana tov. Clepcea, a venit să 
mă vadă, împreună cu cei doi 
ajutori ce îi avea. Sarcina lui 
era foarte grea ; trebuia să mă 
transforme iar în ușă.

Cum însă minuni nu se în- 
tîmplă și arcul ușă nu se face, 
s-a încheiat un act prin care 
creatorii mei își iau un an
gajament ca pînă la 25 mar
tie a. c. să mă schimbe atit 
pe mine, cît și pe celelalte 70 
de surate, ce stau strîmbe și 
sucite și din greșeală botezate 
„uși”.

Acte sînt, circulare sînt, pro
cese verbale sînt. Lipsesc însă 
ușile pentru 
Oradea.

Dar nu atît

?

blocul turn din ( £ 
faptul că m-am J 
născut cu ' '
interne și 
vindecabile 
face să-mi 
această 
biografie.

In ziua de 22 
martie a. c., 
conducerea fa
bricii de bina
le, telefonic, a 
declarat că am 
frumoasă la ei 

strîmbă, 
„a-

boli 
ne
nia 
fac 

auto-

fost bună și 
acasă și dacă-s rea, 
gheboasă, acum, asta este 
vantajul” I.L.L.-ului, care tre
buie să mă preia așa cum sînt, 
că de nu, cît or fi și or trăi, 
cei de la construcții, ușă în 
casă n-or avea de la fabrica 
de binale...

Iubiți cititori și viitori loca
tari ai blocurilor în care se 
montează timplăria de la I. F. 
Lunca Vașcăului 1 Mă adre
sez vouă, ca să cunoașteți 
trista mea biografie și să nu 
mă condamnați pe mine dacă 
voi rămîne în casa voastră așa 
schimonosită cum sînt. N-am, 
zău, nici o vină — vă dați sea
ma. Dar dacă părinții mei de la 
fabrica de binale n-au fost în 
stare să ne facă și pe noi uși, 
ca toate ușile, un lucru nu pri
cep : de ce nu vor ei să-și re
cunoască neputința și de ce se 
încăpățânează să ne prezinte în 
lume drept 
tem?!
spus,

nu Iuși

Câ, 
orice

ceea ce nu sîn- 
după cum v-am 
sîntem — numai

de apartamentUșa
Pentru conformitate
Ing. MIHAIL BAER 5 
controlor de calitate s

T.R.C. Crișana ț

Consfătuire privind ocrotirea 
monumentelor naturii

La 
tuire 
telor 
Deltă și zona inundabilă a Dunării, 
precum și a complexului Razelm.

Participanții — membri ai comi
siei monumentelor naturii a Aca
demiei R. P. Romîne, reprezentanți 
ai unor ministere și organizații 
economice centrale, ai Comitetu
lui de stat al apelor și ai organelor 
locale de partid și de stat — au 
abordat probleme în legătură cu 
ocrotirea vinciului, valorificarea 
rațională a bunurilor stuficole și 
piscicole, protejarea și conservarea 
monumentelor naturii și a rezerva
țiilor naturale din această parte a 
țării, popularizarea acțiunilor și

Tulcea a avut loc o constă- 
privind ocrotirea monumen- 
naturii, faunei și florei din

măsurilor de ocrotire a obiective
lor de interes științific.

Au fost făcute propuneri privind 
mai strînsa colaborare dintre orga
nele economice, științifice și ob
ștești care au diferite sarcini în 
Deltă și în zona inundabilă a Du
nării. Printre măsurile propuse se 
numără, de asemenea, efectuarea 
unui nou recensămlnt al pelicani
lor, identificarea tuturor păsărilor 
ihtioiage și .......
în echilibrul 
pe schițe și 
rezervațiilor
rea normelor privind 
faunei și florei etc.

stabilirea 
biologic, 

marcarea 
naturale,

rolului lor 
delimitarea 
pe teren a 
îmbunătăți- 

ocorotirea

(Agerpres)



i

valfa^ea 
laiului :

suprafață de peste 
33 000 de ' 
din raionul 
mai ales în 
de munte 
dealuri, este acope
rită cu pășuni na- 

bogăție care, în- 
folosită rațional, 
o bună perioadă 
importantă canti- 
valoroase și din- 

Creșterea 
verde 

cn atît mai necesară, cu cît 
acesta sectorul zootehnic al 
taților agricole socialiste 
raion se va dezvolta mult, 
fel, numărul taurinelor va spori 
de la 38 000 Ia peste 49 000 de 
capete, din care 28 400 vor fi 
vaci cu lapte ; al ovinelor de la 
96 500 la peste 103 000 de ca
pete.

La indicația comitetului raio
nal de partid, consiliul agricol 
raional a stabilit o serie de mă
suri prin aplicarea cărora pro
ducția de masă verde pe pajiș
tile naturale va crește de la a- 
proximativ 4 000 de kilograme 
la hectar anul trecut, la peste 
6 500 de kilograme în anul aces
ta, ceea ce ar însemna obținerea 
în plus a unei cantități de peste 
8 000 de vagoane de iarbă. Se 
știe că, după normele științifice, 
o vacă cu lapte trebuie să con
sume zilnic 40—70 de kilograme 
de nutreț verde, tineretul taurin 
între 2—3 ani cîte 20—30 de ki
lograme, iar oile între 6 și 8

turale. Este o 
treținută și 
poate asigura 
dintr-un an o 
tate de furaje 
tre cele mai ieftine, 
producției de masă

hectare 
nostru, 

golurile 
și pe

este 
anul 
uni- 
din 

Ast-

’kilograme (în afară de celelalte 
furaje). Presupunînd că această 
cantitate este asigurată numai 
prin pășunat pe pajiștile natu
rale, înseamnă că cele peste 
8 000 de vagoane de iarbă pe 
care le putem obține în plus de 
pe pășunile noastre pot asigura 
necesarul de nutreț verde pe 
timp de aproximativ o lună pen
tru întregul efectiv taurin și 
ovin existent anul acesta în n- 
nitățile agricole socialiste din

noscînd concret obiectivele ce 
trebuie atinse și măsurile preco
nizate, am ajutat organizațiile 
U.T.M. să-și stabilească angaja
mente concrete cu privire la ac
țiunea de întreținere a pășuni
lor, acțiune care, ca și în alte 
părți, a devenit și în raionul 
nostru tradițională pentru tine
ret. Acestea, însumate pot fi con. 
cretizate astfel : tinerii din uni
tățile agricole socialiste din raio
nul nostru vor contribui la în-

nai și ale celor din fiecare uni
tate agricolă socialistă, tinerii 
vor ieși Ia lucru pe pășuni în 
tot timpul anului, ori de cîte ori 
va fi nevoie.

Din constatările făcute pe te
ren de către specialiști, a rezul
tat că unele suprafețe de pășune 
mai slab productive au nevoie 
de îngrășăminte, iar altele nece
sită supraînsămînțări. Pentru a 
contribui la înfăptuirea măsuri
lor luate în această direcție, co

să facă instructaje cu tinerii în
grijitori de animale despre im
portanța și tehnica pășunatului 
rațional.

în ceea ce privește reînsămîn- 
țarea sau supraînsăraînțarea pa
jiștilor pentru îmbunătățirea 
compoziției floristice, vom con
tinua acțiunea începută anul tre
cut cînd pionierii, școlarii și ti
nerii colectiviști au strîns semin. 
țe de ierburi perene valoroase.

Pentru ca activitatea tinerilor

raion. Este o acțiune care me
rită toată atenția. Iată de ce 
comitetul raional U.T.M. Huedin 
a considerat ca o îndatorire pa
triotică de o importanță deose
bită mobilizarea întregului tine
ret de la sate la efectuarea com
plexului de lucrări de întreținere 
necesare pe pășunile naturale. 
Pentru aceasta, cu mult înainte 
de timpul 
lucrărilor 
du-ne cu 
©onsiliului

bun pentru începerea 
pe teren, consultîn- 
specialiștii din cadrul 
agricol raional și cu-

treținerea întregii suprafețe de 
pășuni naturale, din care prin 
muncă patriotică vom întreține 
10 000 de hectare ; vom ajuta la 
defrișarea arboretelor și scoate
rea cioatelor de pe o suprafață 
de 500 de hectare ; pe alte 10 800 
de hectare vom strînge resturile 
vegetale lemnoase rămase de a- 
nul trecut și vom distruge mă
răcinii ; pe întreaga suprafață 
vom împrăștia mușuroaiele. Con
form recomandărilor specialiști
lor de la consiliul agricol raio-

mitetul raional U.T.M. a îndru
mat și ajutat organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate să iniție
ze unele acțiuni de importantă 
valoare economică. De pildă, ti
nerii vor ajuta la colectarea mus
tului dc grajd și îngrășămintelor 
naturale și la împrăștierea aces
tora pe o suprafață de 1 000 dc 
hectare de pășune. Tot în scopul 
îngrășării pajiștilor, am indicat 
organizațiilor de bază U.T.M. să 
ceară inginerilor și tehnicienilor 
agronomi ca în această perioadă

să se desfășoare cît mai bine, or
ganizațiile de bază U.T.M. au or
ganizat special pentru această 
acțiune brigăzi de muncă patrio
tică. Acestea au și trecut de a- 
cum la fapte. îndată după topi
rea zăpezii unii tineri au ieșit la 
lucru și au săpat șanțuri pentru 
scurgerea apelor de pe pășuni, 
iar alții au strîns și au ars res
turile vegetale lemnoase rămase 
de anul trecut, au distrus arbo- 
retele dăunătoare și au strîns 
pietrele împrăștiate pe pajiști.

Tinerii conductori de atelaje, fo. 
losind „ferestrele” buhe de lu
cru, au contribuit la grăparea 
unei suprafețe de 1 000 de hec
tare de pășune naturală. Pentru 
mobilizare^ tinerilor și pentru 
buna organizare a muncii s-au 
evidențiat pînă acum organiza
țiile de bază U.T.M. din Gilău, 
Dragu, Sîmpetru Almașului și 
Răcîș.

în scopul generalizării meto
delor bune, comitetul raional 
U.T.M. și-a propus să organizeze 
în acest an mai multe schimburi 
de experiență între secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. dc 
la sate, între organizațiile 
U.T.M. veciue. Permanent, mem
brii biroului și ai comitetului ra. 
ional U.T.M. vor ajuta organiza
țiile de bază U.T.M. din sectoa
rele de care răspund să-și înde
plinească în întregime angaja
mentele stabilite cu privire la 
mobilizarea tineretului la între
ținerea pășunilor naturale.

Acțiunea 
ceput. Prin 
de-a lungul 
contribui la
vității pajiștilor naturale și, pe 
această cale, la obținerea unor 
producții sporite de lapte, carne,

este de abia Ia în- 
buna ei desfășurare 
întregului an, vom 
creșterea producti-

NUTREȚURI PE TERASELE
AGROPOMICOLE

Gospodăria noas
tră are o suprafață 
arabilă restrinsă — 
367 de hectare, re
stul terenului fiind 
ocupat în cea mai 
mare parte cu li
vezi. Totuși avem 
suficiente posibili
tăți pentru dezvol
tarea sectorului 
zootehnic. Ne-am 
propus, de pildă, ca 
anul acesta să mă
rim aproape de 
două ori numărul 
animalelor proprie
tate obștească. Ast
fel, pe lingă cele 86 
de bovine, vom mai 
cumpăra încă 62 de 
vaci și juninci mon
tate, 400 de oi, porci 
păsări 
Pentru 
hranei 
nainte 
planul 
rări, ne-am 
la toate posibilită
țile pe care le a- 
vem. Pe baza unui 
studiu amănunțit, 
am întocmit un 
plan de repartizare 
a solului pe fiecare 
cultură în parte și 
fără să rupem din 
suprafața destinată 
porumbului boabe 
și griului, am mărit 
suprafața pentru 
culturile furajere 
de trei ori față de 
anul trecut. Acest 
lucru l-am putut 
face prin folosirea 
sistemului agropo- 
micol. O bună par
te din terenul gos
podăriei este ocu
pat, după cum am 
amintit, cu pomi

și altele, 
asigurarea 

lor, încă di- 
de a face 
de cumpă- 

gîndit

fructiferi. încă de 
anul trecut am în
ceput reînnoirea li
vezilor bătrîne și 
desfundarea tere
nurilor în pantă 
pentru plantarea 
lor cu pomi. Astfel 
am ajuns la o su
prafață de 75 ha de 
livadă, .
plantat pomi tineri. 
Tocmai ] 
varea
prafețe și cu plante 
furajere vom putea 
spori cantitățile de 
hrană necesară vi
telor atît pe timpul 
verii 
timpul 
lîngă 
care le vom semăna 
cu porumb siloz, 
dovleci și fasole în 
cultură intercalată, 
pe lîngă plantele 
furajere în cultură 
dublă după grîu și 
secară, vom com
pleta baza furajeră 
cu ovăzul de pe 35 
de hectare, cu sfe
cla de pe 20 de hec
tare și trifoi și lu
cernă de pe 24 de 
hectare — toate 
semănate printre 
pomi. Deși în anul 
trecut am avut nu
mai 35 de hectare 
semănate cu plante 
furajere printre po
mi, am tras multe 
concluzii.
esențială pentru a 
obține
sporite la hectar, 
chiar în situații cli
materice nepriel
nice, o constituie a- 
plicarea întregului

pe care am

prin culti- 
acestei su-

cît și 
iernii.

cele 155 ha

pe 
Pe

Condiția

producții

Calea principală - 
creșterea producției

la hectar

ne

ectorul zootehnic 
al gospodări- 
e i noastre a ajuns 
la începutul aces
tui an la 547 de

1 bovine, 582 de por
cine, 2 081 de ovi-

și numărul animalelor pro
prietate obștească va crește, a- 
jungind Ia slirșitul anului, con
form planului de producție, la 
700 de bovine, 1 033 de porci
ne și 2 400 de ovine. O primă 
măsură pe care am luat-o pen
tru asigurarea hranei necesare 
pe tot timpul anului și a unor 
rezerve pentru anul viitor, a 
fost mărirea suprafeței ocupate 
cu plante furajere de la opt la 
sută din totalul terenului ara
bil, cit a fost anul trecut, la 
12 la sută In acest an. Astfel, 
de la 5 hectare de mazăre am 
ajuns la 70, de la 15 hectare 
cu borceag la 35, de la 40 hec
tare de porumb
După cum se

complex de măsuri 
agrotehnice și exe
cutarea lor la 
timpul potrivit.

Cu toate că vre
mea în primăvara 
aceasta ne-a ținut 
în loc cu unele lu
crări, folosind fie
care „fereastră" bu
nă de lucru, am 
reușit să 
țăm pînă 
treaga 
destinată 
furajere.

In scopul asigu
rării seminței nece
sare în anul viitor, 
pe cele mai bune 
parcele am creat 
loturi semincere — 
ovăz și borceag pe 
5 hectare, lucerna 
și trifoi pe 4 hecta
re. După cum am 
planificat culturile 
furajere 
cum am început în- 
sămînțările (înca- 
drîndu-le în epoca 
optimă), vom reuși 
anul acesta să ne 
creăm o rezervă de 
furaje în special 
din ovăz, lucernă și 
fînuri. în același 
scop, suprafața pe 
care o avem ocupa
tă cu finețe natu
rale — 18 hectare — 
o vom curăța și su- 
praînsămînța.

însămîn- 
acum în- 
suprafață 
plantelor

și după

GHEORGHIȚA 
BOLDUMA 

inginer agronom 
la gospodăria 

agricolă colectivă 
din Mice ști, 

raionul Pitești

ALEXANDRU COZAC 
prim secretar

Comitetului raional Huedin
al U.T.M.

siloz la 75. 
vede, am acor-

Îndată ce terenul s-a zvîntat, colectiviștii din Suseni, regiunea Argeș, printre care numeroși tineri, mobilizați de organizația de bază U.T.M., au început ac
țiunea de întreținere a pășunilor naturale.

eși e tînără, gospo
dăria noastră co
lectivă are sec
toare de producție 
bine 
Printre 
numără 

zootehnic. Dispunem 
de 229 de taurine, din care 145 
vaci și juninci gestante, 730 de 
ovine, aproape 80 de porcine și 
altele. La sfîrșitul acestui an, 
numărul bovinelor va ajunge la 
369 de capete din care 142 vaci 
cu lapte. Aproape în fiecare săp- 
tămînă, cîte două, trei juninci 
din prăsii,ă proprie și din cum
părări intră în producție. Colec
tiviștii noștri acordă acestui 
sector o atenție sporită, deoa
rece el constituie un izvor per
manent de venituri pentru gos
podărie. Pe lîngă construirea 
unor adăposturi bune și selec
ționarea unor îngrijitori cu o 
calificare corespunzătoare, noi 
ne-am preocupat și ne preocu
păm cu grijă de hrana anima-

dezvoltate. 
acestea se 
și sectorul 
în prezent

lelor. In iarna aceasta am avut 
furaje și nutrețuri variate. Mai 
avem în două gropi porumb si
loz și alte furaje la care încă 
n-am umblat. Dar, așa cum spu
neam, numărul animalelor, și 
mai cu seamă cel al taurinelor, 
va continua să crească. Iată de 
ce, consiliul de conducere, sub 
îndrumarea organizației de 
partid, a întocmit din timp un 
plan de măsuri menit să ducă

rumb furajer. Mai avem, de a- 
semenea, o suprafață de 55 de 
hectare cu lucerna, în anul a] 
doilea de producție. Pe întreaga 
suprafață s-a făcut încă din 
martie o lucrare de întreținere 
cu grapa. Vom da patru coase, 
eșalonate pe perioade. Canti
tatea rezultată de la prima 
coasă o vom administra în 
hrana animalelor, iar cea re
zultată din celelalte trei coase

jele. Tot ei vor administra, în
dată ce timpul va permite, în
grășăminte chimice pe toată su
prafața, în doze diferențiate. In 
felul acesta pășunea își va du
bla. producția, adică va ajunge 
la cel puțin 8 000 de kg de 
masă verde la hectar.

Unde pășunea a fost 
slabă, am pregătit terenul
l-am îngrășat cu superfosfat 
vederea însămînțării a 50

mai 
Și 
în 
de

Economicitatea
culturilor intercalate

• Anul 1960 — 45 ha.
• Anul 1961 — 200 ha.
• Anul 1962 — 300 ha.
• Anul 1963 — 480 ha.

După cum se poate constata 
din tabelul de ntai sus, suprafe
țele destinate culturilor interca
late au crescut în gospodăria 
noastră de la an la an. Acest lu
cru se datorește faptului că pro
pria experiență ne-a convins că 
folosirea culturilor intercalate 
este un mijloc important și efica
ce de sporire a cantității de pro
duse la hectar, de valorificare 
mai deplină a suprafețelor ara
bile. lată, spre exemplu, în anul 
1961, cînd am cultivat intercalat 
printre porumb 101) ha cu fasole, 
și 100 lia dovleci, în afară de 
porumb am strîns de pe fiecare 
hectar cultivat în acest fel și 
cite 195 kg de fasole și 2 500 
kg dovleci, ceea ce a făcut ca va
loarea producției la hectar obți
nută pe aceste sole să fie cu a- 
proape 2 000 de lei mai mare 
decit pe terenurile însămînțate 
doar cu porumb. In 1962, cînd 
am extins culturile intercalate, 
gospodăria a realizat de pe urma 
lor un venit suplimentar de peste 
122 000 de lei, Dar acesta este 
numai un aspect al cîștigului pe 
care l-am obținut de pe urma 
cultivării intercalate a porum
bului cu fasole și cu dovleci. 
Pentru că, pe de altă parte, cul
turile intercalate uu permis gos
podăriei să obțină o însemnată 
cantitate de furaje necesare sec
torului zootehnic. Cele patru va
goane de vreji de fasole au con
stituit o importantă rezervă de 
hrană pentru efectivul de 1 200 
de oi ale gospodăriei. Valoarea 
nutritivă ridicată a acestor nu
trețuri ne-a ajutat să realizăm 
hrănirea oilor corespunzător

scopului pe care ni l-am propus : 
acela de a spori numărul fătări- 
lor duble (pentru creșterea rapi
dă a turmei de bază), Intr-ade- 
văr, în acest an am avut 150 de 
asemenea fătări. Dovlecii obți
nuți din cultura intercalată con
stituind un furaj suculent va
loros, au favorizat hrănirea ra
țională și îndestulătoare a între
gului efectiv de vaci al gospo
dăriei. Administrarea lor în ra
țiile zilnice în amestec cu furaje 
grosiere tocate, ne-a dat posibi
litatea să economisim importante 
cantități de concentrate și a con
tribuit la obținerea unei produc
ții de aproximativ 2 000 de litri 
de lapte de la fiecare vacă fu
rajată.

in acest an, planul de produc
ție al gospodăriei noastre pre
vede extinderea în continuare a 
culturilor intercalate. Astfel, vom 
însămînța 240 ha de porumb cu 
fasole și 190 ha de porumb cu 
dovleci. in 1962, cu titlul de ex
periență, am cultivat împreună 
porumbul și pepenii furajeri pe 
o suprafață de un hectar. I-am se
mănat la fel ca dovlecii, la fie
care al treilea rînd de porumb. 
Ne- îndoiam oarecum de rezulta
tele pe care le vom obține, știind 
că pepenele furajer este o plantă 
care are nevoie de soare. Dar re
zultatele au fost neașteptate. Am 
obținut o producție de peste 
5 000 kg de pepeni furajeri la 
hectar. Iată de ce, în acest an, 
vom spori și această suprafață la 
50 de hectare. Pentru realizarea 
culturilor intercalate am luat 
toate măsurile încă de pe acum. 
Odată cu pregătirea seminței de 
porumb au fost trimise la labo
rator și au fost selecționate 
3 500 kg fasole, 400 kg semințe 
de dovleci și 10 kg semințe de 
pepeni furajeri. La recomandarea

consiliului agricol regional, în 
acest an nu vom face însămîn
țarea simultană a porumbului cu 
celelalte culturi. Vom însămînța 
mai înainte porumbul și apoi ce
lelalte plante. Aceasta cu scopul 
de a evita ca fasolea, cît și do
vlecii, care răsar mai repede de- 
cît porumbul, să fie periclitați 
de brumele care în Dobrogea cad 
uneori și primăvara. Încă de pe 
acum, am făcut o repartizare a 
colectiviștilor care vor lucra la 
însămînțatul prin porumb al fa
solei, pepenilor furajeri și dovle. 
cilor. Am stabilit, de asemenea, 
și măsurile pentru întreținerea 
acestor culturi începînd de la în- 
sămînțare pînă la recoltare. 
Ne-am gîndit totodată și la re
coltare, deoarece experiența a- 
nulul trecut ne-a arătat că, acor. 
dînd o atenție deosebită acestei 
lucrări, evităm, ca in cazul fa
solei, de pildă, pierderile prin 
scuturare.

Cele cîteva sute de tone de do. 
vleci și pepeni furajeri și 1 500 
tone de vrejuri de fasole pe care 
ne-am propus să le obținem ne 
vor da posibilitatea să asigurăm, 
prin îmbinarea cu celelalte fu
raje, o hrănire corespunzătoare 
celor 1 400 de oi și a celor 150 
de vaci cu lapte proprietate ob
ștească. Pe baza acestor furaje, 
vom putea să sporim producția 
de lină la fiecare oaie, iar pro
ducția de lapte la peste 2 100 li
tri de la fiecare vacă furajată, 
lată motivele pentru care, în gos
podăria noustră, suprafețele cu 
culturi intercalate au sporit de 
la an la an.

VIRGIL BADEA
inginer agronom la G.A.C.

Valu lui Traian, raionul
Medgidia

la asigurarea animalelor cu 
hrană din belșug pe tot par
cursul anului și a unor rezerve 
pentru anii viitori.

încă din toamnă am semănat 
cu secară masă-verde, 28 de 
hectare. Acum, în primăvară, 
îndată ce timpul a permis, am 
intrat în brazdă și am semănat 
în urgența întîi 90 de hectare 
cu borceag, 30 de hectare cu 
ovăz și 10 hectare cu mazăre. 
Culturile au și răsărit. Pe mă
sură ce secara va fi consumată 
de animale, vom reînsămînța 
suprafețele eliberate cu po-<

o vom păstra pentru fin. Așa
dar, cam 250 de tone vor fi re
ținute pentru iarnă. Mai avem 
și o pășune naturală pe 112 
hectare. Jumătate din această 
suprafață o vom iriga. Pentru a 
fi mai rentabilă, vom duce va
cile aici cînd iarba va fi de 
cel puțin 10 cm. Vreau să mai 
arăt că, mobilizați de organiza
ția U.T.M., tinerii colectiviști 
au făcut în această primăvară 
lucrări importante pe pășune. 
Prin muncă patriotică, ei au 
distrus mușuroaiele, au curățat 
mărăcinii, au grăpat cu atela

hectare cu amestec de ierburi 
perene — graminee și legumi
noase — nutreț pe care anima
lele îl consumă 
epoca a doua, 
10 hectare cu 
verde și 30 de 
rumb pentru siloz. N-am negli
jat nici culturile duble. Imediat 
ce vom elibera terenurile de 
secară, orz și borceag, vom în
sămînța 70 de hectare cu po
rumb masă-verde și dovleci 
printre porumb pe 150 de hec
tare.

Evident că avem și alte re-

bine. Acum, în 
vom însămînța 
porumb masă 
hectare cu po-

zerve de nutrețuri bune. Așa, 
de exemplu, noi vom însiloza 
toate coletele de sfeclă de pe 
40 de hectare. Tinerii s-au an
gajat să recolteze pipirig, bu
ruieni și ierburi din preajma 
rîurilor ce străbat comuna 
noastră, pe care le însilozăm în 
amestec cu resturile de pe 
cele 135 de hectare ale grădinii 
de legume. In felul acesta vom 
realiza cel puțin 200 de tone de 
nutrețuri însilozate. Toți coce
nii rezultați de pe cele 750 de 
hectare, pe care vom avea po
rumb 
toca 
hrană 
melasă. Legat de aceasta vreau 
să arăt că gospodăria noastră 
va primi, pe bază de contract 
cu Fabrica de zahăr Chitila, 320 
tone de borhot și 80 tone de 
melasă. Mai reținem cantitatea 
de orz de pe 20 de hectare se
mănate în toamnă și zoana de 
grîu rezultată de Ia selector, 
precum și pleava de grîu. In 
toamnă, vom semăna secară pe 
50 de hectare, pentru ca în pri
măvara viitoare să avem 
masă verde de timpuriu.

In felul acesta socotim că 
vom asigura întreaga cantitate 
de nutrețuri necesare și vom 
avea și rezerve importante 
pentru anul viitor.

Ing. VLADIMIR JELEA 
președintele G.A.C.

Negoești, regiunea Ploiești

pentru boabe, îi vom 
mărunt și-i vom da ca 

vitelor în amestec cu

dat o deosebită atenție extin
derii culturilor furajere valo
roase, bogate in proteine.

Dar, la baza asigurării nu
trețurilor nu va sta această ex
tindere care, evident, este des
tul de mică, ci creșterea pro
ducției la hectar și folosi
rea intensivă a pămîntului. Să 
exemplificăm. Avem cultivate 
în preajma grajdurilor, încă 
din toamnă, la epoci diferite, 
140 de hectare cu orz și secară 
pentru masă verde. Plantele 
s-au dezvoltat bine peste iarnă 
și acum sînt tocmai bune de 
administrat în hrana animale
lor. Pe timp bun, însorit, cînd 
terenul este zvîntat, vom scoa
te aici vitele la pășune-, pe 
timp ploios, vom cosi ovăzul și 
secara și Ie vom da la iesle. In 
felul acesta avem asigurat fu
raj verde în toată luna aprilie 
și pînă la jumătatea lunii mai, 
clnd vom cosi și însiloza restu
rile vegetale de pe această su
prafață. îndată după aceea, în
tregul teren (140 de hectare), 
va fi arat și însămlnțat cu alte 
culturi furajere — în principal 
cu porumb pentru siloz. In to
tal, în acest an vom avea cul- 

duble pe o suprafață de 
de hectare.
dată cu venirea primelor 
frumoase din acest an, Ia 

noi în gospodărie s-a trecut la 
însămînțarea culturilor furajere 
din epoca I. A fost însămînțată 
cu orz și mazăre întreaga su
prafață planificată, iar acum se 
lucrează intens Ia însămînțarea 
lucernei și trifoiului.

După cum am amintit, noi 
nu am considerat mărirea su
prafețelor destinate culturilor 
furajere ca o condiție de bază 
pentru asigurarea nutrețurilor 
necesare animalelor, ci accen
tul principal l-am pus pe creș
terea producției la hectar. O 
cale importantă pentru atinge
rea acestui obiectiv o consti
tuie folosirea sistemului cultu
rilor intercalate. Astfel, pe 350 
de hectare vom însămînța prin
tre porumb dovleci, fasole etc. 
Apoi, tot în scopul creșterii 
producției la hectar, am înce
tat de a mai acorda culturilor 
furajere locul unei „cenușăre- 
se". Pe cît a fost posibil, le-am 
repartizat terenuri bune, iar 
acolo unde fertilitatea acestora 
a fost mai scăzută, am aplicat 
îngrășăminte. In plus, am pre
văzut în planul de producție a- 
plicarea întregului complex a- 
grotehnic pentru toate culturile 
furajere. Acest plan a și înce
put să fie înfăptuit. Pe cele 95 
de hectare de trifoiște trans
portăm acum urină diluată șl 
îngrășăminte fosfatice, iar lucer- 
niera a fost grăpată. La aceas
tă acțiune o contribuție deose
bită o aduc tinerii noștri con
ductori de atelaje, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M. In 
continuare, ne preocupă însă- 
mînțarea în timpul optim a po
rumbului (boabe și siloz) pen
tru care avem asigurate toate 
condițiile.

Inchipuiți-vă toate aceste 
măsuri (care vor fi înfăptuite în 
întregime) ca tot atîlea căi prin 
care vor crește stocurile 
furaje necesare animalelor pro
prietate obștească și vă 
da seama că vom putea 
gura o abundență de nutrețuri 
nu numai pentru anul acesta, 
ci ne vom crea o rezervă (boa
be, siloz, fînuri) și pentru anii 
viitori.

Pe această bază vor crește 
producțiile Ia toate speciile 
noastre de animale.

de

veti 
asi-

BEXA LOGHIN
președintele G.A.C. din comuna 
Igriș, raionul Sînnicofau Mare

• 30 de tineri colectiviști din comu
na Iedu, raionul Tg. Mureș, mobilizați 
de organizația de bază U.T.M., au 
ieșit duminică (31 martie) la muncă 
patriotică pentru întreținerea pășuni
lor. Cu sape, cazmale și greble ei au

Mușuroaiele sînt dăunătoare -, este ne
cesar să le împrăștiejn

distrus și strîns resturile vegetale 
lemnoase rămase de anul trecut, mă- 
răcinișurile și au împrăștiat mușu
roaiele. în urma acestei acțiuni, bine 
organizată, au fost curățate peste 30 
de hectare de pășune naturală.

• Deși timpul a fost neprielnic, du
minică, peste 70 de tineri din comuna 
Răstolița, raionul Toplița, au organi
zat o acțiune de muncă patriotică 
pentru întreținerea pășunilor natura
le. Lucrarea s-a putut efectua pe o 
suprafață de 15 hectare, unde tere
nul se zvîntase. A început astfel în
făptuirea unuia din obiectivele im
portante prevăzute în planul de mun
că al organizației de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă.

• Una din acțiunile de mare im
portanță economică pentru înfăp
tuirea căreia organizațiile U.T.M. din 
satele raionului Satu Mare mobili
zează în zilele acestea un însemnat 
număr de tineri colectiviști este în
treținerea pășunilor. Folosind fiecare 
zi bună de lucru în cîmp, tinerii co
lectiviști din Ardud, Botiz și din alte 
comune au reușit să curețe de mără
cini, să defrișeze tufișurile și să îm
prăștie mușuroaiele pe întreaga su
prafață de pășune dată în folosință 
gospodăriilor colective. Pînă acum, în 
întreg raionul au fost efectuate lu
crări de îngrijire pe o suprafață de 
peste 5 000 de hectare.
în regiunea Maramureș se organi

zează, între 1 și 10 aprilie, decada mun
cii patriotice pentru întreținerea pă- 
junilor și fînețelor naturale. în acea*

și pășunile trebuie grăpate

stă perioadă tinerii, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., vor efectua o serie 
de lucrări (defrișări de arborete, cu
rățirea de mărăcini, împrăștierea mu

șuroaielor etc.) pe o suprafață de peste 
50 000 de hectare

• în scopul asigurării necesarului 
de furaje verzi pentru cele 170 de 
vaci cu lapte proprietate obștească, 
colectiviștii din comuna Bivolari, re
giunea Iași, au luat o serie de mă
suri ca : pășunatui rațional, pe par
cele, pe cele 20 de hectare cu pășune 
naturală care, pe măsură ce anima
lele vor consuma iarba, vor fi cu
rățate de resturile vegetale, grăpate 
și îngrășate ; se vor efectua o serie de 
lucrări de întreținere pe cele 10 hec
tare de lucernieră pentru a spori pro
ducția de fin Ia hectar ; vor fi semă
nate, pentru masă verde, 10 hectare 
cu porumb, 10 hectare cu borceag etc.

în total, pentru animalele proprie
tate obștească ale colectiviștilor din 
Bivolari va fi asigurată în anul ace
sta o cantitate de peste 1 600 de tone 
de nutrețuri verzi, bogate în unități 
nutritive.

Gunoiul de grajd bine fermentat — un valoros îngrășămînt



Un spectacol
plin

de tinerețe
însemnări pe marginea noului program 

al Ansamblului artistic al U.T.M.

Constituirea 
Asociației cineaștilor 

din R. P. Romînă
încheierea unui Aranjament de schimburi

ilele acestea, la 
Casa de cultură a 
raionului Tudor 
Vladimirescu din 
Capitală a avut loc 
un interesant spec
tacol dat de către

Ansamblul artistic al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Axat pe abordarea unor va
riate genuri ale artei 
coregrafice și teatrale 
prins cîntece de masă, 
se melodii și jocuri 
piese de muzică 
straie și vocale, dansuri 
lare romînești, recitări, 
și un reușit cuplet satiric) 
spectacolul s-a caracterizat, în 
general, prin ritmul tineresc al 
desfășurării lui, prin bogăția și, 
în mare măsură, prospețimea 
repertoriului, ca și prin 
ziasmul și sinceritatea cu 
au fost interpretate cele 
multe piese din program.

Vizionarea spectacolului 
samblului artistic al U.T.M. 
dat, de asemenea, 
constatăm atenția < 
care dirijorii și instructorii for
mațiilor o acordă pregătirii te
meinice a fiecărui colectiv și ar
tist amator în parte.

Astfel, cu totul remarcabilă ni 
s-a părut apariția corului, diri
jat de Marin Constantin. Intr-o 
serie de lucrări ca „Partidule, 
condu-ne” de M. Constantin, 
„Glasul lui Lenin” de Muradelli 
și „Veniți cu noi” de H. Jerea 
corul s-a impus prin omogenita
te, dicție clară, intonație corectă 
și mai ales printr-o sonoritate 
de ansamblu tinerească, pătrun
zătoare.

în cadrul acestui spectacol s-a 
putut observa, de asemenea, a- 
tenția cu care artistul poporului 
I. Budișteanu a urmărit să im
prime membrilor orchestrei popu
lare acel simț al armoniei mo
dale, al echilibrului sonor din
tre diferitele partide de instru
mente.

La recentul spectacol s-a pu
tut observa, în același timp, efor
tul tinerilor artiști pentru înche
garea unei orchestre de muzică 
ușoară omogene, după cum a 
apărut evidentă îndrumarea jus
tă a soliștilor către adaptarea 
unor stiluri originale de inter
pretare. O serie de soliști ca Dan 
Mușatescu, Aurelia Răceanu, 
Heica Tudor, Filomela Călin, 
Anca Agemolu, Doina Coadra, 
Adriana Croitoru au dovedit în 
afara unor importante calități 
vocale, și o concepție justă și o- 
riginală de interpretare.

La cele amintite adăugăm și 
contribuția efectivă adusă la îm
bogățirea și dinamizarea specta
colului de către formația de dan. 
suri (instructor Teodor Vasiles- 
cu), verva impresionantă în exe
cutarea călușarilor sau a brîului 
oltenesc, grația și eleganța din 
dansul maramelor.

Solicitat să ne arate cîteva din
tre preocupările de viitor ale 
Ansamblului, dirijorul Marin 
Constantin, directorul Ansamblu
lui, ne-a spus :

„Spectacolul acesta noi l-am

muzicale, 
(el a cu- 
numeroa- 
populare, 

ușoară orche- 
popu- 

precum

entu-
cara 
mai

An- 
ne-a 

, prilejul să 
deosebită pe

organizat mai mult cu titlu de 
experiență. Pe de o parte, am 
dorit să vedem practic, pe scenă, 
care sînt roadele muncii depuse 
pînă acum de un colectiv format 
din artiști amatori foarte tineri, 
fără experiență scenică, deci să 
constatăm eficiența metodelor 
folosite de noi pentru pregătirea 
acestui colectiv nou, iar pe de 
altă parte să realizăm o confrun
tare cu publicul pentru a ne edi
fica asupra gradului de accesibi
litate al spectacolelor combina
te : cor, dansuri, muzică popu
lară, muzică ușoară, soliști, reci
tări, cuplete.

Vreau să vă spun că am adop
tat acest gen de spectacol, care 
reprezintă o noutate în activi
tatea noastră, tocmai din dorința 
de a oferi iubitorilor de muzică, 
și în general spectatorilor, ma
nifestări artistice instructiv-edu
cative străbătute de entuziasmul 
și tinerețea specifice ansamblu
lui. Orchestra de estradă pe 
care, după cum știți, am înfiin
țat-o recent, (această formație 
aflîndu-se în prezent la primul 
ei spectacol), va contribui la 
răspîndirea în rîndurile spectato
rilor a muzicii ușoare și de es
tradă valoroase, la cultivarea 
gustului pentru lucrările fru
moase, de înaltă ținută artistică, 
în legătură cu acest lucru sîu- 
tem preocupați în prezent de a- 
tr ager ea, alături de ansamblu, 
a unor compozitori valoroși că
rora să le cerem lucrări de mu
zică ușoară la nivelul exigențe
lor actuale ale creației noastre 
artistice.

Noutatea spectacolului nostru 
constă deci, pe de o parte, în 
profilul deosebit pe care l-a că
pătat prin combinarea mai mul
tor genuri de artă, iar pe de altă 
parte, în faptul că, exceptînd 
unele piese coregrafice, întregul 
lui repertoriu este nou99.

— Vă referiți desigur și 
cupletul satiric „Măriuca de 
Ieși99,

— Evident, mă refer și
acest cuplet, ca și la toate mo
mentele satirice care vor intra, 
în viitor, în contextul spectaco
lelor noastre. Momentul satiric 
va contura, de asemenea, un as
pect nou al acestor spectacole, 
va contribui la îmbogățirea con
ținutului și varietății lor, la spo
rirea eficienței lor educative.

— Am reținut din Cele spuse 
mai înainte de dumneavoastră că 
nu numai repertoriul abordat și 
profilul spectacolului sînt noi, ci 
și membrii ansamblului.

— Exact. Prin specificul său, 
ansamblul nostru este un ansam
blu de tineri. Este firesc, deci, 
ca membrii mai vechi, care au 
ajuns la o anumită vîrstă, să lase 
locul altora mai tineri, de ase
menea dornici de a-și însuși o 
pregătire artistică complexă. A- 
cum cîteva luni ne-am aflat toc
mai în situația acestei primeniri. 
Peste 90 la sută 
total al 
au sosit 
tru.

— Un

la 
la

la

din numărul 
membrilor ansamblului 
recent in mijlocul nos-

colectiv nou și cu toate

Marți a avut loc la Consiliul ci
nematografiei ședința de constitui
re a Asociației cineaștilor din 
R. P. Romînă (ACIN).

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinemato
grafiei din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, reprezentanți 
ai studiourilor cinematografice 
București Și „Al. Sahia“, regizori, 
scriitori și scenariști, operatori, 
pictori scenografi și alți lucrători 
din cinematografie.

în ședință s-a hotărît ca, pînă la 
prima conferință, asociația să fie 
condusă de un consiliu provizoriu 

în cadrul asociației vor funcțio
na : secția filmului artistic -, secția 
filmului de scurt metraj — docu
mentar și de animație î secția ci- 
necluburi.

(Agerpres)
e----

INFORMAȚII

în domeniul culturii, invățămintului

> Corul și formația de dansuri j 
f ale Ansamblului artistic al J 
f U.T.M. în timpul spectaco-1 
[ îuiui. i

acestea a prezentat un spectacol, 
în general, valoros.

— Da. în acest sens se pare 
că experiența noastră a reușit. 
Mai avem însă multe de făcut 
pentru pregătirea continuă a for
mațiilor. Bineînțeles, acest lucru 
îl vom face, de acum încolo, pa
ralel cu o activitate de specta
cole din ce în ce mai intensă.

— Unde veți organiza viitoa
rele spectacole ?

— La cluburi, la casele de 
cultură ale tineretului, la unele 
cămine culturale. în ultima du
minică am dat, de altfel, un 
spectacol in fața colectiviștilor 
din comuna Coșereni din regiu
nea București.

— Spuneați, la începutul con
vorbirii noastre, de unele măsuri 
pe care le-ați luat pentru creș
terea măiestriei artistice a for
mațiilor, La ce măsuri v-ați re
ferit ?

— Vom pune accentul în pri
mul rînd pe dezvoltarea tehnicii 
interpretative a fiecărui membru 
al ansamblului în parte și a for
mațiilor. Așa, de exemplu, la cor, 
prin lecțiile de canto asigurate 
de tovarășii Jean Bănescu și Sa- 
ghin Claudia, urmărim să deprin
dem pe toți cîntăreții cu o teh
nică corectă de cînt. Pe de altă 
parte, înipreună cu dirijorul Ni
colae Vicleanu, continuind expe
rimentarea unor metode noi de 
pregătire a corului, facem înain
tea fiecărei repetiții lecții de 
tehnică a ciutului coral, urmă
rind să deprindem coriștii cu o 
dicție corectă, cu susținerea unei 
intonații clare, cu o frazare ex
presivă și mai ales cu o partici
pare activă la întreaga desfășu
rare a lucrării muzicale.

Desigur că metoda stimulării 
deopotrivă a studiului individual 
ca și a exercițiilor colective va fi 
aplicată, ținînd cont de specific, 
la toate celelalte formații. Vrem 
— și acesta este de fapt unul 
dintre rosturile activității noas
tre — ca ansamblul să devină 
din ce în ce mai mult și o școală 
de creștere a unui mare număr 
de cadre artistice de amatori.

VASILE DONOSE

Cu tinerii din Capitală

SÎMBÂTÂ

• Astăzi la Bucu
rești și Ploiești fotba
liștii noștri susțin două 
întllniri internaționale 
deosebit de atractive.

La 
retur 
rile 
„Cupei orașelor 
guri“, Petrolul va În
cerca să se revanșeze 
in iața valoroasei e- 
chipe maghiare Feren- 
cvaroș Budapesta. în 
primul meci disputat 
la Budapesta, Feren- 
cvaroș a obținut victo
ria cu scorul de 2—0. 
Oaspeții au deplasat 
la București o forma
ție in care figurează 
cunoscuții internațio
nali Matrai, Dalnoki, 
Orosz și dr. Fenyvessi. 
In echipa ploieșteană 
iși vor face reintrarea 
Dudea 1 și A. Mun- 
teanu.

In Capitală, pe sta
dionul Republicii, cu 
Începere de Ia ora 16, 
selecționata Olimpică 
a țării noastre susține 
un serios examen de 
verificare în fața echi
pei Slovan Bratislava, 
care are in componen-

Ploiești, în meci 
pentru sferoi

de finală ale 
tir-

ța sa pe celebrul portar 
Schroii, Popluhar, Mo- 
ravcik și Molnar, de 
nenumărate ori selec
ționați în reprezenta
tiva R. S. Cehoslova
ce. Din echipa olimpi
că vor tace parte prin
tre alții Coman, frații 
Nunweiller, Greavu, 
Motroc, Jenei, Con
stantin, Pircălab, Ion 
lonescu și Varga.

® Stațiile noastre 
de radio vor transmite 
astăzi de la Ploiești, 
cu începere din jurul 
orei 17,10, repriza a 
doua a meciului de 
fotbal Petrolul Ploiești- 
Ferencvaros Budapes
ta. Transmisia se va 
face pe programul I.

• Clștigînd partida 
a 5-a marele maestru 
Tigran Petrosian a e- 
gglat scorul In meciul 
pentru titlul 
de șah pe care-1 
ține la Moscova

mondial 
suș- 

cu

Mihail Botvinnik, cam
pionul lumii.

Întreruptă la muta
rea a 41-a, partida a 
iost continuată ieri, 
dar avantajul deținut 
de Petrosian s-a dove
dit a li decisiv, deoa
rece după eiectuarea

a numai șapte mutări, 
Botvinnik s-a recunos
cut învins.

Înaintea partidei a 
6-a care se dispută 
tăzi, scorul este 
2,5—2,5 puncte, 
piesele albe, joacă 
tăseară Botvinnik.

as- 
de 
Cu 
as-

• După 6 runde, in 
turneul internațional 
de șah de Ia Sarajevo 
pe primele locuri se 
află Simaghin (U.R.S.S.) 
și Portisch (R. P. Un
gară) cu cile 4 puncte 
și o partidă întrerup
tă. Urmează Gligorici 
(iugoslavia), Szabo (R. 
P. Ungară), Pachman 
'R. S. Cehoslovacă), 
'Jhlmann (R. D. Ger- 
nană) cu cile 4 punc
te. In runda a 6-a, Gli
gorici a ciștigat la 
Samkovici, Uhlmann a 
tăcut remiză cu Trifu- 
novici si Pachman cu 
Kozomara.

In palatul sportu
rilor din Budapesta a 
luat sfîrșit turneul in
ternațional de spadă Ia 
care au participat 75 
de sportivi, reprezen- 
tind 5 țări. Turneul a 
fost ciștigat de spada
sinul maghiar dr. 
Kausz, care a totalizat 
în turneul final 3 vic
torii. El a fost urmat 
de compatrloții săi 
Nagy, Fenyvessi, Ga- 
bor, Italianul Saccaro 
și alții.

(Agerpres)

LA DANS
(Urmare din pag- I)

0 nedorită

carte
de vizită

i iată-ne în cealal
tă parte a Bucu- 
reștiului, dincolo 
de podul Constan
ța, la casa de cul
tură a tineretului 
din raionul „Grivi-

Casa — un palat 
Ca peste tot — con-

în Capitală a sosit la invitația 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro
mînă o delegație a Uniunii Ziariș
tilor din Iugoslavia, alcătuită din 
Mirko Ostovici, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din Iugoslavia 
redactor șef al ziarului „Oslobod- 
jenie", și Liuben Apostolski, vice
președinte al Uniunii Ziariștilor 
din Macedonia, redactor la radio 
Skoplje.

Delegația a fost primită de con
ducerea Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă la sediul uniunii.

Ziariștii iugoslavi vor face o vi
zită în Capitală și în

★

Cu prilejul zilei de 
sărbătoarea națională 
ungar, posturile noastre de radio 
transmit, între 2 și 7 aprilie, o săp- 
tămînă a muzicii maghiare. Aceas
ta cuprinde noi înregistrări muzi
cale primite din partea radiotele- 
viziunii din R. P. Ungară.

în programul săptăminii figurea
ză lucrări simfonice și muzică de 
cameră, programe de muzică popu
lară și de dans.

țară.

4 aprilie — 
a poporului

(Agerpres)

în urma tratativelor romîno- 
americane, care au avut loc la 
București, la 2 aprilie a fost 
semnat un Aranjament prin 
care se stabilesc schimburile 
în domeniul culturii, învăță
mîntului și științei pe anii 
1963-1964 între R. P. Romînă 
și S.U.A. și un program de a- 
plicare a acestuia pe anul 1963.

Documentele, care au fost 
semnate din partea R- P. Ro- 
mîne de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și din partea 
S.U.A. de W. A. Crawford, tri
mis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Statelor Uni
te ale Americii la București, 
consemnează schimburi și vi
zite reciproce în domeniul în- 
vățămîntului, științei, tehnicii 
și industriei, artei- interpreta
tive, radiodifuziunii, televiziu
nii și cinematografiei, schim
buri de cărți și publicații,

schimburi turistice și sportive 
între cele două țări.

La semnarea schimbului de 
scrisori au participat; Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Qctav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, funcțio
nari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui învățămîntului și Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Din partea americană au 
fost de față membrii Legației 
S.U.A. din București.

Cu ocazia semnării docu
mentelor, șefii de delegații au 
rostit cuvîntări în care și-au 
exprimat convingerea că acest 
Aranjament va contribui la o 
mai bună cunoaștere reciprocă 
între popoarele romîn și ame
rican.

încheierea lucrărilor plenarei
Consiliului Național al Inginerilor
și Tehnicienilor din R.P. Romînă

Marți s-au încheiat lucrările 
plenarei Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor din 
R. P. Romînă.

în cursul dimineții au conti
nuat discuțiile pe marginea dării 
de seamă. Au luat cuvîntul aca
demicieni, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi, institute de 
proiectări și cercetări, cadre di
dactice din învățămîntul tehnic

Experiența fruntașilor
bun al întregului 

colectiv
(Urmare din pag- 1)

demonstrație, la 18. Ion 
Și

de
Papa, Nicolae Marinescu 
alți tineri reușesc astfel să ob
țină o productivitate mai mare 
și produse de calitate supe
rioară. Există deci condiții ca 
tot mai mulți tineri să pri
mească titlul de evidențiat și 
fruntaș în întrecerea socia
listă.

în generalizarea experienței 
înaintate folosim și alte posi
bilități pe care le avem-la în- 
demînă: gazetele de perete, 
stația de radioamplificare, ga
zetele posturilor utemiste de 
control. N-am putea spune că 
toate acestea au fost folosite 
cu maximum de eficacitate. 
Uneori, la gazetele posturilor 
utemiste de control sau la cele

de perete se afinează materia
le în care se enumera frunta
șii fără a se arăta în mod con
cret modul cum au reușit să 
obțină rezultatele respective. 
De asemenea s-au folosit în 
mică măsură schimburile de 
experiență între secții și cu 
tineri din alte uzine. Despre 
aceste probleme noi am- dis
cutat recent în cadrul comite
tului și vom lua măsurile cu
venite. In atenția noastră se 
află organizarea unei reuniuni 
închinate fruntașilor, ajuto
rarea fiecăruia ca în între
cerea socialistă să-și respecte 
cuvîntul dat. Sînt numai oîte- 
va măsuri care vor contribui 
la creșterea aportului tineri
lor în îndeplinirea sarcinilor 
ce revin uzinei.

superior, responsabili ai comi
siilor inginerilor și tehnicienilor, 
ale consiliilor locale ale sindica
telor, redactori responsabili' ai 
revistelor tehnice. Vorbitorii au 
subliniat că desfășurarea activi
tății obștești a inginerilor și teh
nicienilor în cadrul și sub con
ducerea sindicatelor a dus là ri
dicarea nivelului tehnico-profe- 
sional al inginerilor și tehnicie
nilor, la lărgirea propagării 
cunoștințelor tehnico-științifice 
în rîndul oamenilor muncii, la o 
participare mai activă a cadre
lor tehnice Ia introducerea în 
producție a tehnicii înaintate, la 
îndrumarea și sprijinirea mai efi
cientă a inovatorilor și inventa
torilor.

Participanții la discuții au fă
cut numeroase propuneri în ve
derea îmbunătățirii pe mai de
parte a acestei activități.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tov. Isao 
Martin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, care a 
relevat activitatea pozitivă des
fășurată de ingineri și tehnicieni 
în scopul îndeplinirii sarcinilor 
trasate de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R. și a făcut reco
mandări pentru îmbunătățirea 
activității de viitor a Consiliu
lui Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, a muncii desfășu
rate de sindicate cu comisiile in
ginerilor și tehnicienilor.

La Casa de cultură a tineretului din raionul „23 'August* orchestra este mult apre
ciată de tineri pentru prospețimea șl frumusețea repertoriului
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roșie".ta
nou, nouț.
diții la fel de bune sînt create 
pentru distracția tineretului.

Dar, să vedem cum se des
fășoară aici o seară distractivă.

Proptit în cadrul ușii, un 
portar (care, între noi fie vor
ba, mirosea și puțin a vin) gă
sise de cuviință să se sprijine, 
în misiunea lui, pe o vorbire 
piperată cu expresii bruscante : 
„nu te băga!", „cine ești?" 
„ieși de-aici 1" etc. Auzindu-le, 
te crispezi din prima clipa.

Ce deosebire, vasăzică, față 
de ceea ce văzusem la casa de 
cultură din raionul „23 
gust" 1 Acolo — un grup

Au- 
de 

tineri amabili, primitori, te pof
tesc și, prin însăși ținuta lor, 
îți sporesc veselia, te îndeamnă 
să te comporți plăcut, civilizat. 
Iar aici...

Curios ni s-a părut faptul că 
însuși tovarășul Mihai 
directorul 
torul unei

— Noi, 
cim aici...

— Vă credem. Ne-ar intere
sa, de aceea, să vedem, în ce

Ionel,
casei, este sprijini- 
asemenea atitudini, 
tovarăși, zicea, mun-

constă valoarea educativă a 
programelor dumneavoastră. 
De pildă, a celui din seara a- 
ceasta.

în seara aceea (ca de altfel 
și în alte seri!) nu era... nici 
un program. La conducerea 
casei de cultură ni s-a arătat 
un caiet în care sînt trecute 
niște nume. Constantin Tran
dafir : „a avut manifestări hu
liganice în sală" ; Gh. Cioabă, 
de la „Tehnica mobilei" din 
strada Berzei : „vorbește urît, 
sare la bătaie" ; numele lui e 
repetat de cîteva ori în acest 
caiet. V. Zacheu, elev la Școala 
de petrol-chimie de pe strada 
Batiște: — „recalcitrant, dan
sează urît"... Mai sînt și alte 
nume, dar nu asta are impor
tanță în primul rînd. Importan
tă este constatarea că mai sînt 
unii tineri — puțini, e drept, 
față de cei peste 1.000 care se 
distrează în fiecare sîmbătă 
aici — care nu știu să se com
porte în sălile de dans, care se 
amăgesc pe ei crezînd că se 
umplu de „glorie" făcînd-o pe

„originalii*, adoptînd atitudini 
de prost gust, împrumutate de 
la unii așa-ziși „decani" ai a- 
cestor serate. Unul dintre ace
știa este un oarecare „Dan 
Chelu" numele lui real este 
Dan Stoian , student în anul III 
la I.C.F.

Am cunoscut cu această oca
zie cîțiva tovarăși care-i puse
seră acestui „student" urmă
toarea întrebare, foarte fireas
că :

— Ce fel de educator vei fi 
tu, „Chelule" ? „Chelu" le-a 
întors spatele. Era de aștep
tat. Neexplicabil însă este 
de ce tovarășii din condu
cerea casei de cultură n-au 
desfășurat și nu desfășoară 
o ofensivă continuă, perse
verentă împotriva acestor apu
cături urîte ? De ce se mulțu
mesc ei cu niște „programe" 
minore, fără nici un efect edu
cativ, cînd tocmai spre organi
zarea lor ar trebui să se în
drepte în primul rînd atenția ?! 
Cele cîteva formații artistice 
existente aci sînt nefolosite la 
reuniunile tineretului. în sală

dansează urît, 
simplu nu știu 
la casa de cub

sînt tineri care 
sau care pur și 
să danseze, dar 
tură nu se organizează cursuri 
de dans, deși există toate posi
bilitățile.

Cum rămîne atunci cu auto- 
mulțumirea tovarășilor din con
ducerea Casei de cultură a ti
neretului din raionul „Grivița 
roșie".?

Ceva despre

Promisiunile
propnu-ns

unui afiș

1
■

...Și partenera j 

se miră de o a- j 

semenea /Inulăl 
cavalerului" j

recusem de ou ziua 
prin dreptul Casei 
de cultură a sfatu
lui popular din a- 
celași raion. Pe gri
lajul de fier, un a- 
fiș mare, .scris cu

litere frumoase, anunța textual : 
„Casa de cultură organizează 

în fiecare sîmbătă de la orele 
19,30 pînă la orele 1,30, iar du
minica de la orele 17,30 la 22,30 
— SERI DISTRACTIVE pentriu 
tineret. în program : 
distractiv-educative, 
pentru soliști vocali, 
vesele, DANS..."

...La orele 23 ne aflam în fața 
aceluiași afiș. Alți cîțiva tineri 
își vîrîseră nasurile întrebători 
printre grilajul porții. Sus, la fe
restre însă — întuneric !

— E închis ?
— închis, au răspuns necăjiți 

băieții, care veniseră la pomul 
lăudat...

Organizatorii și-au uitat pro
misiunile de la mină pîn-la gură. 
Și nici măcar n-au găsit că era 
normal să anunțe într-un fel lip
sa lor, pentru ca tinerii să nu-și 
piardă vremea degeaba !

concursuri 
concursuri 

momente

a Casa de cultură 
a tineretului din 
raionul „16 Fe
bruarie' perechile 
dansează. E, în ge
neral, o atmosferă 
plăcută. Impresio

nează mai ales ținuta, îmbrăcă
mintea simplă și frumoasă a ti
nerelor. Poate că tocmai de a- 
ceea ne-a atras atenția o fată 
a cărei înfățișare vestimentară 
și coafură făceau o notă apar
te, prin înfățișarea sa fiind o 
mostră a prostului gust. Părul 
clădit probabil cu multă trudă 
și cu ingenioase mijloace — 
susținut întro căpiță de două 
ori mai înaltă și mai volumi
noasă decît capul propriu-zis 
— era pe punctul terminus al 
unei întregi alcătuiri a ceva ce 
voia să însemne „modă". Intr-o 
pauză am rugat-o pe „dansa
toarea" noastră să ne răspun
dă la cîteva întrebări.

întrebare : Ce părere aveți 
despre dansul modern ?

Răspuns : Este dansul cel mai 
plăcut. Iți dă posibilitatea să te 
destinzi în timpul liber. E ca 
o... gimnastică...

întrebare : Care-i dansul 
dumneavoastră preferat ?

Răspuns : Dansul preferat ? 
Îmi place cha-cha-ul. Pe urmă 
au mai apărut acum niște dan
suri noi cum ar fi „twist' și al
tele, dar nu știu de ce nu se

prea dansează... Multl spun el 
nu le place... Nu-i înțeleg...

întrebare : Alte preferințe ?■■■ 
Răspuns : Mi-ar place să 

dansez vals. Dar nu
întrebare; De cel 
Răspuns : Știu și 

Cintă rar...
l-am mulțumit tinerei inter

locutoare (Aristița Toacă) și 
am privit din nou în sala de 
dans, unde se cînta — o clipă 
rară I — vals. Multe perechi 
entuziaste s-au avîntat în val
sul acesta. Aveau desigur bu
năvoință, dar și-au dat seama 
că nu știu să valseze și încet, 
încet s-au retras. N-au rămas 
în mijlocul sălii decît vreo cî- 
teva perechi care știau într-a- 
devăr să valseze și ofereau un 
spectacol frumos de dans de
cent și vaporos. Tinerii de pe 
margini urmăreau cu încîntare 
frumusețea nemuritorului vals.

V-am relatat toate acestea 
ca să ajungem, cum e firesc, la 
o concluzie. Este oare cu ade
vărat vinovată „dansatoarea' 
noastră de „cha-cha" că nu știe 
decît să maimuțărească un dans 
pe care nu-1 cunoaște ?

Aici nu se cintă vals -, 
chestra, alcătuită numai 
trompete, saxofoane, 
clarinete nu poate 
cînte un vals cu 1 
dulci și îmbietoare pe care le 
cere acest dans. Orchestra a- 
ceasta, de cele mai multe ori, 
țipă ritmic șl îndeamnă la smu- 
cituri. Cursuri de dans nu s-au 
inițiat aici, tinerii nu vin aici 
să învețe să danseze, ci vin să 
danseze așa cum se pricep.

Și-i vina celor care au sarci
na să organizeze serile de dis
tracție ale tineretului și să facă 
din ele în același timp o școa
lă a educației frumosului.

prea știu.

eu ?... Se

(Agerprw)

Scurtă recapitulare
Pe

totuși, la Casa de cultură a tineretului din raionul „16 fe.' 
bruarie" există și garderobă 1

I 
I

or
din 

, tobe și 
firește să 
intonajiile

eara pe care am 
petrecut-o la cîte
va din locurile de 
distracție ale tine
rilor din Capitală 
ne-a lăsat, firește, 
multe impresii fru

moase. La Casa de cultură a ti
neretului din raionul 23 Au
gust, la clubul „Constructorul", 
la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul Nicolae Băl- 
cescu, la Casa raională de cul
tură „Baruh Berea” organiza
torii au oferit tinerilor, în a- 
fara dansului, și programe cul,- 
tural-distractive atrăgătoare: 
concursuri ale soliștilor, ale 
recitatorilor artistici, ale dansa
torilor, scurte spectacole de 
brigadă, momente vesele, va
rietăți cinematografice, revista 
modei etc.

Și trebuie să spunem că toc
mai asemenea programe, com
pletate de un bun repertoriu al 
orchestrei, asigură acea at
mosferă plină de farmec, în 
care tinerii se simt întotdeauna 
bine.

Dimpotrivă, la casa de cul- 
,Grivița ro- 

de 
de pe 

calea Moșilor nr. 290, în a- 
fara dansplui, tinerii n-au mai 
găsit nimic altceva. Casa de 
cultură a tineretului din raio
nul Grivița roșie ca și Casa de 
cultură a tineretului din raio
nul 16 Februarie au o mulțime 
de formații artistice, începînd 
cu brigada artistică de agitație 
și sfîrșind cu soliștii de muzică 
ușoară. De ce nu Ii se oferă a- 
cestora posibilitatea să urce pe 
scenă și să-și arate talentul î 
— Sîmbătă o lăsăm numai pen
tru dans, ni se argumenta.

tură din raionul „i 
șie", la Casa raională 
cultură ,,23 August

cel
al1

N-am înțeles, totuși, ~- 
criterii (în afară de acela 
comodității) își întemeiază to-g 
varășii din conducerea acestor"
case de cultură această optică...» 
inversă. Doar se știe: sîmbătă I 
seara, la casa de cultură vin în- g 
totdeauna cei mai mulți tineri. I 
Ei, vin, desigur, să danseze, dar g 
ar dori, totodată, să ia parte și| 
la un program cultural care ar- 
avea darul să facă seara mail 
interesantă, să-i întregească 
frumusețea.

Am observat apoi și un alt. 
aspect: nu toți tinerii știau săi 
danseze frumos, corect. Mai ini 
toate locurile, alături de pere-g 
chile cu o ținută de dans ele-| 
gantă, armonioasă, se aflau și- 
tineri care ieșeau din comun | 
fie printr-o vădită ștîiigăcie, fie 
printr-o improvizație dă guști 
îndoielnic. In ambele cazuri e" 
vorba de necunoaștere și lucrul ■ 
acesta îl știu foarte' bine toți« 
organizatorii serilor de distrac-g 
ție cu care am discutat. Numai | 
că, la Hiciuna din casele de- 
cultură vizitate nu s-a trecut, | 
încă, la deschiderea acestor 
cursuri de dans despre cărei 
s-a mai vorbit în ziarul nostru.-

Cauza: același spirit de co-l 
meditate și tărăgănare: „Am" 
încercat, s-au înscris deja ti-| 
neri, așteptăm să se mai în-* 
scrie, ne gîndim să începem de_ 
la întîi... etc„ etc.".

Față de această situație, cre
dem că se impun măsuri prac-B 
tice și hotărîte din partea co-« 
mitetelor raionale U.T.M., careg 
au datoria să dea o atenție mail 
mare modului în care se orga-g 
nizează și se desfășoară serile I 
cultural-distractive ale tinere-1 
tului.



Din R. P. ungar» Prezențe romînești

cosmice sovietice hotarepeste
4 la sută500000 și

lansarea unei rachete

în direefia Lunii
• La bordul rachetei e instalată stația 
automată „Luna-4“ cîntărind 1422 kg 

® „Luna-4“ va atinge regiunea Lunii 
peste trei zile și jumătate

MOSCOVA 2 (Agerpres) TASS transmite : în cadrul progra
mului de cercetări asupra spațiului cosmic și planetelor siste
mului solar, la 2 aprilie 1963 în Uniunea Sovietică a fost lansată 
o rachetă cosmică în direcția Lunii.

Ultima treaptă a rachetei a fost plasată în prealabil pe o 
orbită intermediară de satelit artificial al Pămîntului, după 
care și-a luat startul și s-a plasat pe traiectoria de mișcare 
dinainte stabilită.

La bordul rachetei cosmice este instalată stația automată 
„Luna-4” cîntărind 1 422 kg. Stația automată „Luna-4” va 
atinge regiunea Lunii peste trei zile și jumătate.

întreaga aparatură instalată la bordul stației automate func
ționează normal.

Un complex special de măsurători de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice urmărește zborul stației, precizează parametrii traiec
toriei sale și recepționează informațiile științifice.

Potrivit rezultatelor prelucrate pînă în prezent, 
mată se deplasează pe o traiectorie apropiată de 
prin calcul.

La 2 aprilie 1963, ora 16 (ora Moscovei) stația 
distanță de 50 486 km de Pămînt deasupra punctului suprafeței 
globului eu coordonatele 122 grade 37 minute longitudine estică 
și 38 grade 56 minute latitudine nordică.

Următorul comunicat despre zborul stației automate „Luna-4”, 
se va transmite la 3 aprilie.

stația auto- 
cea stabilită

se afla la o

BUDAPESTA. — Cu prile
jul celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Ungariei, în di
mineața zilei de 2 aprilie a 
avut loc solemnitatea depune
rii de coroane la Monumentul 
eroilor romîni din cimitirul 
Rakosliget.

Au fost depuse coroane din 
partea guvernului ungar, Am
basadei R. P. Romîne și a al
tor misiuni diplomatice din 
Budapesta.

La solemnitate au participat 
Incze Jeno — ministrul co
merțului exterior, Mod Peter, 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.P.U. și 
alte persoane oficiale ungare. 
Au fost prezenți Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R.P.R. la 
Budapesta și alți membri ai 
oorpului diplomatic acreditați 
în R, P. Ungară.

BUDAPESTA 2 (Agerpres).— 
In ultimii doi ani au fost în
ființate în Ungaria 43 de noi 
școli tehnice, scrie ziarul 
„Nepszabadsâg”. în anii urmă
tori vor lua ființă alte trei in
stituții de învățămînt de acest 
gen : la Szekesfehervâr pentru 
pregătirea de tehnicieni pen
tru industria constructoare de 
mașini și telecomunicații, la 
Budapesta pentru industria de 
construcții, iar la Godollo pen
tru agricultură.

ROMA 2 — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite : La 1 aprilie, la rec
toratul Universității din Roma 
a avut loc o manifestare în ca
drul căreia trimisul extraordi
nar și ministrul plenipoten
țiar al R. P. Romîne în 
Italia, Mihail Marin, a ofe
rit în dar bibliotecii „Alessan- 
drina” și bibliotecii rectoratu
lui universității o serie de 
cărți romînești printre care lu
crări de 
ință.
Au luat 

versitari, 
cultură, 
nisterului de Externe al Italiei.

Tovarășul Mihail Marin a 
subliniat tradițiile legăturilor 
culturale dintre poporul ita
lian și poporul romîn, legă
turi care în ultimul timp s-au 
dezvoltat prin schimbul de de
legații, de publicații etc.

Mulțumind pentru darul 
primit, rectorul universității, 
Ugo Papi, a arătat, la rîndul 
său, că aceste legături cultu
rale trebuie să se extindă ș? 

mai mult în interesul reciproc 
al celor două țări.

literatură, artă, ști-

parte profesori uni- 
oameni de artă și 

reprezentanți ai Mi-

★ ★

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Lansarea la 
2 aprilie a rachetei cosmice în 
direcția Lunii constituie o con
tinuare a programului sovietic 
de studiere nemijlocită a sate
litului natural al Pămîntului 
începută la 2 ianuarie 1959, 
scrie comentatorul științific al 
agenției TASS.

Luna va fi desigur primul 
corp cosmic pe care va păși 
omul. Oamenilor de știință li 
se cere să elucideze condițiile 
fizice ce vor fi întimpinate 
acolo de cosmonauți.

Al doilea „Lunnik”, lansat la 
12 septembrie 1959, care a dus 
pe Lună fanionul cu stema 
U.R.S.S., a descoperit că pe 
măsura apropierii de suprafața 
Lunii numărul celor mai mici 
particule încărcate — ionii — 
crește ; calculele mașinilor e- 
lectronice au arătat că densi
tatea materiei lunare este de 
două ori mai mică decît den
sitatea apei.

Aparatele celui de-al doilea 
„Lunnik’’ sovietic au transmis 
pe Pămînt date importante 
despre Lună. Ele au stabilit că 
satelitul Pămîntului nu are 
cîmp magnetic și centură de 
radiații formată din particule 
încărcate.

Iar la 4 octombrie 1959 de 
pe bordul stației automate in
terplanetare — cel de-al trei
lea „Lunnik” sovietic, a fost 
fotografiată partea invizibilă 
de pe Pămînt a Lunii.

Fără îndoială că cercetările 
care vor fi efectuate de noul 
laborator cosmic sovietic „Lun- 
nik-4” vor ajuta la dezvăluirea 
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multor taine ale Lunii. Totuși 
multe din ele vor putea fi dez
văluite probabil numai de om, 
cind va aseleniza.

Știința nu știe cum se vor 
comporta metalele pămîntești 
din care este construită nava 
cosmică în acțiune reciprocă 
cu suprafața Lunii.

Pentru a se asigura deplină 
etanșeitate a capsulei avînd la 
bord un cosmonaut in timpul 
aselenizării, chimiștii propun 
să se creeze o mare pernă spu
moasă formată din cîteva pă
turi de gaze ori să se acopere 
locul de aselenizare cu un 
mare nor de spumă formată 
din aer sau hidrogen. Acest 
înveliș spumos va feri pe cos- 
monauți de marile variații de 
temperatură, de radiațiile pe
riculoase ale Soarelui și sub
stanțele suprafeței lunare.

BUDAPESTA 2 (Agerpres).— 
In apropiere de Szazhalom- 
batta, la sud de Budapesta, se 
construiește o mare termocen
trală cu o capacitate de 600 000 
kW. Cele trei turbine de cîte 
150 000 kW vor fi livrate de 
Uniunea Sovietică.

Un nou centru al industriei 
chimice va deveni Tiszaszeder- 
keny, unde se construiește 
combinatul chimic „Tisza”. A- 
cesta va produce anual 210 000 
tone de îngrășăminte artificia
le. La Berente se apropie de 
sfîrșit construirea uzinei de 
construcții ușoare din beton 
armat. La Oroshăza se desfă
șoară construirea fabricii de 
sticlă, la Nyireghâza se con
struiește o fabrică de conser
ve, la Debrecen o fabrică de 
medicamente, iar la Szolnok o 
fabrică de acid sulfuric.

In 1961, în cadrul combina
tului de ciment din Tatabanya 
a început construirea unei fa
brici de var.

ROMA. — Colectivul de ba
let al Teatrului de Operă și

Balet al R. P. Romîne, care se 
găsește de cîteva zile în Ita
lia, în cadrul schimburilor cul
turale italo-romîne, a dat la 
Teatrul Massimo Bellini din 
Catania (Sicilia) o serie de 
spectacole cu „Lacul Lebede
lor’’ de Ceaikovski.

Cele trei spectacole date 
pînă în prezent, au fost pri
mite cu o deosebită căldură de 
public. La primul spectacol au 
asistat ministrul instrucțiunii 
publice al Italiei, Luigi Gui, 
precum și personalități de sea
mă ale orașului Catania.

ROMA. — Radiodifuziunea 
italiană a început să transmi
tă un ciclu de prezentări des
pre muzica populară romî- 
nească. Ciclul se compune din 
opt emisiuni săptămînale la 
începutul cărora sînt prezen
tate date geografice și istorice 
despre Romînia. Fiecare emi
siune începe și se termină cu 
„Perinița“.

ISTANBUL. — Pe scena 
teatrului „Arena“ din Istan- 
bul a avut loc premiera piesei 
„O scriosare pierdută“ de I. L. 
Caragiale pusă în scenă de re
gizorul Genco Erkal.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

PARIS. — La Paris a luat 
sfîrșit reuniunea Comitetului 
de experți, convocată de 
U.N.E.S.C.O., în vederea pre
gătirii Conferinței internațio
nale în problemele tineretului, 
conferință ce va avea lac în 
1964. Din partea R. P. Romî
ne, care este inițiatoarea ac
țiunilor desfășurate în ultimii 
ani la O.N.U. și U.N.E.S.C.O. 
în problemele educației 
retului, a participat prof. 
Jean Livescu, rectorul 
versității din București.

Comitetul de experți a sta
bilit ordinea de zi provizorie 
a Conferinței, urmînd ca ea să 
fie supusă spre aprobare Con-

tine- 
univ. 
Uni-

siliului Executiv U-N.E.S.C.O. 
Pe ordinea de zi provizorie fi
gurează și punctul: „Măsuri 
menite să promoveze în rîn- 
durile tineretului idealurile de 
pace, respectul reciproc și în
țelegere între popoare”, pro
punere prezentată de R. P. Ro- 
mînă Organizației Națiunilor 
Unite în cadrul celei de a 15-a 
sesiuni. Atunci propunerea a 
fost înscrisă pe ordinea de zi 
iar apoi a fost dată spre exa
minare U.N.E.S.CO,

La mijlocul lunii martie, 
în Chile, ca și în toate 
țările din America Lati

nă situate în emisfera sudică, 
a început un nou an școlar. Și 
la fel ca în celelalte țări, mii 
de copii, unii îmbrăcați și alții 
desculți, unii avînd cărți și ca
iete iar alții cu 
goale 
dirile 
vă a 
zilele 
rămas în casele lor fără să aibă 
posibilitatea de a învăța ? Un 
număr uluitor de mare. „ANUL 
ACESTA — a scris în ziua des
chiderii școlilor ziarul „EL SIG- 
LO" din Santiago — 500.000 
de copii din Chile vor fi lăsați 
In afara școlilor“. Acest lucru, 
relevă ziarul, se datorește fap
tului că în țară lipsesc peste 
1 000 de școli primare și peste 
8 000 de învățători. „Condițiile 
existente în alte 150 de școli 
— continuă „El Siglo" — au 
devenit atît de proaste incit 
nici acestea nu vor mai putea 
fi folosite chiar cu începere din 
acest an. în plus, în provincia 
Santiago un număr de 72 de 
școli funcționează în condiții 
cu totul nesatisfăcătoare, iar 
alte 68 de școli sînt pe jumă
tate dărlmate".

Cît de sumbre sînt culorile 
„tabloului" învățămîntului în 
această țară latino-americană. 
Lipsesc școli, lipsesc învățători, 
viitorul copiilor nu constituie o 
preocupare din partea cercuri
lor oficiale și drept urmare... 
500.000 de copii sînt condam-

ghiozdanele 
s-au îndreptat spre clă- 

școlilor. Dar în ziua festi- 
deschiderii școlilor și în 
următoare cîți copii au

intre în armata 
analfabeților. 
în Chile atenția 

atrasă de cifra

nume-

ne-a 
celor

nați să 
roasă a

Dacă 
fost 
500.000 de viitori analfabeți,
într-o altă țară latino-america- 
nă, Ecuador, pe ordinea de zi 
a situației învățămîntului figu
rează un procent : 4 la sută !
Ce reprezintă acești 4 la sută ? 
Pur și simplu procentul elevi
lor care reușesc să termine șco
lile secundare. El a fost înscris 
într-un raport dat publicității 
la Quito și se referă la cei 
536.000 de elevi (din cei 821.000 
copii de vîrstă școlară) care 
pr.imesc în prezent educație în 
școli. „Din fiecare 100 de copii 
care încep să învețe în clasa 
întîi a școlilor elementare — 
subliniază raportul — numai 21 
termină clasa a șasea, 14 intră 
în școli secundare și numai 4 
le absolvă”.

„Cauzele acestei situații — 
scrie ziarul ecuadorian „LA 
PRENSA" — sînt, pe de o par
te, refuzul latifundiarilor de a 
permite copiilor indienilor să 
primească o educație, oricît de 
redusă ar fi ea, iar pe de altă 
parte, sărăcia cruntă a poporu
lui ecuadorian care < „
mulți copii să înceapă să mun
cească de la o vîrstă fragedă 
pentru a putea contribui la în
treținerea familiei lor".

Așadar: 500.000 și... 4 la
sută ! Sînt două cifre care con
semnează situația grea a învă
țămîntului dintr-o regiune afla
tă pe primele locuri în lume în 
ce privește... numărul analfa-

beților și al oamenilor înfome
tați. Articole de ziare, rapoar
te, statistici — toate se referă 
la numărul copiilor care nu pot 
primi educație, la numărul șco
lilor și al profesorilor Care lip
sesc. în schimb, nicăieri nu 
există o referire la măsurile 
întreprinse pentru a se pune 
capăt acestor stări de lucruri. 
Ar fi greu de pretins așa ceva, 
întrucît asemenea măsuri sînt 
inexistente.

R. IONESCU

Un milion de copii

upă cum scrie ziarul din 
„Koreen Repu- 

în Coreea de sud, 
se resimte lipsa a 
săli de clase pen- 

elementare și este

După ct 
Seul, 
blic”, 

în prezent, 
15,5 mii de 
tru școlile 
insuficient numărul învățători
lor. Aproape un milion de co
pii care au împlinit vîrstă șco
lară nu au unde să învețe. 
Dacă guvernul nu va lua mă
suri eficiente, avertizează zia- 

obligă rul, admiterea copiilor în șco
lile elementare va deveni din 
ce în ce mai grea, din an în 
an,

Minia studenților

In sprijinul păcii și dezarmării
PARIS. — La 31 martie 

peste 3 500 de partiz;ani ai pă
cii din Franța s-au întrunit în 
cadrul unui miting în orașul 
Chinon (departamentul Indre 
et Loire) în sprijinul dezarmă-

După lovitura de stat
din Guatemala

Sesiunea Consiliului
Economic și Social 

al O.N.U.
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

La 2 aprilie, au început la 
New York lucrările Sesiunii a 
XXXV-a a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. Pe or
dinea de zi a sesiunii figurea
ză probleme importante de in
teres general.

Din partea R. P. Romîne la 
sesiune participă o delegație 
de observatori, condusă de 
prof. M- Hașeganu, reprezen
tantul permanent al R. P. Ro
mîne la O.N.U.- - a- -
0 liotărîre a guvernului 

R. P. Chineze

CIUDAD DE GUATEMALA 
— După cum transmite agen
ția Prensa Latina, colonelul 
Enrique Peralta Azurdia, or
ganizatorul loviturii de stat 
din Guatemala, a numit la 1 
aprilie un nou guvern din care 
fac parte militari și civili.

Potrivit agenției Associated 
Press, „lovitura de stat de du
minică a avut deplina apro
bare a fostului președinte gua
temalez Ydigoras Fuentes”. 
Scopul loviturii de stat, relevă 
aceeași agenție, este „de a îm
piedica orice șansă a unei vic
torii comuniste în alegerile 
prezidențiale care urmau să 
aibă loc în august”. De altfel, 
noul dictator guatemalez, co
lonelul Peralta, s-a grăbit să 
declare în prima conferință de 
presă pe care a ținut-o că „ale
gerile vor avea Ioc atunci cînd 
situația din țară va reveni la

normal”, ceea ce înseamnă că 
alegerile au fost amânate pe 
termen nedefinit.

Comentînd evenimentele din 
Guatemala, ziarul „New York 
Herald Tribune” a scris la 1 
aprilie că „Washingtonul, care 
a avut în trecut destule dureri 
de cap în această regiune a lu
mii, va reacționa de data a- 
ceasta cu grijă și rezervă. Ni
meni nu se îndoiește însă, a- 
daugă ziarul, că noii guver
nanți ai acestei țări latino-a- 
mericane atît de frămîntate 
sînt anti-comuniști, cel puțin 
tot atît ca și regimul anterior.

presă ținută la 1 aprilie la 
Managua unde se află în exil, 
Ydigoras Fuentes, președintele 
răsturnat de recenta lovitură 
de stat, a lăsat să se înțeleagă 
că această lovitură de stat a 
avut loc cu buna sa știință. 
Mai mult decît atît, după cum 
menționează agenția France 
Presse, el „a recomandat tutu
ror țărilor străine să recu
noască noul guvern.
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CIUDAD DE GUATEMALA 
— Noi fapte vin să confirme 
că, după cum menționează a- 
genția United Press Interna
țional, lovitura de stat din 
Guatemala este îndreptată mai 
mult împotriva forțelor de 
stingă decît împotriva lui Ydi
goras Fuentes.

In cursul conferinței de

CARACAS. — Agențiile oc
cidentale de presă anunță că 
la 2 aprilie Venezuela a rupt 
relațiile diplomatice cu Gua
temala în urma loviturii de 
stat care a avut loc în această 
țară. Senatul Venezuelei a a- 
probat în unanimitate o rezo
luție prin care condamnă lovi
tura de stat din Guatemala 
subliniind că ea a urmărit 
printre altele și scopul evi
dent de a întîrzia cît mai mult 
alegerile prezidențiale din a- 
ceastă țară.

Aspect de Ia o demonstrație a populației băștinașe din Jo- 
hannesburg împotriva politicii rasiste a guvernanților Repu

blicii Sud-Africahe

:

Greva minerilor francezi
PEKIN (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția China 
Nouă : Guvernul chinez a ho- 
tărît să pună în libertate și 
să repatrieze pe toți militarii 
indieni care fuseseră luați pri
zonieri în timpul conflictului 
de frontieră între China și In
dia în octombrie și noiembrie 
1962. Numărul total al milita
rilor indieni luați prizonieri 
este de 3 213.

în nota adresată la 2 aprilie 
a.c. de Ministerul Afacerilor 
Externe al R- P. Chineze Am
basadei Indiei în China se a- 
rată că guvernul chinez speră 
că guvernul indian va răspun
de pozitiv la propunerea gu
vernului chinez de a se purta 
cît mai grabnic tratative di
recte.
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Imaginea aceasta, reprodusă 
după revista „Neue Berliner 
Ilustrierte" vorbește despre 
mizeria oamenilor muncii din 
Tailanda. Asemenea muncito
rului din fotografie mii și mii 
de tailandezi n-au un adăpost 
omenesc unde să se odihnească.

Evenimentele din Argentina
BUENOS AIRES. — La 2 

aprilie, un grup de militari au 
încercat să dea o lovitură de 
stat în Argentina. în diminea
ța zilei de marți, ei au preluat 
controlul asupra unora dintre 
stațiile de radio oficiale, trans
mițând comunicate din care 
reieșea că, în fruntea grupu
lui de răsculați se află gene
ralul în retragere Benjamin 
Menendez și generalul Fede- 
Tico Toranzo Montero, care s-a 
autoproclamat „șeful trupe
lor’’ rebele. în comunicate, ei 
au afirmat că scopul loviturii 
de stat este „să nu permită 
instaurarea în țară a unui gu
vern pro-comunist" și să nu 
dea posibilitate partizanilor 
fostului președinte Peron să 
participe la alegerile fixate 
pentru luna iunie a.c.

Agențiile occidentale de pre
să relatează că, în cursul zi
lei de marți, rebelii au pier
dut controlul asupra posturi
lor de radio prin care emiteau. 
La începutul după-amiezii, 
președintele Argentinei, Gui- 
do, a dat publicității un co
municat în care se afirma că 
rebelii se află izolați și nu se 
bucură de sprijinul armatei. 
A fost lansat 
șefilor militari 
fost somați să 
Buenos Aires
gărzi în fața sediilor instituți
ilor guvernamentale.

Spre seară, agenția France 
Presse relata că situația se 
menține calmă în Buenos Ai
res.

un ultimatum 
rebeli care au 
se predea. La 

au fost postate

PARIS. — Puternica mișca
re grevistă a minerilor fran
cezi, care a intrat în cea de-a 
doua lună, continuă cu ace
eași vigoare în toate bazinele 
carbonifere din Franța. Mine
rii francezi sînt ferm hotărîți 
să-și continue lupta pînă ce 
autoritățile vor satisface în în
tregime revendicările lor.

Ca urmare a amploarei pe 
care a luat-o greva și a con
secințelor pe care le are asu
pra unor importante ramuri 
ale industriei franceze, în di
mineața zilei de 2 aprilie re
prezentanții conducerii mine
lor au fost nevoiți să înceapă 
noi tratative cu conducătorii 
uniunilor sindicale ale munci
torilor din subteran. Tot la 2 
aprilie, au început tratativele 
între reprezentanții guverna
mentali și muncitorii din 
transporturi, precum și cei din 
serviciile de gaz și electricita
te.

Intr-o declarație dată publi
cității înaintea începerii noilor 
tratative cu conducerea mine
lor Confederația Generală a 
Muncii din Franța subliniază 
că pentru încetarea grevei 
este necesar ca fiecare miner 
să primească la reluarea lu
crului o primă de 20 000 de 
franci vechi, ca decalajul în
tre salariile minerilor și cele
lalte categorii de salariați să 
fie redus pînă la finele anului
1963, și nu pînă în aprilie
1964, cum prevede guvernul 
francez, ca durata concediului 
plătit. să fie mărită și timpul 
de lucru în mine să fie redus 
în mod progresiv.

Paralel cu continuarea gre
vei, în întreaga Franță conti
nuă mișcarea de solidaritate cu 
greviștii. Confederația Genera
lă a Muncii a făcut cunoscut

marți că pînă la 2 aprilie su
ma globală a ajutoarelor de 
solidaritate cu minerii greviști 
a atins cifra de 15 000 000 
franci noi.

• DJAKARTA. — Ministrul 
Afacerilor Externe al Indone
ziei, Subandrio, a anunțat la 2 
aprilie că la invitația președin
telui Sukarno, Liu Șao-ți, pre
ședintele Republicii Populare 
Chineze, va face o vizită ofi
cială în Republica Indonezia.

se pronunță pentru réunifie a- 
rea imediată a Siriei cu Egip
tul. Intr-o telegramă transmi
să la 2 aprilie,, agenția egip
teană M.E.N. afirmă că arma
ta siriană a deschis în cursul 
zilei de luni focul împotriva 
manifestanților care se pro
nunțau pentru reunificarea 
imediată. După cum se știe, 
ca urmare a acestor incidente 
a fost instituită în Siria legea 
marțială.

nelor altor țări". Pe de altă parte, 
Ministerul Marinei al Mexicului a 
dat publicității o declarație în care 
precizează că „flota mexicană efec
tuează o permanentă supraveghere 
a apelor teritoriale în vederea evi
tării oricărui fel de utilizare a a- 
cestora în vederea unor acțiuni 
ostile împotriva guvernelor altor 
țări“.

Congresul national 
al oamenilor muncii 

din Venezuela

In jurul tratativelor 
dintre R.A.U., Irak și Siria

CAIRO 2 (Agerpres). — A- 
genția Reuter relatează că mi
nistrul informațiilor al Siriei, 
Jamal Atassi, a declarat la 1 
aprilie că tratativele triparti
te cu privire la constituirea u- 
nei uniuni federale între Si
ria, Irak și R.A.U., nu vor pu
tea fi reluate atîta vreme cît 
în Siria „nu se va clarifica at
mosfera” și nu va fi realizată 
unitatea națională. După cum 
Se știe, aceste tratative urmau 
să reîniceapă ila 6 aprilie.

lin ultima vreme presa din 
Cairo a scos la iveală existen
ța unor serioase divergențe 
între guvernul R.A.U. și gu
vernul sirian în care deține 
poziții dominante partidul na
ționalist arab Baas. Ziarele 
„Al Ahram” și „Al Gumhu- 
ria” din Cairo au publicat ar
ticole în care se face o anali
ză a acestor divergențe și care 
conțin 
mului 
Bitar, 
frunte 
.Baas.

Pe de altă parte, în capitala 
siriană au avut ioc luni cioc
niri armate între membrii par
tidului Baas, și partizanii pre
ședintelui R.A.U., Nasser, care

• GUAYAQUIL. — Sub 
presiunea opiniei publice din 
Ecuador autoritățile au fost 
nevoite să elibereze 33 din cei 
38 activiști politici sindicali și 
obștești progresiști, arestați 
recent.

• LONDRA. — Răspunzând 
la o interpelare în parlament, 
Godberg, ministrul de stat 
pentru afacerile externe a de
clarat că guvernul englez con
sideră importantă dezvoltarea 
relațiilor cu țările socialiste 
ale Europei de răsărit. Guver
nul, a arătat el, speră să lăr
gească anul acesta programul 
de schimburi în domeniul cul
turii, învățămîntului, științei 
și tehnicii cu R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Româ
nă și R- P. Ungară.

atacuri împotriva pri- 
ministru sirian, Salah 
și a altor membri de 
ai conducerii partidului

CIUDAD DE MEXICO. - După 
cum anunță agenția France Presse, 
trei ziare americane au publicat in
formații potrivit cărora în Mexic 
ar fi fost creată o nouă organiza
ție a transfugilor cubani care in
tenționează să organizeze atacuri 
împotriva Cubei pornind de pe 
coastele Mexicului.

Potrivit aceleiași agenții, Minis
terul Afacerilor Interne al Mexi
cului, referindu-se la informațiile 
publicate de aceste ziare newyor- 
keze, a declarat la 1 aprilie că 
„Mexicul nu va permite ca teri
toriul său să fie folosit de către 
elemente străine în vederea pregă
tirii unor atacuri împotriva guver-

CARACAS. — Lucrările celui 
de-al IV-lea Congres național al 
oamenilor muncii din Venezuela, 
care s-a deschis la 29 martie, au 
luat sfîrșit la 1 aprilie. Congresul 
a discutat problema unității miș
cării sindicale și a solidarității in
ternaționale a oamenilor muncii. 
La Congres a fost adoptată hotă- 
rîrea cu privire la crearea noii 
organizații a oamenilor muncii — 
Centrul sindical unic al oamenilor 
muncii din Venezuela. Din el vor 
face parte 15 federații regionale și 
nouă naționale ale oamenilor mun
cii care reunesc peste 240 000 de 
membri. Centrul sindical unic va 
înlocui Confederația oamenilor 
muncii din Venezuela.

Congresul și-a exprimat solida
ritatea sa cu revoluția cubană și 
cu poporul din Cuba. El a condam
nat persecutarea patrioților ira
kieni.

în rezoluția adoptată Congresul 
a adresat guvernului din Venezue
la chemarea de a restabili relațiile 
diplomatice cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste.

Congresul a declarat că sprijină 
întru totul lupta poporului din Ve
nezuela pentru eliberarea națio
nală, s-a pronunțat împotriva in
filtrării imperialiste în țară, pentru 
unitatea rîndurilor 
muncii.

oamenilor

regiunile• HANOI. — în 
sătești din Vietnamul de sud, 
eliberate de patrioții sud-viet- 
namezi, s-au deschis peste 
1 500 de școli.

După cum transmite postul
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și folosirii energiei atomi- 
numai în scopuri pașnice. 

La miting au luat cuvîntul re
prezentanți ai mișcării parti
zanilor păcii care au subliniat 
că prin acțiuni active popoa
rele pot să obțină din partea 
guvernelor rezolvarea proble
mei dezarmării.

TOKIO. — Comitetul cen
tral al Sindicatelor japoneze 
pentru sărbătorirea zilei de 1 
Mai, din care fac parte Con
siliul general al sindicatelor, 
Consiliul pe întreaga Japonie 
al sindicatelor, Federația na
țională a sindicatelor neutre 
și alte mari uniuni sindicale 
ale țării, cu peste 9 milioane 
de membri, au adresat oame
nilor muncii japonezi che
marea de a desfășura mai larg 
mișcarea de protest împotriva 
înarmării atomice.

rii 
ce

nigerieni
La 31 martie, generalul 

Mobutu, comandantul 
suprem al armatei con

goleze, care se află într-o vi
zită oficială în Nigeria, a vizi
tat universitatea din orașul 
Nsukke (estul Nigeriei). Stu- * 
denții universității au avut o ! 
atitudine ostilă față de gene- i 
ral, cerîndu-i să părăsească u- I 
niversitatea.

Corespondentul agenției 
France Presse anunță că ime
diat ce Mobutu și persoanele 
care îl însoțesc au intrat în 
incinta orășelului studențesc, 
sute de studenți au făcut zid 
înaintea mașinilor lor. Auto
mobilul lui Mobutu a fost în
conjurat de un grup de stu
denți indignați care strigau : 
„Cară-te acasă, ucigașule !“, 
„Unde e Lumumba „Elibe- 
rează-l pe Gizenga!“, „Ru
șine !“.

Pentru a-l conduce pe gene
ralul Mobutu înapoi, la uni
versitate au sosit două camioa
ne cu polițiști.

Asasinarea
de externe laoțian

dovedit un activ apărător al 
liniei politice de rezolvare pe 
cale pașnică a problemei lao- 
țiene și a luptat împotriva a- 
gresiunii imperialiste.

într-o declarație dată publi
cității, prințul Sufanuvong, 
vicepreședinte al guvernului 
național de coaliție al Laosu
lui și președinte al Comitetu
lui Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, subliniază că in
stigatorii acestui asasinat sînt 
anumite cercuri străine care 
urmăresc să saboteze acordu
rile de la Geneva. Prin acest 
asasinat, se spune în declara
ție, aceste cercuri doresc să 
pună în cauză acordurile de ia 
Geneva deoarece „neutralita
tea noastră nu le convine”.

VIENTIANE. — 
denții agențiilor de 
Vientiane anunță că în noap
tea de 1 spre 2 aprilie, Quinim 
Folsena, ministrul de externe 
din guvernul de coaliție al 
Laosului, a fost asasinat în 
momentul în care împreună cu 
soția se întorcea la vila sa si
tuată in cartierul comercial al 
orașului Vientiane.

Quinim Folsena este cunos
cut pentru participarea sa ac
tivă la viața politică a țării. 
El a fost deputat în Adunarea 
națională, vicepreședinte și 
apoi președinte al Comitetului 
pentru apărarea păcii și neu
tralității Laosului. El a acțio
nat în vederea stabilirii păcii 
și neutralității Laosului, s-a

Corespon- 
presă din

de radio „Eliberarea”, aproa
pe în toate statele regiunilor 
eliberate din provinciile My- 
Tho, Sok-Ciang, Ben-Ce prin 
forțele populației însăși au 
fost create școli elementare.

în afară de aceasta, în unele 
regiuni ale țării au fost create 
școli pentru adulți. Numai în 
anul care a trecut, relatează 
postul de radio, cursurile de 
lichidare a analfabetismului 
au fost frecventate de peste 
10 000 de persoane.

® SANTIAGO DE CHILE. — In 
capitala Republicii Chile, unde se 
află sediul Comisiei economice 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.), 
s-a anunlat că între 6 și 18 mai în 
stațiunea balneară Mar del Plata 
(Argentina) se vor desfășura lu
crările sesiunii C.E.P.A.L. cu scopul 
analizării problemelor cărora tre
buie să le facă țață economia țări
lor latino-americane. După cum 
transmite agenția Prensa Latina 
participanta la această sesiune, 
reprezentlnd toate țările latino-a
mericane, vor discuta, printre al
tele, problema efectelor așa-numi- 
tei „integrări economice" a țărilor 
Americii Centrale asupra comer
țului în America Latină, insuficien
ta dezvoltare industrială a acestei 
regiuni a lumii, ajutorul tehnic 
etc. O atenție deosebită va ii a- 
cordată discutării problemei rela
țiilor comerciale dintre țările A- 
mericii Latine și din restul lumii 
și ■; analizării posibilităților de 
creștere a comerțului între aceste 
țări.

LONDRA. — în cadrul șe
dinței din 1 aprilie a Comi
tetului Executiv al secției din 
Scoția a Sindicatului național 
al minerilor din Anglia, care 
s-a ținut la Edinburgh, Comi
tetul Executiv și-a exprimat 
solidaritatea cu lupta plină de 
curaj a minerilor francezi pen
tru apărarea drepturilor lor și 
a hotărît să aloce pentru fon-

ministrului

dul de ajutorare a minerilor 
francezi greviști suma de 1 000 
lire sterline.

BERLIN 2 (Agerpres). — La 
1 aprilie, la Leipzig, s-a des
chis conferința anuală a So
cietății de fizică a R.D. Ger
mane, la care, în afară de oa
meni de știință din R. D. Ger
mană, participă fizicieni din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, R.P. Polonă, R.P. Romină, 
R. P. Ungară, Uniunea Sovie
tică si R. F. Germană.

Solidari 
cu Cuba liberă

GUAYAQUIL, — La 31 mai 
tie a avut loc un miting în 
sprijinul Congresului latino- 
american de solidaritate cu 
Cuba, la care au participat 
sute de persoane. Reprezen
tanții partidelor politice, or
ganizațiilor sindicale și studen
țești au declarat că poporul 
din Ecuador este hotărît să a- 
pere revoluția cubană și s-au 
pronunțat în apărarea unită
ții de acțiune a maselor popu
lare.

Toate planurile imperialiș
tilor de a zădărnici congresul, 
a declarat unul din vorbitori, 
Enrique Hilbert, au fost deju
cate. Au învins masele popu
lare. Congresul din Brazilia, a 
subliniat el, a oglindit voința 
întregii omeniri. Chemarea sa 
de luptă va fi auzită de toți, 
pacea și libertatea vor triumfa 
în întreaga lume.


